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یستضیف جالیري «آرت سوا» معرض «أطفال العالم» في الفترة من 19مارس
وحتى 16 یونیو مجموعة من المنحوتات للفنان الفرنسي الشهیر رشید خیمون.

یقام المعرض تحت رعایة االن أزواو سفیر فرنسا لدى الدولة باالشتراك مع هیئة
دبي للثقافة والفنون، ویشتمل على واحد وعشرین تمثاًال من البرونز تصور واحدا

وعشرین طفًال من أنحاء العالم، ویرمز الرقم إلى القرن الحادي والعشرین الذي
جرى خالله إنجاز هذه األعمال. یقول سعید النابودة، الرئیس التنفیذي للمشاریع

والفعالیات في هیئة دبي للثقافة والفنون: «یمثل معرض «أطفال العالم» حدثًا إبداعیًا
غیر مسبوق، ویسر الهیئة أن تستضیفه في دبي ألول مرة على مستوى الشرق
األوسط، وكلنا ثقة بأن األعمال الفنیة المتمیزة لفنان مرموق مثل رشید خیمون

ستضفي بعدًا حیویًا جدیدًا على المشهد الفني في دبي».وتشیر أمل مكاوي مؤسس
آرت سوا إلى أن المعرض یمثل مشروعًا عالمیًا یتناسب مع الروح الوثابة لمدینة

دبي، حیث سیكون بمثابة رمز للعالقة الممتدة بین الفن والتاریخ والجالیات الحضریة
متنوعة االتجاهات.

وتعتبر دولة اإلمارات، بما تتمتع به من طبیعة بشریة متعددة الثقافات، المكان
المثالي والطبیعي الستضافة هذا العمل الفني العظیم. وعن فن رشید خیمون، تقول:
«إنه نتاج ما یزید على ثماني سنوات من اإلبداع والسفر واالنغماس في المكونات
الحضریة إلحدى وعشرین مدینة من مختلف أنحاء العالم، ثم ابتكار عمل ذا طبیعة

غیر عادیة».
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غیر عادیة».

یكشف عمل «أطفال العالم» عن مدى التنوع الذي یتمتع به سكان العالم، بما أنه
تنوع ال یضاهیه شيء تمامًا مثل الثقافات المختلفة التي یصورها، ویتم وضع كل

قطعة في طبقة تتناسب مع قصص المدن وسكانها، وتصبح هذه القصص جزءًا ال
یتجزأ من التعبیر البصري ضمن أرشیف تاریخي وإنساني، مع التركیز على

«العناصر المكونة لروح الشوارع» ومزجها باألحجار وبأغطیة بالوعات المجاري
واإلسفلت المتكسر لهذه الشوارع لیبدع أعماًال فنیة فریدة.

ویعتبر المجتمع الحضري البؤرة المركزیة التي تلهم الفنان إلبداع مثل هذه األعمال.
ویقول خیمون: «على الرغم من أن كل الشوارع تكاد تكون متماثلة، فإن أغطیة

وشبكات الصرف الصحي حول األشجار تختلف من مدینة إلى مدینة مثل الوشم على
الجلد. وهذه هي الرموز التي تمثل بطاقة هویة وتوثق تاریخ أو ذاكرة المدینة».

ولد خیمون في فرنسا عام 1953 في دیكازفیل «أفیرون» ألبوین جزائریین.
وتخرج من مدرسة لیكول سوبرییر دي بو آرت في باریس عام 1974، وهي أرقى
مدرسة للفنون الجمیلة في فرنسا، وقد اشتهر خیمون في بدایة األمر كرسام قبل أن

یتحول إلى النحت.

أیمن حجازي

تعلیقات

قتلها ووضعها في حقیبة سفر 10
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