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لوحات تحاكي فنون الشرق األوسط المعاصرة ومتذّوقیھا

تقیم «غالیري أیام» في بیروت مزادھا التاسع لموسم عام 2011 الجمعة المقبل الواقع فیھ 15 یولیو (تموز)
عمالً  60 من  أكثر  وتضم  األوسط،  الشرق  في  المعاصر  الفن  من  مختارة  مجموعة  ُتعرض  حیث  الجاري، 

لفنانین من مصر وفلسطین واألردن وسوریة ولبنان والعراق...

جامعي األعمال الفنیة والمھتّمین بالقطع النادرة، انطلق مزاد «أیام» في عام 2009 كجزء من رؤیة مستھدفاً 

مزاد غالیري أیام لألعمال الفنّیة في بیروت...
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الغالیري لتلبیة رغبات مختلف أذواق زبائنھا، ومع توّسع عدد المعروضات في كل سنة، أصبح المزاد جزءاً ال
یتجزأ من المواسم الفنیة السنویة ذائعة الصیت في بیروت، ونجح في أن یستضیف على جدرانھ وداخل صالتھ

لوحات ومنحوتات وصوراً فوتوغرافیة وطبعات في نسخ محدودة.

المزاد الذي ُیقام على نحو نصف سنوي في دبي أیضاً، یعرض في بیروت الیوم أعماالً ألعالم الفن العالمي في
المنطقة، والتي تلفتك من بینھا لوحات المصري األرمني األصل شانت أفیدیسیان المعروف بعشقھ لأللوان كما

الوجوه، ال سیما أم كلثوم والشخصیات الفنیة والسیاسیة التي تعّبر عن زمن غابر في العالم العربي.

استعارة توظیف  عن  تكفّ  ال  التي  حلبي  سامیة  الفلسطینیة  التجریدیة  التشكیلیة  لوحات  في  فلسطین  وتحضر 
التراجیدیا الفلسطینیة في تجربتھا المستلّة من الحداثة، فیما یبحث الرسام السوري صفوان داحول الشھیر بالسرد

اللوني المستمرّ عن األحالم في أعمالھ.

الحرب

لبنانیاً، جانب من المزاد یسلّط الضوء على بؤرة منتقاة بعنایة من مشھد بیروت الفني خالل األعوام الخمسین
لمحمد خشب  على  الوسائط  متعّددة  فنیة  قطعة  فتبھرك  لبنانیین.  لفنانین  الفتة  مساھمات  عبر  ذلك  الماضیة، 

الرواس.

د بین أبناء جیلھ بجمع عناصر متباعدة وغرائبیة من ملصقات ومواد وأشیاء ووجوه بطلتھا األنثى رواس المتفرِّ
دائماً في لوحات متماسكة ال محدودة اإلیحاءات، ال تطمح فحسب إلى تلوین عیني المشاھد بل أیضاً إلى إیصال

رسائل معینة حول مختلف القضایا في عالمنا العربي بعیداً عن أداء دور اإلصالح.

نصبتھا التي  المعدنیة  الكائنات  صاحب  كرم  ندیم  المواھب  متعّدد  أعمال  المزاد  في  بقوة  وجودھا  تفرض  كذلك 
شركة «سولیدیر» على واجھة بیروت البحریة، والراحل بول غیراغوسیان الغني عن التعریف، وقطع تعود في

تاریخھا إلى فترة الستینیات للنحات میشال بصبوص والرسام ھرایر دیاربكریان.

على بصمتھا  تركت  مواھب  حاشداً  لبنان  في  المعاصر  الفن  بتاریخ  المزاد  یحیط  أخرى،  إلى  لوحة  ومن  ھكذا 
موضوعات عن  صورة  مانوكیان  سیتا  اللبنانیة  األرمنیة  التشكیلیة  الفنانة  فتقدم  البلد.  ھذا  في  الثقافي  التطور 
البؤس والتشظي التي ھیمنت على الفترة 1975 –  1990 ممّثلة التصورات االجتماعیة المتمیزة التي طبعت
الفن اللبناني المعاصر منذ البدایة. وأعمال سیتا كانت مقدمة الستشعار الحرب األھلیة اللبنانیة، وھي رصدت

المسألة االجتماعیة والخوف على اإلنسان بسبب تفشي الفقر واالنحراف االجتماعي نتیجة التدھور االقتصادي.

