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في 24 أكتوبر (تشرین األول) المقبل، تقیم غالیري «أیام» في دبي مزاداً على 60 لوحة وقطعة فنیة من فنون
الشرق األوسط الحدیث والمعاصر لفنانین بارزین كثر. نلقي نظرة على تلك األعمال.

بإتاحة الجدید  مزاد «أیام»  یمتاز  الفوتوغرافیة،  والصور  والمنحوتات  اللوحات  من  مجموعة  تقدیمھ  خالل  من 
الفرصة للزوار لمشاھدة أعمال تركیبیة استثنائیة یقّدمھا فنانون بارزون، من أمثال ھوغیت كاالند وأمل كیناوي.
للفن العربي واإلیراني منذ منتصف القرن العشرین، وھي تواصل أن مزادات «أیام» باتت تعتبر سوقاً  علماً 

إلى الیوم اجتذاب المشاركین من عالم الفن العالمي.

مزاد فنون الشرق األوسط في دبي ... أعمال بقیمة متحفیَّة
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مزادات جمعت  األخیرة،  السنوات  في  المنطقة  في  الفنیة  األعمال  والشركات  المؤسسات  اقتناء  ازدیاد  ومع 
أعمال وھي  المدرس،  وفاتح  شورى  ونصیر  كیالي  لؤي  أمثال  من  الفن  ھذا  لرواد  وفذة  مختارة  قطعاً  «أیام» 

تحكي عن أھمیة الرسم في منطقة الشرق األوسط.

معاصرة

سامیة الفلسطینیة  الرسامة  مثل  العالمیة،  المتاحف  في  مكانھم  وجدوا  كثر  معاصرین  لفنانین  أعمال  المزاد  في 
للفن غوغنھایم  ومتحف  المعاصر)  للفن  العربي  مجموعات «المتحف» (المتحف  أعمالھا  تستضیف  التي  حلبي 
تزایدت الذین  المزاد،  إلى  الجدد  الوافدین  قائمة  وتتضّمن  للفن»،  «میتروبولیتان  ومتحف  دبي)،  (نیویورك 
شعبّیتھم ضمن المجموعات الخاصة والعامة، الفنان العراقي حلیم الكریم الذي ترعى لوحاتھ مؤسسة «بارجیل
للفن» و{مؤسسة فارجام» و{غالیري ساتشي»، كذلك یحضر فنانون بارزون من أمثال اإلیراني خسرو حسن

زاده، والعراقي متعّدد المواھب صادق الفراجي، والنحات السوري لطفي رمحین.

وسط ھذه األعمال البارزة، یمتاز النصب التذكاري المرّكب من األسالك المعدنیة الذي ابتدعتھ ھوغیت كاالند
المھارة مستوى  یجعل  التعقید  بالغ  نسیجاً  الضخمة  ھیئتھ  وتتضمن  وتخیالً.  قراءةً  الفت  بحضور  عام 2010، 
الیدویة والتفاصیل التي ینطوي علیھا من كاالند أحد أھم المبدعین في الفن المعاصر وتصمیم األزیاء في الشرق
األوسط وأوروبا. فھذه المنحوتة األخاذة وما بعد الحداثیة لم تعد العمل األضخم الذي قدمھ المزاد إلى یومنا ھذا

فحسب، بل ھي األكثر استثنائیة في أعمال الفنانة.

مھند

الشرق اجتاحت  التي  األخیرة  االضطرابات  خلفیة  على  أبدعھا  والتي  عرابي،  لمھند  األخیرة  اللوحة  تشّكل 
«بورتریھ ھذه،  لوحتھ  وفي  واسعة.  بشعبیة  تّتسم  التي  أعمالھ  مجموعة  في  انعطافة  أفریقیا،  وشمال  األوسط 
شخصي» متعّدد الوسائط على القماش، تحّول واضح في تجسیداتھ األقرب إلى الطفولة تعكسھا واقعیة شدیدة
في العینین المتألّقتین اللتین تمّیزھما نظرة ثاقبة. ُیظھر ھذا التطّور في موضوعات عرابي المالمح، خصوصاً 
السائد المجتمع  تیارات  في  العالم،  تجاه  ظاھریة  المباالة  عكسھ  رغم  على  بعمق،  منغمس  فنان  دھاء  ومقاربتھ 

على نحو استبطاني عمیق.

