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افتتح معرضه "بدايات عجائبیة" في لندن . ولید رعد "الكاذب الجمیل" 

يقول الفنان اللبناني ولید رعد إن أعماله شبه خفیة في لبنان بلده األم، وھو من المھتمین حالیاً بالفن المعاصر في لندن.

كثر تعرفوا الى رعد و"األطلس غروب"ضمن مھرجان"ھوم وركس"الذي تنظمه مجموعة"أشكال ألوان"في بیروت، حین قدم
عمله"عنقي أرفع من شعرة"، وھو من الفنانین الذين يعملون كثیراً إليجاد أغرب العناوين وأجملھا. كان تقديمه في بیروت،

تقديم باحث يشرح دراسة معینة عن عملیات تفجیر السیارات خالل الحرب األھلیة اللبنانیة، فئة من الجمھور لم تشك، حتى
أن ولید رعد يقدم حكايات مفبركة بطريقة واقعیة، وھنا تكمن عبقرية ھذا الكاذب الجمیل.

"بدايات عجائبیة"ھو معرض ولید رعد الذي احتل طبقتین من"وايت شابل"غالیري شرق لندن، يقدم فیه أعماله ضمن
مشروع"األطلس غروب"خالل العشرين سنة الماضیة. يضع رعد نفسه في مكان المؤرق والموثق لحكايات لبنانیة لم ترو بعد.
ففي عمله"أظن أنه سیكون أحسن اذا تمكنت من البكاء"مثالً، يعرض رعد مشاھد من مغیب شمس بیروت كان صوّرھا أحد

عناصر االستخبارات حین كان من المفروض أن يكون يراقب بعض الجواسیس الذين يتقابلون على كورنیش بیروت.

ويدعي رعد أن ھذا العنصر رقم 71 نفي من عمله حین اكتشفت ھوايته في التقاط مغیب الشمس، لكن سمح له بالحصول
على صور الشمس، وھو بعث بھا الحقاً الى"األطلس غروب". ال نعرف ما عالقة العنصر 71 بالمجموعة، انما كل ما نعرفه أن

ھذا العنصر يحب مشاھدة مغیب الشمس من الكورنیش وتصويره ألنه عاش في بیروت الشرقیة خالل الحرب ولم يكن
بإمكانه رؤية المغیب جنب البحر حتى انتھت الحرب وبدأ عمله بالمراقبة على الكورنیش.

لم يتصالح اللبنانیون مع ماضیھم، وعلى رغم أن العديد من األعمال الفنیة واألفالم السینمائیة اللبنانیة تدور حول موضوع
الحرب، غیر أنه قبل ولید رعد لم تكن ھناك، أي مقاومة فعلیة من قبل فنانین للحد من سرطان التناسي والعفو العام والتكلم

عن أشخاص عاديین أو عن تصنع ھستیري أو عن بارانويا ال تزال تسیطر على النفوس.

كثیرون من الفنانین المعاصرين، خصوصاً أولئك الذين يعملون في العروض الحیة، يبدعون أعماالً تتراوح بین الواقعي والخیالي،
أما رعد فأعماله تتخطى ھذا الخطاب وتكمن في الوارد أو المعاد تخیَله وتأريخ مرحلة عاشھا لبنان وما زال أبناؤه وسیاسیوه
يرفضون تأريخھا وتعلیمھا لألجیال الجديدة غاضین النظر عن أن تأريخ األحداث واالضطرابات ھو خطوة كبیرة في عالج الوطن

والبشر.

يعرّف غالیري"وايت شابل"عن رعد أنه"أحد أھم فناني الشرق األوسط"و"وكالة تطوير الفن الحي"اللندنیة اختارته كأحد"أبطال
الفن الحي".
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