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بصرية
فنون ّ

سوزان حفونة ويوسف نبيل
ونبيل بطرس وصباح نعيم
ّ
ّ
تستضيف اللبنانيّة روز عيسى حاليًا،
في صالتها اللندنية ،أربعة فنانني يعيدون
منظور ًالفن املعاصر،
تشكيل املدينة من ّ
وأدواته ...مسلطة الضوء على
وبمنطقه ّ
التحوالت الجذرية التي هدتها الثقافة
ّ
البصرية في مصر ،خالل العقد األخير

«إمرأة خلف
املشربية» لسوزان
حفونة (110 × 140
سنتم)

«عمر

«صور القاهرة» بين محجوب ومكشوف
حازم سليمان
ل��ن ت �ب��دو ال �ق��اه��رة ه�ن��ا ك�م��ا نعرفها.
ل �ي �س��ت م ��دي �ن ��ة ال � ��زح � ��ام والفوضى
وال �ع �ش��وائ �ي��ات ،وال م��دي�ن��ة التاريخ.
ال � � �ص� � ��ورة ه� �ن ��ا خ�ل��اص� ��ة ذك � � ّ�ي � ��ة من
ك ��ل ذل � ��ك .ت �ت��أم��ل ف ��ي ظ ��اه ��رة بشرية
م��وح�ي��ة وع�ص� ّ�ي��ة ع�ل��ى ال�ف�ه��م اسمها
القاهرةِّ ،تترك خلف ظهرها سذاجات
ُ
كثيرة علقت فيها ع�ش��رات التجارب
ال� �ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة .أرب � �ع ��ة ف �ن��ان�ي�ن هم
سوزان حفونة ،ويوسف نبيل ،ونبيل
ب�ط��رس ،وص�ب��اح نعيم ،تستضيفهم
حاليًا «ص��ال��ة روز عيسى» ف��ي لندن
ضمن معرض «صور القاهرة» .باتت
ت �ج ��ارب ه� ��ؤالء ال �ف �ن��ان ً�ين الشغوفني
املصرية ،معروفة ،باعتبارها
بالحالة
ً
ج � � ��زءًا أص � �ي�ل��ا م� ��ن م �خ �ت �ب��ر بصري
حديث .فيه تنتج صياغات أخرى ّلفن
منغمس ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي تشكل
جوهر املشهد العام ،ومكمن دهشته.
اجتماع هذه الرؤى تحت سقف واحد
ِّ
ي�م��ث��ل ت�ج��رب��ة م �غ��ري��ة ،خ�ص��وص��ًا مع
اختالف أساليب التعبير واملعالجات

ملوضوع مشترك هو مصر.
القاهرة لسوزان حفونة ( )1962التي
تقيم ف��ي أمل��ان �ي��ا ،ه� ُ�ي م��دي�ن��ة مواربة
ت �خ �ف��ي أك �ث ��ر م �م��ا ت �ظ �ه��ر .جوهرها
ّ
محجوب خلف ًغالالت عدة .لذا تقدم
في أعمالها جملة إشارات وإيحاءات
ح��ول امل�ن�ظ��ور وال �خ �ف��ي ،ال�ع�لاق��ة بني
ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،م��ن م��وق��ف بصري
يستفيد من فكرة املشربية في العمارة
اإلس�ل�ام �ي ��ة .امل �ش��رب �ي��ة ال �ت��ي تشتغل
ع �ل �ي �ه��ا ح �ف��ون��ة ف ��ي س� �ي ��اق مشروع
ب�ص��ري ع�م��ره  16ع��ام��ًا ،تتيح مل��ن هم
ف��ي ال��داخ��ل رؤي ��ة واض �ح��ة ،وتحجب
الداخل عن عيون الغرباء .وقد وصلت
إلى مراحل متقدمة من نفي املوضوع،
مل�ص�ل�ح��ة ت �ج��ري��دي��ات ت�خ�ت�ل��ط فيها
ال� � �ص � ��ورة ال� �ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة بالرسم
وال �ت��رك �ي��ب ،إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ن��وي��ع في
خ��ام��ات�ه��ا ل�ت�م��زج األح �ب ��ار والخشب
باملعدن.
ف� ��ي ه � ��ذا امل� � �ع � ��رض ،ت �ح �ض��ر مالمح
م��ن ت�ج��ارب�ه��ا امل�ت�ن� ّ�وع��ة م�ث��ل سلسلة
«نساء خلف النافذة» .هذه املجموعة
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ت�ت�م�ح��ور ح ��ول فكرة

