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الجيل التشكيلي اللبناني االول في معرض جماعي . تجارب لرؤية أكبر من
مساحة العني

> احتفاء بالجيل الفني االول الذي درس في االكاديمية اللبنانية وهي أول مدرسة للفنون الجميلة في لبنان منذ العا!
1943، أقيم في صالة املعارض التابعة لحر! جامعة "األلبا" - معرض جماعي ضخم لثمانية فنانني من املؤسسني

األوائل لثورة الحداثة في التشكيل اللبناني وهم: شفيق عبود وميشال بصبوص ونقوال النمار وإيفيت أشقر وجان خليفة
وفريد عواد وسعيد أ عقل وزافني هديشيان

ضم املعرض زهاء سبعني لوحة ومنحوتة، اختارها بعناية الناقد نزيه خاطر من غاليريات ومحترفات فنانني ومجموعات
خاصة، لتعكس بعضاً من مظاهر الحداثة، تلك التي شهدتها أروقة األكاديمية التي انشأها ألكسي بطرس لتعليم

املوسيقى العا! 1937، ثم ما لبثت ان احتضنت كل القادمني اليها لدراسة الفن التشكيلي والهندسة املعمارية،
انسجاماً مع متطلبات الحياة املدينية الجديدة التي بدأت تشق طريقها الى قلب بيروت كعاصمة للثقافة عقب مرحلة

االستقالل. فقد حاول خاطر ان يختصر مسيرة كل فنان على حدة في جملة مفيدة، كاشفاً أحياناً ما خفي على العني

العادية، كمفاجآت صغيرة جريئة هنا وعابرة هناك في محطات الفنانني واختباراتهم، فكانت تلك االختصارات في
مجموعها تمثل مراحل واتجاهات وأساليب متنوعة الخامات والتقنيات ولكنه أسقط عمداً !! من فناني الجيل األول كالً

من هيلن الخال ومنير عيدو، بال مبررات واضحة، مما جعل املعرض يبتعد عن املوضوعية والشمولية الوثائقية ويقترب من
االنتقائية الخاصة في االعتبار واالستنساب

/ بني بيروت وباريس

رافقت التحوالت املدينية التي شهدتها بيروت أوائل الخمسينات تحوالت فنية، فتحت آفاق الفن باتجاه ايقاعات الحياة
اليومية وحركة الناس في الشوارع واملقاهي، كموضوعات جديدة وجدت مناخاتها بشكل خاص في أعمال خليفة وعواد،

وازدهرت فيما بعد مع الجيل الثاني ومن رواده أمني الباشا وحسني ماضي وابراهيم مرزوق، وكانت هواجس الجيل
االول تتركز في البحث عن حرية التملص من تأثيرات املدرسة االنطباعية التي أوجدها أساتذة االكاديمية ال سيما قيصر

الجميل وماينتي وجورج سير، فتعلم على نفسه قدر ما اكتسب وتمرد قدر ما حلم، وعرف الواقع بأصوله وقواعده حق
املعرفة كي ينقلب عليه. فجاءت التكعيبية كخطوة أولى نحو التجريد الذي تكرّس في فنون بيروت أوائل الستينات ال سيما

بعد ان تعّرف فنانو هذا الجيل على مدارس الحداثة واتجاهاتها من خالل دراستهم في باريس.

ولم يظهر ذلك التحّول من الواقع الى التجريد في معرض "األلبا" اال في اعمال نقوال النمار وإيفيت اشقر، بينما تعاطى
االسترجاع مع بقية الفنانني من خالل أساليبهم التي حددت معاملها جامعات باريس ال سيما "الغراند شوميير"

و"أكاديمية جوليان" واالثنتان كانتا موئالً للفنانني اللبنانيني... فعكف عواد على رسم ازدحا! الشوارع وأرصفة املحطات
واملقاهي الباريسية حتى ايامه االخيرة، وشارك عبود في صعود املوجة التجريدية املنبثقة من الطبيعة فكانت له فلسفته

الخاصة في التعاطي مع الفضاء والحركة واللون، اما بصبوص فقد تأثر بأساليب زادكني وجياكومتي وراح يفتش عن

قماشة االنفعاالت واسرار الطوطم، كما تأثرت تعبيرية خليفة بالتجريد اللوني املعتمد على الحركة، ووجدت ايفيت اشقر

سر االختزال الشكالني في قوة الضربة اللونية، اما سعيد أ عقل فقد غيّرت له باريس كل مساره التشكيلي من الحركة
االوتوماتيكية في التجريد رأساً على عقب الى الحروفية املستوحاة من التراث العربي واملشرقي.

* شفيق عبود مواليد املحيدثة - بكفيا - العا! 1926
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االسترجاع املراحلي له يبدأ من العا! 1957 لغاية 1987، حيث تتنّوع مستويات املعالجات التجريدية ذلك التنّوع الذي

يعكس بالضرورة تطور املدارس التجريدية وتقلباتها في التعاطي مع الطبيعة والواقع والشكل والفضاء والحركة واللمسة

اللونية. فالتجريد الذي كان ينتمي ملدرسة باريس في فن عبود أواخر الخمسينات، بدأ يتجه اكثر نحو عالقة الكتلة
بالفراغ واالختزال اللوني بالتبسيط في الستينات، ومع تغيرات املنظور، واختالف انواع املعالجات اللونية ومستوياتها،
بدأ الصوغ في تقميش اللمسة اللونية الصغيرة بني تداخل وتدرج وانقسا! متتالé للمساحات والسطوح، باتجاه فضاء
سديمي، حيث الحركة الصغيرة تتراكم وتجعل القماشة متذبذبة جيئة وذهاباً مع حركة اليد والفرشاة، كحقل مزروع

