
55 صالة 150 فنّاًنا 18 بلًدا أربعون ألف زائر وحسين ماضي يفاجئ ويدهش
"بيروت آرت فير" العاشر فضاء تشكيلّي خلّق يبرق يف زمن العاصمة الدامس

عقل العويط

بينها 11 صالة  55 صالة عرض مشاركة، 
ا من 35 جنسّية، بينهم 

ً
لبنانّية؛ 150 فّنان

ا، ج��اؤوا من 18 بلًدا؛ عدد ال��زّوار  25 لبنانّيً
ك��ان بلغ صباح أم��س األح��د 35 أل��ف زائ��ر، 
 .

ً
���ا ل��ي���

ً
���ع أْن ي���م��س األرب��ع��ي��ن أل���ف

ّ
وُي���ت���وق

من  المئة  ف��ي  أّن 95  ل�هتمام  المثير  م��ن 
ص����االت ال���ع���رض ش��ه��دت ح��رك��ة مبيعات 
ك��ث��ي��ف��ة، إل����ى درج�����ة أّن ب��ع��ض ال���ص���االت 
اضطّرت إلى عرض أعماٍل إضافّية جديدة. 
ال��زّوار األجانب بين خبراء  أّن  أيًضا  ال�فت 
ومقتني  ص��االت  وأصحاب  واختصاصّيين 
ف���ن���ون وم��ش��ت��غ��ل��ي��ن ف���ي م��ت��اح��ف ع��ال��م��ّي��ة 
ف 

ّ
ويتوق شخص،   3100 بلغوا  وفّنانين، 

بالتظاهرة  المباشرون  المعنّيون  باهتمام 
ع، األمر 

ّ
 توق

ّ
أمام حركة البيع التي فاقت كل

الذي من شأنه أْن يرمي ظ�له اإليجابّية في 
 الركود االقتصادّي الشامل.

ّ
ظل

 
ً
 عرضّية

ً
ل مسألة

ّ
هذه المعطيات ال تمث

في بلٍد يعاني ما يعانيه، ويتعّرض فّنانوه 

وص����االت ع��روض��ه ال��ف��ن��ّي��ة وم��ت��ذّوق��و ال��ف��ّن 
فيه وال��راغ��ب��ون ف��ي االق��ت��ن��اء إل��ى تحدياٍت 
ه��ائ��ل��ٍة ت��ط��رح أك��ث��ر م���ن ع���م��ة اس��ت��ف��ه��ام 
ب��رّم��ت��ه، وح��ول  ال��ت��ش��ك��ي��ل  ح���ول مستقبل 
اح���ت���م���االت ت��ح��ص��ي��ن وج������وده ف���ي ال��ح��ي��اة 
 

ّ
العاّمة، وسبل تسويقه المشّرفة، في ظل
ظ���روٍف اق��ت��ص��ادّي��ٍة خ��ان��ق��ٍة، ت��ت��واك��ب )في 
الطاولة( مع ممارساٍت  الخفاء طبًعا وتحت 
ان���ت���ه���ازّي���ٍة ج����ّم����ة، ع���ل���ى أي������دي م��ق��ت��ن��ص��ي 
ف������رص م�����ن ت�����ّج�����اٍر – ص����ي����ارف����ة ي���ب���ت���ّزون 
قة 

ّ
الخ� ألوانهم  دماء  ويمتّصون  الفّنانين 

عليهم  عارضين  المضنية،  واجتهاداتهم 
شراء أعمالهم بأبخس األثمان.

 أّن أكثر ما يلفت في تظاهرة "البيال"، 
ّ

إال
ّي إذ يترك المدينة المريضة 

ّ
أّن الزائر المحل

مفتوحة،   ،
ً
ثانية  

ً
مدينة ي�قي  فإنه  وراءه 

م��ش��رق��ة، غ��ن��ّي��ة، زاخ�����رة ب��ال��ب��ح��ث وال���س���ؤال 
عن  ا  ج��ّدً مختلفٍة  بعوالم  ضاّجة  واالختبار، 
األول��ى. هنا، ال يمكن الزائر، وخصوًصا إذا 
ك��ان "م��واط��ًن��ا" رازًح���ا تحت ثقل ال��ظ��روف، 
أو  ا، 

