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أطلس غلوبال بیروت

إنجاز اجراءت السفر واختیارالمقاعد
مجانا عبر اإلنترنت، اشتري اآلن!

نشر في االتحاد االشتراكي یوم 01 - 11 - 2010عزیز الحالج

«ATELIER 21» محمد شبعة ب

برواق ATELIER 21، یعرض الفنان التشكیلي محمد شبعة آخر إبداعاتھ الصباغیة وذلك ابتداء من
الخمیس 4 نونبر إلى1 دجنبر . 

وتظھر األعمال الفنیة التي یقترحھا الفنان لھذا المعرض قبضھ على التقنیة في حیاكة اللوحة بلمساتھ
لأللوان جید  لتوظیف  واستیعاب  شدید  تمرس  عن  تنم  القماش)،التي  على  (االكلیریك  والجمالیة  الفنیة 
والمادة واستحضار على الدوام للعناصر المعماریة مستلھما الفلسفة العمیقة للتراث.وكان كثیرا ما یردد
أنھ یتوجب إدخال الصناعة في سیاق المنتوجات الشعبیةأو في الفضاءات والفنادق، حاثا أرباب الفنادق
في كثیرة  جدرانیات  ھذا  في  الفنانین،ولھ  بعطاء  تحفل  صغیرة  ولو  عرض  ُدور  خلق  في  التفكیر  على 

مجموعة من المؤسسات والفنادق.
ألجیال أستاذین  وعمال  العمر،  صدیقا  الملیحي،فھما  محمد  الفنان  ومعھ  إال  الیُذَكر  شبعة  محمد  والفنان 
محمد الفنان  كان  إذا  أنھ  بالمغرب.غیر  البصریة  للثقافة  الكثیر  أسدى  وكالھما  التشكیلیین،  الفنانین  من 
الملیحي مازال وفیا لخطھ الفني بحیث ما زال وفیا لصبوات الھندسیة لجماعة الباوھاوس، فإن أعمالھ
مسطح صباغي  ببعد  غالبا  متسمة  ما)  بمعنى  جمالیة (تزیینیة  صباغة  ضمن  تصنیفھا  یمكن  الصباغیة 
التجربة للفنان:  التشكیلي  المشوار  بدایة  میزتا  إبداعیتین  لتجربتین  امتدادا  تعد  البعد..والتي  أحادي 
الخمسینات، أواخر  والكحلیة/  الرمادیة  األلوان  علیھا  تغلب  )كوالج(  بإلصاقات  الموسومة  اإلیطالیة 

La الفن والمعمار والصناعة التقلیدیة.مر من الھندسیة،من الھندسیة إلى الغنائیة فالتعبیریة الغنائیة،حیث الحركیة مجال في متعددة مراحل من مر بحیث أسلوبھ تعدد شبعة محمد الفنان أن الوقت.. إال ذلك في العالمي التشكیلي اإلبداع میز الذي

 "سي"
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gestualitè
من كل  التحق  للرجل.وقد  االبداع  ھذا  نوعیة  عن  جمیلة  نصوصا  عمیروش  بنیونس  الفني  والناقد  الفنان  كتب  الحدید،وقد  مادة  النحت،خاصة  إطار  في  معمقة  فأبحاث 
محمد شبعة ومحمد لملیحي بفرید بلكاھیة بمدینة الدار  البیضاء وأسسوا حركة طلیعیة في الفن أطلقوا علیھا اسم: جماعة 65، أو جماعة فناني البیضاء وقد انضم

إلیھم فنانون آخرون سیشكلون ثورة تشكیلیة فنیة تربویة بیداغوجیة.
التشكیلي الفنان  أیضا  فیھا  عرض  التي  السنة  وھي   1957 سنة  إلى  معارضھ  أول  یرجع  بالمغرب  التشكیلیة  الحركة  رواد  من  شبعة(الطنجوي)  محمد  ویعدالفنان 
التطواني سعد السفاج وأحمد العمراني ومكي مغارة،وھو فوق أنھ فنان تشكیلي،لھ إنجازات باھرة في المغرب والخارج في الستینیات،على مستوى الجدرانیات والنحت
والعمارة..وقد وثق الدكتور حسن نجمي مسیرة ھذا الفنان الفذ من خالل حوار مطول أجراه معھ،مازالت كثیر من المكتبات العمومیة والخاصة شاھدة علیھ،وقدجاء

