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هال عزالدين :يوميات العنف العربي
روان عز الدين
م ــاذا بـقــي مــن دور ال ـبــورتــريــه الفني
ب ـع ــد ظ ـه ــور ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا؟ ت ــراف ــق
ال ـس ــؤال مــع ب ــداي ــات الـتـصــويــر ،لكنه
ّ
يتجدد دائمًا مع
يبدي استعدادًا ألن
ً
كل بورتريه فني ،وألن يكون مدخال
لدوافع الفنانني التشكيليني وراء ما
يـسـعــون إل ــى تـظـهـيــره واسـتـخــاصــه
من الــوجــوه ...خصوصًا أولئك الذين
يـتـبـعــون ال ـطــرق ال ــوع ــرة امل ــؤدي ــة إلــى
الوجه كما في .Looming Landscapes
مـ ـع ــرض هـ ــا ع ــزال ــدي ــن ( )1989فــي
«غــالـيــري أج ـيــال» يـضــم بــورتــريـهــات
لـطــابـهــا م ــن الـلـبـنــانـيــن والــاجـئــن
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــن .يـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ــى
الوجوه بمعزل عن خلفياتها املكانية
ال ـت ــي تـسـنــدهــا م ــن ال ـ ـ ــوراء .وهـ ــذا ما
ً
ي ـطــرح س ـ ــؤاال آخـ ــر :ه ــل األم ـك ـنــة هي
ّ
الـ ـت ــي ت ـت ـف ـ ّـرع وتـ ـتـ ـم ــدد م ــن ال ــوج ــوه
أم أن ال ـ ــوج ـ ــوه هـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـقـ ّـمــص
فوضى املساحات الخلفية؟ في كلتا
الـحــالـتــن ،لــن يـكــون ال ـجــواب يسيرًا،
حـتــى حــن تغيب تـلــك الخلفيات عن
األع ـمــال .فــي فيلم «الـصـمــت» ()1963
إلنـ ـغـ ـم ــار بـ ـي ــرغـ ـم ــان ،تـ ـط ــوف دب ــاب ــة
أم ــام الـفـنــدق ال ــذي تـجــري فـيــه معظم
األح ـ ـ ـ ـ ــداث .ت ـت ــوق ــف وت ـك ـم ــل س ـيــرهــا
فــي ال ـش ــوارع الـخــالـيــة بــا قــذائــف أو
ط ـل ـق ــات ،لـكـنـهــا ت ـب ــدو ك ـمــا ل ــو كــانــت
ً
معادال للتأزمات النفسية والجسدية
ّ
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـلـ ــم بـ ــاألب ـ ـطـ ــال ف ـ ــي الـ ـفـ ـن ــدق.
رب ـمــا يـســاعــدنــا املـشـهــد فــي اإلحــاطــة
بـتـلــك ال ـعــاقــة ب ــن ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج
ف ــي أع ـم ــال ال ـف ـنــانــة ال ـح ــائ ــزة جــائــزة
«بوغوصيان» ( .)2015هناك  15لوحة
ب ــأح ـج ــام م ـت ـفــاوتــة نــاض ـجــة بــذاتـهــا
التقنية والتركيبية والشعورية .بعد
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي «ب ـ ـيـ ــروت آرت ف ـيــر»
ه ــذه ال ـس ـنــة ،ي ـن ـ ّـم مـعــرضـهــا ال ـف ــردي
ّ