ً
قلق أو  أو الم��ب��ال��ًي��ا،  م��ح��اي��ًدا،  يبقى  أْن 

ه 
ّ
إن الجحيمّي.  الواقع  لألمر  مستسلًما 

موجوٌد تحت سماٍء حّرة، وفي فضاٍء حلميٍّ 
ٍق وحّر، وهو، فيه، محّرٌر تماًما 

ّ
تخييليٍّ خ�

 م��ا يضنيه. ال ب��ّد وال��ح��ال ه��ذه أن 
ّ

م��ن ك��ل
ا للتوّرط، باعتباره يصبح  يرى نفسه مدعّوً
مندرًجا في رفقة حيواٍت دينامّيٍة مشرقٍة، 
ا(، مناهضة لحياة المدينة  مستفّزٍة )إيجابّيً
المعروفة، بحيث يمنحه فضاء "البيال"، هو 
اليومين  ط��وال  بكثافة  أف��واج��ه  قة 

ّ
المتدف

 
ً
فرصة التظاهرة،  من  الماضيين  األخيرين 
ن������ادرة، م��ت��ن��ّوع��ة، ل��م��ع��اي��ن��ة أح�����وال ال��ف��ّن، 
��ع��ات��ه وت���غ���ّي���رات���ه ه��ن��ا وف��ي 

ّ
ث���واب���ت���ه، ت��ط��ل

ا وتجهيًزا  العالم، رسًما وتصويًرا فوتوغرافّيً
وفيديو آرت.

�����ف�����ُت ب���ع���م���ق أم���������ام ال����م����ش����ارك����ات 
ّ
ت�����وق

التي  ورّسامين،  عرض  ص��االت  الفرنسّية، 
اللوحة  ف��ّن  أّن  فعلى  ش��يء  على  ���ت 

ّ
دل إْن 

بألف خير، وهو ينطوي على أبحاٍث وخبراٍت 
واختباراٍت توّسع المدارك، وتفّتح اآلفاق، 
 االحتماالت، 

ّ
بمعالجاتها المشّرعة على كل

تستكين،  ال  التي  والمستجّدة،  المحّنكة 
وال تطمئّن إلى سطٍح أو ق��وام. إلى جانب 
إلى  ت��وم��ئ   

ٌ
ف��ن��وٌن تشكيلّية ال��ل��وح��ة،  ف��ّن 

اح���ت���م���االٍت ال ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا ال��ت��ص��وي��ر 
النحت،  أو  التجهيز  أو  الفوتوغرافّي 
المرافقة  االج��ت��ه��ادات  من  أو سواها 

ألسئلة الثقافة البصرّية عموًما. 
أمام  وبانتباه،  توالًيا،  توقفُت  ثّم 
واإلي��ران��ّي��ة،  األل��م��ان��ّي��ة  المشاركتين 
����ا – 

ًّ
األم������ر ال������ذي ي��ج��ع��ل ال����زائ����ر ح����ق

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��م��ش��ارك��ة ال��س��ورّي��ة 
ال���م���ع���روف���ة ج����ّي����ًدا ف���ي ل��ب��ن��ان - أم���ام 

تجارب غنّية وقوّية والفتة، تشي بعوالم 
من الجّدة والمتانة والتخييل واالختبار. 

"حسين ماضي األّول"
على مقربة، أتيحت لي فرصة اكتشاف 
األّول"،  م��اض��ي  "حسين  م��اض��ي،  حسين 
ي لم أعرف لوحته من قبل. هذه 

ّ
كما لو أن

 يجب إع�نها على المأل، وبالصوت 
ٌ
حقيقة

 لهذا الفّنان 
ٌ

الجهير، وبالحبر المآلن. أعمال
اللبنانّي الكبير، ُيكشف النقاب عنها في 
لبنان، للمّرة األولى على األرجح، فنكتشف 
 م���ن ح��ق��ب��ات��ه وم���راح���ل���ه، هي 

ً
 ث����رّي����ة

ً
ح��ق��ب��ة

الحقبة اإليطالّية، التي ترافقت مع دراسته 

باألمكنة  اهتمامه  وعكست  ه��ن��اك،  ال��ف��ّن 
التي عاش فيها وزاره��ا، وتركت بصماتها 
ع��ل��ى ض���رب���ات ري��ش��ت��ه وأل���وان���ه وم��خ��ّي��ل��ت��ه. 
يمكن اكتشاف حسين ماضي االنطباعّي، 
في  طليعّية،  عات 

ّ
تطل والحامل  التعبيرّي، 

ل���وح���اٍت ت����وازي م��ن ح��ي��ث ال��ت��م��ّرس بلعبة 
المشهد،  بناء  أو من حيث  وال��ض��وء،   

ّ
الظل

الغربّية،  االنطباعّية  المراحل  رّسامي  كبار 
ل��وح��اٌت تعود إلى  . ه��ا هنا 

ً
 ورؤي���وّي���ة

ً
متانة

الستّينات من القرن الماضي، تشي برسوخ 
ال��م��ك��ان��ة ال��م��ن��ت��ظ��رة ل���ه���ذا ال���ف���ّن���ان. يجب 
اللبنانّي  ال��ج��م��ه��ور  أم���ام  ال��ف��رص��ة  ت��ت��اح  أْن 

 األع��م��ال ال��ت��ي رسمها 
ّ

العريض ل��رؤي��ة ك��ل
 
ٌ
حسين م��اض��ي ف��ي إي��ط��ال��ي��ا، وه���ي ج��دي��رة

بأْن توضع في صالٍة تحمل اسمه، وتكون 
 أمام طالبي الفّن ومتذّوقيه.

