
بالغ صحفي   
اعتبــاًرا مــن 20 نونبــر ، ينظــم متحــف محمــد الســادس للفــن 
الحديــث والمعاصــر معرًضــا اســتعادًيا للفنــان فــؤاد بّلميــن 
بعنــوان »فاتحــة اإلبــداع« يســترجع خمســين عاًمــا مــن اإلبــداع 

الفنــي.
هــذا هــو أول معــرض اســتعادي ُيخصــص لفنــان مغربــي 
علــى قيــد الحيــاة. ُيغطــي حوالــي مائــة عمــل أساســي ُجِلبــت 
ــَل  لُتمثِّ الخاصــة  والمجموعــات  الدوليــة  المتاحــف  مــن 
ــة  ــَل رحل ــاج ُمجَم ــد إنت ــداع، فهــو ُيعي خمســيَن عامــًا مــن اإلب

فــؤاد بّلميــن مــن بداياتــه الفنيــة إلــى أحــدث أعمالــه. 
يســمُح توضيــُب المعــرض بفهــم العمــل فــي تنوعــه، وتبُيــن 
المعنــى الــذي َنهجــُه الفنــان فــي التسلســل الــذي ال ُيــَردُّ 
ــى موضــوع الشــكل  ــزُل فــي تنويعــات عل ــى تكــراٍر وال ُيخت إل
المعمــاري لمتــوازي الســطوح والــذي َتعلــوُه نصــف كــرة 
ــًة. بالنســبة للكثيريــن قــد ُيلخــُص هــذا الموضــوُع  تســمى ُقبَّ
ــًدا  ــُه بع ــن، إذ يهُب ــؤاد بلمي ــري لف ــَل التصوي ــُة العم - الذريَع
تصويريــا ورمزًيــا غيــر موجــود فــي تصميمــات الفنــان. يمكــُن 
لُمشــاهِد الَمعــرض أن يكتشــف بــأن هــذه المصفوفــة هــي 
نتيجــة تحقيــٍق واســتقصاٍء لألمكنــة امتــدَّ عقــودًا مــن الزمــن. 
يتوافــُق المتــُن الــذي ُيشــكلُه مجمــوِع األعمــال هــذه مــع 
ســياق تاريــخ العالــم والفــن، فــي حساســيته واهتماماتــه 
لفــؤاد  الشــخصي  بالمســار  صلــة  وفــي  الميتافيزيقيــة، 
بّلميــن الــذي هــو ثمــرُة لقــاءاٍت صاغتــُه وُفــرٍص جعلــت منــُه 

فنانــا تشــكيليا.

مــن  مرحلــة  كل  تعمــُل  للرحلــة،  الزمنــي  التسلســٍل  فــي 
مراحــل اإلبــداع علــى جعــل أعمــال الفنــان ُمتوافقــة ولقاءاتــه 

بتشــكيليين ومــع اللحظــة المعيــش بُصــوٍر ووثائــَق ودعامــات 
نصيــة. إن مســار الزيــارة ينتظــُم فــي شــكل تخطيطــي عبــَر 

ســتة أقســام كرونولوجيــة.
يفتتــُح الَمعــرُض ببواكيــر األعمــال تلــَك التــي أنَتجهــا بّلميــن 
تميــزت  والتــي  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  شــبابه  فــي 
بانتمائهــا للمرحلــة األقليــة وأشــكالها الصغيــرة والمتوســطة 
وأيضــا بحركيــة صامتــة. ثــم تقودنــا النزهــة إلــى أعمــال الفتــرة 
الباريســية، حيــث ُيقيــُم الفنــاُن لعبــًة جدليــة بيــن الحركيــة 
تقــُدَم   ُنتابــع  وعندمــا  لعملــه.  ــِس  المؤسِّ الفضــاء  وبيــن 
ــدة  ــن الُمَتوِق ــة نجُدهــا بي ــاٍت تعبيري ــَرة فــي لوح ِمعمــار الِفك
تعبيريــة  لحظــاٌت  تتخللهــا  الُمســتمتعة،  الفوضويــة  إلــى 
ــى  ــث يقــف الموضــوع عل ــدأ الصمــت حي ــا َمب ُيهيمــن عليه

حافــة التلشــي وحافــة المــكان - الزمــان. 
يمكــن للمــرء أثنــاَء تجُولــه بالمعــرض أن َيْطــُرَق طرقــًا عَبَرهــا 
فتــرات  فــي  المحوريــة  ولوحاتــه  اســتطراداته  فــي  الفنــاُن 
تأسيســية مــن مســاره. ينتهــي التقــدم فــي المســار بتركيــب 
بصــري وصوتــي غامــر فــي فضــاء ُيجســد بأحجــام الكــوَن 
التشــكيلي للرســام الــذي تغذيــه ذاكــرة الطفولــة فــي متاهــة 

ــة فــاس.  شــوارع مدين
بتوجيــه مــن لجنــة التنظيــم، ســتعمل منشــورات ملتقــى 
320 صفحــة.  ــٍف - كتالــوج فــي  الطــرق علــى نشــر ُمَصنَّ
ــُف، باإلضافــة إلــى الرســوم التوضيحيــة،  يتضمــن الُمصنَّ
مقــاالت للكاتــب فــؤاد العــروي والناقد الفني هنري فرانســوا 
ــي  ــد الفن ــر منشــور للصحفــي والناق ــا غي ديبايلوكــس، ونًص

جيــل دي بــوري، ومقابلــة مــع الكاتبــة لطيفــة الســرغيني.