األول ع ــن م ـمــارســة تـجــريـبـيــة ،تـبــدو
ف ـي ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة داخـ ـ ـ ــل ورشـ ـ ـ ــة بـحــث
ت ـق ـن ــي ،وت ـن ـق ـي ــب ف ــي أدوات وم ـ ــواد

مـخـتـلـفــة (زيـ ــت ـ ـ أكــري ـل ـيــك ـ ـ رص ــاص
__ ألـ ــوان مــائـيــة ـ ـ ح ـبــر) أو فــي طــرق
تركيب اللوحة ،وفــي األل ــوان القاتمة
املستخدمة (الرمادي ،األسود ،والبني
املحروق ،والزيتي ،واألحمر الغامق)
ال ـت ــي تـضـيـئـهــا ه ـنــا وهـ ـن ــاك ب ــأل ــوان
األزرق الـفــاتــح واألب ـيــض ،إلــى جانب
إقـ ـ ــال ف ــي األلـ ـ ـ ــوان أح ـي ــان ــا ملـصـلـحــة
الـ ـ ــرصـ ـ ــاص أو األسـ ـ ـ ـ ـ ــود .أس ـل ــوب ـه ــا
ّ
التعبيري القاسي واملنفلت يعزز من
هذا التداخل .الشحنات االنفعالية في
الداخل والخارجّ ،
تكسرات والتواءات
ال ـض ــرب ــات ف ــي ال ـج ـه ـتــن ،خـ ــراب عــام
تـظـهــر فـيـهــا ب ـيــوت بـعـيــدة أو ّ
تمحي
أحيانًا ،مقابل وجــوه تنضح بفوران
داخ ـ ـلـ ــي .ك ـ ــأن هـ ــا ت ــري ــد أن تـقـضــي
عـلــى ال ـه ــدوء ،وعـلــى االسـتـكــانــة التي
ق ــد ت ـط ــال أي م ـســاحــة م ــن لــوحـتـهــا.
ق ــد ت ـتــرك ف ـس ـحــات ف ــارغ ــة ف ــي بعض
الـلــوحــات ،مثل أعمالها الرصاصية،
التي ترسم فيها بالرصاص واملمحاة
وببعض الخطوط الفالتة والصادمة،
لـكــن ذل ــك ال يــأتــي إال م ـقــابــل تكثيف
لـ ـل ــوج ــه .ت ـح ـت ـفــظ ع ــزال ــدي ــن بـبـعــض
عوالم الوجوه ومالمحها ،من دون أن
تستسلم لها نهائيًا ،أو أن ّ
يحد ذلك

من دفق اللوحات أو يؤطرها .العيون
هــي مــا يـنـجــو مــن األع ـم ــال .الـنـظــرات
الـثــابـتــة واملـتـ ّ
ـوجـهــة رأس ــا إل ــى عيني
امل ـت ـفـ ّـرج ب ـنــوع م ــن ال ـل ــوم أو اإلت ـه ــام.
ت ـلــك امل ــام ــح الـثـقـيـلــة ه ــي م ــا يجمع
وجوه األطفال ،وهي التي تبدو جزءًا
أساسيًا ودقيقًا من خيارات الفنانة،
ومــن النتيجة النهائية التي تعبرها
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الـلــوحــة .تنطلق مــن عـنــوان عــام لكنه
ناتج من تجربتها الشخصية .هؤالء
ّ
الــذيــن نــراهــم هــم طلبها فــي املدرسة
ف ـ ــي ع ـ ــرس ـ ــال م ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وم ــن
الالجئني السوريني .بدأت من التلقاط
ص ــوره ــم ورسـ ــم اس ـك ـت ـشــات ل ـهــم في
الـ ـص ــف .ف ــي الـ ـل ــوح ــات الـ ـت ــي تـحـمــل
أسماء األطفال الحقيقية (حال ،منير،
شهد ،أحمد ،تسنيم ،مروة ،الحمزة...
