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تبني الفنانة المصریة مروة عادل «شجرة الحیاة» من خالل العالقة بین المرأة والرجل، فنجدها تحمل في معرضها األخیر الذي افتتح في «آرت سوا» بدبي، األوجه المتعددة
للحیاة بینهما، فتستخدم الجسد للتعبیر عن الحاالت التي یمكن أن تمر بها العالقة. تبدأ عادل من حاالت االنسجام والحب والشغف، لتصل الى البعد والجفاء والخوف والفشل، فهي

حالة من الصراع والحوار بین الرجل والمرأة.

تطرح عادل من خالل المعرض الذي یستمر حتى التاسع من ینایر، مجموعة من التساؤالت حول طبیعة الرجل والمرأة، ما الذي یختلفان فیه، وما الذي یتفقان علیه، سواء أكانا
معًا أم كانا متباعدین؟ كیف تبنى العالقة رغم كل االختالفات؟ وكیف تبقى العالقة بینهما أسیرة المجتمع والخوف من الفشل؟ كأنها تحاول ایجاد األجوبة حول األسباب التي تربط
الرجل بالمرأة رغم كل التناقضات، فهل هي الحاجة إلى اآلخر أم الفطرة؟ وكیف یمكن الحفاظ على العالقات وانقاذها من الفشل رغم التناقضات؟ تسعى عادل الى اظهار الكثیر

من المشاعر، فتبني أعمالها التصویریة التي تعالجها عبر الكمبیوتر من خالل لغة الجسد، فباالقتراب أو البعد، وااللتصاق تبرز الكثیر من حاالت النجاح أو الفشل في العالقات.

1/3

تطرح عادل في معرضها مجموعة من التساؤالت حول طبیعة الرجل والمرأة وما الذي یختلفان فیه أو یتفقان علیه. تصویر: عبداهللا حسن
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تبدو المرأة في أعمال عادل هي المحرك األساسي للعالقة بینها وبین اآلخر، فأحیانًا تحاول أن تبرزها وحیدة ولكنها سعیدة بوحدتها، بینما تكون هي الحاضنة للرجل في عمل
آخر كأنها أمه التي تنحني علیه وتسنده، في حین نجدها في حالة معاناة حین تقف محاولة النظر الى الخلف حیث یدیر لها اآلخر ظهره. نجد في الحاالت التي تطرحها عادل
هامشًا من اإلفصاح عن المشاعر، وإن بطریقة غیر مباشرة، كأنها تطرح مشاعرها ومشاعر صدیقاتها أو نساء یحطن بها وتعرف قصصهن عن قرب، فهي تبدو كأنها تجسد كل

األمان بالقرب من المرأة، فبالقرب منها یجد السكینة واالستقرار.

قد یكون أكثر ما یلفت في أعمال عادل أنها تتسم بالجرأة، فبعد أن كانت تصور النساء وحیدات على مدى سنوات، نجدها الیوم تتجه الى العالقة مع اآلخر. وتحمل األعمال جرأة
تتجلى في كون الفنانة تلجأ الى إظهار األجساد كأنها عاریة، علمًا أنها في الواقع لیست في حالة عري على االطالق، بینما یأتي هذا الشعور من خالل األبیض واألسود وكذلك
من خالل اإلیحاءات التي تضیفها الفنانة على الصور. هذا باإلضافة الى األوضاع التي تصور بها الشخصیات. وتعتبر عادل تجربة خاصة وتثیر أعمالها اهتمام الكثیرین نظرًا

العتنائها بالتفاصیل في التصویر، فهي ال تكتفي برصد الحاالت واألجساد، بل تملي على الصورة الكثیر من اإلضافات من خالل أوراق األشجار واألقمشة التي تستخدمها.

وقالت عادل لـ«اإلمارات الیوم»، إن «الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على ما تورثه المرأة ألوالدها من العالقات الخاطئة، فهي تعلم أوالدها الخطأ نتیجة العالقات الخطأ،
ولذا فاالثنان علیهما الكثیر من المتطلبات، فعالقتهما یجب أن تكون قائمة على األمان والراحة». وأضافت «المرأة هي مصدر األمان للرجل، تمامًا كما المرأة تشعر بالراحة
حین تكون في عالقة مع الرجل، ولكن القلق من خسارة اآلخر هو المحفز األول على بقاء العالقة جیدة، وأن العالقات بحاجة الى مجهود مستمر، حتى بین األم وابنها، فالحب

یحتاج الى البناء بشكل مستمر».

