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ثقافة وناس

فنون بصرية

َ َ
نفس شبابي
ورؤية جديدة

«معرض الخريف ...»32

سرسق».
بين قطف الزهور واأللغام ،يبصر «معرض الخريف الثاني والثالثون» النور في «متحف
ً
عند السادسة من مساء اليوم ،يفتتح المعرض ،بعد غياب خمس سنوات ،مقدمًا للجمهور أعماال
ّ
ويصوت
لـ  52فنانًا .هذا الجمهور ستكون له الكلمة الفصل ،فهو من سيختار «أهم» عمل فني
له (على مدار شهر ونصف شهر في «متحف سرسق») إلعطائه الجائزة المعنوية المضافة إلى
الئحة الجائزتين الثابتتين« :جائزة متحف سرسق» ،و«جائزة الفنانين الشباب المبدعين» (تقدمة
هند سنو) .تغييرات كثيرة وتنوع كبير ،يميزان المعرض حيث تتجاور اللوحات الزيتية مع األعمال
الورقية والتقنيات المتعددة ،كما التصوير والفيديو والنحت والخزفيات« .األخبار» زارت المتحف
عشية انطالق المعرض ووضع اللمسات األخيرة
نيكول يونس
ال ي ـق ـطــع «مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف» هــذا
ال ـعــام الـحـبــل مــع دوراتـ ــه الـســابـقــة،
ل ـك ـنــه أي ـض ــا ال ي ـت ــرك ن ـف ـســه أس ـي ـرًا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــديـ ــم .قـ ـ ـف ـ ــزة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
ال ـبــرم ـجــة وال ـت ـح ـض ـيــر ،ت ـبــرهــن أن
ف ــري ــق امل ـت ـحــف بـ ــإدارتـ ــه ال ـج ــدي ــدة،
يتمتع بـطــاقــة مــدهـشــة عـلــى العمل
امل ـن ـظــم امل ـث ـم ــر .س ـن ـتــرقــب امل ـعــرض
ً
الثالث والثالثني بعد عامني .مثال،
هـ ـ ــذا أحـ ـ ــد الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـن ــاض ـج ــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـتــوق ـيــت ،فـمـعــرض
الـ ـخ ــري ــف ك ـ ــان يـ ـق ــام سـ ـن ــوي ــا .لـكــن
م ـ ــدي ـ ــرة «مـ ـتـ ـح ــف س ـ ــرس ـ ــق» زي ـن ــة
ع ــري ـض ــة وف ــري ــق ال ـع ـم ــل ال ـج ــدي ــد،
يــدركــان أهـمـيــة الـتـمـ ّـهــل للتحضير
وبرمجة األحداث الفنية الهامة مثل
«معرض الخريف» ،وفق ما ّ
صرحت
ع ــريـ ـض ــة ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» .امل ـج ـه ــود
الـضـخــم يستنفد كــل طــاقــات فريق
الـعـمــل املـجـنــد إلتـمــام التحضيرات
ال ـت ـق ـن ـيــة م ـنــذ وق ـ ــت .ل ـ ــذا ،ال ب ــد مــن
إع ـط ــاء امل ـع ــرض وق ـتــه وإقــام ـتــه كل
عامني .كل شيء جديد في ما يخص
الترتيبات التي يقدمها املتحف ،ذو
النظرة الحديثة لبرمجة املعارض
والنشاطات الفنية .حتى إن اللجنة
التحكيمية لن تبقى هي نفسها ،بل
سـتـتـغـيــر بـكــامــل أعـضــائـهــا م ــع كل
خريف جديد ،وهذا أمر هام
معرض
ٍ
وض ــروري بــا شــك .نـجــاح املعرض
ببرمجته هــذه الـ ــدورة ،لــم يستطع
التغطية على األلغام والفخاخ التي

