
 

 
ليس أمس سوى ذكرى اليوم: معرض جماعي ألعمال فنية من 

 شمال أفريقيا
 

 

 

 يوليو   -مايو  

 ، السركال آفينيو، دبي
 

يسية على أعمال رئيستضيف فرع صالة المرسى الفّنية في دبي معرضه الثالث والذي يلقي الضوء 

لمجموعة من رّواد الفنانين مّمن لعبوا دوراً محورياً في تاريخ الفن المغاربي الحديث والمعاصر. 

يھدف المعرض، والذي يّضم مجموعة من األعمال الفنية المنتقاة والتي تتضّمن أعماالً منذ حقبة 

فّني خالل نصف القرن الماضي، مبّينة الستينات وحتى يومنا ھذا إلى رواية لمحاٍت من تاريخ اإلنتاج ال

 لثراء وتنّوع ذلك التاريخ ووحدة اللغة المنھجية ما بين األجيال.

 

تم استلھام عنوان المعرض "ليس أمس سوى ذكرى اليوم" من رائعة جبران خليل جبران "النبي"، 

من رّواد الفن. . فوذلك للتركيز على  على عمق العالقة ما بين الفّنانين المعاصرين ومن سبقھم من 

الجدير بالذكر أن الحاضر يشھد إھتماماً متزايداً باألعمال الفّنية التي تم إنتاجھا في النصف الثاني من 

القرن الماضي، حيث بدا ذلك جلياً في جناح "مودرن" في معرض "آرت دبي"،  عالوة على تنامي 

ؤسسة الشارقة للفنون، ومتحف: المجموعات الفّنية في مؤسسات مثل مؤسسة بارجيل للفنون، وم

، مّكيحاتم الالمتحف العربي للفن الحديث  في قطر. يتيح ھذا المعرض الفرصة لإلّطالع على أعمال 

والملّقب بأبو الرسم الجزائري، حيث تتمحور  محمد إيسياخم وھو أحد أساتذة الرسم التونسيين، وأعمال

ت مختلفة من التجريد، كما ترتبط أعمالھما في أعمال كال الفنانّين حول الھيئة البشرية وبدرجا

، على الرغم من إدراج ثامر ماجري غموضھا وتعدد وسائطھا الفنّية بأعمال الفنان التونسي الشاب

    األخير لرموز من الحقبة الرقمية الحديثة في أعماله إلى جانب أجسامه السرمدية.

              

م عبدالقادر غرماز بالھجرة إلى فرنسا في الستينيات واإلنتساب إلى قام العديد من ھؤالء الفنانين ومنھ

مدرسة باريس. وعلى الرغم من ذلك، تخاطب لوحات غرماز المرّكبة أحادية اللون فناني المغرب 

لزاھية، التأّملية ا آمنة مصموديالعربي، فنرى ارتباطاً واضحاً ما بينھا وما بين أعمال الفنانة التونسية 

 ست وأقامت بدورھا في فرنسا كذلك.والتي در
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جزءاً من مجموعة قويٍة من الفنانات من المنطقة، وتتشارك مع زميالتھا المعاصرات مصمودي تعتبر 

في انجذابھا للتقاليد األوروبية. نرى تأثر منّور بلوحات الحركة مريم بودربالة وأسماء منّور أمثال 

ات ة ھيئالبدوي بودربالةاألمريكية جلياً في لوحاتھا ذات الخدوش الزاھية الحمرة، كما ُتصّور لوحات 

شَبحّية عائمة شبيھة بالمنحوتات تم تكوينھا من خالل إضافة قماش أبيض إلى لوحاتھا في استذكار 

لتراث صناعة األقمشة التقليدية والذي تقوم به اإلناث عادة، ممعنة النظر في صياغة األدوار التقليدّية 

 عادًة وصياغة الھوية المعاصرة.

 

) مثاالً ساطعاً على أعمال فنانة معاصرة نساء الجزائر" ("بين ثياللي رحمون  ھذا ويعد عمل

تترّسخ جذورھا في تاريخ فّني أوسع، ومن السار االطالع على أعمالھا إلى جانب األعمال المعّبرة 

في القرن الماضي. ھذا ومن الجدير  باياوالزاھية األلوان والتي تم إبداعھا من قبل مواطنتھا الجزائرية 

إلى دراسة األنثى الفاتنة ومفاھيم الجمال في أعماله المزخرفة والضاّجة  علي بن سالمق بالذكر َسبْ 

 بالحيوية.