ً
الحجب والتشويش البصري ،فضال
ع��ن ت �ج��ارب ت��رك�ي�ب�ي��ة أخ ��رى يختلط
فيها النحت مثل «الصبر جميل».
ال� �ت� �ح ��والت ال �ث �ق��اف �ي��ة واالجتماعية
ال�ت��ي عصفت ب��ال�ق��اه��رة ،تنهض عبر
ال � �ـ«ب� ��وب آرت» وال �ب ��ورت ��ري ��ه اللذين
يسمان أع�م��ال يوسف نبيل (.)1972
ّ
املصور املقيم في نيويورك ،يستفيد
م��ن خ�ب��رة اكتسبها كمساعد ملصور
ال �ن �ج��وم ال�ش�ه�ي��ر م ��اري ��و تيستينو،
فيعتمد على التلوين اليدوي لثماني
ص��ور شخصية ب��األب�ي��ض واألسود.
م��ن خ�ل�ال ت�ق�ن�ي��ة ق��دي �م��ة ،ي �ب��رز نبيل
ـ ب�ت�ع�ب�ي��ري��ة وب �س��اط��ة م �ف��رط��ة م �ع��ًا ــ
ال �ف��ردي��ة ال �ت��ي ي��راه��ن ع�ل�ي�ه��اِّ .
يقرب
ال� ��وج� ��ه ح �ي �ن ��ًا ،وي �ن �ف �ي��ه ح �ي �ن��ًا آخر
ملصلحة تفاصيل أخ��رى موحية من
الجسد.
ورغ ��م ش �ه��رة ه ��ذا ال �ف �ن��ان ف��ي إنجاز
مشهديات ساحرة ال تخلو من ّ
حس
ّ
سينمائي ،يميل هنا إلى التقشف في
لتظهر القيم املرتبطة
الحركة واللونّ ،
بامللمح الخاص ،كأنه ينطلق من والء
ع �ف��وي واض ��ح ل�ش�خ�ص�ي��ات معروفة

ل �ه��ا وق �ع �ه��ا ال �خ ��اص ع �ل��ى املستوى
الشخصي للفنان ،أو شكلت طفرة ما
في وعي شريحة واسعة من املجتمع
امل � �ص� ��ري ،م �ث��ل م �ن��ى ح� ��اط� ��وم والرا
بلدي في الفنون املعاصرة ،واملغنية
ناتاشا أط�ل��س ،وعمر الشريف الذي
ال تخلو صورته من إعالء لجماليات
ق��اس �ي��ة ووح� �ش� �ي ��ة .ث �م��ة ص � � ّ�ورة بال
رأس لشعبان عبد الرحيم ،يركز على
خ�ص��وص�ي��ة م�لاب�س��ه وأكسسواراته
ال��ذه �ب �ي��ةّ .أم � ��ا ال �ف��وت��وغ��راف��ي نبيل
بطرس ( ،)1954فتحمل أعماله نزوعًا
توثيقيًا مل��ا ه��و م�ه��دد ب��ال�ض�ي��اع من
أس��ال �ي��ب ح �ي��اة وع � � ��ادات وتفاصيل
يومية صغيرة .أنجز بطرس املقيم في
ّ
باريس مجموعات فوتوغرافية ،قدم
فيها ق ��راءات بصرية ّ
معمقة ملظاهر
م��ن ال�ح�ي��اة امل �ص��ري��ة .وإذا استعدنا
م��ا ق��دم��ه ف��ي كتابه امل �ص� ّ�ور «مصر»،
ث��م ف��ي «أق �ب��اط ال�ن�ي��ل ـ ب�ي�ن الفراعنة
واإلسالم» ( ،)2007نلمس نبرة الدفاع
ـ ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ًا ـ ع ��ن ق �ي��م التعددية
ف ��ي ال �ن �س �ي��ج امل� �ص ��ري .ون �ل �ح��ظ ذلك
ف��ي اه�ت�م��ام ص��ورت��ه ب��رص��د املظاهر

