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اختارت الفنانة المصریة هند الفالفلي «الخطایا السبع» عنوانًا لمعرضها الذي افتتح، أخیرًا، في «آرت سوا غالیري» في دبي، حیث قدمت من خالله مجموعة من األسئلة حول
مفهوم الخطایا الممیتة. تصویر: باتریك كاستیلو 
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اختارت الفنانة المصریة هند الفالفلي «الخطایا السبع» عنوانًا لمعرضها الذي افتتح، أخیرًا، في «آرت سوا غالیري» في دبي، حیث قدمت من خالله مجموعة من األسئلة حول
مفهوم الخطایا الممیتة، التي یكتنف تحدیدها الغموض. تطرح الفالفلي من خالل مجموعة من المشاهد التي اعتمدت فیها على الوجوه النسائیة بعض الخطایا، محاولة ومن خالل

االلوان تحدیدها، عبر مشاهد مكتظة بالحركة لتصل في النهایة إلى ما یشبه العجز عن إیجاد أجوبة محددة لكل ما تطرحه من أسئلة.

تعتمد الفالفلي في المعرض، الذي یستمر حتى 11 الشهر الجاري، على الوجوه النسائیة بشكل أساسي لترصد من خاللها نظرة المجتمع إلى المرأة، والقیود التي تفرض علیها
اجتماعیًا وتربویًا. تقدم تحرر المرأة في مشاهد تجعل االجتماعات النسائیة والسهرات العامرة المحرك االساسي للوحة، ثم ال تلبث ان تقودنا إلى المخاوف التي تحملها النساء من
أخطار جمة تهددها من خالل «الغضب الناعم»، حیث تظهر من خالل هذه اللوحة ثالث سیدات نائمات، وتحمل كل منهن سالحًا مصوباص في اتجاه مختلف وكأن األخطار

التي تحیط بالمرأة أو الحمایة الذاتیة التي یجب ان تؤّمنها المرأة لنفسها یجب أن تكون من مختلف الجهات.

1/21•2•

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.emaratalyoum.com%2flife%2ffour-sides%2f2014-01-07-1.638197&id=ma-170129023756-54181365
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

سیرة لونیة

ولدت الفنانة المصریة في القاهرة عام
، وتعیش وتعمل في القاهرة. تعد 1979
الواقعیة واحدة من القضایا التي تؤرقها، والتي
فنها. وقد تحاول أن تعبر عنها من خالل 
اعتمدت من خالل الفن على القضایا المصریة
التي ترتبط ببلدها بشكل أساسي، ثم ما لبثت أن

عالجت قضایا ترتبط بالمرأة بشكل عام.

تطرح الفالفلي من خالل المعرض، الذي قدمت فیه 11 عمًال، بعض المفاهیم التي ترتبط بالخطایا وارتباطها ببعضها بعضًا،
فالخطیئة قد تقود إلى خطیئة أخرى أكبر منها، وطرحت كیفیة ترابط الخطایا في حیاة البشر، ما یجعل الحیاة غنیة باأللوان. كما
ان هذا الطرح الذي تستخدمه الفالفلي في معرضها وإن قام على الوجود النسائي، إال انها ال تطرحه بمنأى عن الرجل، حیث
تشكل الحیاة المشتركة بینهما محركًا للعدید من اللوحات. هذا التداخل في العالقات یجعل الفالفلي تطرح وبصیغة مباشرة سؤاًال
جوهریًا حول مسؤولیة كل من الرجل والمرأة في ارتكاب األخطاء في الحیاة، وكیف یمكن أن یحاسب أحد الطرفین ویترك
اآلخر. تجنح الفالفلي من خالل المعرض إلى تناول حیاة المرأة والتعبیر عن هواجسها، كالغضب والقلق، والفرح، والخوف.
وتسلط الضوء على المشاعر البشریة المتنوعة ضمن حاالت متعددة، فتأتي اللوحات راصدة للواقع في اطار درامي بعید عن

العبثیة، السیما انها اعتمدت على الحركة.

الخطایا عند الفالفلي ال تقتصر على العالقات البشریة، حیث قدمت مجموعة من القضایا الحیاتیة التي تدخل ضمن اسلوب
الحیاة، ومنها الشراهة في األكل، التي عالجتها في أكثر من لوحة تشتمل على طعام وأیاٍد كثیرة، وبینت كیف یمكن ان تفقد

الشراهة وعي االنسان حول طبیعة ما یأكل.

وقالت هند الفالفلي لـ«اإلمارات الیوم»: «حاولت من خالل المعرض قراءة الصفات التي تحملها الخطایا، السیما أنه موضوع
قابل للمعالجة بطرق مختلفة، وكذلك ألنه من الممكن أن تحمل اللوحات الكثیر من القصص التي تتحدث عن الخطایا».
وأضافت الفالفلي «المرأة تعني لي كثیرًا، كوني امرأة وأشعر بكل هواجسها، وألنها تحتاج إلى تسلیط الضوء على قضایاها
وحیاتها، ناهیك عن أنها ثیمة جمیلة ومتجددة وغیر قابلة للفناء». واعتبرت الفنانة المصریة أن الرسم أو العزف أو أي نوع من
الفنون یكون عبارة عن ما یكتسبه الفنان من محیطه، وكل فنان یخرج ما یكتسبه بطریقته الخاصة، فهي األجواء المحیطة التي
تظهر ضمن إطار الجو الخاص به. ولفتت إلى أن الهواجس السیاسیة والحیاتیة واالجتماعیة كلها جزء من مجمل ما یقدمه
الفنان. وحول المرأة المصریة، قالت الفالفلي إن الفنانة المصریة ینقصها التشجیع واالهتمام اللذان فقدا مع الوقت، فالمرأة

المصریة یجب أن تحظى بمزید من االهتمام كي تقدم كل ما لدیها وتتطور.

تقنیًا لفتت الفالفلي الى أنها تعتمد الجمع بین الرسم والصور، وقد اعتمدت على هذه التقنیة حدیثًا، مشیرة إلى أن التقنیة الیوم
یجب أن تتبع قوة الفكرة .
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