) ،نراهم واقفني أو جالسني .ال ترأف
هال بوجوه موديالتها .الطفولة هنا
ليست ُملزمة بالبساطة أو بالبراءة
السهلة .تـصــادم جــوهــري كـهــذا يكاد

يـ ـك ــون ال ــركـ ـي ــزة الـ ـت ــي ت ـب ـنــي عـلـيـهــا
ل ــوح ـت ـه ــا :ت ـ ـضـ ــارب الـ ـخـ ـط ــوط ال ـتــي
ال يـمـكــن الـقـبــض عـلــى حــركــة واح ــدة
فيها إذ تنهال من كل الجهات .وجوه
األطـ ـف ــال ال ـت ــي ت ـف ـيــض ع ــن أع ـمــارهــا
وه ــوي ــات ـه ــا وأح ـج ــام ـه ــا ل ـت ـصــل إلــى
ح ــال ــة ب ـش ــري ــة أشـ ـم ــل وإلـ ـ ــى األثـ ـق ــال
التي يحملها األطفال في هذه البقعة
م ــن األرض .ف ـجــاجــة ثـنــائـيــة ال ـضــوء
والـ ـظ ــال ال ـتــي تـتـمـثــل أح ـيــانــا بكتل
داكنة .سيل تعبيري صارخ لألطفال،
وم ـش ـه ــدي ــة ت ـج ـت ــاح الـ ـل ــوح ــة شـيـئــا
فشيئًا .وف ــي حــن يسعى الـبــورتــريــه
إلى التعريف عن شخوصه وهوياتها
الـ ـف ــردي ــة وال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ت ـم ـلــك ع ــزال ــدي ــن
املعادلة التشكيلية الصائبة لتقديم
هويات عاطفية .رغم سماكة اللوحة،
وطـ ـبـ ـق ــاتـ ـه ــا ال ـ ـلـ ــون ـ ـيـ ــة وخ ـط ــوط ـه ــا
املـ ـت ــداخـ ـل ــة بـ ـعـ ـن ــف ،فـ ـ ــإن الـ ـض ــرب ــات
ّ
الحادة تترك انطباعًا بما يشبه الحفر
والـنـبــش ل ـلــوجــوه .اس ـت ـخــراج مــا هو
تحت ،ما ال تفلح في تظهيره عشرات
العدسات املكبرة .كأنها عملية تفريغ
ّ
م ـت ـف ــل ـت ــة أي ح ـ ـسـ ــابـ ــات سـ ـ ــوى ن ـقــل
ّ
الشحن العاطفي بكل نــزقــه وتــدفـقــه.
قد تنقلب السماء وتسقط شجرة على
رأسها ،وقد تلجأ إلى خلفية ضبابية
حمراء متشحة باألسود تبدو كما لو
أنـهــا تبتلع الـشـخــوص ،أو قــد يخرج
الــوجــه على شكل كتل لونية سميكة
بمفردها ضمن دوام ــة مــن الضربات
املـ ـت ــاطـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـمــع
جلبتها مــن الـلــوحــة .كــل ذل ــك يصنع
مـ ــامـ ــح مـ ـم ــارس ــة ف ـن ـي ــة ت ـج ــري ـب ـي ــة،
خارجة من صلب املدارس التعبيرية،
ّ
وظ ـف ـت ـه ــا ال ـف ـن ــان ــة ل ـت ـقــديــم يــوم ـيــات
ال ـع ـنــف ال ـع ــرب ــي امل ـع ــاص ــر ك ـج ــزء من
مآزق البشرية األشمل.
م ـع ــرض  Looming Landscapesلهال
عزالدين :حتى  25تشرين الثاني (نوفمبر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أجـ ـي ــال» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/345213 :

نقد

«عزيزي» ألفرد ...هل هذا معرض فني؟
نيكول يونس
منذ  ،1993و«متحف الفن الــرديء»
( )Museum of bad Artفي بوسطن
ي ـح ـت ـف ــي بـ ــاألع ـ ـمـ ــال األسـ ـ ـ ـ ــوأ ،ع ـلــى
اع ـت ـب ــار أن ـه ــا م ــن الـ ـس ــوء ب ـح ـيــث ال
ي ـجــب أن ت ـمــر م ـ ــرورًا عــرض ـيــا على
تــاريــخ الـفــن .لعل الـحــدث البيروتي
على هذا الصعيد كان معرض ألفرد
طــرزي ( )1980فــي «غــالـيــري جانني
ربيز» .لم يكن جاهزًا يوم االفتتاح،
وال في اليوم الــذي تــاه ،وال بعدها
بأيام .كان الزوار يتفرجون على ما
ّ
تيسر اللفرد أن ينجزه في اللحظات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .ع ـ ـ ــدم اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام م ــواعـ ـي ــد
ال ـت ـج ـه ـي ــز رغ ـ ـ ــم االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ،وع ـ ــدم
االحترافية كانا محل استغراب ،إذ
ال يليقان بتاريخ غاليري عريقة كـ
«جـ ّـانــن ربـيــز» .وال نريد التصديق
بـ ــأن ـ ـهـ ــا مـ ـش ــت كـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـصـ ــاالت
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروت ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ط ـ ــري ـ ــق ت ــرس ـي ــخ
ال ـظــاهــرة الـكــابــوسـيــة املـتـفـشـيــة في
الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة :الـ ـع ــرض غـيــر
املحترف والعرض للهواة  -خاصة
إذا ك ــان ــوا مـيـســوريــن أو م ــن عــائـلــة
ذات ن ـف ــوذ  -ال ب ــل ت ـقــدي ـم ـهــم عـلــى
أنهم محترفون .أعمال ألفرد طرزي،
لـيـســت ل ــوح ــات وال م ـن ـحــوتــات وال
ت ـج ـه ـي ـزًا بــامل ـع ـنــى امل ـت ـع ــارف عـلـيــه.