كذلك، تستشكف لوحة متعددة الوسائط من دون عنوان یعود تاریخھا الى عام 2004 للفنان األردني المقیم في
وقعھا وجاء  لبنان  في  االجتماعي   – االقتصادي  المشھد  غیرت  التي  الھجرة  قضیة  مجذوب،  رفیق  بیروت 
لور والكاتبة  للتشكیلیة   (2009) الممنوع»  االتجاه  في  «ذاكرة  وفي  كافة.  الثقافي  التعبیر  أقنیة  عبر  واضحاً 
تضمنھا كثیرة  أعمال  بین  أخیراً  برز  الذي  بھا  الخاص  الكوالج  یحضر  المعقدة،  بالرسومات  المعروفة  غریب 

العرض التجدیدي لمركز بیروت للمعارض «انبعاث الفن اللبناني في القرن الواحد والعشرین».

تفتح لوحة غریب النقاش حول الفرد مقابل الجماعة في سیاق التاریخ اللبناني وما لمحتھ عیناھا من كوارث في
فتقدم أعمالھا،  في  التجرید  توظف  التي  كالند  ھوغیت  الفنانة  أما  النسبي.  الھدوء  لحظات  أثناء  حتى  ممزق  بلد 

عملھا «حظ سعید» (2009) وھي تركز على الشكالنیة الجمالیة في تشكیلة األلوان النابضة بالحیاة.
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في تشكیلھا المبھم المشابھ للتطریز وذي الوسائط المختلطة، تستدعي كالند تفاصیل وبراعة حرفیة تجعلھا قریبة
من عالم األزیاء الذي شاركت فیھ عن طریق أشخاص من أمثال بییر كاردان. أما عمل الفنان سمیر خداج غیر
إلیھ النظر  فیمكن   ،2009 عام  إلى  بتاریخھ  یعود  والذي  القماش  على  مختلطة  بوسائط  والمشغول  المعنون 

بوصفھ إحدى الصالت أو ربما التوسطات بین اتجاھات متعددة قادت الى ھذا المشھد الفني الحیوي.

مؤثراً كثیراً  وعلى رغم التجرید فیھا والتركیز الشدید على الجمالیات، إال أن اللوحة تحمل بین تفاصیلھا كالماً 
ربما ألن الفنان أبدعھا بعد بضع سنوات من انتھاء الحرب األھلیة في لبنان، أثناء إقامتھ في المنفى الباریسي.
فثمة جاذبیة ما تعطل إحساس الرائي فتحولھ من مشاھد إلى شاھد. علماً أن خداج على رغم إبداعھ الالفت أھمل
یبذلھ نقاد بیروت لمنحھ المكانة التي یستحقھا بین منسقاً  في تاریح الفن اللبناني، لكننا نالحظ الیوم جھداً  طویالً 
وقع على  نشأ  مھاجر  لبناني  حیاة  من  مستمد  وثقافي  تاریخي  مخزون  على  ینطوي  فّنھ  أن  سیما  ال  زمالئھ، 
أو یرفض  واقعاً  ر  فتصوِّ غضباً  تنبض  التي  أعمالھ  إلھام  مصدر  ھي  فكانت  األلیمة  ویومیاتھا  اللبنانیة  الحرب 

یمتنع خداج عن تفسیره.

فكانت أعمالھم،  لعرض  الفرصة  الناشئین  الشرق  تشكیلیي  إعطاء  أھمیة  المزاد  على  القیمین  تفت  لم  كذلك، 
لوحات ممیَّزة ال تشبھ غیرھا أثنى علیھا النقاد للفلسطیني أسامة دیاب والسوریین تمام عّزام وإلیاس أیزولي.