ً
متاحة

 
ً

ال����ح����ض����ور ال���ل���ب���ن���ان���ّي م����ت����ن����ّوٌع، أج����ي����اال
وات���ج���اه���اٍت وت���ج���ارب. وإذا ك��ان��ت غ��ال��ب��ّي��ة 
األع����م����ال ال���م���ع���روض���ة ه����ي م����ن ت���ل���ك ال��ت��ي 
شاهدناها في معارض خاّصة أو في صاالت 
 أّن إعادة تموضعها 

ّ
عرض أو محترفات، إال

ف��ي إط���ار ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ع��ال��م��ّي��ة، تتيح 
للعارضين األجانب والعرب ولتّجار الفنون 
إل��ى ظ��واه��ر مختلفة من  التعّرف ع��ن كثب 

تتيح  كما  اللبنانّية،  التشكيلّية  الحركة 
ي المحلّي فرصة أْن يقارن بين هذه 

ّ
للمتلق

األعمال المحلّية وما يوازيها من معروضات 
زائرة.

م�حظة أخيرة: قد يكون من المفيد أْن 
يعمل المعنّيون الرسمّيون وغير الرسمّيين 
ب��ال��ث��ق��اف��ة، ع��ل��ى دراس�����ة ال��ع��ب��ر وال�����دالالت 
اإلي��ج��اب��ّي��ة ال��م��راف��ق��ة ل��ل��ت��ظ��اه��رة وال��ن��اج��م��ة 
واستثمارها  توظيفها  على  والعمل  عنها، 

لصالح حركة الفّن في لبنان.

akl.awit@annahar.com.lb

  

 

 

"بيروت آرت فير"، هذه السنة، يحّقق، بال جدال، في نسخته العاشرة، قفزًة نوعّيًة 
إلى األمام، من حيث رؤاه ومضامينه وخصوصّياته، مستفيًدا من تجارب األعوام 
الماضية، ومن تفاعالت منّظميه مع طموحات متذّوقي الفّن ومقتني األعمال 
وصاالت العرض والفّنانين المتعّددي األجيال، المحّلّيين والعرب واألجانب، الذين 
يجدون في مختبر العاصمة اللبنانّية فرصًة حقيقّيًة لترويج الفنون وللتالقح وطرح 
األسئلة وإثارة النقاش حول مواضيع الفّن المختلفة. أسدلت الستارة ليل أمس 
على هذا الحدث. في ما يأتي، إشاراٌت ودالالٌت من المفيد أخذها في االعتبار.

55 صالة 150 فنّاًنا 18 بلًدا أربعون ألف زائر وحسين ماضي يفاجئ ويدهش
"بيروت آرت فير" العاشر فضاء تشكيلّي خلّق يبرق يف زمن العاصمة الدامس

عقل العويط

بينها 11 صالة  55 صالة عرض مشاركة، 
ا من 35 جنسّية، بينهم 

ً
لبنانّية؛ 150 فّنان

ا، ج��اؤوا من 18 بلًدا؛ عدد ال��زّوار  25 لبنانّيً
ك��ان بلغ صباح أم��س األح��د 35 أل��ف زائ��ر، 
 .

ً
���ا ل��ي���

ً
���ع أْن ي���م��س األرب��ع��ي��ن أل���ف

ّ
وُي���ت���وق

من  المئة  ف��ي  أّن 95  ل�هتمام  المثير  م��ن 
ص����االت ال���ع���رض ش��ه��دت ح��رك��ة مبيعات 
ك��ث��ي��ف��ة، إل����ى درج�����ة أّن ب��ع��ض ال���ص���االت 
اضطّرت إلى عرض أعماٍل إضافّية جديدة. 
ال��زّوار األجانب بين خبراء  أّن  أيًضا  ال�فت 
ومقتني  ص��االت  وأصحاب  واختصاصّيين 
ف���ن���ون وم��ش��ت��غ��ل��ي��ن ف���ي م��ت��اح��ف ع��ال��م��ّي��ة 
ف 

ّ
ويتوق شخص،   3100 بلغوا  وفّنانين، 

بالتظاهرة  المباشرون  المعنّيون  باهتمام 
ع، األمر 

ّ
 توق

ّ
أمام حركة البيع التي فاقت كل

الذي من شأنه أْن يرمي ظ�له اإليجابّية في 
 الركود االقتصادّي الشامل.