أرادت اللجنة أن تقدم باقة
واحدة موحدة ومتناسقة من
مختلف األعمال المختارة
وق ـع ــت ف ـي ـهــا ال ـل ـج ـنــة الـتـحـكـيـمـيــة.
ل ـج ـنــة ت ـك ـ ّـون ــت م ــن خ ـم ـســة أع ـضــاء
َّ
م ـت ـنــوعــي ال ـخ ـل ـف ـيــات ال ـف ـن ـيــة ،لـكــن
أح ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـنـ ـه ــم لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن ط ــاق ــم
«مـتـحــف ســرســق» طـبـعــا .بـقــي دور
طــاقــم املتحف تنظيميًا لوجستيًا،
وبعيدًا عن املهمة املباشرة الختيار
األعـمــال والتحكيم .مهمة حساسة
ودقيقة ألقيت بكاملها على عاتق
األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـخ ـم ـس ــة ح ـ ـص ـ ـرًا (ريـ ــم
فـضــة ،ولـيــد ص ــادق ،رشــا السلطي،
ه ـنــد ال ـصــوفــي وكــاي ـلــن وي ـل ـســون ـ
غولدي).
مـ ــا أن ـ ـقـ ــذ ال ـل ـج ـن ــة ع ـم ـل ـي ــا ،أعـ ـم ــال
متميزة أنجزتها نسبة كبيرة من
املـ ـش ــارك ــن .ال ـف ـن ــان ــون الـ ـ ـ ( 52ك ــان
يصل عدد املختارين سابقًا إلى 120
فـنــانــا أو أك ـث ــر) ق ــدم ــوا بغالبيتهم
ً
أعماال جديدة ،إذا استثنينا بضع
األسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ـك ــرس ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـقــدم
جــدي ـدًا ،لكن تــم اخـتـيــارهــا (والـحــق
ي ـق ــال ،مـثـلـهــا الـكـثـيــر اس ـت ـب ـعــد) ،أو
إذا اس ـت ـث ـن ـي ـن ــا أيـ ـض ــا املـ ـص ــوري ــن

الذين بغالبيتهم غرقوا في املألوف
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ول ـ ـ ـ ــو ك ـ ــان ـ ــت ب ـع ــض
امل ـعــارض الـفــوتــوغــرافـيــة ســابـقــا قد
كرستهم كفنانني /مصورين ،ربما
لقلة املنافسة الجدية في لبنان على
ص ـع ـيــد ف ــن ال ـت ـص ــوي ــر ،فــاسـتـسـهــل
ب ـع ـض ـهــم «امـ ـتـ ـه ــانـ ـه ــا» .ل ـك ــن كـيــف
ت ــم االخـ ـتـ ـي ــار؟ ومـ ــا ه ــي الـعـمـلـيــات
اإلجرائية للجنة التحكيمية؟ وكيف
وضعت أسس هذه الدورة؟

نـتــابــع فــي االت ـج ــاه ال ــذي كـنــا نفكر
ً
ب ــه أو لـنـغـيــر ق ـل ـيــا .وم ــن ال ـق ــرارات
ال ـهــامــة ال ـتــي ات ـخ ــذت ،فـتــح الــدعــوة

املـ ـفـ ـت ــوح ــة عـ ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .ه ـك ــذا
ن ـصــل إل ــى أك ـبــر ع ــدد م ــن الـفـنــانــن
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ن ـس ـ ّـه ــل مـهـمــة
ال ـف ـن ــان ،وخ ــاص ــة ل ـنــاح ـيــة سـهــولــة
إرس ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،مـ ــا كـ ـ ــان ي ـش ـكــل
سابقًا عائقًا حقيقيًا لــدى كثيرين
منهم ،وخاصة عملية نقل األعمال
ال ـض ـخ ـمــة أو ال ـت ـج ـه ـي ــزات» .وه ــذا
ً
ف ـع ــا م ــا ح ـص ــل .اس ـت ـق ـبــل املـتـحــف
ط ـل ـب ــات املـ ـش ــارك ــة م ــن  324ف ـنــانــا،
بعضهم قدم عملني .ثم تم االتصال
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ـنـ ـه ــم إلتـ ـ ـم ـ ــام ط ـل ـب ـّـات
املشاركة الناقصة .وبعدها ،حضر
طــاقــم امل ـع ــرض ل ــوائ ــح لـكــل أعـضــاء
اللجنة بكل األعـمــال والفنانني مع
بيانهم الفني ،ليساعد اللجنة على
تتبع املسيرة الفنية لكل منهم ،كما
إلعطاء الفنان الفرصة لشرح عمله

