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معرض «السرياليون املصريون».. لوحات تعبّر
عن مآسي اإلنسانية

يحتضن قصر الفنون بدار األوبرا املصرية معرضا فنيا فريدا تحت عنوان: «حني يصبح الفن حرية: السرياليون

املصريون (1938 - 1965)». يحمل املعرض إرثا فنيا مميزا يعكس بدايات وإرهاصات الحداثة في الفن

املصري املعاصر ومدى تفاعله مع الفن الغربي املعاصر. ينظم املعرض مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع قطاع

الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة املصرية. افتتح املعرض، أول من أمس، حلمي النمنم وزير الثقافة املصري،

بحضور الشيخة حور القاسمى، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون. كما حضر عدد من الكتاب واملخرجني

السينمائيني واملهتمني بالحركة التشكيلية، منهم: الكاتب منير عامر، واملخرج خيري بشارة، واملخرج خالد يوسف،
والفنان التشكيلي محمد عبلة.

يضم املعرض ما يزيد على 150 لوحة ومنحوتة وكمًّا من الوثائق والصور الفوتوغرافية التي تعكس روافد

واتجاهات املدرسة السريالية املصرية. قام باإلعداد لهذا املعرض الناقد واألكاديمي السوداني د. صالح حسن،

األستاذ بجامعة كورنيل، والنحات املصري إيهاب اللبان، بالتنسيق مع عدة جهات ومتاحف وعدد من الهواة الذين

يقتنون أعماال لكبار رواد السريالية في مصر.

انطلق املعرض في القاهرة ويستمر حتى 28 أكتوبر (تشرين األول) املقبل، ومن ثم سيجوب مواقع أخرى سيتم

اإلعالن عنها، قبل أن يختتم جولته في املباني الفنية ملؤسسة الشارقة للفنون في عام 2018.

يسلط هذا املعرض الضوء على الحركة التشكيلية املصرية في القرن املاضي من منتصف األربعينات وحتى أوائل

الستينات وظهور الجماعات الفنية، مثل: «جماعة الفن والحرية» التي ضمت جورج حنني، ورمسيس يونان، وفؤاد
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كامل، وأنور كامل، وكامل التلمساني.. وغيرهم، وجماعة «الفن املعاصر» التي ضمت عبد الهادي الجزار، وكمال

يوسف، وحامد ندا، وماهر رائف، وسالم الحبشي (مجلي)، وسمير رافع، وإبراهيم مسعودة.. وغيرهم ممن درسوا
تحت وصاية األستاذ امللهم حسني يوسف أمني.

وفي كلمتها عن املعرض، قالت الشيخة حور القاسمي: «يبرز املعرض الجماليات األسلوبية للفنانني املصريني،

ويُعَد توقيت معرض (حني يصبح الفن حرية: السرياليون املصريون – 1938/ 1965) مالئمًا، حيث يتزامن

مع االهتمام املتزايد بآداب السرياليني املصريني، وكتاباتهم، وأعمالهم الفنية وسياساتهم. وفي ظل تصاعد املدارس

الفنية الجديدة التي سلطت الضوء على الطبيعة العاملية للسريالية كحركة فنية، يصبح هذا املشروع أكثر إلحاحًا،

حيث يركز على أهمية وعمق اإلرث الذي خلَّفه السرياليون املصريون على الحداثة املصرية».

يستكشف املعرض تاريخ وتطور السرياليني املصريني، وعالقتهم القوية بنظرائهم الغربيني، خصوصا السرياليني

الفرنسيني، ومساهماتهم بمبدأ األممية، ومناهضة الفاشية، واالحتجاج العاملي ضد الحروب، وضد االستعمار في

القرن العشرين.

في أحد أرجاء املعرض، وقف مجموعة من شباب التشكيليني الفرنسيني يناقشون الرموز التي تتضمنها لوحات

عبد الهادي الجزار وصور فان ليو ويعقدون املقارنات مع أعمال الفنان الفرنسي إيفي تانجي، وفيكتور برونو،

ومارسيل دو شامب، بينما ذهبت مجموعة من السينمائيني املصريني لتفقد الخطابات والوثائق الخاصة بكامل

التلمساني.