دمشق

في لوحات عدة للفنانین الراحلین لؤي كیالي وفاتح المدرس والتي تعود بتاریخھا الى سبعینیات القرن الماضي،
الفنانان سعى  فقد  المعاصر.  العربي  الرسم  في  یتكّرر  ما  كثیراً  سیاسیاً  المشحونة  األعمال  من  نمطاً  نكتشف 
عبر الجمعي  الجمھور  وعي  في  التأثیر  الى  الحداثویة،  مرحلتھ  ذروة  في  الفني،  دمشق  مشھد  في  الزمیالن 
تكوینات تبرز بصریاً واقع المنطقة الصریح، حین اكتسحت المراحل األخیرة من االستقالل عن القوى األجنبیة

منطقة الخلیج وبلغ الصراع العربي- اإلسرائیلي أبعاداً كارثیة.

تمّثل اللوحات السبع المعروضة لھذین الفنانین مدرسة ال مثیل لھا في فن یترّدد صداه الیوم كما ترّدد صداه في
مرحلة نشأتھ.

تحمل لوحة الفلسطینیة سامیة حلبي «ثالث أمھات وثالثة طیور مھاجرة تحت شجرة الزیتون، نساء من سلسلة
أسالیب یتحدى  والذى  القماش،  كوالج  على  المطبق  األكریلیك  مع  یتناغم  بصریاً  كموناً   (2009) فلسطین» 
نّفذت وقد  المزاد.  في  تعرض  التي  الحر»  في «التجرید  حلبي  أعمال  من  األولى  ھي  واللوحة  التقلیدیة.  الرسم 
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القماش تفكیك  عبر  والھیئات  األشكال  تتوالد  حیث  والتلوین  القطع  تقنیة  باستخدام  الضخم  التكوین  ھذا  الفنانة 
بالحركة. كذلك ُیبرز المطلي، وُتعلق القطع الناتجة بحریة على السطح، فتمنح البعد طبقة إضافیة تشّكل وھماً 
التالعب بالضوء واللون ذلك اإلحساس بالتكوین الطلیق، حیث یبدو سطح اللوحة من دون حدود. وعلى رغم
حضوراً یضفي  التقلیدي  الفلسطیني  الزي  یرتدین  نساء  ثالث  ظالل  فإن  مشخصنة،  غیر  تمثیالت  على  التشدید 

آسراً في أرجاء المزاد.

أما الفنان اإلیراني خسرو حسن زاده، الذي اشتھر بدمج األوضاع السیاسیة باألمور الشخصیة، فیمّثلھ «صندوق
فیروز» 2010--، عمل متعدد الوسائط یعلن الوالء لبصریات الفضاءات المقّدسة بإبراز الرمزیة الدائمة التي

یمكن اكتشافھا في الثقافة الشعبیة.

في األجرة  سیارة  (نموذج  مرسیدس  سیارة  مقّدمة  جانب  الى  فیروز  اللبنانیة  للمطربة  أساسیة  صورة  بوصفھ 
لبنان)، یخلِّد زاده المطربة كما لو أنھا من أسرة مالكة لبنانیة مع أنھ یقحم عنصراً مبتذالً الى جانبھا، باستیحائھ
بعض رغم  وعلى  والشھداء،  بالقدیسین  غالباً  وتقترن  الدیني  للمخیال  شعبیة  رموز  وھي  الصغیرة  الصنادیق 
البصریة الثقافة  في  عدة  متعارضة  عناصر  یوضح  فإنھ  اإلسالم،  في  التصویر  حول  الصارمة  التأویالت 

المتنازعة في الشرق األوسط المعاصر.


