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مايا أليسون

وإذا كان فعــل وضــع غــرض فــي صالــة فنّيــة كفيــاًل بتغييــر الكيفيــة التــي نــرى مــن خاللهــا العمــل، 
فــإن هــذا المعــرض بالتحديــد يلقــي الضــوء كذلــك علــى النقطــة الجغرافيــة التــي تعمــل مــن خاللهــا 
الصالــة الفنيــة علــى تشــكيل نقــاط مراجعنــا. إذ أن موقعنــا كفيــل بتغييــر أســلوب تفســيرنا لمــا نــراه، 

وأن المــكان الــذي نواجــه فيــه العمــل الفنــي فــي العالــم )وفــي الزمــن( هــو أمــر هــام.
وقــد اقتضــت العــادة بقــاء قائمــة األعمــال الفنيــة فــي معــرض عنــد تنقلــه ثابتــة إلــى حــد مــا فــي 
ــة نوعــاً مــا، وذلــك علــى الرغــم مــن احتمــال الحاجــة إلــى  ــة التقييمّي افتــراض ضمنــي بثبــات الَفَرضّي
مزيــد مــن الوســاطة لشــرح محتــوى المعــرض الفّنــي عنــد انتقالــه إلــى ســياٍق ثقافــي مختلــف. إال 
ــَر مــا مقــداره ثُلــث قائمــة الفنانيــن فــي كل مســاحة قــام  أننــا نجــد فــي معــرض »طــرق اإلبصــار« تغّي
ــر مــا يبلــغ  المعــرض بشــغلها مــن إســطنبول إلــى بروكســيل وهنــا فــي إمــارة أبوظبــي، إضافــة إلــى تغّي
ــك  ــى هــذا المعــرض فــي كل مــن تل ــام القّيمــون عل ــة المعروضــة. فقــد ق نصــف عــدد األعمــال الفنّي
ــق  ــي المتعّل ــع الســياق الســردي المحّل ــة بهــدف التفاعــل م ــال الفني ــة قائمــة األعم ــع بمراجع المواق
بموضــوع النظــر. فنجــد فــي المعــرض هنــا عــرض خارطــة لمنطقــة الخليــج العربــي يعــود تاريخهــا 
إلــى القــرن الســادس عشــر، حيــث أدرجــت هــذه المنطقــة كجــزء مــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة )وتأتــي 
الخارطــة بإعــارة كريمــة مــن مكتبــة جامعــة نيويورك-أبوظبــي(، إلــى جانــب صورتيــن فوتوغرافيتيــن 
مــن أعمــال لطيفــة بنــت مكتــوم، والتــي تعكــس مــن خاللهــا شــهود مواطنــي دولــة اإلمــارات للنهضــة 

العمرانيــة فــي دولتهــم، إلــى جانــب أعمــال أخــرى أبدعهــا إماراتيــون.
إلــى جانــب ذلــك، ال تتــم النقلة التي نشــهدها هنا فــي جامعة نيويورك-أبوظبــي والمتعّلقة بكيفية 
النظــر مــن خــالل موقعنــا فــي المنطقــة وحســب، بــل وكذلــك عنــد نظــر الفــرد إلــى هــذا المعــرض فــي 
ســياق صالــة فنّيــة جامعيــة، ومتحــف أكاديمــي يتبّنــى فــي ُصلــب رؤيتــه دراســة طــرق عمــل وتفاعــل 
الفــن والثقافــة مــع جماهيرهمــا، وهــي هــدف ينطبــق علــى أي صالــة فنيــة ومتحــف جامعــي كان. كمــا 
ــل هــذه المخصصــة لخدمــة جمهــور مــن  ــة أو المتحــف مث ــت الصال ــر إذا كان ــك بشــكل أكب ــرز ذل يب
ــة فــي العالميــة، وجمهــور  ــاً غاي الطلبــة قوامــه أكثــر مــن ١٠٠ جنســية مختلفــة تتبــع منهجــاً أكاديمي
ــد شــهدُت خــالل  ــم. وق ــي العال ــة تنوعــاً ف ــات الثقافي ــر الخلفي ــى إحــدى أكث عــام أوســع يشــتمل عل
ــى الســياق الخــاص  ــاًء عل ــي بن ــراءة أي عمــل فن ــرواق مــدى اختــالف طــرق ق ــرة تأسيســي لهــذا ال فت
بالمشــاهد، ســواء كان ذلــك المشــاهد مــن أصــول عربيــة أو جنــوب آســيوية، أو مــن بلــدة صغيــرة علــى 
ــى جانــب  ــه إل ــك كل ــكا الجنوبيــة، ذل ــة فــي أمري الحــدود الخارجيــة لروســيا، أو مدينــة تضــج بالحيوي
احتمــال كــون المشــاهد ممــن ينطبــق عليهــم مصطلــح أطفــال -أو بالغــي - الثقافــة الثالثــة، وهــم أبنــاٌء 
لوالديــن ينتميــان إلــى ثقافتيــن مختلفتيــن، والذيــن قــد يكونــون باإلضافــة إلــى ذلــك قــد ترعرعــوا فــي 
موقــع ذي ثقافــة مختلفــة ُكلّيــاً. وبذلــك، فنحــن نحمــل معنــا كجمهــور متنــّوع لهــذا المعــرض طرقنــا 

المتعــددة للنظــر، لُنشــرع فــي رحلــة متلّونــة مــن اكتشــاف تلــك الطــرق.