ال شك أن املعرض يثير شهية الباحثني والنقاد املتخصصني ملزيد من البحث حول تاريخ وإرث املذهب السريالي،

خصوصا املصري، حيث اعتنق عد كبير من الفنانني واملفكرين هذا املذهب الغني وترجمه كل منهم وفقا لثقافته

وشخصيته، وذلك في مجتمع متعدد الجنسيات والثقافات، حني كانت مصر كوزموبوليتانية.

الفنان إيهاب اللبان، الدينامو املحرك للمعرض، ظل يجوب أدوار قصر الفنون وممراته متابعا ردود فعل زوار

املعرض، وقال لـ«الشرق األوسط»: «هذا املعرض جاء نتاج مؤتمر عاملي عقد في الجامعة األميركية بالقاهرة

نهاية العام املاضي، ويأتي املعرض بعد عامني من التنسيق واإلعداد مع مؤسسة الشارقة للفنون، وسوف يخرج

في نهاية املعرض كتيب شامل عن املعرض وعن الحركة السريالية املصرية». ويؤكد أن «هدفنا هو التعريف بالفن

السريالي املصري، والتوثيق ألعمال رواد هذه الحركة املهمة التي لم تأخذ حقها في الدراسة والبحث، إلى جانب

إنعاش سوق الفن املصري والترويج له عربيا وأوروبيا». وقال: «يضم وثائق تعرض ألول مرة تكشف قيمة هؤالء

الفنانني فكريا وفنيا»، مضيفا: «سوف يرى الجمهور معرضا مغايرا عن هؤالء الفنانني».
تجولت في أرجاء املعرض الغني الذي يحتاج ألكثر من زيارة، لكن بصفة عامة تجمع اللوحات والصور

الفوتوغرافية، مجموعة سمات مشتركة بني مبدعيها، وهي: تركيزها على الرموز ذات املضامني الفكرية، أو تلك

املستوحاة من الطبيعة، وقوة بناء اللوحات وكثرة تفاصيلها، التي تجعل املشاهد لها يغوص في كل مكون للوحة

ويهيم بني التشكيالت اللونية وكأنها تدفعه للغوص في كوامن اللحظة الالشعورية التي استحضرها الفنان.

في حضرة اللوحات ستحلق في عالم امليتافيزيقا وعالم من األفكار والتوجهات وستشعر بسحر الخيال. سوف

تستشعر ضربات الفرشاة التي تعكس خواطر الفنانني العابرة وأحاسيسهم وحركتهم العضلية التلقائية وتشرد

بذهنك متسائال: كيف استطاع هؤالء الفنانون التعبير عن تلك املشاعر والهواجس اإلنسانية التي تتخطى األزمنة
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والعصور فنشعر بأنها وليدة إنتاج عصرنا هذا، بل إنها تتحدث عن األحداث التي تمر بنا، ال سيما في عالم يعيش

يوميا على أخبار القتال والتفجيرات واالغتياالت؟

أما عن تنسيق لوحات املعرض، فقد تم بعناية تامة تعكس هدف القائمني عليه باملقاربة ما بني السريالية املصرية

ونظيرتها األوروبية. كما ضم فاترينات لعرض الوثائق والخطابات ونسخ من مجلة «التطور» أول مجلة اشتراكية

عربية التي صدر أول أعدادها عام 1940، ومنشورات جماعة «فن وحرية» التي تكشف رغبة الجماعة في

تغيير املجتمع املصري.

تدور املوضوعات التي تعالجها لوحات املعرض حول: التحرر وتحرير املرأة، والتمرد على التقاليد االجتماعية

والدينية، وتقديس الحرية اإلنسانية، والطفولة وأحالمها، وما وراء الطبيعة، والقصص األسطورية، ومشاعر الكبت

والحرمان.