فیھ.«إن جانبا ھاما من مسار حركتنا التشكیلیة المعاصرة یتصل بالمسار الفني للفنان محمد الشبعة وثلة من أبناء جیلھ»
األدیب عبد طراز رفیع،ویذكر  من  جمیعا منظرتشكیلي،  المعماریة،وفوق ھذا  للھندسة  الوطنیة  بالمدرسة  الجمیلة بالبیضاء وأستاذا  الفنون  كان أیضا أستاذا بمدرسة 
اللطیف اللعبي أن لھ عالقة متمیزة مع محمد شبعة كصدیق وابن بلد ورفیق للدرب في تجربة السجن التي عاشاھا معا في الستینیات، كما أنھ ینوه بھ كمثقف نٍد شارك
الھویة خدمة  أجل  من  میدانھ،  في  والفنانین،كل  المثقفین  من  كثیر  بین  یؤلف  وخصبا  ثرا  منبرا  كانت  التي  أنفاس  مجلة  تجربة  في  الخطیبي..  الكبیر  وعبد  ھو  معھ 
بالعربیة وقلم  ثقافة  لھ  والصباغة،فالرجل  الرسم  عالم  على  عینیھ  یفتح  أن  استطاع  الكونیة  شبعة  محمد  ثقافة  بفضل  أنھ  أیضا  اللعبي  اللطیف  عبد  ویذكر  المغربیة، 

والفرنسیة واالیطالیة،ومن مصنفاتھ كتابھ الشھیر « الوعي البصري في المغرب».
والمآخذ الجمیلة التي یسجلھا علیھ النقاد أنھ تحول من صرامة القواعد إلى االنسیابیة في التعبیر البصري،وفي ذلك یقول:« إن صباغتي لسنوات الثمانین كانت فضائیة
ومھواة باألكسجین، ھوائیة وطائرة سجلت قطیعتي مع اإلیدیولوجیا كاشتراط لصباغة اإلبداع. إن التصمیمیة الصارمة التي میزت أعمالي السابقة، قد أخلت الطریق
والزمان من 1983 إلى 1993..لم أكن أدرك آنذاك أنني كنت أؤسس التجاه ما بعد حداثي»..ویعتبر محمد شبعة أول من بدل البرنامج الدیداكتیكي والبیداغوجي بمدرسة الفنون المكان في تدرجت الصباغة مسترجعین. ھذه وشبابا اتتنفس« فطرة لصباغة

الجمیلة

بالمغرب، مؤسسالبرنامج حقیقي وجدید یقارب مستویات التعلیم العالي بالمعھد الوطني للفنون الجمیلة.
كانت لمحمد شبعة غیرة وطنیة،وكان مناضال ال یلین في إعالن مواقفھ من نفسھ ومجتمعھ،كانت جملتھ دائما« أقول ما أشاء ألنھ ألحد أو مؤسسة لھ فضل علي» .لم
تكن لھ عقلیة فرنكفونیة بالرغم من اطالعھ الواسع على ثقافة اآلخر،كان موقفھ من الفن أن یعانق الواقع،بتوظیف التشكیل في الفضاء المعماري، كما كان موقفھ أن
الیكرس ذلك الفن الذي یرسخ النظرة الدونیة للنمط التعبیري المغربي والذي اصطُلح علیھ بالفن الساذج ،فھو یعلن في كل مناسبة أن المستعمر من مصلحتھ تشجیع
صنفھا التي  الفنانة  طالل،ھذه  الشعیبیة  الفنانة  من  شبعة  محمد  موقف  سیئا  یفھمون  األقالم  من  كثیر  الفولكلور.وكان  خانة  في  التشكیلي  الفن  وتصنیف  األسلوب  ھذا 
في العامة  الفضاءات  الواقع،في  إلى  الفن  إنزال  على  العزم  تم  الشعبیةلذلك  المنتوجات  سیاق  ضمن  فنھا  بإدخال  نادى  وطالما  الفني،  االتجاه  لھذا  زعیمة  خطأ  البعض 
الفنا جامع  ساحة  في  معارض  أعقبتھا  البیضاء  في  مرة  ألول  العموم  متناول  في  الطلق  الھواء  في  جماعیة،  معارض  والمتاحف،بتنظیم  القاعات  عن  منأى 

بمراكش،وبالمستشفیات النفسیة والعقلیة.
لذلك كلھ وألجل تلك المجھودات والمواقف القدیمة والراھنة،حصل فناننا على أوسمة اعتراف وامتنان من مؤسسات علیا بالمغرب وبالخارج.لكن- للحق- البد أن نشیر

إلى أن ھذا الر جل الذي یفني عمره في خدمة الفن والثقافة المغربیین،بحاجة ماسة إلى التفاتة،إلى تكریم ..یبث فیھ دفقة حراریة ویزیده قوة وبذال.
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لدينا 51205735 خبرا ومقاال مفھرسا.اتصل بنااإلعالناتصندوق األخبارحول مغرس
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