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واكب تأسيس التجربة التشكيلية املغربية . محمد شبعة : ما بعد الحداثة وأسرار
اللوحة

> ينتمي الفنان التشكيلي محمد شبعة الى الجيل املخضر8 من الرسامني الذين واكبوا حركة تأسيس التجربة
التشكيلية املغربية على يد فنانني كبار من طراز أحمد الشرقاوي وجياللي الغرباوي، وعملوا، في الحني نفسه على

استنبات مناهج وأساليب جديدة، سواء على صعيد العمل التربوي التعليمي أو على مستوى التدخل اإلبداعي

الخصوصي لكل رسا8.

ارتبط اسم محمد شبعة، بعد رجوعه من روما سنة 1962، بمدرسة الدار البيضاء الى جانب كل من محمد املليحي
وفريد بلكاهية، إذ عبروا، وقتها، عن شغف خاص جمع بني الهاجس الفني والهم الثقافي واالنشغال النسبي بالقضايا
املجتمعية والسياسية، حيث تمت صياغة أسئلة عدة أوحتها التجربة الفنية والفكرية لكل فنان في مرحلة تعلمه بالغرب،

وفرضتها، كذلك، الشروط الثقافية الخصوصية املغربية التي تحركوا داخلها. هكذا استلهموا مبادىء مدرسة الباوهاوس

من زاوية تأكيدها على الجمع بني فنون الصباغة والفنون اليدوية والتصنيع البورجوازي، كما تفتحت أعينهم على ما
تزخر به الثقافة الشعبية من رصيد حرفي تقليدي وما تحوزه من قدرة على الجمع العفوي بني النفعية الحسية والنفعية

املعاشة.

ويرى محمد شبعة أن تجربته شهدت ثالثة مراحل: ابتدأت األولى بعد رجوعه الى املغرب وخوضه تجربة مدرسة الدار
البيضاء وما رافق ذلك من نقاشات ومعارك سواء في اطار اتحاد كتاب املغرب أو في الجمعية املغربية للفنون التشكيلية،

حيث انخرط الفنان في مسارين: مسار محاربة كل نزعة عفوية أو انطباعية اغرابية تحركها خلفية ايديولوجية
استشراقية وفولكلورية، ومسار التفاعل مع الجمهور من خالل ما يسمى بـ"معارض - مناظرات" يحصل فيها احتكاك

مباشر مع الناس، وحثهم على التذوق الفني وآداب املشاهدة، ثم مرحلة ثانية برزت في بداية الثمانينات عبّر عنها،

اضافة الى لوحاته، من خالل بيان شهير أكد فيه على العودة الى الذات، والرجوع الى الحميمية الشخصية، واالقتصاد

في الكال8 العا8، واعادة االعتبار للوحة، واجتراح نمط حياة الفنان املنصت لتموجاته الذاتية الداخلية.

أما املرحلة الحالية فقد انطلقت سنة 1993 تقريباً، وهي امتداد، بأشكال مختلفة، للتحول الذي حصل على محمد شبعة
في املرحلة الثانية، إذ عمل على استعادة متعة الصياغة، واالنخراط في املباشرة التعبيرية، وفي نوع من الشاعرية تعمل

على تفجير حاالت جسدية واستفراغ طاقة روحية. وهذا ما سمح للفنان بإعالن انتمائه الى االتجاه ما بعد - الحداثي،
فهو يقر بأنه ينسج عالقة غامضة ومعقدة مع اللوحة، تخاطبه ويخاطبها، تعاكسه ويعاكسها، ما يجعل هذا االنتماء ال
ينفي الحداثة ولكنه يتخذ منها موقفاً حراً، يدمج أجزاءها ويستعيد نجاحاتها واخفاقاتها بشكل نقدي، يعيد االعتبار

لاللتباس والسخرية وللداللة املزدوجة للفن: الشعبية واملتخصصة. وهكذا بدالً من اغفال املاضي واالبتعاد عن التاريخ

والذاكرة الجمعية، كما تدعو الحداثة الى ذلك، تعمل ما بعد الحداثة عند شبعة، على صعيد اإلنجاز الفني، على الجمع
بني املرجعية التاريخية والخطاب املتجدد، ووضع حد للقطيعة بني املاضي والحاضر.

يعلن الفنان بهذا النزوع عن نوع من الصلح بني "اللهو والفرحة واالحتفال واملتعة" بتحرير الفن من املغاالة في ما هو
عقالني، فكري والذاتي. لذلك يفترض خوض عالم اإلبداع القطع مع اإليديولوجيا واالشتغال، بموازاة ذلك، على تأسيس

عالقة نشطة بني املبدع واملتلقي والعمل الفني. فإقامة تحاور بني املتناقضات من خالل استنطاق املادة تحول الفن الى
حالة من التوتر الدائم بني الحضور والغياب، يظهر أشياء ويخفي أخرى، وعلى امللتقي أن يقتلع سر اللوحة من خالل

عملية صبورة، منتبهة، عسى أن تجود اللوحة ببعض أسرارها، وتكشف عما هو مستور تحت حجابها املثير.
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تؤكد األعمال األخيرة ملحمد شبعة أن الرجل انخرط في منعطف يطالبه بمراجعة رصيده من جديد واجتراح جمالية أكثر
تعبيراً عن ذاتية بقدر ما تدعو الى القطع تنحو في اتجاه التركيب.