تستوقفك لوحة «نذير العاصفة»، إحدى لوحات رمسيس يونان، وهي من مقتنيات املتحف املصري للفن الحديث،

بشخوصها الهالمية التي تشبه شخوصا ضبابيني وسط الدخان. ومن مقتنيات متحف الفنون الجميلة

باإلسكندرية، تأخذ لوحة «الطفل األحمر» للفنان أريستيد بابا جورج العقل ببساطتها وقدرتها القوية على التعبير

عن عذابات الطفولة، وقد شعرت بمدى تقاربها مع صورة الطفل السوري عمران، فكالهما يحمل تساؤالت

وهواجس عن املستقبل مع ذهول وشرود. كما تعبر لوحة الفنان محمد القباني «اإلنسان واإلصرار» التي رسمها

عام 1971 عن هول مأساة الهجرة غير الشرعية في وقتنا الحالي أو معاناة الالجئني الهاربني من جحيم

الحروب عبر البحار.. إنها براعة الفنان في التعبير عن قضايا اإلنسانية. أما منحوتة «نظرة» للفنان عبد الهادي

الوشاحي، فعلى الفور سوف تلحظ فيها تأثره بالنحات ألبرتو جياكوميتي، واستخدم فيها خامة البوليستر

بانسيابية وفخامة النحب اإلغريقي.

تحدثت إلى صاحب فكرة معرض ومؤتمر «السرياليون املصريون» د. صالح حسن، بروفسور كرسي أستاذية

غولدوين سميث، ومدير معهد دراسة الحداثات املقارنة، بجامعة كورنيل، الذي قال: «لم يكن هذا املعرض ليخرج

للنور لوال اهتمام مؤسسة الشارقة للفنون ودورها في تعميق سرديات تاريخ الفنون الحديثة، وإلقاء الضوء على

أهم التجارب اإلبداعية في العالم العربي. وبكل تأكيد السريالية املصرية، إحدى أهم املدارس الفنية التي اصطبغت

بصبغة عاملية، وهي حركة حداثية ما زالت مؤثرة، لذا أطلقنا على بعض اللوحات: (ما بعد السريالية)، ألن بعض

الفنانني واصلوا التيار السريالي».

وأضاف: «السريالية انبثقت عن الحركة الدادية، ولكن ال يمكن فصلها عن الحركات السياسية في ذاك الوقت من

القرن املاضي، وهي متأثرة بشدة بالشيوعية والتروتسكية».

وحول الشعور الذي يتملك مشاهد اللوحات من أنها شديدة املعاصرة للوقت الحالي وقد تشابهت مع اللوحات التي

تستعني بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، قال: «التيار السريالي هو تيار واحد ومؤثر، لكنه انتهى، لكن الخلق
واإلبداع مستمر، لكن العالم العربي حاليا في مرحلة معقدة وأشياء خطيرة من املمكن أن تنبثق عنها حركات فنية

مهمة، خصوصا أن هناك كثيرا من الفنانني مهتمني بقضايا الحرب والسالم». وأضاف: «وظيفة الفن دائما هي

تجاوز الواقع والحلم باملستقبل والتأثيرات، الحالية ستتمخض عنها حركة فنية، لكن ال يمكن التنبؤ باملستقبل».

وأشار حسن إلى أن املعرض مهمته التعريف بكل رواد السريالية، لذا «سوف نضيف للمعرض مزيدا من املقتنيات
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واللوحات في الجوالت املقبلة».
في أحد أركان املعرض، ستجد مجموعة من صور «البورتريه» هي مجموعة الفنان واملصور ليو بويادجيان

الشهير باسم فان ليو (1920 - 2002)، وكان يدير استوديو بالقاهرة، تلك الصور التي التقطها بحرفية
مبهرة لشخصية آنجيلو دي ريتز التي التقطت في ميزون دي ارتيستس.. تبرز الصور تأثره بالفنان فان غوخ،