واألعـ ـ ــوص أن ـه ــا ل ــم ت ـق ـ َّـدم بــالـشـكــل
املحترف والالئق ،وال توحي بأنها
«فـ ـ ــن» .امل ـع ـض ـلــة األس ــاس ـي ــة لـيـســت
ه ـن ــا ح ـ ـص ـ ـرًا ،بـ ــل ت ـ ـنـ ــدرج ضـمـنـهــا
مجموعة أسئلة يتداولها املجتمع

ال ـف ـن ــي الـ ـج ــدي ف ــي ب ـ ـيـ ــروت .ول ـعــل
هــذا العرض غير املكتمل والهاوي،
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج مل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ه ـ ــذه
اإلشكاليات.
ل ـلــدقــة ،ق ــررن ــا ال ـت ـم ـعــن ف ــي مـعــرض
ال ـ ـشـ ــاب أل ـ ـفـ ــرد والـ ـبـ ـح ــث ع ـم ــا فـيــه
ً
م ــن ج ــدي ــد أو م ـم ـي ــز .أوال ال ـب ـي ــان
الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ــال ـ ـشـ ــاب ،ك ـنــايــة
عـمــا يـقــارب الـ ـ  50صـفـحــة! املـعــرض
ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان  Dear madnessأو
«عــزيــزي الـجـنــون» .فـقــد قــرر طــرزي
أن ال يـكــون للعنوان ترجمة عربية
مع أنه ّ
يدعي إخبار املشاهدين عن
بيروت التي «يفحمنا» بخارطتها
امل ـط ـب ــوع ــة ع ـل ــى ورق مـ ــع «ت ـم ـث ــال
ال ـش ـه ــداء» .هــو لــم يـتــدخــل لجعلها
ً
«ع ـمــا فـنـيــا» ،فـهــل تـقـمــص الــراحــل
مارسيل دوشــان واستوحى منه الـ
ready made؟ حتمًا ال .طيب ،فلنعد
السؤال من وجهة نظر مغايرة :أين
«الفني» في طباعة خــارطــة؟ ثم هل

ي ـع ـلــم ط ـ ــرزي أن عـ ـش ــرات ال ـف ـنــانــن
اللبنانيني وغير اللبنانيني انجزوا
ً
أعـ ـم ــاال نــوعـ ّـيــة بـنـيــانـهــا األســاســي
خرائط مدينة بيروت (ليس طباعة
بالتأكيد)؟ األرجح ال ،وإال ملا طبعها
وعـلـقـهــا مــن طــرفـهــا كــالـسـتــارة غير
املرتبة على الحائط .ماذا عن صور
املــومــس الـتــي التقطها؟ ول ـ َـم تتكرر

غرافيكيات ذكورية غير
«متحررة» من عقدها الجنسانية
هـ ــذه ال ـط ـب ــاع ــة ال ــرديـ ـئ ــة؟ م ـ ــاذا عــن
ّ
تلك الشبابيك املخلعة التي راكمها
ب ــا هـ ــدف؟ ه ــل يـعـلــم أن مــراكـمـتـهــا
ال تـعـنــي فـنــا بــل اسـتـسـهــال ملفهوم
الفن؟ ماذا عن التركيبات الخشبية
الـ ـت ــي ال تـ ـم ــت  -كـ ـم ــا ي ـ ـ ّـدع ـ ــي -إل ــى
البيت التراثي ذي القناطر بصلة؟
