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بالمني يعرض جديد أعماله بالبيضاء

يعرض الفنان التشكيلي املغربي فؤاد بالمني إلى غاية 16 يناير املقبل، برواق "أتوليي 21" بالدارالبيضاء، جديد
أعماله، التي تعتبر تتويجا ملسار حافل من العطاء، الذي ساهم في تأصيل الفن التشكيلي املغربي، من خالل منحه

خصوصياته الثقافية والفنية، وهويته الحضارية.

يحظى املعرض بمتابعة خاصة من طرف النقاد، ألنه يستلهم في لوحاته خليطا من الفن والتقنيات، ما يجعلها تنضح
ملعانا وشفافية وروحانية. 

لوحات بالمني بالنسبة آلالن ماكار، تجسد ذلك الجرح األول الظاهر في العني، وألنه مهووس بكل ما هو جديد، اقتحم
تجارب متعددة مكنته في النهاية من اكتساب شخصية فنية هي تعبير عن تراث مدينة بكاملها هي العاصمة العلمية

فاس، التي شكلت انطالقته األولى. 

يجرد بالمني، الذي أقاy أول معرض له سنة 1972 برواق "الديكوفيرت" بالرباط، الواقع، ويأخذ منه معماره املقدس،
ليكسر خطوطه الصارمة، ويضعها في غاللة شفافة من النور.

أعماله تثير الفضول والدهشة، خاصة لدى من يشاهدها للمرة األولى، فلوحاته ال تحمل توقيعا وال تاريخا، وتغيب عنها
األلوان الحارة، ويبدو اللون الرمادي الباهت مسيطرا على مجملها، قبل أن يكتشف املشاهد الجمالية لألشكال

والخطوط، التي يقصد الفنان إخفاءها ببراعة فنية.

يتيح املعرض، لزواره االستمتاع بلوحات تشهد للفنان بقدرة كبيرة على التحكم في تقنيات الرسم وتميزه بحرية وتلقائية
فريدة.

يقول املؤرخ الفرنسي باسكال لوتوريل إن بالمني، الذي لقي أول معرض له بباريس سنة 1980 ترحيبا كبيرا من لدن
النقاد التشكيليني، "ال يرسم باملعنى الحرفي للرسم، فمنحوتاته من جماجم وساعات رملية وشموع، تكاد تحكي عن

الزمن، الذي يمضي وعن اندثار األجساد".

يضيف لوتوريل أن هذا الفنان املغربي، املزداد سنة 1950 بفاس، الحائز على شهادة الدراسات التطبيقية في التاريخ
ونظرية الفن من جامعة السوربون، يشتغل في لوحاته عبر مد طبقة فوق أخرى وأنسجة سائلة، يسعى من خاللها إلى

إعادة تشكيل الزمن عبر الرسم.

تستمد لوحات بالمني قوتها من املوروث الحضاري، ما أكسبها تلك الخصوصية املتميزة التي نادرا ما نجدها في لوحات
فنانني آخرين اشتغلوا بدورهم على الفن السوريالي، وكما هو الشأن بالنسبة ألغلب األعمال ذات التوجه السوريالي،
فإن الفنان بالمني عمد إلى شحذ اللوحة التشكيلية برسومات من واقع معيش، يعبر عما يخالجه داخليا، فالعمل الفني

لبالمني هو في نهاية املطاف محاولة جادة لوصف اشتغال العقل الحسي حول الزمن والتاريخ.

في إبداعاته، ينهل بالمني من التراث املعماري للمدينة العتيقة بفاس، التي يقول عنها بالمني "متاهة من العصر
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الوسيط، حيث لم أكن أرى سوى ثقوب صغيرة تتسلل منها خيوط ضوء رفيعة".

أعمال بالمني الفنان تظهر قدرته على الجمع بمرونة بني الثابت واملتحول في فضاء معماري مجرد، تطبعه عالمات دالة
على الذاكرة بأبعادها الجماعية والفردية.

هذه املرجعية "املعمارية" تحفز الفنان على االشتغال على املساحة وملء فضائها باأللوان واألشكال واألبعاد، وفور وضع
اللوحة في مكان العرض، يحاول بالمني الحفر لتدمير تلك املساحة والوصول إلى الالمنتهى.

املعرض في تشكالته الكبرى تجسيد روحي للموروث الحضاري والثقافي، وهو بذلك يسعى إلى اإلجابة عن مجموعة من
اإلشكاالت، ويحاول الوصول إلى ماهية الكون.

بقدر ما نجح الفنان في التعبير عن مكنوناته الداخلية، بقدر ما ساهم في إغناء الحقل الفني بتجارب جديدة ستكون من
دون شك قفزة كبيرة.

األكيد أن املعرض، الذي القى اهتماy نقاد، وجمهور غفير من الفنانني واملثقفني واألدباء، إضافة إلى بعض من أفراد
الجالية الفرنسية املقيمة في املغرب، سيواصل إشباع فضول عدد من املهتمني واملولعني بالفن التشكيلي.
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