تجريد المشربية،
ورصد األقباط ،ورهان
وتحدي
الفردية،
ّ
ّ
اللحظة باللون

ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي امل �ج �ت �م �ع��ات الحديثة،
وال س� �ي� �م ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ق� �ب� �ط ��ي في
مصر ،باعتباره من أق��دم املجتمعات
املسيحية في العالم.
ّ
ف��ي ه��ذا امل�ع��رض ،ي�ق��دم بطرس ثالثة
أعمال مركبة هي «الجمعة العظيمة»،
و«ص � �ل � ��اة» ،و«س � �ل� ��ام» ي �ج �م��ع فيها
الطقس الديني وامللمح االجتماعي.
ت �ن �ق �س��م ال � �ص � ��ورة ل ��دي ��ه إل � ��ى أجزاء
وت �ف��اص�ي��ل ت�ف�ض��ح امل �ف��ارق��ات حينًا،
أو ت�ق� ّ�وي�ه��ا أو ت�س�خ��ر م�ن�ه��ا أحيانًا.
كذلك ،تصطبغ أعمال بطرس بطابع
حكائي متسلسل حقيقي وفيه وجهة
نظر واضحة وحميمة ،تزيد من ثقل
املوضوع وطاقته التعبيرية.
أم��ا صباح نعيم ( ،)1967فتتخذ من
شوارع القاهرة مكانًا مثاليًا القتناص

معرض

اإلسالمية منجمًا للفنون المعاصرة
الثقافة
ّ
دمشق ــ خليل صويلح
ّ
مصممني
م �ع��رض م �ت �ج� ّ�ول ل�ت�س�ع��ة
ّ
الثقافة اإلسالمية
عامليني ينتمون إلى ّ
أو ينحدرون منها ،حط رحاله أخيرًا
ف��ي «امل �ت �ح��ف الوطني»
في دمشق .بدأت الرحلة
م �ن ��ذ أرب � �ع� ��ة أع� � � ��وام في
«م� � �ت� � �ح � ��ف فيكتوريا
وأل � � � � �ب� � � � ��رت» ف � � ��ي لندن
ضمن مسابقة الختيار
أفضل تصميم يستلهم
ال �ت �ص��ام �ي��م اإلسالمية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ض �م��ن م� �ب ��ادرة «جائزة
ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ج �م �ي��ل» ال �ت��ي ترعاها
ّ
العراقية زها حديد.
املعمارية
يهدف املعرض الذي يقام كل سنتني،

أعمال لحمراء
عباس ورضا عابديني
وحسن حجاج ...

إلى تعزيز الحوار الثقافي بني التراث
الفني اإلس�لام��ي وال�ف�ن��ون املعاصرة.
ف��ي نسخته الثانية ،يستوقفنا عمل
اإليرانية أفروز أميغي « 1001صفحة»
الفائز بجائزة الدورة األولى .سلسلة
قطع ّ
مفرغة على البالستيك باعتماد
تقنية الضوء والظل والوهم البصري.
رس��وم وأشكال مستمدة من تأثيرات
إس �ل�ام � �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ُ ،كاملنمنمات،
ض�م��ن رؤي ��ة م�ع��اص��رة ت �ب��رز العمارة
واألس �ط ��ورة وت��داخ�ل�ه�م��ا ف��ي الحياة
اإليرانية.
ً
«رجاء ال
عمل الكويتية حمراء عباس
تتقدم :ضياع قصة رائعة» عبارة عن
ص�ح��ون ور ّق �ي��ة م�خ� ّ�رم��ة وف��ق أشكال
هندسية مركبة تحمل عبارة ساخرة
ّ
«ت �ف ��ض ��ل اس � �ك� ��ب» .امل� �ف ��ارق ��ة أن هذه