التمرين الصعب
قصة «معرض الخريف» الـ  32بدأت
فـعـلـيــا قـبــل إعـ ــادة اف ـت ـتــاح «مـتـحــف
سـ ــرسـ ــق» .تـ ـش ــرح مـ ــديـ ــرة امل ـت ـحــف
لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ب ــداي ــة ال ـت ـح ـض ـيــرات:
«فــريــق الـعـمــل الـجــديــد وأن ــا ،عملنا
مـ ـن ــذ س ـن ـت ــن عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء
املـتـحــف وق ــد أصـبــح أوس ــع ،يتمتع
ب ـت ـج ـه ـيــزات وم ـ ـعـ ــدات وت ـس ـه ـيــات
أكـثــر مــن الـســابــق .شكل ذلــك فرصة
إلعادة التفكير في البرامج بطريقة
جـ ــديـ ــدة وك ـي ـف ـي ــة ت ـط ـب ـيــق ال ـن ـظ ــرة
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـت ـحــف ،واإلف ـ ـ ـ ــادة مــن
البنية الحديثة وكيفية استعمالها.
وكـ ـ ــان مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف بــالـنـسـبــة
إل ـ ـي ـ ـنـ ــا جـ ــوهـ ــريـ ــا لـ ـن ــاحـ ـي ــة ث ـب ــات ــه
وامل ـض ــي ق ــدم ــا ب ــه .ن ـحــن مـتـعـلـقــون
بـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ـخـ ــريـ ــف ،وه ـ ـ ــو ي ـع ـنــي
الكثير ملتحف سرسق بشكل خاص،
كـمــا الـفـنــانــن .ك ــان افـتـتــاح املتحف
عــام  1961عـبــر «صــالــون الـخــريــف»
أو «مـعــرض الـخــريــف» ،إضــافــة إلــى
كـ ــون امل ـج ـمــوعــة ال ــدائ ـم ــة ال ـخــاصــة
بــامل ـت ـحــف ق ــد ن ـمــت بـشـكــل أســاســي
بسببه أيضًا».
عــري ـضــة امل ـط ـل ـعــة ع ـلــى وض ــع الـفــن
ال ـب ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـق ــة ،لــم
يفتها أن الـفـنــان فــي الــوقــت الــراهــن
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى شـ ـبـ ـك ــة مـ ـتـ ـيـ ـن ــة م ــن
ال ـعــاقــات كــي ي ـعــرض أع ـمــالــه .كما
أن وجود ّ
منسق فني يختار أعماله
وي ـقــدمــه فــي م ـعــرض أو بـيـنــالــي أو
غاليري ،أصبح من البديهيات .لذا
كانت عريضة وطاقم العمل واعيني
ألهمية الــدعــوة املـفـتــوحــة ،وه ــذا ما
حـصــل ف ــي ه ــذه ال ـ ــدورة ف ــي طــريـقــة
اس ـت ـق ـبــال صـ ــور األعـ ـم ــال وط ـل ـبــات
املـشــاركــة فــي مـعــرض الـخــريــف عبر
ّ
اإلن ـت ــرن ــت .ت ـعــلــق عــري ـضــة« :فـكــرنــا
ك ـث ـي ـرًا ف ــي هـ ــذه األم ـ ـ ــور .ح ـتــى قـبــل
أن ن ـف ـت ـت ــح املـ ـتـ ـح ــف ،ك ــان ــت ه ـن ــاك
طـ ــاولـ ــة م ـس ـت ــدي ــرة ل ـل ـن ـق ــاش ح ــول
مـ ـع ــرض الـ ـخ ــري ــف ب ـ ــال ـ ــذات .أق ـم ـنــا
ج ـل ـس ـتــن أو ثـ ــاثـ ــا ،وف ـ ــي كـ ــل م ــرة
جـمـعـنــا  8إل ــى  9أش ـخ ــاص لـنـقــاش
مفتوح ،مثل الفنان سمير الصايغ
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات ع ـض ـوًا
فــي لجنة مـعــرض الـخــريــف .دعــونــا
أيـضــا الـسـيــدة نايلة كتانة ومــروى
أرسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــوس وكـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن ط ـع ـمــة
وغـ ـي ــره ــن .ك ـ ــان ل ــدي ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،وطـ ـبـ ـع ــا س ــاع ــدنـ ـن ــا كــي

