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خوارج الفن العربي ...معرضًا افتراضيًا في بيروت

خليل زغيب وطالل وعبد الحي مسلم زرارة وأبو صبحي التيناوي وناديا ّ
األيوبي الخوري وثيو منصور
طالل
المظلوم وجورج رياض كرون وبولس ريشا ورمزي سالمة وشيبيا ّ
ومصطفى خالدي وشاكر ّ
وصوفي يراميان وإبراهيم غنام وبرهان كركوتلي وإ .جرداق ...تجربة هؤالء الفنية الفطرية تشكل

ّ
موضوع معرض «الفنان العربي الساذجُ /سذج ،فن من نوع ّ آخر ،والفن الخام في الشرق األوسط»
(تنسيق أوكتافيان إيسانو) .يستعيد الحدث تجارب فنانين ظلوا ُيعاملون كخوارج عن الفن السائد
والتيارات النقدية في العالم العربي والشرق األوسط

«الفن الخام»
ابتكر الفنان الفرنسي جان دوبوفيه ( 1901ـ  )1985مصطلح «الفن الخام» لوصف
ّ
والطفولية ،ورسمات السجناء واملجانني .وقد
أعمال الغرافيتي ،وأعمال الفن الساذج
طرحه تحديدًا في ّ
نص كتبه ألحد املعارض الفنية في باريس ملجموعة من  60فنانًا
مــن خــارج التجربة والـتــدريــب األكــاديـمــي« :نقصد بالفن الـخــام األعـ ّمــال الفنية التي
أنجزها أشخاص لم ّ
تمسهم الثقافة الفنية .وبعكس ما يحدث لدى املثقفني ،فإن هؤالء
الفنانني يرسمون ويختارون املوضوعات واملواد املستخدمة والوسائل واإليقاعات...
من أعماقهم الخاصة ال باالستناد إلى كليشيهات الفن الكالسيكي أو الفن الدارج».
ظهرت هــذه األعـمــال خــارج السياق الفني األكاديمي أو املؤسساتي ،ولــو أنها القت
الحقًا احتفاء من قبل املتاحف والغاليريهات ّ
الفنية .أراد دوبوفيه ممارسة فنية أكثر
دفعه هذا الرفض
أصالة وإنسانية من تلك ّالتي تفرضها األكاديميات على الفنونّ .
إلى االمتناع عن الرسم ملدة ثماني سنوات قبل أن يعود بأسلوبه املتفلت من سطوة
ّ
التلقائية للوصول إلى تعبيره ّ
األول ،حيث
التعليم .في لوحاته ومنحوتاته ،اتبع هذا
تجاوز املقاييس املعتادة كما يمكن رؤية ذلك في لوحاته ،خصوصًا لكائناته املنتفخة
بتعبيرات مباشرة وخطوط واضحة على كثافة ّ
لونية .اهتم الفنان بهذه التجارب الفنية
الهامشية في العالم .جمع حوالى  5000عمل فني ساذج أو خام ،ومنحها ملتحف «الفن
الخام» في لوزان.

«لباس خمس
مناطق من
فلسطين»
للفلسطيني
عبد الحي
مسلم
زرارة (زيت
وأكريليك
على لوح
خشبي ــ
 80×63سنتم
ــ )1990

خ ـل ـي ــل زغ ـ ـيـ ــب ،امل ـغ ــرب ـي ــة ال ـش ـع ـي ـب ـيــة
ط ــال ،الفلسطيني عـبــد الـحــي مسلم
زرارة ،السوري أبو صبحي التيناوي،
ناديا ّ
األيوبي الخوري ،ثيو منصور،
م ـص ـط ـفــى خ ـ ــال ـ ــدي ،ش ــاك ــر امل ـظ ـل ــوم،
ج ـ ــورج ري ـ ــاض كـ ـ ــرون ،ب ــول ــس ري ـشــا،
رم ــزي ســامــة ،شـيـبـيــا ط ّــال ،صــوفــي
ي ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــان ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم غـ ـ ــنـ ـ ــام ،ب ــره ــان
كركوتلي وإ .جرداق.
ّ
ي ـ ـت ـ ــوق ـ ــف املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ع ـ ـنـ ــد املـ ــواف ـ ـقـ ــة
ّ
ّ
االستعمارية أو الغربية ،والدور الذي
ّ
لعبته فــي ّ
تقبل هــذه األعـمــال كـفــن ،ما
فتح لها بــاب الـعــرض فــي الغاليريات
واملـ ـت ــاح ــف امل ـح ـل ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة .وف ــي
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـع ــرب ــي،
تـ ـض ــاف ه ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى ال ـس ـل ـطــة
األكاديمية التي ّ
تفرق بني ما هو فني
وغ ـي ــر ف ـ ّن ــي .ب ـع ــض أعـ ـم ــال ه ـ ــؤالء لــم
تعتبر فــنــا فــي بــادهــم إال حــن أخــذت
الفنانة
مــوافـ ّقــة غــربـيــة كـمــا فــي حــالــة ّ
املغربية الشعيبية طــال التي حققت
شهرة بعدما وقعت أعمالها بيد ناقد
فني فرنسي يدعى بيار كودير .كانت
طـ ــال ف ــاح ــة ،وأمـ ـ ــا ع ــازب ــة ف ــي وق ــت
مـبـكــر ،قـبــل أن تـتـحـ ّـول إلــى الــرســم في
طفولية ّ
ّ
ملونة.
لوحات
ّ
أم ــام ـن ــا س ـي ــاق ــات مـ ـتـ ـع ــددة ل ـلــدخــول
إلـ ــى هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب .غــال ـبــا م ــا تـبــدو
سيرهم فــي صلب ممارستهم الفنية
وج ـ ــزءًا جــوهــريــا م ـن ـهــا ،م ـثــل ح ـيــوات

