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الفن اللبناني اآلن وهنا
أن تنشر عصفها الــدقـيــق املتشابك
ـام .وال
وتـشـكــل تأليفًا بـصــريــا مـتـسـ ٍ
ننسى أيضًا عمل عبير املـقـ ّـدم الذي
تميز عــن األع ـمــال الــورقـيــة األخ ــرى،
ف ـ ــي اهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـمـ ـس ــأل ــة ال ـت ــأل ـي ــف
البصري وتوزيع املساحة املرسومة
فنيًا بالرصاص على ال ــورق .وتبرز
لوحة ماريا كساب «النصر األخير»
بتقنية الحبر الخضابي األرشيفي
ع ـل ــى ورق ق ـط ــن فـ ـن ــي ،م ـث ـبــت عـلــى
دايبوند .تقدم للرائي رحلة بصرية
ف ــري ــدة أقـ ــرب إل ــى ع ــال ــم املـنـمـنـمــات،
لناحية الـتــألـيــف أو ال ـلــون ،أو ربما
تذكرنا بالبحث التشكيلي األيقوني
البيزنطي  enlumiure bysantineالذي
تأثر به فن املنمنمات العثماني.
هــي إذًا زه ــور كـثـيــرة ،وث ـمــار شهية
ناضجة قطفتها اللجنة املحكمة ،من
بــن أل ـغــام كـثـيــرة أي ـضــا ،كــانــت شبه
حتمية للجنة بهذا التنوع ،وألعمال
فنية مفتوحة على كل التقنيات .لكن
الـفــن التشكيلي استنهض مستوى
امل ـعــرض إل ــى حـيــث يـجــب أن يـكــون،
رب ـمــا ألن نـسـبــة التشكيليني الــذيــن
ق ــدم ــوا ل ــوح ــات يـشـكـلــون األك ـثــريــة،
فتميزوا.
تقول عريضة« :لطاملا كان «معرض
ال ـخــريــف» نـشــاطــا ثـقــافـيــا إشـكــالـيــا
جــدل ـيــا ب ــام ـت ـي ــاز .وك ـن ــت أع ـل ــم منذ
بداية تولي إدارة املتحف أن املعرض
سوف يكون تحديًا كبيرًا للمتحف
ولي ولفريق العمل الجديد».
ه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي ق ـب ـل ـتــه زيـ ـن ــة وف ــري ــق
العمل ونجحوا فيه ،وكــذلــك الكثير
مـ ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــن ال ــذي ــن
غامروا وخاضوا التجربة الجديدة
م ـ ــع املـ ـتـ ـح ــف ،ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـش ـغ ــف
والـ ـعـ ـط ــش ل ـل ـف ــن وإلح ـ ـيـ ــاء ال ـن ـبــض
الـفـنــي فـيــه مــن جــديــد .ه ـكــذا ،قدمت
ً
بـلـســم أب ــو زور ع ـمــا بـعـنــوان «غير
قـ ــابـ ــل لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـق ــب» .ه ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة عــن
لــوحــة ضخت فيها الفنانة طاقتها
التعبيرية التقنية الفذة ،مازجة بني
اللون والفحم على القماش ،مقدمة
خالصة بصرية مدهشة للعني غنية
بالتقميشات ،ودسمة في املضمون.
واخ ـ ـت ـ ــارت لـ ـي ــان رب ـ ـ ــاط أن ت ـش ــارك
ب ـ ـ Artybublble multicolor circle
الــذي هو عمل دائــري متعدد األلــوان
كـمــا تشير تسميته بــالـضـبــط .وفــي
الــرحـلــة داخ ــل امل ـع ــرض ،ال ــذي صمم
السينوغرافيا الخاصة به املهندس
املعماري كريم بـكــداش ،ناحية يطل
م ـن ـهــا ع ـمــل ال ـف ـن ــان ج ـم ـيــل مــاعــب،
فيعيد الــرائــي إلــى تلك اللوحة التي
ِألفها رواد مقهى الـ«ويمبي» للفنان
نفسه هناك .في الناحية عينها ،نرى
عمل ريما أميوني ذا ضربات الريشة
ً
العريضة السميكة الدسمة ،وعمال
لـلـفـنــان ستيليو ســاكــامــانـغــا ،وهــو
لــوحــة تـجــريــديــة زرقـ ــاء مــن النسيج
نـفـســه لـتـلــك ال ـنــاح ـيــة م ــن امل ـع ــرض.
نصل أخـيـرًا إلــى «الحجر األس ــاس»
للسيراميست القديرة سمر مغربل:
عـ ـم ــل فـ ـن ــي مـ ــن خـ ـ ــزف ط ـب ـي ـع ــي مــن
ٌ
األرض م ـ ـج ـ ـبـ ــول ي ـ ــدوي ـ ــا ب ــالـ ـت ــن،
ّ
ومعرض لدرجة حرارة عالية.