عبر هذا البيان إن أحب ،إلى جانب
صور عن أعمال سابقة لهم وسيرة
ذات ـيــة مـخـتـصــرة .أرس ـلــت جميعها
إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة .وك ـ ـ ــان ع ـل ــى أع ـض ــاء
اللجنة أن يتفحصوها طــوال شهر
مل ـنــاق ـش ـت ـهــا .وت ـض ـي ــف« :خـصـصـنــا
يومني للتداول بني أعضاء اللجنة،
وأول مــا قمنا بــه هــو جمع النتائج
منهم .بــدايــة ،اطلعنا على الفنانني
الذين استبعدهم األعضاء الخمسة.
كــان ذلــك الفرز األول ــي ،مستندًا إلى
نوعية العمل ومــا إلــى ذلــك وكــانــوا
 192فنانًا».
بعدها بــدأت الجولة التالية لقراء ة
األعمال الـ  132املتبقية بعمق أكثر
ومناقشة تفصيلية ،ما أفضى إلى
ّ
اختيار  52فقط .تعلق زينة عريضة:
«أت ـص ـ ّـور أن أع ـضــاء الـلـجـنــة كــانــوا
واعــن جـدًا للمسؤولية امللقاة على
عاتقهم ومدفوعني بضميرهم .كان
هدفهم أن يتفقوا ويوحدوا كلمتهم
أك ـث ــر م ــن أن ي ـف ـك ــروا ف ــي األغ ـل ـب ـيــة.
ك ــان ــوا ي ــري ــدون ال ــوص ــول م ـعــا إلــى
إج ـمــاع ،مــا يفسر بشكل أوض ــح أو
يبرر العدد القليل للمشاركني».
مــع إع ــان النتائج ،أص ــدرت اللجنة
ّ
بيانًا جاء فيه« :إن اللجنة على دراية
كـبـيــرة ب ــأن تقليص ع ــدد املـشــاركــن
في معرض الخريف الحالي إلى أقل
من نصف العدد الــذي كــان عليه في
الدورات السابقة ،يمكن أن ُيرى على
أنه إجراء جذري راديكالي .باإلضافة
إل ـ ــى م ـعــاي ـيــر ال ـ ـجـ ــودة وأه ـم ـي ـت ـهــا،
سـ ـع ــت اخـ ـتـ ـي ــاراتـ ـن ــا ل ـت ـض ـخ ـيــم مــا
ن ـع ـت ـبــره مـ ـج ــاالت الـ ـق ــوة م ــن خ ــال
املـقـتــرحــات بـشـكــل ع ــام ،والـنـظــر في
كـيـفـيــة ت ـقــديــم األع ـم ــال م ــع بعضها
البعض كمعرض موحد».
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استبعاد اإلشكاليات الراهنة؟
األلـغــام التقنية فــي املـعــرض كـثـيــرة ،كاختيار أعـمــال مـتـكــررة لــم تتغير منذ
عشرات السنني وبشكل خاص لفنانني مكرسني ،أو اختيار لوحات من الواضح
ّأن تأليفاتها غير مبتكرة ،بل منسوخة بوضوح من رسامني عامليني (ما يدل
على قصور عند اللجنة في التقاط ذبذبات العمل املبتكر وتمييزه عن العمل
ِّ
املقلد الخالي من اإلب ــداع) .لكن األهــم وفــق ما ّ
صرحت لنا زينة عريضة هو
مدروسة بعد في
«استبعاد األعمال التي تعالج إشكاليات راهنة كونها ليست
ّ
العمق وما زالت مستمرة في الزمن» .هنا يظهر سؤال بديهي يتعلق بتجهيز
الفيديو الوحيد املقبول في املعرض الــذي أعطيت له غرفة خاصة .التجهيز
الذي أنجزه الفنان الشاب مروان مجاعص ،كناية عن فيديو للشمس يوم 21
آب (أغسطس)  ،2013طلبه مجاعص من الناسا كي يؤرشف لحظة إشكالية
ّ
«راهنة» من تاريخ الحرب السورية الدائرة .إنها عملية قصف الغوطة الشرقية
بـ«غاز السارين» ،التهمة التي تبادلها النظام والتكفيريون على حد سواء .فهل
اعتبر هذا الفيلم خارج إطار اإلشكاليات الراهنة وفعل البروباغاندا للبشر التي
يستثمرها ّ كال الطرفني املتنازعني في الحرب الدائرة على األراضي السورية؟
نظرًا إلى دقة املوضوع ،اتصلت «األخبار» بالفنان مروان مجاعص الذي شرح
ماهية العمل ،معتبرًا أنــه بعيد كــل البعد عــن السياسة الضيقة .وأوض ــح ّأن
«العمل هو عملية حــداد ما دامــت الشمس تــدور ،وهــذا الحداد مستمر .وهذا
التآكل مستمر .فهنا بداية العمل وهنا نهايته .وهــذا طرح سياسي من نوع
آخر يعالج مشكلة الجسد ومشكلة املوت ومشكلة الحداد ،وكلها في صلب
السياسة».