لوحة للفنان اللبناني مصطفى خالدي (من مجموعة الفنان)

روان عز الدين

أعمال للسوري أبو صبحي التيناوي واللبناني شاكر مظلوم (من المعرض)

ّ
ثمة صفة ُتجمع عليها َ
ّ
الجزائرية
سير
باية محيي الدين ( 1931ـ  ،)1998رغم
تفاوتها ،هي أنها الفنانة التي ألهمت
بيكاسو في مرحلة من حياته .يسبق
ه ــذا التفصيل أي معلومة أخ ــرى عن
باية الفالحة ،التي عملت في الخدمة
امل ـنــزلـ ّـيــة ل ــدى فـنــانــة فــرنـسـيــة قـبــل أن
تفضي
تبدأ الرسم .كأن هذه الكتابات
ّ
إلــى أن لوحتها لــم تـ ّكــن ،قبل أن تؤثر
ً
ف ـ ــي ب ـي ـك ــاس ــو وي ـ ــؤث ـ ــر فـ ـيـ ـه ــا .مـ ـث ــا،
تـقــول «ســوذب ـيــز» إن «بـيـكــاســو أغنى
األسـ ـل ــوب ال ـج ـمــالــي ل ـب ــاي ــة ،ال سيما
اس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ــون والـ ـخ ــط ،ف ــي حني
أن حيوية باية الثقافية كانت بمثابة
شــريــان إبــداعــي لبيكاسو» خصوصًا
ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه «نـ ـس ــاء ج ــزائ ــري ــات».
وصلت لوحة الفنانة باكرًا إلى باريس
ف ــي مـ ـع ــرض ّأول أق ــام ــه ل ـه ــا أن ــدري ــه
بــروتــون ،لـكــن هـنــاك تفصيل أســاســي
يظهر عادة على الهامش هو امتناعها
ع ــن الـ ـقـ ـب ــول ب ـ ـ ـ ــإدراج أع ـم ــال ـه ــا تـحــت
تسمية السوريالية ،الذي قبلته الحقًا.
لم ترد الفنانة ّربما أن تأخذ لوحتها
في أي اتجاه آخر غير بيئتها األولى،
ّ
الخاصة باللوحة وحدها،
تلك البيئة
بتأثيراتها من الفن القبلي في الجزائر

والزخارف املستخدمة في املنسوجات
الـيــدويــة .ل ــذا ،ستكون الطريقة املثلى
ل ـل ـت ـع ـ ّـرف إل ـي ـه ــا ه ــي االس ـت ـغ ـن ــاء عــن
ّ
ك ــل م ــا س ـبــق ،واالك ـت ـف ــاء بــالـنـظــر إلــى
ّ
لــوحـتـهــا ال ـن ـضــرة بـعـصــافـيــر م ـلــونــة،
ونساء يمشني في الحقول بعباءاتهن
املــزرك ـشــة .األل ـ ــوان وحــدهــا كــافـيــة ألن
ّ ّ
تسد كل حاجة إلى التصنيف.
ت ـل ـت ـقــي ف ــي ت ـج ــرب ــة ب ــاي ــة ،وس ـيــرت ـهــا
الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،مـ ـعـ ـظ ــم اإلشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ال ـت ــي
ي ـت ـنــاول ـهــا ّم ـع ــرض «الـ ـفـ ـن ــان ال ـعــربــي
الساذجُ /سذج ،فن من نوع آخر ،والفن
ال ـخــام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط» (تنسيق
أوك ـت ــاف ـي ــان إي ـس ــان ــو) ف ــي اس ـت ـعــادتــه
ّ
وجمعه لتجارب فنانني ظلوا ُيعاملون
ك ـخ ــوارج عــن الـفــن الـســائــد وال ـت ـيــارات
ال ـن ـقــديــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي وال ـشــرق
األوسـ ــط .امل ـعــرض ك ــان م ـقـ ّـررًا أن ُيـقــام
فــي «الجامعة األميركية فــي بـيــروت»،
لكن الوباء منح هؤالء الفنانني فرصة
أخ ــرى لـلـهــرب مــن اإلق ــام ــة بــن ج ــدران
الصالة .فــي السابق كــان هربهم هربًا
بــدي ـهـ ّـيــا م ــن م ـ ــدارس ال ـف ــن ف ــي الـعــالــم
أو مــن أي مـمــارســة مـ ّ
ـوجـهــة مـثــل الفن
الثقافي كما أطلق عليه الفنان الفرنسي
جان دوبوفيهّ ،
مميزًا الفارق بني تجربة
ّ
تلقائية وأخرى موجهة (راجع الكادر).
بعضهم ج ــاء إلـيــه بــاملـصــادفــة ،بينما