ّ
ظل

 
ً
 عرضّية

ً
ل مسألة

ّ
هذه المعطيات ال تمث

في بلٍد يعاني ما يعانيه، ويتعّرض فّنانوه 

وص����االت ع��روض��ه ال��ف��ن��ّي��ة وم��ت��ذّوق��و ال��ف��ّن 
فيه وال��راغ��ب��ون ف��ي االق��ت��ن��اء إل��ى تحدياٍت 
ه��ائ��ل��ٍة ت��ط��رح أك��ث��ر م���ن ع���م��ة اس��ت��ف��ه��ام 
ب��رّم��ت��ه، وح��ول  ال��ت��ش��ك��ي��ل  ح���ول مستقبل 
اح���ت���م���االت ت��ح��ص��ي��ن وج������وده ف���ي ال��ح��ي��اة 
 

ّ
العاّمة، وسبل تسويقه المشّرفة، في ظل
ظ���روٍف اق��ت��ص��ادّي��ٍة خ��ان��ق��ٍة، ت��ت��واك��ب )في 
الطاولة( مع ممارساٍت  الخفاء طبًعا وتحت 
ان���ت���ه���ازّي���ٍة ج����ّم����ة، ع���ل���ى أي������دي م��ق��ت��ن��ص��ي 
ف������رص م�����ن ت�����ّج�����اٍر – ص����ي����ارف����ة ي���ب���ت���ّزون 
قة 

ّ
الخ� ألوانهم  دماء  ويمتّصون  الفّنانين 

عليهم  عارضين  المضنية،  واجتهاداتهم 
شراء أعمالهم بأبخس األثمان.

 أّن أكثر ما يلفت في تظاهرة "البيال"، 
ّ

إال
ّي إذ يترك المدينة المريضة 

ّ
أّن الزائر المحل

مفتوحة،   ،
ً
ثانية  

ً
مدينة ي�قي  فإنه  وراءه 

م��ش��رق��ة، غ��ن��ّي��ة، زاخ�����رة ب��ال��ب��ح��ث وال���س���ؤال 
عن  ا  ج��ّدً مختلفٍة  بعوالم  ضاّجة  واالختبار، 
األول��ى. هنا، ال يمكن الزائر، وخصوًصا إذا 
ك��ان "م��واط��ًن��ا" رازًح���ا تحت ثقل ال��ظ��روف، 
أو  ا، 

ً
قلق أو  أو الم��ب��ال��ًي��ا،  م��ح��اي��ًدا،  يبقى  أْن 

ه 
ّ
إن الجحيمّي.  الواقع  لألمر  مستسلًما 

موجوٌد تحت سماٍء حّرة، وفي فضاٍء حلميٍّ 
ٍق وحّر، وهو، فيه، محّرٌر تماًما 

ّ
تخييليٍّ خ�

 م��ا يضنيه. ال ب��ّد وال��ح��ال ه��ذه أن 
ّ

م��ن ك��ل
ا للتوّرط، باعتباره يصبح  يرى نفسه مدعّوً
مندرًجا في رفقة حيواٍت دينامّيٍة مشرقٍة، 
ا(، مناهضة لحياة المدينة  مستفّزٍة )إيجابّيً
المعروفة، بحيث يمنحه فضاء "البيال"، هو 
اليومين  ط��وال  بكثافة  أف��واج��ه  قة 

ّ
المتدف

 
ً
فرصة التظاهرة،  من  الماضيين  األخيرين 
ن������ادرة، م��ت��ن��ّوع��ة، ل��م��ع��اي��ن��ة أح�����وال ال��ف��ّن، 
��ع��ات��ه وت���غ���ّي���رات���ه ه��ن��ا وف��ي 

ّ
ث���واب���ت���ه، ت��ط��ل

ا وتجهيًزا  العالم، رسًما وتصويًرا فوتوغرافّيً
وفيديو آرت.