اعتبرت عادل ان الجرأة في الطرح هي من الموضوعات التي ال تخشاها كثیرًا، ألنها تؤكد أن ما تقدمه ال یتعارض مع مظهرها كونها ترتدي الحجاب أوًال، وثانیًا كون الطرح
الذي تقدمه ال یحمل مشاهد مثیرة، وإنما هي حالة من المشاعر. واعتبرت أن المرأة التي ترى األعمال سترى نفسها داخل الصورة، وبشكل تلقائي، وكذلك الرجل، فهي تحاكي

اإلنسان ولیس الغریزة. ورأت انه من الممكن أال تقبل أعمالها ألنها سیدة وشرقیة، علمًا ان المشاهد ال تزید على ما یمكن أن یحمله تصویر رقص البالیه.

أما التقنیة التي اعتمدتها المصورة المصریة، فارتبطت بالثیمة الخاصة بالمعرض، فالعالقة بین الرجل والمرأة تستمر مدى الحیاة، وال تنتهي، ولفتت الى أنها تأخذ الصور على
أكثر من مرحلة، وكان هناك الكثیر من الحاالت المشتركة، فیما كانت الحالة األكثر اشتراكًا بین الناس هي التي یكون فیها الثنائي قریبًا جدًا من حیث المسافة ولكنهما بعیدان، الى
جانب الثنائي الذي یتواجه، فهما في حالة صراع. أما اختیارها لألبیض واألسود فیأتي لحبها للونین، وكذلك ألنها تحاول أن تبرز النقیض، وألن العالقات التي تعمل علیها هي
عالقات انسانیة تحمل التناقض، مشیرة الى أن معرضها القادم سیحمل األلوان. ونوهت بأن الفنان یجب ان یقدم ما هو جدید للمتلقي بین العام واآلخر، ولكن یجب أن یكون ذلك

بالحفاظ على الهویة الخاصة.
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تؤّكد الفنانة المصریة أن «بدایتها مع الرسم كانت منذ طفولتها، وذلك حین سألتها معلمتها أن ترسم رسمة، تعكس من خاللها لحظات سعیدة. ومنذ ذلك الوقت وهي تشعر
بالسعادة في التقاط لحظات السعادة وترجمتها عبر الرسم». أما بعد أن درست الفنون في الجامعة، فكانت مشدودة إلى الكامیرا وما توفره هذه الوسیلة من قدرة على عكس ما

تشعر به وما تترجمه وتؤمن به.

سیرة فنیة

، وتحمل درجة الماجستیر في اإلعالن، وتقدم محاضرات في جامعة حلوان للفنون. تركز عادل على الجسد في أعمالها، فهي ولدت الفنانة مروة عادل في القاهرة عام 1984
تحرص على إبراز االختالف بین الروح والمادة والصورة والفكرة.

وقدمت مجموعة من المعارض الفردیة في دبي ومصر، بینما شاركت في مجموعة من المعارض الجماعیة بین لبنان وواشنطن ونیویورك وروما ولندن.

ومن المعارض العالمیة، شاركت في بینالي بلجیكا، وبینالي الشارقة، وبینالي الفن اإلفریقي المعاصر، وبینالي امستردام في هولندا. حصلت على العدید من الجوائز، ومنها أفضل
مصّورة عربیة في الشارقة، والمیدالیة الذهبیة في جائزة آل ثاني للتصویر في الدوحة، والجائزة الذهبیة في المهرجان األوروبي التاسع للتصویر العربي في ألمانیا.
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جبر علوان.. المرأة وهي تتأمل ذاتها

            

خلوة وطنیة تضع إطارًا لمبادرات «عام الخیر» األربعاء المقبل

محمد بن راشد یؤدي صالة الجنازة على جثمان شیخة بنت سعید آل مكتوم

محكمة أحوال شخصیة وتركات لغیر المسلمین في أبوظبي
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