يحمــل عنــوان »طــرق اإلبصــار« فــي طّياتــه فرضّيــة ومالحظــة تحذيريــة، وإيعــازاً باطنيــاً مفــاده دعوتــك 
إلــى اعتبــار الطريقــة التــي تقــوم بالنظــر مــن خاللهــا، ومــن ثــم دعوتــك بعدهــا إلــى إعــادة اعتبــار تلــك 

الطريقــة ذاتهــا.
وبذلك، وباإليحاء بوجود طرق متعددة للرؤية، يتم التساؤل عما يعنيه ذلك ضمن سياق مجال 
دراسة الفن أو السياسة أو األدلّة والبيانات التجريبّية، لندعو هنا من خالل هذا المعرض الباحثين 

والطاّلب وعامة الجمهور من كافة المجاالت إلى إعادة تقييم كيفية رؤيتهم للعالم من حولهم.
ومــن الواضــح حمــل المعــرض لــذات عنــوان كتــاب »جــون بيرجــر« وسلســلته التلفزيونيــة القصيرة 
مــن عــام ١9٧٢، والتــي لعبــت النقاشــات التــي طرحهــا مــن خاللهمــا دوراً هامــاً فــي عقــد فاصــل مــن 
الزمــن شــهدت فيــه ممارســات التاريــخ األوروبــي واألمريكــي ثــورة تجــاه مفهــوم النظــام الفنــي، والتــي 
جــاءت بدورهــا كجــزء مــن عمليــة تحــّول ثقافيــة أكثــر شــموالً ســاهمت فــي تطويــر مجــال الدراســات 
الثقافيــة بوجــه عــام، وهــي عمليــة قــام »بيرجــر« بإشــعال فتيلهــا إلــى جانــب آخريــن كان منهــم »لينــدا 

نوكليــن« و»إدوارد ســعيد« و»لــورا مولفــي« وغيرهــم الكثيــرون.
أمــا اآلن وفــي وقتنــا هــذا، وبعــد حوالــي نصــف قــرن مضــى منــذ ذلــك الحيــن، فقــد تبّنــى فريــق 
مــن القّيميــن الفنييــن المعاصريــن هــذا العنــوان إلطالقــه علــى معــرض فنــي قامــوا باإلشــراف عليــه. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التقييــم الفّنــي ألي معــرض كان هــو فــي حــد ذاتــه فعــٌل مــن االقتــراح -إن لــم 
يكــن فــي الواقــع فعــل أمــر- لـ»كيفيــة النظــر«، إذ يعمــل التقييــم الفّنــي مــن خــالل اختيــار األعمــال 
وموقعهــا فــي قاعــة العــرض علــى اســتهالل ودعــم وتحــّدي الروابــط البصرّيــة والســردية بيــن األشــياء 
وبيــن األعمــال الفنيــة. إن الفعــل المجــّرد لوضــع غــرض فــي صالــة فنّيــة يغّيــر محتــواه الســردي )وكمــا 
ــه »النافــورة«(، أمــا تقييــم معــرٍض حــول  ــن »دوشــامب« عنــد عرضــه مرحاضــاً كعمــل فنــي عنوان بّي

مواضيــع كيفيــة النظــر، فذلــك فــي حــد ذاتــه عمــل تقييمــي ســّباق. 
ــرات« بجمــع مجموعــة متنوعــة مــن األعمــال مــن منظــور  ــل فل ــل« و»تي ــام »ســام بردوي ــا، ق هن
التــي تدعــو تلــك األعمــال فيهــا  إلــى جانــب تعــدد التقنيــات والمواضيــع تعــدد الطــرق  يشــتمل 
المشــاهد لالطــالع عليهــا، وتحديــد موضعهــا ذاتــه بالعالقــة مــع المشــاهد. ويراجــع المعــرض سلســلة 
مــن الوضعيــات بيــن الغــرض والمشــاهد تمتــد لتتضّمــن الخــداع البصــري والتركيبــات الغامــرة وغيرها 
مــن الجماليــات العالئقيــة. كمــا يطــرح القّيمــون علــى هــذا المعــرض أوضاعــاً ســردية غايــة فــي التنــّوع 
تتجــاوز األنمــاط الشــكلية التــي يقترحهــا العمــل الفّنــي علــى المشــاهدين بغيــة اســتيعابه، آخذيــن فــي 
عيــن االعتبــار علــى ســبيل المثــال الكيفيــة التــي قــد يمّثــل فيهــا عمــل مــا لمفهــوم القوميــة، ومســّلطين 
ــى جانــب  ــك إل ــة شــخصية، ذل ــي تجرب ــى اقتــراح ســرد سياســي وبالتال ــط عل ــى قــدرة الخرائ الضــوء عل
ــاء والســريالية  ــة أدوات ســردية ومنهــا األزي ــي تعمــل بمثاب ــا والت ــات الشــكلية هن غيرهــا مــن التقني