هــل يـعـلــم أن مــراكـمــة الـخـشــب (غير
املـ ـطـ ـل ــي) ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه هـ ـن ــدس ــي ال
يـحـيــل ال ــرائ ــي اط ــاق ــا إل ــى الـبـيــوت
القديمة؟
نتوجه نحو الرادياتورات املتراكمة،
ونـ ـبـ ـتـ ـه ــج ،ظـ ـن ــا مـ ـن ــا أنـ ـن ــا وج ــدن ــا
ضالتنا .وإذ بأحد العارفني بالحقل
يذكرنا بشكل عفوي بأعمال الكبير
ميشال بصبوص عن الرادياتورات
منذ السبعينيات .طبعًا مع اإلشارة
إل ــى أن أع ـم ــال ب ـص ـبــوص مـحـتــرفــة
ح ــد ال ـث ـمــالــة .نـنـتـقــل إل ــى مـضــامــن
بعض الغرافيكيات البورنوغرافية
ّ
ال ـتــي طـبـعــت وعــل ـقــت عـلــى الـحــائــط
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ت ـحــت أش ـب ــاه ال ـق ـنــاطــر م ــن الـخـشــب
املركب .وهنا نصل أيضًا إلى إحدى
املـعـضــات الـتــي تــواجـهـهــا الساحة
الفنية اللبنانية ،وهي مقاربة امللف
ال ـج ـن ـســانــي م ــن ب ــاب ــه االيــروت ـي ـكــي
(راجـ ــع مـقــالـنــا ع ــن امل ـع ــرض املـلـفــت
ال ــذي قــدمــه محمد عبدالله فــي هذا
اإلط ـ ـ ــار ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .)2017/7/1
لـكــن مــا قــدمــه ط ــرزي ال يـعــدو كونه
غرافيكيات ذكورية غير «متحررة»
من عقدها الجنسانية.
وص ـل ـن ــا إلـ ــى آخـ ــر ال ـص ــال ــة  -وه ــي
ص ــال ــة ص ـغ ـيــرة  -م ــا ي ـج ـعــل امل ـكــان
مـ ـكـ ـتـ ـظ ــا جـ ـ ـ ـدًا بـ ـضـ ـجـ ـي ــج ال يـ ـع ــدو
كــونــه تــراك ـمــات ق ـبــو .ن ــرى أغــراضــا
«مـ ـكـ ـب ــوب ــة» ال ت ـ ـلـ ــزم أحـ ـ ـ ـ ـدًا ،م ـن ـهــا
ج ـ ـ ــزء م ـ ــن  maquetteي ـ ـبـ ــدو أن ـه ــا
كــانــت «مـكـبــوبــة» والـتـقـطـهــا طــرزي
ليضعها تحت طاولة.
ع ـلــى األخـ ـي ــرة ،م ــدد ش ـبــه ج ـثــة /أو
كــائـنــا عــاريــا عـلــى بـطـنــه ،وي ــده بني
رجليه كــأنــه يلمس منطقة حميمة
في جسده .وحوله كائنات صغيرة
من طني منتصبة األعضاء؟! وفوقه
عـ ـل ــى الـ ـح ــائ ــط م ـ ـ ــرآة ق ــديـ ـم ــة رب ـم ــا
الـتـقـطـهــا أي ـضــا م ــن م ـكــب م ــا .املـهــم
أن هـ ــذه ال ــا-س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا بـكــامــل
عناصرها غير املترابطة ،تقدم على
أنها «معرض فني»!