�����ف�����ُت ب���ع���م���ق أم���������ام ال����م����ش����ارك����ات 
ّ
ت�����وق

التي  ورّسامين،  عرض  ص��االت  الفرنسّية، 
اللوحة  ف��ّن  أّن  فعلى  ش��يء  على  ���ت 

ّ
دل إْن 

بألف خير، وهو ينطوي على أبحاٍث وخبراٍت 
واختباراٍت توّسع المدارك، وتفّتح اآلفاق، 
 االحتماالت، 

ّ
بمعالجاتها المشّرعة على كل

تستكين،  ال  التي  والمستجّدة،  المحّنكة 
وال تطمئّن إلى سطٍح أو ق��وام. إلى جانب 
إلى  ت��وم��ئ   

ٌ
ف��ن��وٌن تشكيلّية ال��ل��وح��ة،  ف��ّن 

اح���ت���م���االٍت ال ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا ال��ت��ص��وي��ر 
النحت،  أو  التجهيز  أو  الفوتوغرافّي 
المرافقة  االج��ت��ه��ادات  من  أو سواها 

ألسئلة الثقافة البصرّية عموًما. 
أمام  وبانتباه،  توالًيا،  توقفُت  ثّم 
واإلي��ران��ّي��ة،  األل��م��ان��ّي��ة  المشاركتين 
����ا – 

ًّ
األم������ر ال������ذي ي��ج��ع��ل ال����زائ����ر ح����ق

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��م��ش��ارك��ة ال��س��ورّي��ة 
ال���م���ع���روف���ة ج����ّي����ًدا ف���ي ل��ب��ن��ان - أم���ام 

تجارب غنّية وقوّية والفتة، تشي بعوالم 
من الجّدة والمتانة والتخييل واالختبار. 

"حسين ماضي األّول"
على مقربة، أتيحت لي فرصة اكتشاف 
األّول"،  م��اض��ي  "حسين  م��اض��ي،  حسين 
ي لم أعرف لوحته من قبل. هذه 

ّ
كما لو أن

 يجب إع�نها على المأل، وبالصوت 
ٌ
حقيقة

 لهذا الفّنان 
ٌ

الجهير، وبالحبر المآلن. أعمال
اللبنانّي الكبير، ُيكشف النقاب عنها في 
لبنان، للمّرة األولى على األرجح، فنكتشف 
 م���ن ح��ق��ب��ات��ه وم���راح���ل���ه، هي 

ً
 ث����رّي����ة

ً
ح��ق��ب��ة

الحقبة اإليطالّية، التي ترافقت مع دراسته 

باألمكنة  اهتمامه  وعكست  ه��ن��اك،  ال��ف��ّن 
التي عاش فيها وزاره��ا، وتركت بصماتها 
ع��ل��ى ض���رب���ات ري��ش��ت��ه وأل���وان���ه وم��خ��ّي��ل��ت��ه. 
يمكن اكتشاف حسين ماضي االنطباعّي، 
في  طليعّية،  عات 

ّ
تطل والحامل  التعبيرّي، 

ل���وح���اٍت ت����وازي م��ن ح��ي��ث ال��ت��م��ّرس بلعبة 
المشهد،  بناء  أو من حيث  وال��ض��وء،   

ّ
الظل

الغربّية،  االنطباعّية  المراحل  رّسامي  كبار 
ل��وح��اٌت تعود إلى  . ه��ا هنا 

ً
 ورؤي���وّي���ة

ً
متانة

الستّينات من القرن الماضي، تشي برسوخ 
ال��م��ك��ان��ة ال��م��ن��ت��ظ��رة ل���ه���ذا ال���ف���ّن���ان. يجب 
اللبنانّي  ال��ج��م��ه��ور  أم���ام  ال��ف��رص��ة  ت��ت��اح  أْن 

 األع��م��ال ال��ت��ي رسمها 
ّ

العريض ل��رؤي��ة ك��ل
 
ٌ
حسين م��اض��ي ف��ي إي��ط��ال��ي��ا، وه���ي ج��دي��رة

بأْن توضع في صالٍة تحمل اسمه، وتكون 
 أمام طالبي الفّن ومتذّوقيه.

ً
متاحة

 
ً

ال����ح����ض����ور ال���ل���ب���ن���ان���ّي م����ت����ن����ّوٌع، أج����ي����اال
وات���ج���اه���اٍت وت���ج���ارب. وإذا ك��ان��ت غ��ال��ب��ّي��ة 
األع����م����ال ال���م���ع���روض���ة ه����ي م����ن ت���ل���ك ال��ت��ي 
شاهدناها في معارض خاّصة أو في صاالت 
 أّن إعادة تموضعها 

ّ
عرض أو محترفات، إال

ف��ي إط���ار ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ع��ال��م��ّي��ة، تتيح 
للعارضين األجانب والعرب ولتّجار الفنون 
إل��ى ظ��واه��ر مختلفة من  التعّرف ع��ن كثب 

تتيح  كما  اللبنانّية،  التشكيلّية  الحركة 
ي المحلّي فرصة أْن يقارن بين هذه 

ّ
للمتلق

األعمال المحلّية وما يوازيها من معروضات 
زائرة.