والتالعــب بالصــور والزمــن وغيرهــا مــن التراكيــب المفاهيميــة.
وإلــى جانــب ذلــك، تتشــارك كافــة األعمــال المعروضــة فــي أمــر واحــد هــو تنــاول موضوعهــا 
بدرجــات متفاوتــة لكيفيــة النظــر إليهــا، أو باألحــرى حقيقــة قدرتهــا علــى الداللــة علــى الكيفيــة التــي 

ــى الطريقــة التــي "يجــب" مــن خاللهــا النظــر إليــه. ــا مــن خاللهــا العمــل عل َيِعُزن

مايا أليسون

المدير التنفيذي، صاالت العرض الفنّية
جامعة نيويورك أبوظبي.
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عن اإلبصـــار

ــه نقطــة  ــا »جــون بيرجــر« بلغــز شــّكل هــو وحّل ــة« الصــادر عــام ١9٨٠، يواجهن ــه »عــن الرؤي فــي كتاب
ــاً لشــاكر أحمــد باشــا  ــا »بيرجــر« عمــاًل فني ــّدم لن ــي لهــذا المعــرض، حيــث يق ــم الفّن انطــالق التقيي
)١٨4١-١9٠٧(، وهــو أحــد الرّســامين األتــراك المعروفيــن فــي القــرن التاســع عشــر. كان العمــل عبــارة 
عــن لوحــة زيتيــة كبيــرة الحجــم ُرِســَمت علــى قمــاش عنوانهــا »الحطّــاب والغابــة« )حوالــي عــام 
١٨٧٠(، وقــد حملــت اللوحــة وفقــاً لـ»بيرجــر« أمــراً "غريبــاً فــي منظورهــا جــاء بشــكل عميــق ودقــة غيــر 
ملحوظــة، وتجّلــى واضحــاً فــي العالقــة بيــن الحطـّـاب وبغلــه، وتناُســب طــرف الغابــة البعيــد الظاهــر فــي 
ــة، إال أن الشــجرة  ــة اليمنــى مــن اللوحــة. فيــرى الناظــر أنهــا الطــرف البعيــد مــن الغاب ــة العلوي الزاوي
ــى  ــه أقــرب األجســام فــي اللوحــة إل الثالثــة البعيــدة )ربمــا تكــون شــجرة زان؟( تبــدو فــي الوقــت ذات
ــة »أحمــد«  ــه لمحاول ــر فــي الوقــت ذات ــد والمحيِّ المشــاهد."1 ويعــزو »بيرجــر« منظــور اللوحــة الفري
التوفيــق بيــن أســلوبين بصرييــن متعارضيــن همــا: فــن رســم المناظــر الطبيعيــة األوروبــي، وأســلوب 
الرســم العثمانــي التقليــدي. ويســتطرد »بيرجــر« بالقــول أن األول يعتمــد بشــكل أساســي علــى العالقــة 
الخطيــة، حيــث تعمــل ثنائيــة القــرب والبعــد والمســافة والحجــم علــى تقييد تجربــة اختبارنا للمســاحة 
لتنحصــر فــي إطــار مفهــوم الوقتّيــة، حيــث ال يتجلــى الوقــت إال بترتيــب زمنــي. أمــا األســلوب البصــري 
اآلخــر، فيزعــم »بيرجــر« أنــه خــاٍل مــن تلــك المعالــم الصارمــة. فعنــد التأمــل فــي إحــدى الرســومات 
العثمانيــة المصغــرة، يقــف المشــاهد ناظــراً إلــى رؤيــة كاملــة للعالــم واإلنســان والتاريــخ فــي آن واحــد. 
فالمســاحة هنــا هــي روحانيــة وليســت مادّيــة، فالضــوء ينبــع مــن شــخصيات ومواضيــع اللوحــات بــدالً 
مــن أن يأتيهــا مــن الخــارج. وكان قــرار »أحمــد« فــي الجمــع بيــن أســلوبين تقليدييــن للرســم أن يــؤدي 
إلــى تكويــن عمــل فنــي يتمايــد مباشــرة فــي وجــوده مــا بيــن العالَميــن، إال أنــه يحتــل فــي الوقــت ذاتــه 
ــه. ويصــّور المثــال الــذي قّدمــه »بيرجــر« لنــا بشــكل مناســب للعمليــة  ــاً مميــزاً خاصــاً ب ــاً بصري كيان
األصليــة التــي يســتعين بهــا الفنانــون مــن فيــض مــن العناصــر التركيبيــة مــن أجــل الصياغــة الماديــة 
لفكــرة مــا، وهــو مــا يقــود بــدوره إلــى انتقــال مــا بــدأ كصــورة غيــر ملموســة إلــى مــا هــو ملمــوس. وبذلــك، 
كانــت تلــك هــي نقطــة االنطــالق الرئيســية لعمليــة التقييــم الفنــي لهــذا المعــرض، والــذي يقــّدم هنــا 
مجموعــة مــن األعمــال الفنيــة التــي تــم انتقاؤهــا بعنايــة وشــّكلها ٢9 فنانـًـا امتــّدت إبداعاتهــم لتغطـّـي 
مجموعــة شــاملة مــن الوســائط الفنيــة مــن الرســم والنحــت والتصويــر الفوتوغرافــي، ووصــوالً إلــى 
ــي، يبحــث المعــرض الطــرق المتعــددة  ــم الفّن ــالم. ومــن خــالل هــذا التقيي ــات الصــوت واألف تركيب
التــي يطلــق مــن خاللهــا الفنانــون العنــان لإلمكانــات الالمتناهيــة الســتخدام األشــكال والمفاهيــم 
ــدة.  ــي إدراك وظائــف وتعريفــات جدي ــى تعبيــر بصــري متجــدد، وبالتال المألوفــة بغــرض الوصــول إل
وعــالوة علــى ذلــك، يتميــز هــذا المعــرض مــن خــالل تقديمــه عــدداً مــن القطــع التاريخيــة التــي تثبــت 
وجــود حافــز إبداعــي وبراعــة منهجيــة تضاهــي الخيــال والمهــارة الكامنــة فــي مــا نعتبــره "فنــاً" بالحــّس 
التقليــدي للكلمــة. ومــن خــالل منــح هــذا األســلوب مــن التقييــم الفنــي لتلــك القطــع ذات االعتبــار 
ــك القطــع مــن خــالل  ــى تل ــى إعــادة النظــر إل ــا المعــرض إل ــة األخــرى، يدعون ــط باألعمــال الفني المرتب
ــذا، فــإن  عدســة تتخطــى فــي نظرتهــا للوظيفــة التزيينيــة أو العمليــة التــي قدمتهــا فــي وقــت مــا. ول
ــي بهــدف تحريرهــا مــن التصنيفــات  ــاً يأت ــه تقليدي ــذي تتواجــد في ــك القطــع عــن الســياق ال عــزل تل