«امرأتان مع مزهرية وخلفية صفراء» للجزائرية باية محي الدين (ألوان مائية على ورق ـــ  147.5×98سنتم ــ )1997

ً
كان بالنسبة إلى آخرين حاجة ال أكثر،
أو انـفــاتــا يخلو مــن أي طـمــوحــات أو
ّ
تكلف ،على هامش مهنهم اليومية.
أمامنا فرصة واحدة إذًا لرؤية األعمال
الـفـنـيــة ،اف ـتــراضـ ّـيــا ف ــي ف ـيــديــو ،ون ـ ّـص
ي ـت ـن ــاوالن الـ ـظ ــروف وال ـ ــرواي ـ ــات الـتــي
رافقت الفن الساذج والتلقائي الخارج
عن التعليم األكاديمي ،وال يغفالن األطر
ُ
الـكـســولــة ال ـتــي اســت ـخــدمــت لتصنيف
هذه التجارب الفنية .وباعتماده طرح
ّ
سيرة كل فنان على حدة برفقة أعماله،

ّ
يتنصل قــدر اإلم ـكــان من
فــإن املـعــرض
تأطير هذه األعمال التي وقعت أسيرة
تسميات إيـجــابـ ّـيــة وسلبية مـثــل الفن
ّ
املدعي السذاجة أو أخرى تمدح صدقه
ّ
وبراءته .وإذا كان من سبب لتعدد هذه
ال ـتــوص ـي ـفــات ،ف ــإن ــه ي ـع ــود وفـ ــق بـيــان
املـعــرض إلــى مـحــاوالت الـتــاريــخ الفني
ملقاربة هــذه الـتـجــارب ،وعـجــزه أحيانًا
عن وضعها في سياق واحد.
ّ
ال يحيط املـعــرض بـكــل هــذه التجارب
ً
في العالم العربيّ .
ّ
يقدم أعماال متفرقة

من املغرب وفلسطني وسوريا ولبنان
وم ـص ــر والـ ـج ــزائ ــر وال ـ ـعـ ـ َـراق ألج ـي ــال
م ـت ـعـ ّـددة مــن فـنــانــن لــم تــنــل أعمالهم
االه ـت ـم ــام نـفـســه الـ ــذي نــال ـتــه ت ـجــارب
ُ
اعتبرت أكثر ّ
جدية أو انضوت
أخــرى
تحت تصنيفات الـفــن الثقافي .لذلك،
ت ـب ــدو ال ـط ــري ـق ــة األج ـ ــدى ل ــرؤي ــة ه ــذه
األعمال من خالل موادها ،وأساليبها
الـفـنـ ّـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي تــدفــع وتـ ّ
ـوســع
ح ـ ـ ــدود ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــن .ال ي ـغ ـط ــي ف ـيــديــو
املعرض الفنانني كافة ،وهم اللبناني

ّ
عند الموافقة
المعرض
ف
يتوق
ّ
ّ
الغربية ،والدور
أو
ة
االستعماري
الذي لعبته في ّ
تقبل هذه
ّ
األعمال كفن محليًا وعالميًا

ال ـف ـق ــر والـ ـه ــام ــش والـ ـسـ ـي ــر ال ـبــائ ـســة
ّ
التي ولــدت هذه األعمال الفنية .هناك
ّ
ّ
امل ـهــن ال ـع ــادي ــة ،مـثــل ال ـح ــاق والـفـنــان
ال ـل ـب ـنــانــي خ ـل ـيــل زغـ ـي ــب .كـ ــان ع ــرض
أع ـم ــال ــه ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة في
ب ـيــروت ،بمثابة عـبــور لــه إلــى الوسط
ال ـف ـنــي ف ــي ب ـي ــروت وم ـت ـحــف ســرســق،
قبل أن ُيقتل برصاص القناص بداية
الـحــرب األهـلـ ّـيــة .فــي لــوحــاتــه ،مشاهد
وم ـنــاس ـبــات م ــن الـضـيـعــة الـلـبـنــانـيــة،
ومساحات طبيعية بأسلوب تبسيطي
ّ
ملون يقترب من الكاريكاتورية .الفنان

