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قال الشاعر األمیركي روبرت فروست: «إن كنت تبحث عن شيء تبدي فیه بسالة،
فتأمل الفنون الجمیلة». فالرائعة الفنیة تعكس المشیئة الحرة لصانعها. تخرج من

الروح الساكنة نحو العالم الخارجي لتحاكي المتلقي، كل حسب ثقافته، ورؤیته لكنه
قادر في النهایة أن یذهب إلى مناطق قد ال یقصدها الفنان وهذا ما جعل من بعض

النقاد یقولون أن المشاهد شریك في العملیة الفنیة.

وفي المعارض الجماعیة تختلف األعمال لتناسب جمیع األذواق، ألنها وجدت أصًال
منتمیة إلى اتجاهات فنیة متعددة قد تستهوي البعض، وقد یذهب منها إلى أعمال

أخرى یراها تحاكي روحه ومشاعره.العمل الفني كان على مدار التاریخ مثار جدل
ال یمكن ألي ناقد وضع أسس أو ثوابت مستمرة فیه فهو متحرك تحرك حركة

الفرشاة، ومتدرج إلى ما النهایة كتدرج األلوان الالمحدود، بل ذهب الفنانون إلى
أبعد من ذلك باتجاه وسائل تعبیر حدیثة كالبوب آرت والفیدیو آرت وغیرها من

حاالت یرفض الكثیر من النقاد بتصنیفها فنیا، ویبقى هذا رأي لیس إال، فاالتجاهات
المعروضة في مكان واحد تكرس التناقض واالنسجام. اللون وغیابه، اللوحة

والتحرر منها.

وما إلى ذلك من حاالت اجتمعت في معرض «فن أبوظبي» لیبرهن في دورته
األولى على عالمیته، فهو یعرض مجموعة حصریة ومختارة لـ 50 صالة عرض
عالمیة، من 19 دولة من مختلف أنحاء قارات العالم، مستعرضا أعمال أكثر من
300 فنان كل عبر على طریقته.وبأدواته الخاصة، فهنا تعرض اللوحات بما فیها

اشترك في نشرة البیان اإللكترونیة مجانًا لتصلك آخر مستجدات
األحداث المحلیة واإلقلیمیة و الدولي

النشرة اإللكترونیة
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الزیتي والمائي، والكوالج، وغیرها، إلى جانب المنحوتات بكل ما تحتمله من
خامات، وأعمال أخرى صور فوتوغرافیة، وورقیة واالختالف بالفن وبتوقیع الفنان

یقود بالتالي إلى االختالف بأسعار اللوحات التي تراوحت من آالف إلى عشرات
المالیین، من الدوالرات، لألعمال الفنیة األصلیة.

معارض متخصصة «فن أبوظبي» الذي نظمته شركة التطویر واالستثمار السیاحي،
وهیئة أبوظبي للثقافة والفنون، قدم ثالثة معارض متخصصة بالتزامن معه وهي

«جوجنهایم مسیرة متحف». الذي نظم بالتعاون مع مؤسسة «جوجنهایم» لغایة 4
فبرایر المقبل، ومعرض «جنازات المونالیزا» بالتعاون مع متحف اللوفر، وهو

عبارة عن سلسلة من اللوحات التذكاریة التي رسمها الفنان الصیني المولد «یان باي
مینغ» ونصبت اللوحات الجداریة في مدخل فندق قصر اإلمارات مما یشعر الزائر

للفندق ألي غرض برهبة الفن وعظمته، من خالل رؤیة جدیدة للفنان عبر عنها
باأللوان البیضاء.

والسوداء وما نتج عنها من تدرجات، مما یدل على أهمیة هذه اللوحة التي رسمها
«لیوناردو دافنشي» والتي داعبت على مر العصور خیال وریشة الفنانین، إذ تندرج
مجموعة «جنازات المونالیزا» ضمن مبادرة متحف اللوفر التي تضمنت دعوة فنان

معاصر لتقدیم رؤیته الخاصة ألحد أبرز األعمال الفنیة في المتحف، فاختار «بي
یان» المعروف برسمه لشخصیات شهیرة أمثال «ماوتسي تونج، بورس لي.

ومارلین مونرو» لوحة المونالیزا، لمجموعة من األسباب لعل أهمها تأثره بهذه
اللوحة، إلى جانب أهمیة هذه اللوحة كرمز لمتحف «اللوفر» فرى الفنان أن السبیل
الوحید لبعث حیاة جدیدة في اللوحة وجعلها أكثر جاذبیة هو تأبینها ودفنها، فاختار

األبیض باعتباره اللون الجنائزي في الصین، وهو اللون الغالب على «جنازات
مونالیزا» ویظهر في خلفیة المشهد لوحتین تتناثر علیها جماجم، تمثل بصورة

شخصیة الوالد واالبن والفنان نفسه، إحداهما قد مات.
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ورغم ذلك ما زال حاضرا، بینما اآلخر حي ولكن تم تقدیمه في دار الجثث، لتتضح
الصورة العامة للوحات الزیتیة الخمس قصة ذات أبعاد زمنیة مختلفة تختلط بأجواء
اللوحة األصلیة الشهیرة، ولقطات من حیاة الرسام، أي دور الحیاة والموت، والقوة،

مما جعله یبعث عبر ألوانه الجنائزیة الحیاة القویة من جدید.

أما المعرض الثالث فهو «االغتراب الثاني ـ نهوض وتداعي المدن العربیة» وأقیم
بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون. بطریقة تذكر المشاهد بنظریة ابن خلدون عن

حركة التاریخ التي أشار إلیها في مقدمته.

