
معرض للفنانة اللبنانیة “جنان مكي باشو” بعنوان “تذكار”

أشرف مصطفى: "فنون الخلیج"

اقام جالیري المرخیة مساء أمس معرض الفنانة اللبنانیة جنان مكي باشو بعنوان “تذكار”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساًء بقاعة
مركز كتارا للفنون المبنى 5 بالحي الثقافي (كتارا)، وسُتقام أمسیة فنیة في الیوم التالي الفتتاح المعرض بالتعاون مع المركز الشبابي
لإلبداع الفني بمقر المركز، یتم خاللھا استضافة الفنانة للحدیث حول أعمال”تذكار”، ومن المقرر أن یستمر المعرض حتى 6 مارس

المقبل.

یضم المعرض 25 لوحة من أعمال الفنانة تتناول من خاللھا موضوعات مختلفة تحمل فلسفتھا ورؤیتھا الفنیة في الحیاة، وتتنوع بین
اللوحة والبورتریھ الفني لوجوه مشاھیر نجوم الفن العربي وآخرین.

تقول جنان مكي باشو”إن أعمالھا لیست إال تعبیًرا صارًخا عن رفض الحرب، وھي أعمال تذكر بدمار الماضي، وإنھا تسعى من
ھو اللون  أو  المنحوتة  أو  اللوحة  أن  موضحة  بامتیاز”..  الحیاة  لغة  ھو  “الفن  أن  مؤكدة  تتكرر”،  ال  كي  بالحروب  للتذكیر  خاللھا 
المساحة الضروریة للسیر علیھا كي نصل. وتضیف “إنھا ال یمكن أن تنفصل عن واقع بلدھا الذي عانى من ویالت الحرب وكذلك
الواقع العربي المریر في كثیر من بلدانھ، وفي نفس الوقت ال یمكن أن تتجاھل أھمیة التفاؤل”.. معتبرة أن فنھا ھو محاولة للتوفیق
بین الذكریات األلیمة وإنقاذ كل ما ھو جمیل في الماضي من أجل إعطاء معنى للحاضر، وتضیف أن الھدف من لوحات “تذكار” ھو
تسلیط الضوء على بعض مما حفظتھ في صنادیق قدیمة من طوابع وصور، ورسائل، وتذكارات أخرى، لتكون بمثابة شاھد یتحدث
بلغتھ الخاصة عن األمل والتفاؤل أو الستعادة اعتقادھا أن ھذا األمل لم یتم افتقاده تماماً، خاصة أن ھذه األشیاء التي تعد ثمینة بالنسبة
لي وحدي بمثابة شھادة على كل ما تمنیت، وكل ما حدث منذ ذلك الحین، وعلى كل ما آمل أن یحدث مرة أخرى، ومع ھذه اللوحات،
أقوم بمحاولة استدعاء ما ھو غیر مرئي وغیر مادي، لسرد مجموعة من القصص لم ترو من قبل، كما أن روایتھا أصبحت في غایة
دعوة من  أتمكن  أن  األمل  یحدوني  قائلة:  حدیثھا  وختمت  نفسي،  في  عمیق  مكان  من  وتنبع  منسیة،  معظمھا  باتت  بعدما  الصعوبة 

المشاھدین إلى استكشاف العوالم الداخلیة الخاصة باألعمال المقدمة والذكریات المشفوعة بالزمان والمكان.

ولعل أھم ما یلفت النظر في المتأمل بلوحات جنان أن الطفولة حاضرة في أعمالھا، والحزن والفرح واألمل، والمفارقة تكمن في أن
الفنانة ال تستطع مقاومة إغراء الترمیز، وعلى الرغم من أن أعمالھا تحتوي على صور ألشكال قد یكون بعضھا معروًفا إال أنھا

تجعل الكوالج المسیطر یخرج بنتیجة لھا واقع مختلف عن كل وحدة من الوحدات التي تعتمد علیھا لعمل إبداعاتھا.
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ُیشار إلى أن الفنانة جنان مكي باشو ولدت في بیروت، ودرست األدب الفرنسي. وعملت أستاذة ومدربة للفنون في الوالیات المتحدة
منذ عام1984 وحتى 2000 وبعد عودتھا إلى بلدھا قامت بتدریس فن الطباعة في كل من الجامعة األمریكیة والجامعة األمریكیة
نشر لما  وفقا  بلدھا.  إلى  باإلضافة  وعربیة  وأوروبیة  أمریكیة  مدن  في  المعارض  من  العدید  في  شاركت  وقد  والتكنولوجیا.  للعلوم 

بصحیفة الرایة .
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