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ألفريد بصبوص ... رحلة نحت املشاعر
والغموض والصدق

May 25, 2013  ديزاين

يحاول بكلمات مقتضبة اختصار رحلة والده الطويلة مع اإلزميل والحجر، والذي تمسك بالجمال عنوانا لفنه

واختصر هدفه بثالث كلمات "جعل الحجر يتكلم"... فادي بصبوص، نجل النحات اللبناني الراحل ألفريد

بصبوص، يروي لـgheir قصة والده مع النحت الذي رأى فيه تعبيرا عن املشاعر والحب والجمال في آن واحد،

كما يعلن ملحبي الرقي الفني تنظيم معرض خاص بأعمال ألفريد بصبوص في أبوظبي باالشتراك مع ألبير متى في

شهر تشرين الثاني املقبل.

أنت من عائلة آل بصبوص الفنية، الى أي مدى لألمر تأثير على أعمالك؟ أطلقت ورشة عمل "متحف ألفريد

بصبوص" التي تركز على أعمال ألفريد بصبوص البرونزية، كما أنوي توسيع نطاق انتشار االسم الى العالم.

كوني من آل بصبوص، أشعر بأني في مدرسة للفن، أتعلّم منها الكثير وفي النهاية أسعى إلنشاء خطي الخاص.

٢- ما أكثر األمور التي تلهمك؟ 
ما يلهمني هو الجمال، واختيار بعض تصاميم والدي لتصويرها باملشاعر العظيمة نفسها والطاقة الكبيرة التي

قادتهم. ما يلهمني هو أن أرى في العمل الفني جماال غامضا جميال وحساسا وأنيقا.

٣- ما الذي يزيدك اندفاعا؟
ما يحفزني هو سرّ العمل الفني نفسه، عامليته ولغته.
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٥- أي نحات عاملي يعتبر مصدر إلهام لك؟
هنري موريت، باربرا هيبوورث باإلضافة الى فنانني حديثني: أنيش كابور وداميان هيرست.

٦- ما هي وسائل الفن الخالق التي تستهويك؟
األفالم تلفتني بشكل كبير.

٧- أي مواد تستعمل عادة في عملك؟
البرونز والستاينلس ستيل.

٨- نلحظ استخدامك الواسع للخشب. ملاذا الخشب بالتحديد؟
في الواقع ليس خشبا بل البرونز املمزوج بالزنجار البني. في رأيي إن البرونز أفضل املواد للنحت.

١٠- هل حققت حلمك الخاص ببلدتك الجميلة راشانا؟
األخوة الثالثة في آل بصبوص، وتحديدا ألفريد بصبوص، حققوا حلم وضع بلدة راشانا على الخارطة كصورة عن

لبنان واإلنسانية. لكن األهداف أكبر من راشانا ألنني أعتبر "العزلة أمرا خطيرا".

١١- معظم منحوتات والدك مستوحاة من الطبيعة. هل تصف لنا عالقته بالطبيعة؟
الطبيعة تعبر عن اإلنسان في أشكال. كان والدي يستوحي من جمال اإلنسان لينجز أعماله، املرأة، األم، العاشق...

حتى في التجريد، بقي للمرأة مكانها.

١٢- بني الفن املعاصر والحديث والنهضوي، أي حقبة تعبّر عن أعمالك أكثر؟
فني معاصر.

١٣- هل تحمل أعمال ألفريد بصبوص الفنية عموما رسائل خاصة أم إنه قام بها ملجرّد نحته
للجمال ؟

أعتقد أن هدف الفن هو اكتشاف األشكال. لذا يجب التغلب على الشكل والتعبير من خالله. ألفريد بصبوص

يرفض إعطاء االنتباه للتعبير املباشر في أفضل ظروفه كما يرفض الحركة الخارجية. دوره ليس في إيجاد الحلول

واإلجابة على األسئلة بل بتظهير القضايا وطرح أسئلة جديدة أو إعادة طرح أسئلة قديمة بلغة حديثة. الفنان

املحافظ يؤمن أن الصدق في الحياة والطبيعية تجعل من الفن أمرا حقيقيا واستثنائيا. ألفريد بصبوص يرى أن

مهمة الفنان هي أن يكون رياديا في مجتمعه. يستهوي املثالية ويسوّق لذلك في فنه الغني بالثقة بالنفس واملتمسك

باملبادئ. يثابر في فن يعكس الفكر وصورة الواقع ويترجم القيم. يأمل في نهاية املطاف تحويل الحجر الى روح بل

جعله يتكلم.

١٤- في الهند يقال إن "الوعي" بمعنى التأمل، هي مفتاح االختراعات العظمى واإلبداعات غير
العادية. هل توافق على ذلك؟
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أعتقد أن حسن الخلق عند الفنان ينبع من داخله، من أفكاره ومشاعره. يحاول دائما اكتشاف الكون ولغة الفن

العاملية. ال شك أنه ال يمكن اكتشاف الكون من دون هذا التأمل وهذا الوعي.

١٥- هل تبحث عن أساس األساطير وانطالقة الكون واإلنسان؟
دائما ما تلهم األساطير الفنانني ألنها غامضة. الغموض الذي يكتنف الفن هو ما جذبني إليه منذ البداية.

١٦- في منحوتات ألفريد بصبوص روح من التفاؤل، خصوصاً أن النور دائم الحضور. هل بهذه
الطريقة كان والدك يواجه الحياة؟

النور نعمة إذ من دونه ال أشكال للحياة وبالتالي ال أشكال للفن. عندما يدرك الفنان الجنة التي في داخله فعندها

يعثر على النور النفسي أي اإليجابية والتفاؤل والجمال.

١٧- ما هي فلسفة ألفريد بصبوص في الحياة؟
فلسفة ألفريد بصبوص نابعة من حواسه ومشاعره وعاطفته.

١٨- أي صعوبات تواجهك لدى عرضك للمنحوتات؟
العقبات تكمن في سعر البرونز املكلف. وفي الشرق االوسط ال يشتري الناس كثيرا األعمال الفنية وخصوصا

املنحوتات. هذا الفن يحتاج الى مستوى معني من التعليم الثقافي ولهذا أنا أتقنه بكل ما أتيح من رقي.

١٩- عالم تعمل اآلن وما هي مشاريعك للمستقبل؟
أعمل لحدث فني في راشانا في أيلول املقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية وكبار املؤسسات. كما أنا بصدد

التحضير ملعرض في أبو ظبي باالشتراك مع األستاذ ألبير متى في تشرين األول املقبل.

www.alfredbasbous.com:تابعوا املزيد من املعلومات على

كلمات مفتاحيّة: دليلك للحياة الزوجية، الحب، قصات شعر،

https://www.gheir.com/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.gheir.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
https://www.gheir.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9