سام بردويل و تيل فلرات

عن اإلبصار

١( جون بيرجر، »عن الرؤية« 
)نيويورك: فينتاج للكتب، ١99١(، 

ص. ٨٧.



عن اإلبصـــار ســــام بردويـل و تيل فلــرات  

١٠  ١١

لهــذا المعــرض فــي هــذا النطــاق، فســيكون ذلــك فــي غيــر موضعــه. إذ نســعى بــدالً مــن ذلــك إلــى حــث 
الزائــر إلــى اعتبــار التركيــز علــى فعــل التكويــن بمثابــة مداولــة تتمحور حــول العناصــر التركيبية كنقطة 
ــات  ــي عملي ــن الكامــن ف ــإن نشــاط الفناني ــرح التقييمــي لهــذا المعــرض: ف ــى جوهــر المقت دخــول إل
ــاه فــي مقــام الحقيقــة الثابتــة.  ــى عكــس ومحــو مــا افترضن ــؤدي إل ــن وإعــادة العمــل ي إعــادة التكوي
وبعيــًدا عــن تبســيط الفنــان بكونــه صانعــاً لألشــياء وحســب، حتــى وإن كانــت األجــود منهــا نوعــاً، فــإن 
هــذا المعــرض يحتفــي بقــدرة الفنــان علــى تحويــل العمــل الفنــي مــن مجــّرد جمــاد يحاكــي الحيــاة، إلــى 
بدايــة جديــدة غيــر محــدودة مــن اإلمكانــات، ولــوح لــه أن ُتنَقــش عليــه رؤيــة جديــدة بديلــة لمــا ترّســخ 
ــم المحــدودة  ــك العوال ــا كمشــاهدين عــن تل ــي أذهانن ف
ــن  ــه م ــى هــذا النحــو، فإن ــوف. وعل ــن الممكــن والمأل م
لعكــس عمليــة  الفــن كســجّل  تاريــخ  اعتبــار  الممكــن 
الصنــع، وتــدل علــى ذلــك أمثلــة ال حصــر لهــا تتبــادر إلــى 
الذهــن. فنأخــذ علــى ســبيل المثــال عمــل »بيكاســو« 
)رأس   »Tête de taureau« عــام ١94٢ وعنوانــه فــي 
الثــور(، والــذي تســبب عرضــه فــي صالــون »داتومــن« 
ــة  ــى إزال الباريســي عــام ١944 فــي ضجــة كبيــرة أّدت إل
العمــل مــن المعــرض، ذلــك فــي حيــن مــا قــام »بيكاســو« 
)١٨٨١-١9٧٣( إال بتقديــم "تحــول كامــل بشــكل مدهــش"5 كمــا وصفــه الســريالي البريطانــي روالنــد 
ــن همــا الكرســي  ــن اعتياديي ــى غرضي ــدة للنظــر إل ــروز )١9٠٠-١9٨4( لمــا كان ببســاطة طريقــة جدي بن
ومقــود الدراجــة. حيــث قــام »بيكاســو« بتجديــد تلــك الماّدتيــن مــن خــالل تجــاور حّولهمــا إلــى تمثــال 
يشــابه رأس الثــور. وقبــل عشــرات اآلالف مــن الســنين مــن عمــل »بيكاســو« هــذا، أتاحــت رســومات 
ــادي مــا قبــل التاريــخ -أو هكــذا اعتقــدوا- أن يتنبــأوا أو  الكهــوف مــن ثيــران وحيوانــات أخــرى لصّي
ــو العصــر  ــد اكتشــف باحث ــا. وق ــل وقوعه ــد قب ــى نتيجــة الصي ــى يســيطروا مــن خــالل الســحر عل حت
الحجــري القديــم أدلــة علــى ممارســات طقوســية ُترمــى مــن خاللهــا الرمــاح وغيرهــا مــن أدوات الصيــد 
الحــادة علــى أســطح تلــك الرســومات.6 وكلمــا كانــت األدوات أكثــر دقــة فــي إصابــة أهدافهــا، دّل 
ذلــك علــى نجــاح أكبــر لعمليــة الصيــد الحقيقيــة. وكان ألولئــك الذيــن شــاركوا فــي تلــك التمثيليــات 
المجازيــة أن يعثــروا علــى وســيلة لرؤيــة النتيجــة المحتملــة لحــدث فــي المســتقبل بســبب قــدرة 