ویشارك في المعرض على الجابري، أیرین أنستاس، رینیه غابري، دیانا الحدید،
هالة القوصي، هرایر سركسیان، قادر عطیة، مروان رشماوي، منى حاطوم، مونیكا
بورغمان، سماح حجاوي، طارق الغصین، وائل شوقي، وفا حوراني، وإطو برادة.

من الفن إلى حركة الفكرة:

بعنوان «سجنیتشر» تطل من بین أروقة المعرض مختارات ثنائیة ألعمال فنانین
ناشئین، من العرب واألجانب، تجاورها في أجنحة أخرى أعمال لفنانین محلیین

بعنوان «تعابیر إماراتیة» للعام 2009 بإشراف آن بالداساري مدیرة متحف بیكاسو
الوطني في باریس، شارك في هذا المعرض الذي یعكس التجربة اإلماراتیة جالل
لقمان، سمیة السویدي، عبد الرحیم سالم، فایزة المبارك، الشیخ سالم القاسمي، لمیا

قرقاش، فاطمة المزروعي، علیاء السند، وریم الغیث، وعبیر تهلك. ومن خالل
أعمالهم یمكن التقاط ما وصفته «بالداساري» بحركة الفكرة التي تحرك اآللیة

السماویة والنثریة.

ومنها إلى النحت وهو جانب آخر من التعبیر الفني، وفي هذا السیاق عرضت
مجموعة من المنحوتات بالحجم الكبیر، منها رأس البولیستر المطلي، للفنان رافیندر

ریدي، مع وجوه السیدات الملونة بألوان زاهیة، و21 منحوتة للفنان رشید خیمون
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بعنوان «أطفال العالم» و«إغالق الذهن» للفنان سوبود غوبتا، إلى جانب مقعدین
من الغرانیت على شكل عین ومن هنا أخذت تسمیة «مقاعد العیون»، وُیعرض

للفنان ندیم كرم منحوتة «ریاح الصحراء» وغیرها من أعمال موزعة في حدائق
القصر، لتصبح جزءا متكامال مع مشهد الخضرة والبحر.

كما اهتم «فن أبوظبي» بالتعاون مع المؤسسات الغیر ربحیة وقدم في هذا المجال
عرضا لمؤسسات ثقافیة ذات أهمیة وتأثیر في العالم العربي، وهي مؤسسة المعمل
للفن المعاصر من القدس، وتاونهاوس غالیري من القاهرة ودارة الفنون- مؤسسة

خالد شومان من عمان.

وعبر المشاركون في حفل األجنحة عن مزیج تجریبي من العروض الفنیة،
والنقاشات.

وعروض الشرائح، واألفالم والترفیه، وهو ما ترجم فكرة «فابرس بوستیو» أمین
الفنون ومحرر مجلة الفنون الجمیلة «بوزارت» الذي قدم فكرته بعنوان عرض «فن
أبوظبي، أحادیث ومشاعر: حفل األجنحة» وشارك في الحفل المصممون والممثلون،

والشعراء والمفكرون القادمون من دول العالم المختلفة مما جعله حفال یترجم
الثقافات إلى لغة واحدة هي الفن.

إبداعات الرواد:

ال بد أن تحضر في مثل هكذا معرض أعمال أصلیة لرواد الفن المعاصر بكل ما
تحمله من خصوصیة وإبداع مثل لوحة الفنان «خوان میرو» والتي جاءت بعنوان

«سعادة فتاة صغیرة أمام الشمس» وكانت قد اشترت هذا العمل عائلة میغت مباشرة
من الفنان ویعرض في صالة «میغت» في باریس.

بینما عرضت صالة «تادیوس روباك» من باریس أیضًا مجموعة من أعمال الفنان
اإلیراني «رامین حایرزاده» واستعرضت صالة «بارادایس رو» من لندن مجموعة
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اإلیراني «رامین حایرزاده» واستعرضت صالة «بارادایس رو» من لندن مجموعة
من أعمال الفنان «شیزاد داوود» بینما مثلت لوحة الفنان التجریدي «شون سكالي»

المسماة «هیلین» إحدى اللوحتین التي تعرضهما صالة «كیرلین» من دبلن.

ومن األعمال القیمة عرضت صالة «باتریس تریغانو» من باریس لوحة لرائد
التكعیبیة الفنان بابلو بیكاسو بعنوان «منزل في فالوریس» وكان قد رسمها في العام

1953 ویمثل فیها منظر طبیعي بكل ما یملكه من إنسجام وتباین لوني متمیزة
باختالفها عن اللوحات التي كان یرسمها عادة، حیث األحمر واألخضر بدرجاته

المختلفة.

فعالیات متنوعة

عرض األعمال الفنیة لم یكن كل شيء في «فن أبوظبي» الذي أقیم من 19 إلى 22
نوفمبر بل نظمت عددا من حفالت توقیع الكتب إلى جانب العدید من ورشات العمل،

أشرف علیها مصممون عالمیون بالتعاون مع متحف فیترا للتصمیم، ولحظة
التصامیم التي تعتبر أول ورشة تصمیم محترفة للمصممین الواعدین، كما أقیمت

عروض أداء وحلقات نقاش، ومجموعة من المحاضرات تستهدف طالب الجامعات،
حول معاني وتقنیات الفن الحدیث والمعاصر.

عبیر یونس

تعلیقات
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