م�حظة أخيرة: قد يكون من المفيد أْن 
يعمل المعنّيون الرسمّيون وغير الرسمّيين 
ب��ال��ث��ق��اف��ة، ع��ل��ى دراس�����ة ال��ع��ب��ر وال�����دالالت 
اإلي��ج��اب��ّي��ة ال��م��راف��ق��ة ل��ل��ت��ظ��اه��رة وال��ن��اج��م��ة 
واستثمارها  توظيفها  على  والعمل  عنها، 

لصالح حركة الفّن في لبنان.

akl.awit@annahar.com.lb

  

 

 

"بيروت آرت فير"، هذه السنة، يحّقق، بال جدال، في نسخته العاشرة، قفزًة نوعّيًة 
إلى األمام، من حيث رؤاه ومضامينه وخصوصّياته، مستفيًدا من تجارب األعوام 
الماضية، ومن تفاعالت منّظميه مع طموحات متذّوقي الفّن ومقتني األعمال 
وصاالت العرض والفّنانين المتعّددي األجيال، المحّلّيين والعرب واألجانب، الذين 
يجدون في مختبر العاصمة اللبنانّية فرصًة حقيقّيًة لترويج الفنون وللتالقح وطرح 
األسئلة وإثارة النقاش حول مواضيع الفّن المختلفة. أسدلت الستارة ليل أمس 
على هذا الحدث. في ما يأتي، إشاراٌت ودالالٌت من المفيد أخذها في االعتبار.

55 صالة 150 فنّاًنا 18 بلًدا أربعون ألف زائر وحسين ماضي يفاجئ ويدهش
"بيروت آرت فير" العاشر فضاء تشكيلّي خلّق يبرق يف زمن العاصمة الدامس

عقل العويط

بينها 11 صالة  55 صالة عرض مشاركة، 
ا من 35 جنسّية، بينهم 

ً
لبنانّية؛ 150 فّنان

ا، ج��اؤوا من 18 بلًدا؛ عدد ال��زّوار  25 لبنانّيً
ك��ان بلغ صباح أم��س األح��د 35 أل��ف زائ��ر، 
 .

ً
���ا ل��ي���

ً
���ع أْن ي���م��س األرب��ع��ي��ن أل���ف

ّ
وُي���ت���وق

من  المئة  ف��ي  أّن 95  ل�هتمام  المثير  م��ن 
ص����االت ال���ع���رض ش��ه��دت ح��رك��ة مبيعات 
ك��ث��ي��ف��ة، إل����ى درج�����ة أّن ب��ع��ض ال���ص���االت 
اضطّرت إلى عرض أعماٍل إضافّية جديدة. 
ال��زّوار األجانب بين خبراء  أّن  أيًضا  ال�فت 
ومقتني  ص��االت  وأصحاب  واختصاصّيين 
ف���ن���ون وم��ش��ت��غ��ل��ي��ن ف���ي م��ت��اح��ف ع��ال��م��ّي��ة 
ف 

ّ
ويتوق شخص،   3100 بلغوا  وفّنانين، 

بالتظاهرة  المباشرون  المعنّيون  باهتمام 
ع، األمر 

ّ
 توق

ّ
أمام حركة البيع التي فاقت كل

الذي من شأنه أْن يرمي ظ�له اإليجابّية في 
 الركود االقتصادّي الشامل.

ّ
ظل

 
ً
 عرضّية

ً
ل مسألة

ّ
هذه المعطيات ال تمث

في بلٍد يعاني ما يعانيه، ويتعّرض فّنانوه 

وص����االت ع��روض��ه ال��ف��ن��ّي��ة وم��ت��ذّوق��و ال��ف��ّن 
فيه وال��راغ��ب��ون ف��ي االق��ت��ن��اء إل��ى تحدياٍت 
ه��ائ��ل��ٍة ت��ط��رح أك��ث��ر م���ن ع���م��ة اس��ت��ف��ه��ام 
ب��رّم��ت��ه، وح��ول  ال��ت��ش��ك��ي��ل  ح���ول مستقبل 
اح���ت���م���االت ت��ح��ص��ي��ن وج������وده ف���ي ال��ح��ي��اة 
 

ّ
العاّمة، وسبل تسويقه المشّرفة، في ظل
ظ���روٍف اق��ت��ص��ادّي��ٍة خ��ان��ق��ٍة، ت��ت��واك��ب )في 
الطاولة( مع ممارساٍت  الخفاء طبًعا وتحت 
ان���ت���ه���ازّي���ٍة ج����ّم����ة، ع���ل���ى أي������دي م��ق��ت��ن��ص��ي 
ف������رص م�����ن ت�����ّج�����اٍر – ص����ي����ارف����ة ي���ب���ت���ّزون 
قة 

ّ
الخ� ألوانهم  دماء  ويمتّصون  الفّنانين 

عليهم  عارضين  المضنية،  واجتهاداتهم 
شراء أعمالهم بأبخس األثمان.