شهادات الشباب
خ ــال زي ــارت ـن ــا ،الـتـقـيـنــا كــوكـبــة من
الـ ـفـ ـن ــان ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ــذي ـ ــن تــأل ـقــت
أع ـم ــال ـه ــم م ــن اتـ ـج ــاه ــات تـشـكـيـلـيــة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،واخ ـ ـت ـ ـي ـ ــرت ل ــوح ــاتـ ـه ــم
للمشاركة في هذه الــدورة .سألناهم
ع ــن س ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم ،إلـ ــى جــانــب
تــوقـعــاتـهــم م ــن «م ـع ــرض ال ـخــريــف»
ه ــذا ال ـع ــام .التشكيلية إلـيـســا رعــد،
ال ـتــي حـ ــازت إحـ ــدى ج ــوائ ــز مـعــرض

الخريف سابقًا ،تقول لنا «مشاركتي
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـخـ ــريـ ــف مـ ـحـ ـف ــز لــي
ك ـ ــي أت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ع ـم ـل ــي م ـ ــع امل ـش ــاه ــد
بتجرد ،داخــل إطــار ومـكــان لــه قيمة
عالية وحيز كبير على ساحة الفن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي والـ ـبـ ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان،
خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ــوق ومـ ـع ــايـ ـي ــره
وش ــروط ــه» .ه ــذه الجملة اختصرت
دوافـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــن
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي امل ـ ـعـ ــرضً .ف ـه ــل ق ــدم
ً
ً
األخ ـي ــر ف ـع ــا أعـ ـم ــاال ف ـن ـيــة بـصــريــة
«خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــوق وم ـع ــاي ـي ــره
وشروطه»؟

وخــاصــة أن ــه لــم تـكــن هـنــاك ثيمة أو
فكرة واضـحــة للمعرض ،ولــم تحدد
الـتـقـنـيــات ،بــل كــانــت مـفـتــوحــة ج ـدًا،
ّ
يصعب األمر ،وال سيما في
وهذا ما
حال تضارب التقنيات بني التصوير
والتجهيز والــرســم ...ما يخلق نوعًا
مــن االستياء عند الفنانني فــي حال
ع ــدم ق ـبــول عـمـلـهــم ،وهـ ــذا غــال ـبــا ما
يـحـصــل ع ـنــدمــا ت ـك ــون ه ـن ــاك دع ــوة
مفتوحة».
ّ
ل ـحــل ه ــذه األزم ـ ـ ــة ،ت ـمــنــى الـ ـق ــادري،
الــذي كــان سابقًا مدير «منصة الفن
املعاصر» في الكويت ،أن يتم تحديد
م ـح ــاور امل ـع ــرض ك ــي ي ـك ــون أوض ــح
وغير مفتوح ،فتحديد املوضوعات
ً
مثال كل عامني يتيح فرصة للفنانني
أن يختاروا من دون حيرة أو قلق إما
بالتقدم بطلب املـشــاركــة أو بعدمه.
كـمــا ك ــان لـلـقــادري اق ـتــراح تفصيلي
أي ـض ــا كـ ــأن ي ـك ــون ل ـل ـم ـعــرض ثــاثــة
أقـســام :قسم للوحة والنحت ،وقسم
لـ ـلـ ـص ــورة ،وقـ ـس ــم ل ـف ـن ــون األداء أو
التجهيز .ولكل جائزته ،ولكل لجنة
خــاصــة متخصصة .وه ــذا باعتقاد
ال ـق ــادري وخـبــرتــه سيخفف الــوطــأة
ع ــن كــاهــل الـلـجـنــة امل ـت ـنــوعــة .يختم
الـقــادري «أتمنى أن يكون للمعرض
حـ ـ ـض ـ ــوره وأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ــه ،وخ ـص ــوص ــا
بعد هــذه الفترة الطويلة التي غاب
فيها .كما أتمنى أن تـكــون الجوائز
منصفة بالنسبة ملن سيحصدونها،
فـمـعــرض ال ـخــريــف ال ـيــوم فــي مــوقــع
ح ـســاس ج ـدًا كــي يـثـبــت نـفـســه مــرة