الفنــان علــى طــرح هيئــة ملموســة لشــيء لــم يكــن مــن الممكــن الوصــول إليــه دون ذلــك.
وبعــد ذلــك بقــرون عديــدة، وتحديــداً فــي عــام ١9٣9، قــام الرســام الســريالي والباحــث النظــري 
رمســيس يونــان )١9١٣-١966( بتفكيــك الصــورة المعروفــة إللهــة 
الســماء الفرعونيــة القديمــة »نــوت«، وتحويلهــا إلــى هيئــة 
مكســورة تتوافــق فــي أســلوبها وتتفــاوض مــع جماليــات الحركة 
الســريالية الدوليــة الضالعــة فــي االنتشــار. وبقيامــه بذلــك، 
قــّدم »يونــان« للمشــاهدين طريقــة جديــدة للنظــر إلــى اإللهــة 
الفرعونيــة مــن خــالل أســلوب تخطــى كونهــا قطعــة أثريــة غابــرة 
التقليديــة  الهيئــة  تلــك  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  وحســب. 
لإللهــة »نــوت« قــد اســتخِدمت وقتهــا إلــى جانــب مجموعــة 
كبيــرة مــن العناصــر الفرعونيــة كجــزء مــن عمليــة بنــاء الهويــة 
القوميــة الحديثــة. وبــدالً مــن تكــرار هــذه العمليــة، فقــد أعــاد 
»يونــان« اختــراع اإللهــة »نــوت« مــن خــالل تصويرهــا كجســم 
أنثــوي مشــّوه تعكــس معاناتهــا محنــة البغايــا والفقــراء فــي 
مصــر خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة.7 أمــا المثــال اآلخــر الــذي يتــوارد إلــى األذهــان فهــو عمــل لفنــان 
فلمنكــي مــن عصــر النهضــة الشــمالية هــو »ديــرك باوتــس« )حوالــي ١4١5-١4٧5(، حيــث تــم تكليفــه 
بصنــع عمــل فّنــي لعرضــه فــي قاعــة بلديــة »لوفــان« الجديــدة، وهــو مــا أتّمــه الفنــان حوالــي عــام ١4٨٠. 
وفــي هــذا العمــل، يتــم تزويــد المشــاهدين بحكايــة تنبيهيــة حــول العدالــة مــن خــالل قصــة اإلمبراطــور 
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– باريس(/ بياتريس هاتاال

الصارمــة للفــن العالــي والفــن المنخفــض والتــي ال تــزال متواجــدة 
»طــرق  الرائــد  التلفزيونــي  برنامجــه  وفــي  هــذا.  يومنــا  حتــى 
اإلبصــار« والــذي أُذيــع فــي عــام ١9٧٢ علــى قنــاة »بــي بــي ســي«، 
وهــو يحمــل ذات العنــوان الــذي يحملــه كتابــه النقــدي اإلبداعــي 
ــام »جــون  ــه، ق ــي العــام ذات ــر ف ــذي نُش ــة وال ــة البصري ــي الثقاف ف
بيرجــر« بتحويــل موضــع النقــد الفنــي بعيــداً عمــا يســمى بالخبيــر 
الفنــي المحتــرف، ووضعــه فــي متنــاول المشــاهد العــادي. وقــد 
قــام »بيرجــر« بذلــك مــن خــالل أربــع جــداالت رئيســية. أوالً، دعــا 
»بيرجــر« إلــى طريقــة متجــددة للنظــر إلــى الصــور التــي أقــّر مــن 
خاللهــا، بنــاًء علــى نظريــات »والتــر بنجاميــن«، بالتأثيــر الذي أدى 
إليــه النســخ اآللــي للنشــر الواســع لصــور األعمــال الفنيــة. إذ أنــه 
باإلمــكان اآلن اختبــار األعمــال الفنيــة -أو باألحــرى صــور لهــا- فــي 
مســاحات مألوفــة وإلــى جانــب المألــوف من األغراض واألشــخاص 