 أّن أكثر ما يلفت في تظاهرة "البيال"، 
ّ

إال
ّي إذ يترك المدينة المريضة 

ّ
أّن الزائر المحل

مفتوحة،   ،
ً
ثانية  

ً
مدينة ي�قي  فإنه  وراءه 

م��ش��رق��ة، غ��ن��ّي��ة، زاخ�����رة ب��ال��ب��ح��ث وال���س���ؤال 
عن  ا  ج��ّدً مختلفٍة  بعوالم  ضاّجة  واالختبار، 
األول��ى. هنا، ال يمكن الزائر، وخصوًصا إذا 
ك��ان "م��واط��ًن��ا" رازًح���ا تحت ثقل ال��ظ��روف، 
أو  ا، 

ً
قلق أو  أو الم��ب��ال��ًي��ا،  م��ح��اي��ًدا،  يبقى  أْن 

ه 
ّ
إن الجحيمّي.  الواقع  لألمر  مستسلًما 

موجوٌد تحت سماٍء حّرة، وفي فضاٍء حلميٍّ 
ٍق وحّر، وهو، فيه، محّرٌر تماًما 

ّ
تخييليٍّ خ�

 م��ا يضنيه. ال ب��ّد وال��ح��ال ه��ذه أن 
ّ

م��ن ك��ل
ا للتوّرط، باعتباره يصبح  يرى نفسه مدعّوً
مندرًجا في رفقة حيواٍت دينامّيٍة مشرقٍة، 
ا(، مناهضة لحياة المدينة  مستفّزٍة )إيجابّيً
المعروفة، بحيث يمنحه فضاء "البيال"، هو 
اليومين  ط��وال  بكثافة  أف��واج��ه  قة 

ّ
المتدف

 
ً
فرصة التظاهرة،  من  الماضيين  األخيرين 
ن������ادرة، م��ت��ن��ّوع��ة، ل��م��ع��اي��ن��ة أح�����وال ال��ف��ّن، 
��ع��ات��ه وت���غ���ّي���رات���ه ه��ن��ا وف��ي 

ّ
ث���واب���ت���ه، ت��ط��ل

ا وتجهيًزا  العالم، رسًما وتصويًرا فوتوغرافّيً
وفيديو آرت.

�����ف�����ُت ب���ع���م���ق أم���������ام ال����م����ش����ارك����ات 
ّ
ت�����وق

التي  ورّسامين،  عرض  ص��االت  الفرنسّية، 
اللوحة  ف��ّن  أّن  فعلى  ش��يء  على  ���ت 

ّ
دل إْن 

بألف خير، وهو ينطوي على أبحاٍث وخبراٍت 
واختباراٍت توّسع المدارك، وتفّتح اآلفاق، 
 االحتماالت، 

ّ
بمعالجاتها المشّرعة على كل

تستكين،  ال  التي  والمستجّدة،  المحّنكة 
وال تطمئّن إلى سطٍح أو ق��وام. إلى جانب 
إلى  ت��وم��ئ   

ٌ
ف��ن��وٌن تشكيلّية ال��ل��وح��ة،  ف��ّن 

اح���ت���م���االٍت ال ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا ال��ت��ص��وي��ر 
النحت،  أو  التجهيز  أو  الفوتوغرافّي 
المرافقة  االج��ت��ه��ادات  من  أو سواها 

ألسئلة الثقافة البصرّية عموًما. 
أمام  وبانتباه،  توالًيا،  توقفُت  ثّم 
واإلي��ران��ّي��ة،  األل��م��ان��ّي��ة  المشاركتين 
����ا – 

ًّ
األم������ر ال������ذي ي��ج��ع��ل ال����زائ����ر ح����ق

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��م��ش��ارك��ة ال��س��ورّي��ة 
ال���م���ع���روف���ة ج����ّي����ًدا ف���ي ل��ب��ن��ان - أم���ام 

تجارب غنّية وقوّية والفتة، تشي بعوالم 
من الجّدة والمتانة والتخييل واالختبار. 