إليسا رعد
س ـي ـكــون لـلـجـمـهــور الـكـلـمــة الـفـصــل
حـتـمــا .إلـيـســا رع ــد مــن التشكيليات
املنافسات بتقنياتهن العالية جدًا،
لناحية التمكن من تكييف الباليت
اللونية ملصلحة الواقعية الصلبة،
أو الـ ـت ــألـ ـي ــف الـ ـبـ ـص ــري املـ ـ ـت ـ ــن ،أو
حتى لناحية املضمون ،إضافة إلى
خــاصـيــة اسـتـثـنــائـيــة ن ــدر وجــودهــا
لـ ـ ــدى ال ـف ـن ــان ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـي ــوم
هـ ــي ف ـع ــل ال ـن ـق ــد ال ـ ــذات ـ ــي وال ـس ـع ــي
إل ــى ال ـت ـطــويــر وال ـت ـحــديــث والـبـحــث
امل ـتــواصــل بــأخـطــر وســائ ـلــه :ال ـثــورة
ع ـل ــى امل ـ ــوروث ـ ــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،بـعــد
ّ
التمكن العالي الجودة منه .وهو ما
يـفـســر جـمــع أع ـمــال إلـيـســا رع ــد بني
الـبــراعــة وامل ـه ــارة التقنية مــن جهة،
ثم خيارها في األعمال نفسها على
«الـ ـخ ــرطـ ـش ــة» ف ـ ــوق ال ـع ـم ــل امل ـن ـجــز،
بالفحم أو األقالم ،بشكل طفولي ّ
حر
كــاســر لهيبة ووق ــار الــواقـعـيــة التي
هــي نفسها قــد رسمتها .هنا تجدر
اإلش ــارة إلــى أن فعل إليسا هــذا كان
بـحـثــا تشكيليًا جــديــا قــامــت ب ــه في
مشروع املاجستير في كلية الفنون،
لكن أعضاء اللجنة املحكمة رفضوا
ّ
امل ـشــروع ،معتبرين أن بحث إليسا
التشكيلي والفعلي ينحدر بها من
واقعيتها املتألقة إلــى مـكــان آخــر ال
يتالءم مع ذائقتهم أو ربما موروثهم
األكاديمي.
ع ـن ــدم ــا س ــأل ـن ــا إل ـي ـس ــا عـ ــن عـمـلـهــا
املـخـتــار ملـعــرض الـخــريــف ،أوضحت
بشفافية مطلقة« :هذا العمل توقفت
فيه عند هــذه املرحلة ،لكنه لم ينته
بعد بالنسبة لــي» .البحث الطليعي
ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه رعـ ــد ـ ـ ـ ال ـت ــي تــرفــض
التصنيفات ـ ال يزال مستمرًا آلفاق
أبـعــد مــن الــواقـعـيــة الـتــي اع ـتــادت أن
تقدمها في املعارض السابقة .وهي
ت ـع ـت ـبــر مـ ـع ــرض الـ ـخ ــري ــف «أف ـض ــل
املعارض الجماعية في لبنان ،إن لم
يكن أفضلها .بعد توقف دام خمس
سنوات تقريبًا ،ال أعرف ماذا أتوقع
منه .هناك مشاركون كثر جدد .ليس
ّ
ّ
لدي أدنى فكرة عن أعمالهم .كما أن
الكثير من املشاركني القديمني الذين
أص ـب ـح ــت م ـش ــارك ـت ـه ــم ف ــي م ـعــرض
الخريف «عريقة» (إذا صــح الـقــول)،
لــم يـكــونــوا مــن بــن املـخـتــاريــن لهذا
الـ ـفـ ـص ــل .ط ـب ـع ــا م ـع ــاي ـي ــر االخ ـت ـي ــار
عـ ــديـ ــدة وم ـخ ـت ـل ـف ــة وت ـ ـفـ ــرض عـ ــددًا
وتنوعًا وتجددًا في األعمال .يمكنني
أن أقول ببساطة إني أترقب وأنتظر
الحدث باهتمام كالعادة».