«ع ــزي ــزي الـ ـجـ ـن ــون» :ح ـتــى  24تـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ـ ـ «غاليري جانني ربيز»
(ال ــروش ــة) ـ ـ لــاسـتـعــام- 03/757087 :
01/805061

تونس ـــ أنيس الشعبوني
«الـ ـس ــاح ــر» ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان ال ــذي
اختاره التشكيلي عمر الفيومي
ملعرضه في «غاليري العاصمة»
ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك ال ـ ــذي
يستمر حتى  ٢٦تشرين الثاني
(نوفمبر).
ً
عمال فنيًا ّ
يقدمها الفيومي
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خــريــج «كـلـيــة الـفـنــون الجميلة»
في جامعة القاهرة واألكاديمية
الــروسـيــة .أن ـجــزت هــذه األعـمــال
بني يناير  ٢٠١١و  .٢٠١٧ورغم
اختالف أحجامها ،إال ّأن القاسم
امل ـش ـت ــرك بـيـنـهــا ه ــو تــركـيــزهــا
على فن البورتريه ،لكن بمسحة
مـ ـش ـ ّـوه ــة مـ ـقـ ـص ــودة اخ ـت ــاره ــا
الـفـيــومــي إلدانـ ــة مــا نعيشه في
العالم العربي من مسخ انساني،
وظهور طبقة سياسية بال قيم،
وغ ـي ــاب أي حـ ــوار ج ــدي يمكن
أن يـقـ ّـدم بـهــذه املجتمعات التي
تعاني من ُ
تشوهات قيمية.
تيمة املعرض واحــدة هي ّ
تشوه
م ــام ــح ه ـ ــذه الـ ـك ــائـ ـن ــات .ي ـبــدو
الفيومي «ساحرًا» في معرضه
بتقديمه وجــوهــا غريبة بقرون
ف ــي ال ـ ــرأس ،وع ـي ــون مـطـمــوســة،
ونظرات زائغة مسكونة بالخوف
والـ ـ ـص ـ ــراخ الـ ـص ــام ــت .ف ــي ه ــذا
املعرض ،استخرج الفيومي من
املواطن املصري والعربي بشكل
ع ــام رعـبــه الــداخـلــي وتـشـ ّـوهــاتــه
الـتــي كــان يخفيها الـبــروتــوكــول
االج ـت ـمــاعــي ،لـيـقــف عــاريــا أمــام
حقيقته التي كشفتها ما يسمى
بالثورات العربية .إذ كشفت لنا
ّ
التشوهات التي يحملها
مقدار
االن ـ ـسـ ــان الـ ـع ــرب ــي ،واكـتـشـفـنــا
خيبتنا واملسخ الذي نعاني منه.
كأننا في منزلة بني املنزلتني ،هي
مــأســاة اإلن ـســان ال ــذي يتأرجح
بـ ــن الـ ـطـ ـه ــر والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة كـمــا
ق ــال الـكــاتــب الـتــونـســي صاحب
«السد» محمود املسعدي.
م ـع ــرض ع ـمــر ال ـف ـيــومــي يـعــري
حـقـيـقــة االن ـس ــان ال ـعــربــي ال ــذي
ّ
بالتقدم والحرية والكرامة
حلم
ب ـع ــد م ــا ح ـ ــدث ف ــي  ،٢٠١١إال
أن ــه اكـتـشــف بـعــد سـبــع سـنــوات
أن ـ ـ ــه ي ـس ـق ــط ف ـ ــي ال ـح ـض ـي ــض.
ح ـض ـي ــض الـ ـعـ ـن ــف واالرهـ ـ ـ ـ ــاب
والــوهــاب ـيــة .مـعــرض «الـ ّـســاحــر»
ه ــو م ـع ــرض امل ـس ــخ االن ـس ــان ــي
بامتياز.
وامل ـ ـ ــاح ـ ـ ــظ فـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـمــر
ال ـف ـيــومــي ح ـفــاظــه ع ـلــى الـقــالــب
الكالسيكي والـلــوحــة املسندية
ب ـمــام ـح ـهــا ال ـث ــاب ـت ــة مـ ــع نــزعــة
تجريبية في مستوى التقنيات،
مـ ـثـ ـبـ ـت ــا مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاره
التشكيلي.