إذًا ،أرادت ال ـل ـج ـنــة أن تـ ـق ــدم بــاقــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــوح ـ ــدة ومـ ـتـ ـن ــاسـ ـق ــة مــن
مختلف األعمال املختارة .فهل كانت
كذلك؟ هل كان تقليص العدد بشكل
ً
جذري يخدم النوعية فعال؟ إذًا ،كيف
نفسر مـشــاركــة بعض األع ـمــال على
ال ـ ــورق (ك ــان ــت لـهــا الـحـصــة الـكـبــرى
ب ـعــد ال ـل ــوح ــات ف ــي االخـ ـتـ ـي ــار) غير
ال ـج ــدي ــرة ب ـم ـعــرض م ـت ـح ـفــي ،وهــي
أشـبــه بــالـبــوسـتــرز؟ أل ــم يـكــن األول ــى
أن تحيلها اللجنة ربما إلى معرض
آخ ـ ــر ك ـم ـع ــرض خ ـ ــاص بــالـتـصـمـيــم
الغرافيكي؟ لكن على الضفة املقابلة،
ه ـنــاك أع ـم ــال ورق ـي ــة أن ـق ــذت املــوقــف
وارت ـقــت بــه إلــى مـصــاف آخ ــر ،كعمل
َّ
واملحيك بمهارة،
هال شقير الدقيق
ّ
لـنــاحـيــة ال ـت ـكــرار «ال ـعــاجــي» لعينة
ب ـص ــري ــة أشـ ـب ــه ب ـح ــرك ــة الـ ـنـ ـم ــل ،أو
ك ـع ـم ـل ــي الـ ـش ــاب ــة أدلـ ـيـ ـت ــا اس ـط ـف ــان
الضخمني املنجزين بقلم الرصاص
عـلــى ورق ،م ــن سـلـسـلــة «دوب ــام ــن»
ال ـتــي كــانــت ال ـف ـنــانــة ق ــد بــدأت ـهــا في
السنوات األخيرة .لم تغرق أدليتا في
مزاج الفنان العاملي سول لويت الذي
ت ـح ــب ،ب ــل اس ـت ــوح ــت م ـنــه هــويـتـهــا
الخاصة ذات الصدقية العالية .ألم
يقل لويت نفسه« :كل شخص يرسم
الخط بطريقة مختلفة ،وكل شخص
يـفـهــم ال ـك ـل ـمــات بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة»؟
في أعمالها ،تبحث أدليتا في صلب
التشكيل البصري الخطير الفاصل
بني الفن املفهومي ،والحركة الذهنية
واليدوية للفنان .تحفز املشاهد على
االقتراب واللمس ،أو ببساطة ،تثير
دهشة املتلقي لصبر وأنــاة الفنانة،
الـ ـت ــي اس ـت ـط ــاع ــت ب ـح ــرك ــة بـسـيـطــة
متكررة (على ورقتني بقياس مترين
ً
طـ ـ ــوال ومـ ـت ــر ونـ ـص ــف م ـت ــر ع ــرض ــا)