باللون املتعدد النبرات واالصوات من االبيض في الوسط الى الوردي واالخضر السندسي، من القلب الى االطراف ومن
القعر حيث األلوان الترابية والحمراء الى الهوامش التي تتقدمها مسطحات عمودية كبيرة، هكذا لوحة عبود مشغولة لرؤية
اكبر من العني النها ال تخاطب الذاكرة البعيدة بل واقع الفنان وحكاياته الصغيرة، وتظل لوحة عبود بمواصفاتها الجمالية
بال نظير النها تبدأ بشكل مغاير منذ طريقة تحضير الفنان لقماشته وتأسيسه لها ثم تحضير االلوان من خضاب طبيعي

وأصباغ نباتية، وصوالً الى الدوافع الفنية املحركة للرؤية.

* ميشال بصبوص 1981-1921

االنتقال في املراحل لدى عبود، نراه عند بصبوص، عبر أساليب متنّوعة في معالجة املادة، من االفال! املخططة طولياً
وعرضياً كقماشة لوجه الحجر، الى شبيهاتها املحفورة في قلب الخشب، ومن حركة التمشيط الى حركالعناق في تجريد

عضوي حيث نعومة انسياب الخطوط الداخلية والخارجية للكتل املشذبة املمشوقة، انتقاالً الى التأليف الدائري على

الرخا!. فكل مادة لها متطلباتها التي تفرض طرائق معالجاتها، ومعها تطّل التجارب واالختبارات وإن كانت عابرة في
مسيرة بصبوص تمشياً مع اكتشافات "سيزار" للمادة الجاهزة واملعادن املضغوطة، على هيئة لوحات ملونة ومعلقة على

الحائط أو منحوتات منها ما هو مضغوط بحركة تالفيق تذكر باشكال النباتات البرية في الطبيعة.

* جان خليفة 1925 - 1978

اما! مرآته دوماً وجوه النساء ضمن مساحات متقاطعة لتأليف مناخات لونية تعبيرية مختزلة. الالفت في املعرض ليست
اللوحات التي تعكس املقدرة التلوينية لخليفة وعصبية ملسته وقوة ارتجاله، بل اللوحات الصغيرة التي تكاد تكون مجهولة

في مسيرته، حني كانت ريشته تخاطب منظر في منطقة "الزيتونة" بطريقة غنائية، ثم رسو! لرواد مقهى "ال باليت"

ومشهد غريب لتحّلق النسوة حول الرجل، بني ألوان األحمر املصفر واألزرق، تلك األلوان التي ال تزيد املشهد اال سخرية

وكآبة.

* نقوال النمار من مواليد بيروت العا! 1926

ذلك املعّلم املتني أكاديمياً والبارع في رسم "املوديالت" والنماذج باالقال! الفحمية غالباً، مع جمالية النسب ومثالية
التعبير التصويري وكذلك التظليل واالضاءات الخفية على وجهé أو جسد أو صورة شخصية تلك البدايات املتينة التي

أفقدتها الحداثة روعة ارتباطها بعني الواقع، مع الحركات املتناثرة لأللوان في مناخات التجريد.

* فريد عواد 1924 - 1982

ال يحمل استرجاع عواد اي جديد مغاير ملا سبق وعرضته غاليري "ألوان"، فاملجموعة تنّوعت بني باستيل على ورق
وزيتيات تحاكي الحركة العاصفة لصفوف املنتظرين على أرصفة محطات باريس حيث ذلك الوقت الذي ينزف مع

اشارات ضوئية خافتة تميّز املقدمة عن الخلفية كما تميّز املرحلة البنفسجية التي تسبق رمادية املوت.
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*إيفيت أشقر مواليد ساوباولو العا! 1928

تنكشف رحلتها التطورية مع التجريد من خالل محطات أساسية تبدأ بطبيعة صامتة بألوان داكنة ورزانة متقشفة، تميل

بعده الى العجائن الكثيفة اللون مع لوحة العارية ذات املناخات الترابية املوحلة، ومنها الى تكعيبية بألوان زرقاء ورمادية
أواخر الخمسينات ومواضيع املراكب البحرية، حيث بداية ظهور تجزئة الواقع الى مسطحات وخطوط مسننة، وصوالً الى

مساحة اللون كفضاء ودينامية حركة اللمسة في املراحل االخيرة.

* سعيد أ. عقل من مواليد الدامور العا! 1926

قد يكون اختراقه ملفهو! الحداثة في الغرب، بأن جعل الحروف واملنمنمات مثل غابة من التشكيالت الخطية، وتلك الغابة
يصير لها اشكاالً كتلوية، حيث يعمل التأليف على ايجاد الحالة البنيوية لعمارة الحروفية الشرقية.

* زافني هديشيان مواليد بيروت العا! 1932

من امليثولوجيا الفينيقية، ثمة عناوين تجّسد حالة العناق لزوجني من الطير هما العاشقان منذ القد! للبحر والسفر
والحرية واالنطالق بني حركتي التكوير والتجويف على البرونز كما على الرخا!، ضمن معالجة تبحث دوماً عن االنسجا!

والخطوط اللينة املنحنية، كالخطوط التي تتلبسها االشكال االنسانية.

معرض األكاديمية اللبنانية وإن لم يكن استعادياً وثائقياً بالكامل، ولكنه يطرح مسائل الحداثة في جوانبها املضيئة

ومحطاتها التطورية البارزة في مسيرة الفن اللبناني.

29/01/1998
  مھى سلطان
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