الذي اختار أن يضع مقطعا من اسمه مع اسمه األصلي تعبيرا عن ولعه الشديد به، وهو ما انعكس بصريا على

صوره الفوتوغرافية. استخدم ليو تقنية التصوير عبر األلواح الزجاجية إلنتاج صور ضبابية، وتوظيف التأثيرات

الضوئية إلحداث ظالل متباينة، كظل الطائرة الذي يظهر في أحد البورتريهات الشخصية له تعبيرا عن الحرب

العاملية الثانية، بينما تعبر صورته الشخصية مع تمثال نصفي ملاري أنطوانيت عن غياب األنثى في حياته أو ربما

وجودها غير املكتمل. تتضمن املعروضات الخاصة بفان ليو أيضا تقنيات غريبة، مثل استخدام الصور السلبية أو

النيجاتيف، بتعريضها لضوء الشمس وما يحدثه ذلك من تأثير يشبه تقنية الغرافيك الحالية. ويثير هذا الجزء من

املعرض الشغف ملعرفة املزيد عن عالقة ليو بالحركة السريالية املصرية وعالقته بالفنان جاك أوفاديا عضو

«جماعة الفن والحرية» الذي قال في أحد مقاالته إن ليو لم يؤمن قط بالسريالية!
وفي أحد ممرات قصر الفنون، تأسرك لوحات الفنانة املصرية إنجي أفالطون التي تتلمذت على يد الفنان كامل

التلمساني، وتبهرك براعتها في ترويضها عناصر الطبيعة بأشكال وأجساد إنسانية تتعذب وتتألم في طريقها

للتحرر واالنطالق من براثن سطوة ما، وتبدو في لوحاتها نزعات التمرد والثورة على الواقع، فقد كانت تسعى مع

«جماعة الفن والحرية» للتحرر على املستوى الفني من القيود والقواعد األكاديمية في الرسم واملنقولة من الخارج،
وربما قد يساعد املتلقي أن يقرأ سيرة إنجي أفالطون ومذكراتها حتى يمكنه تلقي أحاسيس حية جسدتها أفالطون

مع كل ضربة فرشاة.

في بهو قصر الفنون وبني لوحات لجماعة الفن والحرية، تحدث الفنان التشكيلي محمد عبلة لـ«الشرق األوسط»

عقب جولة في املعرض متحدثا عن انطباعاته األولية، قائال: «املعرض من أهم املعارض التشكيلية، فهو يقدم

فرصة كبيرة جدا لنا لكي نرى كل هذه األعمال متجاورة، تلك التي كنا نراها في الكتب فقط، وأن ندرسها عن

كثب، ونتعرف على أثر تلك الحركة الفنية على الفنانني من روادها». وبشغف شديد يقول: «لقد كان من الرائع أن
نرى هذا الكم من الوثائق والخطابات واملراسالت بني الفنانني املصريني ونظرائهم الغربيني، وقد أبهرتني لوحات

الفنان عبد الهادي الجزار الكبيرة جدا، وأيضا (االستكتشات) الخاصة به، وهذا املعرض يحتاج لزيارات متأنية

لدراسة تلك اللوحات وقراءتها جيدا».

ويعترض عبلة على بعض اللوحات التي ضمها املعرض تحت عنوان: «ما بعد السريالية» قائال: «أعتبره إقحاما

في غير محله، وعلى تيار السريالية، ألن السريالية بصفتها مدرسة فنية انتهت، وال يصح مع وجود أعمال وفنانني

حداثيني بعدها أن ينتسبوا إليها، ألنها كانت فكرا وتيارا فنيا له أبعاده وخصوصيته املرتبطة بحقبة زمنية هي زمن

الحروب العاملية والشيوعية»، ويضيف: «كما لفتني وجود أعمال للفنان أحمد مصطفى تنتمي لفترة السبعينات
التي أراها ال تنتمي لتيار السريالية، لذا أقول إن املعرض له أهمية وله ثقل، لكنه يحتاج لقراءة متأنية».
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