عبد القادري
اه ـت ـمــام شــارك ـهــا فـيــه أي ـضــا الـفـنــان
ال ـش ــاب ع ـبــد الـ ـق ــادري ال ـ ــذي اخـتـيــر
عمله أيضًا للمعرض .هوعمل ضخم
بالفحم واألل ــوان على قماش يقارب
املترين .قبل سفره الى الكويت ،كان
هـنــاك مـعــرض الـخــريــف ،ورغ ــب عبد

عمل إليسا رعد المشارك في الصالون

ال ـق ــادري أن يـشــارك حينها وك ــان ال
ي ــزال فــي الـجــامـعــة .لكن ال ـظــروف لم
تسمح له باملشاركة بسبب مغادرته
لبنان .اليوم بعد عشر سنوات ،عاد
ال ـق ــادري إل ــى وط ـنــه ،وكــانــت عــودتــه
ب ـتــوق ـيــت عـ ـ ــودة «م ـت ـح ــف س ــرس ــق»
بحلته الجديدة إلــى الحياة« .وهــذا
ي ـع ـن ــي لـ ــي ال ـك ـث ـي ــر عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـشـخـصــي .وتـحـمـســت أكـثــر عندما
علمت أن صــالــون الـخــريــف سيعود
أيـضــا ،ألنني مؤمن بأهمية متحف
س ــرس ــق وب ــأه ـم ـي ــة إق ــام ــة م ـع ــارض
سنوية في لبنان» .وعند سؤاله عن
توقعاته لهذه الــدورة ،يجيب «لست
أدري إن كانت كلمة توقعات مناسبة
للتعبير ،لـكــن يمكنني ال ـقــول إنني
متحمس وأتمنى أن يكون املعرض
ً
ً
شــامــا وقـ ــادرًا فـعــا عـلــى أن يعطي
ص ـ ــورة ع ــن ال ـف ــن الـ ـي ــوم ف ــي ل ـب ـنــان،
وخ ـص ــوص ــا م ــع الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـيــر مــن
الـفـنــانــن امل ـشــاركــن .املـتـحــف الـيــوم
تحد كبير هو أن يقول للجمهور
أمام ٍ
ع ـلــى أي أسـ ــاس ت ــم االخ ـت ـي ــار ،ومــا
هـ ــي املـ ـع ــايـ ـي ــر ،وال ـ ـهـ ــدف والـ ــرؤيـ ــة،

الموروثات
الثورة على
ّ
األكاديمية بعد التمكن العالي
منها أمر يختصر أعمال إليسا رعد
جديدة كإحدى أهم املنصات الفنية
ف ــي ل ـب ـنــان ،وأن ي ـكــون ل ــه صــدقـيـتــه،
وي ـعــود مرجعية فنية أســاسـيــة في
ً
لـ ـبـ ـن ــان ،ألن م ـت ـح ــف س ــرس ــق ف ـعــا
مـكــان مـهــم بمقاييس ع ــرض عاملية
وه ـ ــذا م ــدع ــاة ف ـخ ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
عمقه التاريخي والثقافي في بيروت
واملنطقة».

فاطمة مرتضى

الفنانون المختارون
بلسم أبــو زور ،ريـمــا أمـيــونــي ،ريــم عاصي،
م ـح ـمــود ب ـع ـيــون ،ف ـتــاة ب ـح ـمــد ،ت ـم ــارا ب ــراج،
اتيان بسطرمجي ،نفني بويز ،قاسم دبجي،
ج ـي ـمــي دبـ ــاغ وكــري ـس ـتــن ل ـب ــان ،روال دل ــي،
كــريـسـتـيــانــا دي مــاركــي ،مـجـمــوعــة ان ـغــرام،
شــان ـتــال فــاه ـمــي ،ج ــوزف فــالــوغــي ،كــريـمــة
الـجـيــانــي ،ري ـمــون الـجـمـيــل ،س ـعــادة ج ــورة،
جيلبير حــاج ،ديانا الحلبي ،عيسى حلوم،
اي ـم ــي ح ـن ــا ،ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادري ،م ــاري ــا ك ـســاب،
نــاتــالــي خ ـي ــاط ،بـتـيـنــا خـ ــوري بـ ــدر ،سـيــرج
اهانس مانوكيان ،ليان ماتس ربــاط ،ادكــار
مــازجــي ،ريــا مــازجــي ،سيمون مهنا ،سمر
م ـغــربــل ،جـمـيــل م ــاع ــب ،فــاط ـمــة مــرتـضــى،
مــروان مجاعص ،عبير املـقــدم ،طــارق مــراد،
داال ناصر ،عليا نويهض نهرا ،اليسا رعد،
جــاكــو رسـتـيـكـيــان ،مـحـمــود ال ـص ـفــدي ،هال
شقير ،ستيليو سكامنغا ،أنـطــوان سويد،
هــان ـي ـبــال س ــروج ــي ،أدل ـي ـت ــا اس ـط ـف ــان ،الرا
تــابــت ،تانيا طرابلسي ،كــارمــن يحشوشي،
حسان زهر الدين وغادة الزغبي.