ال�ص�ح��ون م�ل�أى ب��ال�ث�ق��وب وال يمكن
اس�ت�خ��دام�ه��ا .ل�ع��ل ف��ي ه��ذا التناقض
ب �ي�ن ال� �ف� �ك ��رة وم ��دل ��ول� �ه ��ا ت �ك �م��ن قوة
عمل املصممة في «تجسيد» اآلليات
املنحرفة في استهالك الثقافة».
وت � �ل � �خ ��ص أع� � �م � ��ال اإلي � � ��ران � � ��ي رضا
ع ��اب ��دي� �ن ��ي االرت � � �ب� � ��اط ال� ��وث � �ي� ��ق بني
الجسد وال�ح��رف عبر أرب��ع ملصقات
ف��ي اب�ت�ك��ارات بصرية مدهشة تحيل
إل� ��ى أص ��ال ��ة ال �ف ��ن اإلي� ��ران� ��ي القديم.
أم ��ا خ��وات��م ال �ت��رك��ي س�ي�ف��ان بيكاكي
ف �ت �س �ت��دع��ي أش� �ك ��ال امل� �ج ��وه ��رات في
املرحلة العثمانية بتقنيات مختلفة
كالتلوين والنقش والخط واملوزاييك.
في عمله التركيبي «صالون» ،يدعونا
امل �غ��رب��ي ح �س��ن ح �ج��اج إل ��ى مضافة
ب� � ��دوي� � ��ة .ج� � � � ��دران م� �غ� �ط ��اة بأشكال

«صالون» للمغربي
حسن حجاج

هندسية ت�ك��رر ص ��ورة ج�م��ل .ل�ك��ن ما
إن ن��دخ��ل ح �ت��ى ت�ص��دم�ن��ا العالمات
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي غ ��زت ه ��ذه املضافة
في ابتكار فريد ملناخ السوق العربي
املحموم بصناديق الكوكا كوال.
وق � �ب ��ال ��ة «ص� � ��ال� � ��ون» ح � �ج � ��اج ،يدير
اإلي� ��ران� ��ي خ �س��رو ح �س��ن زادة حفلة
ن ��دب ك��رب�لائ �ي��ة (راج � ��ع ص  .)17أما
س ��وزان حيفونة فتستلهم ف��ي «أنا»

املشربيات التقليدية التي تزخر بها
ال �ب �ي��وت امل �ص��ري��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .فيما
ت�س�ت�خ��دم ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة س�ح��ر شاه،
ال �غ ��راف �ي ��ك ع �ل��ى ال � � ��ورق ف ��ي لوحات
تدمج األش�ك��ال الهندسية اإلسالمية
بالفنون املعاصرة ،كالرسوم املتحركة
وال �غ��راف �ي��ك .ت�ل�ج��أ إل ��ى ك � ��والج يقيم
عالقة بني عمارة غرناطة األندلسية،
ويشتغل على املكعب الذي هو الحجر
ّ
األس � ��ود امل � �ق� ��دس .أخ� �ي� �رًا ،ن �ص��ل إلى
أعمال كامل زكريا التي تستمد قوتها
م� ��ن ال �ت �ص��ام �ي��م اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ضمن
م��ون�ت��اج متكرر ألل ��واح م��ن املوزاييك
ّ
تتحول
وال ��زخ ��ارف امل�خ�ت�ل�ف��ة .ه �ك��ذا
إل��ى أش �ك��ال ت�ج��ري��دي��ة ،ت�ط��رح أسئلة
ع��ن م�ع�ن��ى ال � ��ذات ،وال �ب �ي �ئ��ة املحلية،
والعيش بسالم داخل أمكنة محددة.