 

اخبة، المنقوشة الص قويدر تريكيالسريالي البديل، وتراكيب  حليم قارة بيبانيتشارك كل من عالم 

فرصة للھروب إلى  األكثر ھندسية في ثراء ألوانھا المتعددة وتقديمھامحجوب بن بلّة  وھياكل أعمال

، والتي ال تقل زھاء عن رفقائھا في ألوانھا، فھي ترّكز على نجيب بلخوجةعالم آخر. أما ممارسات 

السيراميكية ، ومنحوتات  خالد بن سليمان أشكال معمارية محددة في المدينة تتآلف مع دّوامات أعمال

مع رشيد قريشي ونجا  كاھيةفريد بل ، كما يتشارك المغربينجا مھداوي ، ولوحاترشيد قريشي

مد محمھداوي في افتتانه بالرموز واستخدام جلود الرّق في أعماله. ھذا ويقّدم الفنان المغربي الشاب 

نظرة معاصرة ألعمال مھداوي الدائرية وأنماطه التجريدية، راسماً ألجسام متعانقة في وسط  راشدي

 مناديل مائدة ورقية رقيقة.

 

اضطراب الوضع السياسي في تونس والدول المجاورة، إال أن فناني ھذه على الرغم من استمرار 

الدول مستمرون في إنتاج أعمال جديدة رئيسية تعكس الوضع الراھن في سياق أوسع. إذ تقف أعمال 

ي ف عاطف معطلَّهو سليمان الكاملشاھداً على ضعف الحالة البشرية، في حين تحقق أعمال  عمر باي

ملة كنوافذ للجيل الحالي من الشباب في مسعاھم إلدراك العالم، فتعمل ابتسامة ما أو الحياة اليومية، عا

 أي عالمة أخرى من اإلقرار أو الصداقة ما بين األجسام لتعرض فرصة لألمل في المستقبل.
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)، عبدالقادر غرماز -)، حاتم المّكي (تونس،-علي بن سالم (تونس، 

-بايا (الجزائر،  )،-)، محمد إيسياخم (الجزائر، -(الجزائر، 

)، نجا -)، فريد بلكاھية (المغرب، -)، نجيب بلخوجة (تونس، 

)، -)، رشيد قريشي (الجزائر، -)، محجوب بن باّل (الجزائر، -مھداوي (تونس، 

)،  )، مريم بودربالة (تونس،-)، خالد بن سليمان (تونس، -قويدر تريكي (تونس، 

)، آمنة مصمودي (تونس، -)، محمد راشدي (المغرب، -حليم ڤارة بيبان (تونس، 

)، ثيليلي رحمون (الجزائر، )، عمر باي (تونس، -)، أسماء منّور (تونس، -

)، سليمان الكامل (تونس، -)، ثامر ماجري (تونس، -)، عاطف معطلَّه (تونس، -

-.(  
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 نبذة عن المرسى

 المنطقة. افتتحت صالة المرسى أبوابھا عام المرسى ھي أحد أكثر الصاالت الفنية عراقة في 

. تتمحور في تونس كما افتتحت مؤخراً فرعھا الجديد في دبي في السركال آفينيو في عام 

رسالة الصالة في رعاية وتطوير االھتمام في الفن العربي الشمال أفريقي وبتركيز على الممارسات 

 في نشاطات معرض آرت دبي منذ تأسيسه عام   الفنية الحديثة والمعاصرة. شاركت الصالة

إلى جانب المشاركة في عدد من المعارض الفنية الرئيسية، ھذا وتقوم الصالة بنشر الدراسات حول 

  فنانيھا بشكل مستمر.

 

 
 

 يوليو. . يستمر المعرض حتى مايو  السابعة مساء، اإلثنين  العرض األول:
 
 

 معلومات حول المعرض
 مساء : -صباحاً  :الخميس،  -السبت ساعات العمل:

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، السركال آفينيو، القوز  الموقع:
  info@galerielmarsa.com+ -- للتواصل:

 www.galerielmarsa.com الموقع اإللكتروني:
 

 للمعلومات الصحفية والصور
 lilia@galerielmarsa.com+، --ليليا بن صالح، 
 emily@galerielmarsa.com+، --إيميلي تشارلز، 

  

 

 
 

 
 
 
 