هــذا مــا تــوافـقــه عليه تمامًا الفنانة
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ف ــاطـ ـم ــة مـ ــرت ـ ـضـ ــى« :ل ـق ــد
س ـ ـ ــررت ب ـ ـعـ ــودة مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف
ك ـ ــأن ق ـط ـع ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن عـ ـ ــادت إل ــى
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وخ ـ ــاص ـ ــة الرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ذل ــك
بعودة املتحف وانطالقته الجديدة
ه ــذا ال ـع ــام» .لــم تـكــن فــاطـمــة تـعــرف
«مـتـحــف ســرســق» إال عـنــد دخولها
إل ـ ــى م ـع ـه ــد الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة فــي
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ولـلـمـنــاسـبــة
العدد األكبر من الفنانني املختارين
ه ـ ــم م ـ ــن م ـت ـخ ــرج ــي املـ ـعـ ـه ــد ن ـف ـســه
ّ
أو جــامـعــة ال ـ ـ «أل ـب ــا») .ت ـعــلــق« :ك ــان
م ـعــرض الـخــريــف بــالـنـسـبــة لـنــا هو
الحدث السنوي الــذي نقصده كلنا
ك ـ ـطـ ــاب ل ـ ـنـ ــرى أعـ ـ ـم ـ ــال أس ــات ــذت ـن ــا
أو الـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـج ـ ــدد أو ال ـف ـن ــان ــن
ال ـش ـب ــاب امل ـت ـخ ــرج ــن ح ــدي ـث ــا .ك ــأن
م ـت ـحــف س ــرس ــق ي ـع ـيــدنــي إل ــى تلك
الفترة الذهبية لبيروت ،ولألهمية
الـثـقــافـيــة وامل ـع ـنــويــة ل ـهــذا املـتـحــف،
للحدث بذاته».
ت ـقـ ّـدمــت فــاط ـمــة ه ــذه ال ـس ـنــة بطلب
املـشــاركــة فــي املـعــرض عبر لوحتها
«الشهيد األكـبــر» .عمل فريد تدخل
ف ـي ــه ال ـح ـي ــاك ــة وت ـم ــزج ـه ــا بـعـجـيـنــة
واحدة مع التقميشة واللون .تقول:
«سررت أن اللجنة قبلت العمل رغم

أن ـهــا املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي أت ـق ــدم بها
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف.
ً
أتوقع أن أرى أعماال لفنانني شباب
ّ
ج ــدد ،ألن ذلــك ض ــروري ،بــاإلضــافــة
طبعًا إلــى الـفـنــانــن املـخـضــرمــن أو
املكرسني الذين نرى أعمالهم».

غادة الزغبي
الـتـشـكـيـلـيــة ال ـش ــاب ــة غ ـ ــادة الــزغ ـبــي
ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ب ـع ـم ـل ـه ــا
«فيض» .هو عبارة عن لوحة زيتية
وأكريليكية في آن على خشب ،ذات
هوية مائلة إلى الواقعية ،من منظر
داخ ـ ـلـ ــي .تـ ـب ــرر لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» سـبــب
مـشــاركـتـهــا ف ــي امل ـع ــرض« :شــاركــت
ألنني أعتبر معرض الخريف إحدى
الـطــرق الـتــي لطاملا سلكها فنانون
كـثــر مــن رواد الـفــن فــي لـبـنــان ،ومــن
ّ
األسـ ــاتـ ــذة ال ـك ـب ــار ال ــذي ــن عــل ـمــونــا،
وأغـنــوا اإلرث الفني اللبناني .كما
ّ
أن املعرض يشكل فرصة كي أعرض
ع ـم ـلــي لـلـجـمـهــور ال ـف ـنــي الـلـبـنــانــي
فــي صــرح ثقافي عــريــق ،لطاملا ترك
بصمة في سجل من عرض فيه».

