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في لوحاتھ التشكیلیة فؤاد بالمین یعید بناء الزمن

رجاء خالد من الدار البیضاء - و م ع
السبت 12 دجنبر 2009 - 13:08

یقدم الرسام فؤاد بالمین في المعرض الذي یقیمھ برواق "أتولیي 21" بالدار البیضاء, لوحات لیست بالصور الفوتوغرافیة وال
بالرسم التشكیلي, خلیط من الفن والتقنیات ینضح باللمعان والشفافیة والروحانیة.

لزواره التشكیلي,  الفن  وعشاق  واألدب  الفن  رجاالت  من  ثلة  بحضور  الماضي  الثالثاء  یوم  افتتح  الذي  المعرض,  ھذا  ویتیح 
االستمتاع بلوحات تشھد للفنان بقدرة كبیرة على التحكم في تقنیات الرسم وتمیزه بحریة وتلقائیة فریدة.

في إبداعاتھ, ینھل الرسام من التراث المعماري للمدینة العتیقة بفاس, "متاھة ھي, یقول بالمین, من العصر الوسیط حیث لم
أكن أرى سوى ثقوب صغیرة تتسلل منھا خیوط ضوء رفیعة".

على دالة  عالمات  تطبعھ  مجرد  معماري  فضاء  في  والمتغیر  الثابت  بین  بمرونة  الجمع  على  قدرتھ  تظھر  الفنان  ھذا  فأعمال 
الذاكرة بأبعادھا الجماعیة والفردیة.

وضع وفور  واألبعاد,  واألشكال  باأللوان  فضائھا  وملء  المساحة  على  االشتغال  على  الفنان  تحفز  المرجعیة "المعماریة"  ھذه 
اللوحة في مكان العرض, یحاول بالمین الحفر لتدمیر تلك المساحة والوصول إلى الالمنتھى.

رملیة وساعات  جماجم  من  فمنحوتاتھ  للرسم,  الحرفي  بالمعنى  یرسم  بالمین "ال  إن  لوتوریل  باسكال  الفرنسي  المؤرخ  یقول 
وشموع, تكاد تحكي عن الزمن الذي یمضي وعن اندثار األجساد".
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جامعة من  الفن  ونظریة  التاریخ  في  التطبیقیة  الدراسات  شھادة  على  الحائز  المغربي,  الفنان  ھذا  أن  لوتوریل  ویضیف 
السوربون, یشتغل في لوحاتھ عبر مد طبقة فوق أخرى وأنسجة سائلة یسعى من خاللھا إلى إعادة تشكیل الزمن عبر الرسم.

وأقام فؤاد بالمین, المزداد سنة 1950 بفاس, أول معرض لھ سنة 1972 برواق "الدیكوفیرت" بالرباط, ولقي أول معرض
لھ أقامھ بباریس سنة 1980 ترحیبا كبیرا من لدن النقاد التشكیلیین.

ولدى عودتھ إلى المغرب سنة 1990 درس "تاریخ الفن والتعبیر التشكیلي" بالمركز التربوي الجھوي بالرباط, ویواصل في
الوقت نفسھ مسیرتھ في اإلبداع التشكیلي.