مــن خــالل كتــاب أو علــى الشاشــة، وبهيئتهــا األصليــة، أو بعــد اقتصاصهــا أو تكبيرهــا، مصحوبــة بنــٍص 
لمتحــّدث أو مقطوعــة موســيقية، وهــو مــا يعنــي أنــه لــم يعــد باإلمــكان اســتيعابها بــذات الطريقــة التــي 
اعتادهــا العمــل األصلــي ضمــن اإلطــار التقليــدي للكنيســة أو المتحــف. ثانيــاً، عمــل »بيرجــر« علــى 
محــو مركزيــة الهيمنــة البطريركيــة علــى التقاليــد األوروبيــة لجســد المــرأة العــاري، مــا عكــس -أو توّقــع 
بطريقــة مــا- العديــد مــن الكتابــات النســوية الرائــدة حــول تاريــخ الفــن. ثالثــاً، انتقــد »طــرق اإلبصــار« 
تقاليــد الرســم األوروبــي األنثروبولوجيــة حــول مــا هــو خــارج القــاّرة األوروبيــة، والتــي دار معظمــه 
حــول الثقافــات واألماكــن واألشــخاص فــي الجغرافيــات المســتعمرة: "نحــن نقــوم بدراســة الثقافــات 
األخــرى البعيــدة كنــوع مــن األنثروبولوجيــا. وهــو مــا يعنــي أننــا ندرســهم مــن الخــارج، وال نحكــم 
عليهــم وفقــاً لتفاســيرهم الشــخصية وحســب."2 ومــن خــالل هــذه الكلمــات، ســاهم »بيرجــر« فــي مــا 
كان حينهــا المنهــج األكاديمــي الناشــئ لدراســات مــا بعــد االســتعمار، والتــي ســتصبح بعــد فتــرة 
قصيــرة أحــد النمــاذج البديلــة الرئيســية إلعــادة تقييــم الفــن التاريخــي المرتكــز علــى الفــن الغربــي. 
رابعــاً، وفــي مــا قــد يكــون أكثــر افتراضاتــه أصالــة، يدعونــا »بيرجــر« إلــى إعــادة النظــر فــي تقليــد 
ــد للثــروة واألثريــاء،  الرســم الزيتــي األوروبــي كتعبيــر ذاتــي متكــرر عــن نظــام الطبقــات الصــارم الُمَمجِّ
وكســابقة إلعالنــات العصــر الحديــث. فقــد جــادل »بيرجــر« بشــدة أنــه مــن خــالل "النظــر إلــى ثقافــة 
ــا إلــى الثقافــات  الرســم الزيتــي األوروبــي بــذات الــروح )وعلــى غــرار الطريقــة التــي نظــرت بهــا أوروب
المســتعَمرة(، تاركيــن المزاعــم الذاتيــة للثقافــة جانبــاً، فأعتقــد أننــا ســنجد أن الرســم الزيتــي قــد كان، 

قبــل أي شــيء آخــر، وســيلة لتمجيــد الممتلــكات الخاصــة."3
كمــا وتتمحــور أحــد األعمــدة المركزيــة فــي كافــة جــداالت »بيرجــر« علــى اســتحالة فصــل عمليــة 
النظــر إلــى عمــل فّنــي عــن السياســة التــي ترتكــز عليهــا التقاليــد التــي اســُتخِدمت لتكويــن العمــل، 
واآلليــات المســتخدمة لعرضــه. وُيَعــد هــذا العمــود موضوعــاً فرعيــاً يســلط هــذا المعــرض الضــوء 
عليــه، حيــث تقــّدم العديــد مــن األعمــال الفنيــة المختــارة نقــًدا لــكل مــن األســاليب الفنيــة التاريخيــة 
تحــت النقــاش والتــي تــم اعتمادهــا كبــادرة نقديــة، وللســياقات التــي تــم تسييســها وأنمــاط العــرض 
التــي عــادًة مــا واجهتهــا. وفــي ردهــا علــى هــذا النــوع مــن التقييــم الفّنــي، ســاهمت »ســتيفاني مــوزر« 
بنــص يجمــع العديــد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا اســتخدام عمليــة تكويــن الصــور -إلــى جانــب أنمــاط 
عرضهــا- فــي تشــكيل النظــرة العامــة حــول مــكان معّيــن وســاكنيه. وفــي حيــن تعتمــد »مــوزر« علــى 
ــا تجــادل  ــة،"4 إال أنه ــح "نمــط اللوحــات األثري ــه مصطل ــق علي ــا تطل ــي م ــة الواســعة ف ــا العلمي خلفيته
بــأن التمثيــل الدقيــق للعناصــر األثريــة فــي محاولــٍة لتوضيــح فكــرة ملحوظــة للماضــي بغــرض تســييس 
الحاضــر هــو انعــكاس للطــرق التــي تعــزز ممارســات العديــد مــن المعــارض المتحفيــة اليــوم إلعــادة 