رسالتان من مديرة المتحف
فــي نهاية ال ـحــوار ،وجـهــت عريضة
رس ــال ـت ــن :األول ـ ــى لـلـجـمـهــور ال ــذي
دعـتــه «لـحـ ّضــور املـعــرض وتشجيع
من يعتقد أنه األهم من بني األعمال
املـعــروضــة ،ولـيــس فـقــط ألصــدقــائــه.
وف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ي ـج ــذب املـتـحــف
جمهورًا كبيرًا ،وليس بالضرورة من
هــم على عــاقــة مـبــاشــرة بالفنانني.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،س ـت ـع ـكــس ال ـن ـت ـي ـجــة مــا
يــريــده أو يـخـتــاره الـجـمـهــور كعمل
م ـت ـم ـ ِّـي ــز ب ـح ـس ــب ذائـ ـقـ ـت ــه ال ـف ـن ـي ــة».
أم ـ ــا ال ــرس ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فـتــوجـهـهــا
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ـ ـقـ ــدمـ ــوا
بـطـلـبــات م ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـ ــدورة
ول ــم يـتــم اخ ـت ـيــار أع ـمــال ـهــم ،وكــذلــك
للفنانني الــذيــن لــم يـتـقــدمــوا بطلب
ً
للمشاركة .تقول« :أوال عدم اختيار
أح ــد األعـ ـم ـ ّـال ه ــذا الـ ـع ــام ،ال يعني
بالضرورة أنه لن يتم اختيار أعمال
ال ـف ـنــان األخ ـ ــرى ف ــي دورات الح ـقــة.
ّ
كما أن ذلك ال يعني ابدًا أن ال يتقدم
ال ـف ـن ــان الحـ ـق ــا ل ـل ـم ـســاب ـقــة .واألهـ ــم
أن ال تـثـبــط عــزيـمـتــه ،ف ـهــذه املنصة
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي «مـ ـتـ ـح ــف س ــرس ــق»
ّ
ربما تناسبه في وقت الحــق .ثم إن
الكثير من الفنانني كانوا مترددين
ً
أصــا في املشاركة في هــذه الــدورة.
كـ ـ ــانـ ـ ــوا ي ـ ـتـ ــرق ـ ـبـ ــون ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ع ـلــى
أن يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــوا بـ ـع ــد س ـن ـت ــن بـطـلــب
للمشاركة .فمنهم من كان ينتظر أن
يــرى نتيجة التغييرات ليقرر كيف
سيكون عليه معرض الخريف بعد
س ـنــوات مــن الـتــوقــف .وأن ــا أدعــوهــم
أيـ ـض ــا ل ـل ـح ـض ــور ورؤيـ ـ ـ ــة امل ـع ــرض
واملشاركة الحقًا .وفــي كل األحــوال،
ف ــإن م ـع ــرض ال ـخ ــري ــف ل ـح ـظــة حـ ّـيــة
وحيوية فــي متحف ســرســق ،وهــذا
ّ
طبيعي أو بديهي بما أن الفنانني
هم مكون أساسي فيه».
 52فنانًا تشكيليًا يوضعون اليوم
تحت األضــواء ،يعرفون تمامًا أنهم
باتوا يحملون إرث معرض الخريف
الـ ـخـ ـطـ ـي ــر الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـس ــم س ـي ــره ــم
الذاتية ،وسيضم «متحف سرسق»
اسمهم إليه كمشاركني في صنع 56
عــامــا مــن اإلرث الفني الـبـصــري في
«الصالون».
* «مـعــرض الـخــريــف الـثــانــي والـثــاثــون»:
بدءًا من اليوم حتى  27شباط (فبراير) ـ ـ ـ
متحف سرسق ـ ـ
sursock.museum/content/32ndsalon-dautomne