"حسين ماضي األّول"
على مقربة، أتيحت لي فرصة اكتشاف 
األّول"،  م��اض��ي  "حسين  م��اض��ي،  حسين 
ي لم أعرف لوحته من قبل. هذه 

ّ
كما لو أن

 يجب إع�نها على المأل، وبالصوت 
ٌ
حقيقة

 لهذا الفّنان 
ٌ

الجهير، وبالحبر المآلن. أعمال
اللبنانّي الكبير، ُيكشف النقاب عنها في 
لبنان، للمّرة األولى على األرجح، فنكتشف 
 م���ن ح��ق��ب��ات��ه وم���راح���ل���ه، هي 

ً
 ث����رّي����ة

ً
ح��ق��ب��ة

الحقبة اإليطالّية، التي ترافقت مع دراسته 

باألمكنة  اهتمامه  وعكست  ه��ن��اك،  ال��ف��ّن 
التي عاش فيها وزاره��ا، وتركت بصماتها 
ع��ل��ى ض���رب���ات ري��ش��ت��ه وأل���وان���ه وم��خ��ّي��ل��ت��ه. 
يمكن اكتشاف حسين ماضي االنطباعّي، 
في  طليعّية،  عات 

ّ
تطل والحامل  التعبيرّي، 

ل���وح���اٍت ت����وازي م��ن ح��ي��ث ال��ت��م��ّرس بلعبة 
المشهد،  بناء  أو من حيث  وال��ض��وء،   

ّ
الظل

الغربّية،  االنطباعّية  المراحل  رّسامي  كبار 
ل��وح��اٌت تعود إلى  . ه��ا هنا 

ً
 ورؤي���وّي���ة

ً
متانة

الستّينات من القرن الماضي، تشي برسوخ 
ال��م��ك��ان��ة ال��م��ن��ت��ظ��رة ل���ه���ذا ال���ف���ّن���ان. يجب 
اللبنانّي  ال��ج��م��ه��ور  أم���ام  ال��ف��رص��ة  ت��ت��اح  أْن 

 األع��م��ال ال��ت��ي رسمها 
ّ

العريض ل��رؤي��ة ك��ل
 
ٌ
حسين م��اض��ي ف��ي إي��ط��ال��ي��ا، وه���ي ج��دي��رة

بأْن توضع في صالٍة تحمل اسمه، وتكون 
 أمام طالبي الفّن ومتذّوقيه.

ً
متاحة

 
ً

ال����ح����ض����ور ال���ل���ب���ن���ان���ّي م����ت����ن����ّوٌع، أج����ي����اال
وات���ج���اه���اٍت وت���ج���ارب. وإذا ك��ان��ت غ��ال��ب��ّي��ة 
األع����م����ال ال���م���ع���روض���ة ه����ي م����ن ت���ل���ك ال��ت��ي 
شاهدناها في معارض خاّصة أو في صاالت 
 أّن إعادة تموضعها 

ّ
عرض أو محترفات، إال

ف��ي إط���ار ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ع��ال��م��ّي��ة، تتيح 
للعارضين األجانب والعرب ولتّجار الفنون 
إل��ى ظ��واه��ر مختلفة من  التعّرف ع��ن كثب 

تتيح  كما  اللبنانّية،  التشكيلّية  الحركة 
ي المحلّي فرصة أْن يقارن بين هذه 

ّ
للمتلق

األعمال المحلّية وما يوازيها من معروضات 
زائرة.

م�حظة أخيرة: قد يكون من المفيد أْن 
يعمل المعنّيون الرسمّيون وغير الرسمّيين 
ب��ال��ث��ق��اف��ة، ع��ل��ى دراس�����ة ال��ع��ب��ر وال�����دالالت 
اإلي��ج��اب��ّي��ة ال��م��راف��ق��ة ل��ل��ت��ظ��اه��رة وال��ن��اج��م��ة 
واستثمارها  توظيفها  على  والعمل  عنها، 

لصالح حركة الفّن في لبنان.

akl.awit@annahar.com.lb

  

 

 

"بيروت آرت فير"، هذه السنة، يحّقق، بال جدال، في نسخته العاشرة، قفزًة نوعّيًة 
إلى األمام، من حيث رؤاه ومضامينه وخصوصّياته، مستفيًدا من تجارب األعوام 
الماضية، ومن تفاعالت منّظميه مع طموحات متذّوقي الفّن ومقتني األعمال 
وصاالت العرض والفّنانين المتعّددي األجيال، المحّلّيين والعرب واألجانب، الذين 
يجدون في مختبر العاصمة اللبنانّية فرصًة حقيقّيًة لترويج الفنون وللتالقح وطرح 
األسئلة وإثارة النقاش حول مواضيع الفّن المختلفة. أسدلت الستارة ليل أمس 
على هذا الحدث. في ما يأتي، إشاراٌت ودالالٌت من المفيد أخذها في االعتبار.
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