فــرض بعــض المفاهيــم األساســية الخاطئــة لبعــض الفنانيــن وخلفّياتهــم الجغرافيــة الثقافيــة.
ــة  ــة اإلبداعي ــات الشــكلية للعملي ــي يوليهــا هــذا المعــرض للمكون ــة الت ــار األهمي وال ينبغــي اعتب
بمثابــة دعــوة اختزاليــة لالحتفــاء بالفنــان ببســاطة كحَرفــّي. وإذا قــد تــّم تحديــد َفَرضّيتنــا التقييمّيــة 

٢( جون بيرجر، »عن اإلبصار« 
)لندن: سلسلة تلفزيونية لقناة »بي 

بي سي« - الحلقة الثالثة، ١9٧٢(
٣( نفس المصدر السابق

4( لمزيد من المعلومات حول 
بحث ستيفاني موزر، انظر 

ستيفاني موزر، »فضول عجيب: 
مصر القديمة في المتحف 

البريطاني« )شيكاغو: مطبعة 
جامعة شيكاغو، ٢٠٠6(. 

الغالف األمامي لكتاب 
»طرق اإلبصار« لجون بيرجر 

)بينغوين للكتب، 19٧2( 
حقوق الطبع محفوظة © 

بينغوين للكتب، 19٧2



عن اإلبصـــار ســــام بردويـل و تيل فلــرات  

١٢  ١٣

يــدل ذلــك عليــه للعديــد مــن التحــوالت. وفــي حيــن اعتبــر »أرســطو« الخيــال كمجــرد تمثيــل عقلــي 
ــداع أو االبتــكار،  ــة باالرتباطــات الالحقــة باإلب ــى أي صل لفكــرة مجــردة أو مفهــوم مــا يفتقــر بــدوره إل
ــة  ــة البشــرية ومــا تشــتهيه مــن أمــور غيــر قابل ــال كوســاطة بيــن الرغب ــط الخي ــام برب إال أن تعريفــه ق
للتحقيــق مــن منظــور مــادي. إن رغبتنــا فــي امتــالك تفاحــة هــي مــا يتيــح لنــا تخّيــل صورتهــا. ومــع 
ذلــك، يؤكــد »أرســطو« أنــه عندمــا يثيــر الغــرض الماثــل أمامنــا رغبتنــا، ولنأخــذ التفاحــة علــى ســبيل 
المثــال، فــإن العمليــة الكامنــة هــي ضــرب مــن اإلدراك. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإذا كان الغــرض ذاتــه 
غيــر متواجــد فعليــاً أمــام أي مــن حواســنا المعروفــة )sensus communis( ولكنــه مســتمد مــن 
ــل.11 وقــد كانــت مســألة وقــت ال  الذاكــرة، فــإن فعــل اســتحضار صورتــه هــو مــا يشــار إليــه علــى أنــه َتخيُّ
أكثــر قبــل أن يقــوم خلفــاء »أرســطو« بتوســيع تعريفــه ليصــوروا الخيــال كقــوة مــن النفــس قــادرة علــى 
الجمــع مــا بيــن صــور كاملــة أو أجــزاء مختلفــة منهــا فــي أشــكال وهميــة ال يمكــن التعــرف عليهــا. وقــد 
ســاهم ارتبــاط الخيــال بالقــدرة علــى الرؤيــة الذهنيــة، وبالنتيجــة تكويــن األفــكار حــول أشــياء لــم تكــن 
ــة متالزميــن مــع  ــال كقــدرة وهميــة ذات نطــاق وحري ــن مفهــوم للخي موجــودة حتــى اآلن، فــي تكوي
مفهومــي االبتــكار وعــدم العقالنيــة. ولعــل ذلــك يفســر علــى الوجــه األفضــل للشــكوك التي عّبــرت عنها 
اإليديولوجيــات السياســية والدينيــة واالجتماعيــة الشــمولية تجــاه الفنانيــن والفنــون بغــض النظــر عــن 
الزمــان والمــكان. ومــن المفارقــات فشــل تلــك األطــراف فــي إرغــام قواهــم التحويليــة وتطويعهــا فــي 
خدمــة مشــاريعهم البروباغنديــة. ويدعــو هــذا المعــرض جمهــوره إلــى استكشــاف طبقاتــه المتعــددة 
بحثــاً عــن هــذا النــوع الثــوري مــن الخيــال المتداخــل ضمــن الطبقــات الشــكلية لــكل عمــل فنــي َقيــد 