اللبناني بولس ريشا جاء إلى الفن من
ً
عمله ك ـحـ ّـداد ّأوال ،قبل أن ينتقل إلى
النحت من الحديد ومواد معدنية منها
األسلحة وقطع السيارات...أنجزها في
محترفه فــي أجــدبــرا (الـبـتــرون) بعيدًا
ّ
الثقافية في بيروت .الفنان
عن الحياة
الفلسطيني عـبــد ال ـحــي مـسـلــم زرارة
ً
كان عامال في الكهرباء .تأثراته تلتقي
بـطــريـقــة أو بــأخــرى بــأعـمــال جـيــل من
ال ـف ـنــانــن الـفـلـسـطـيـنـيــن م ـمــن عـمـلــوا
ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة واسـ ـتـ ـع ــان ــوا بـ ـ ــاألدوات
ال ـف ــول ـك ـل ــوري ــة ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ــن ال ــوط ــن
الغائب ،إذ استخدم الخشب والصمغ
فـ ــي ل ــوح ــات ــه ل ـش ـخ ــوص ب ــال ـع ـب ــاءات
ّ
ّ
وبالكوفية .واحدة من النظرات
املطرزة
الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت ه ـ ــذا الـ ـف ــن هـ ــي ن ـظ ــرات
األط ـب ــاء الـنـفـسـيــن ،حـيــث ع ـث ــروا فيه
على مساحة وافــرة للتأويل .ارتبطت
أع ـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي مـصـطـفــى
خـ ــالـ ــدي ب ــالـ ـع ــاج ال ـن ـف ـس ــي .ال ـت ـحــق
بأكاديمية للفنون في بنسلفانيا ،لكنه
لــم يكمل دراس ـت ــه .راف ـقــه الــرســم خــال
فترة عالجه النفسي ،حيث رسم بعض
الـ ـل ــوح ــات ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر األدوي ـ ـ ـ ــة .فــي
لوحاته ،وجــوه ّ
ملونة بأعني واسعة،
ّ
ورسومات للمسيح ،ولكائنات مركبة
بــن الحيوانية والبشرية ،وتعبيرات
ت ـق ــوم ع ـلــى ال ـت ـكـ ّـســر واالنـ ـقـ ـس ــام وإن
ّ
كانت مسطحة في الظاهر.
ّ
ـرض وال ـب ـحــث امل ــرف ــق بــه،
يـشــكـ ًـل ا ّمل ـع ـ ً
خـ ـط ــوة أول ـ ـيـ ــة م ــن أجـ ــل ب ـحــث أشـمــل
ّ
محليًا
فــي ه ــذه ال ـت ـجــارب الـ ّهــامـشـ ّـيــة
وع ــرب ـ ّـي ــا ،ال ّ س ـ ّـي ـم ــا أنـ ـه ــا ل ـي ـســت مــن
األعمال املفضلة للغاليريات .ما يثير
ً
ّ
كيفية كتابة تاريخ
ســؤاال ّأوليًا حــول
لـلـفــن ال يـبـقــى م ـح ـصــورًا ب ـمــا تنتجه
وت ـع ــرض ــه امل ــؤس ـس ــات ال ـف ـن ـيــة .ه ـكــذا
ّ
ي ـس ـت ــرج ــع املـ ـع ــرض ت ـج ــرب ـت ــن ظــل ـتــا
خ ــارج تقليد الـعــرض الـســائــد .األولــى
للفنان السوري أبو صبحي التيناوي
( )1937 – 1888ال ـ ـ ـ ــذي رس ـ ـ ــم ع ـلــى
الــزجــاج مــع تــأثـيــرات شعبية مختلفة
ّ
يتصدرها األبـطــال الـعــرب مــن القرون
الوسطى على األل ــواح الزجاجية .أما
ـذي
الـثــانـيــة فللفنان شــاكــر مـظـلــوم ،الـ ً
ح ـم ـلـ ًـت ل ــوح ــات ــه وج ــداري ــات ــه وظ ـي ـفــة
ديـنـيــة بــن ثــاثـيـنـيــات وخمسينيات
القرن املاضي ،إذ كان يرسم الزخارف
والوجوه الدينية الشيعية في مساجد
ّ
الدينية.
بعلبك واملقامات