العــرض هنــا.
وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى اســتخدام الفنانيــن فــي كافــة األعمــال الفنّيــة المقّدمــة فــي المعــرض 
لعــدد مــن االســتراتيجيات التركيبيــة التــي تتيــح الرؤيــة بشــكل غيــر متوقــع، وبالتالــي إدراك موضــوع 
كل عمــل فنــي مــن جديــد. ومــن خــالل عمليــة صارمــة مــن المفاوضــات الرســمية، تمكــن كل فنــان 
مــن التعبيــر عــن رؤيــة متجــددة لألشــياء واألماكــن والمفاهيــم؛ وإزاحتهــم عــن مجموعــة واســعة مــن 
المظاهــر المألوفــة التــي تــم تصويرهــم مــن خاللهــا، وعــن االرتباطــات التــي تشــابك وجودهــم معهــا، 

وعــن الســياقات التــي عــادة مــا تــم العثــور عليهــم فيهــا.

١١( للمزيد عن هذا الموضوع، طالع 
»هيكس«: »الحس السليم: حول 

إمكانية مخالفة« التأييد الشمولي 
لـ»كانت«، التشكيل، مجّلد 4٠، 

العدد 4، شتاء ٢٠١٢، ص. ١٠6-١٢9.
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األعوام14٧5-14٧3
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الملكية للفنون الجميلة 
في بلجيكا، بروكسل،

تصوير: ج. جيلينز – تصوير الفن
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رمسيس يونان
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ألوان زيتية على قماش 
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بإذن من مجموعة سعادة الشيخ 
حسن آل ثاني، الدوحة

بربــط زوجتــه علــى  أمــر »أوتــو«  فقــد  الثالــث.  »أوتــو« 
وتــد وإحراقهــا بعــد علمــه باتهامهــا كونتــاً فــي حاشــيته 
نســخة  هــي  ذاتهــا  حــد  فــي  القصــة  وتلــك  بالزنــا.  زوراً 
علمانيــة معّدلــة مــن روايــة الكتــاب المقــدس عــن زوجتــي 
 .)٧-٢٠  :٣9 التكويــن  )ِســفر  و»بوتيفــار«  »يوســف« 
باالنفصــال  اتســمت  فتــرة  فــي  اللوحــة  وتــم رســم هــذه 
التدريجــي المتزايــد بيــن الدولــة والكنيســة نظــراً الزديــاد 
القــوة السياســية واالقتصاديــة للنقابــات. وكان الهــدف 
مــن رســـمها هــو تذكيــر المشــاهدين بواجبهــم الرســمي 
الذيــن  العلمانييــن  فــي إطاعــة حكــم مستشــاريهم مــن 
لــم تســتطع حتــى اإلمبراطــورة تفــادي عدالتهــم الســريعة 
والصارمــة. وبقصــد مضاعفــة أثــر الرســالة الكامنــة وراء 
فــي  يبــدو  عليهــا،  الفوريــة  مــن  حــّس  وإضفــاء  اللوحــة 

ــط »باوتــس« ببراعــة  ــة "رب ــذ اللوحــة عليهــا كيفي ــم تنفي ــي ت ــرة األربعــة الت ــواح الكبي ــن مــن األل اثني
ــق  مــا بيــن المســاحة الخياليــة فــي الصــورة الثانيــة وبيــن المســاحة الخاصــة بالمشــاهد، حيــث تطاب
الزخــارف خلــف قاعــة عــرش »أوتــو« للزخــارف الخشــبية المنحوتــة حــول الصــورة ذاتهــا."8 ومــن خــالل 
تكــرار تلــك العناصــر المعماريــة التمويهيــة بعنايــة فــي العمــل الخشــبي، وبأســلوب ثالثــي األبعــاد فــي 
إطــار اللوحــة، فقــد قــّدم الفنــان للمشــاهد طريقــة ملموســة لرؤيــة أن الروايــة الخياليــة التــي تكّشــفت 
فــي اللوحــة هــي فــي واقــع األمــر ليســت ببعيــدة عمــا يمكــن أن يحــدث فــي الواقــع. ومــن الناحيــة 
ــأن هــذا العمــل هــو شــكل مــن أشــكال الفــن التركيبــي فــي  ــك ب الشــكلية، فبإمــكان المــرء الزعــم كذل

ــك الحقبــة. تل
توّضــح كافــة هــذه األمثلــة العشــوائية هــدف التقييــم الفنــي لهــذا المعــرض علــى وضــع المظهــر 
الخارجــي للعمــل الفنــي كمســاحة للقــاء مــا بيــن المــداوالت الجماليــة الداخليــة لعمليــة الفنــان 
ــد  ــا. فنحــن ننظــر، ونعتق ــم تكييفه ــا ت ــاً م ــي غالب ــة للمشــاهد والت ــن النظــرة الخارجي ــة، وبي اإلبداعي
أننــا نــرى مــا يكمــن أمــام أعيننــا. إن األعمــال الفنيــة التــي قمنــا بجمعهــا فــي هــذا المعــرض تدعونــا 
ــة، تبــدأ مالمــح  ــة أو الثالث ــة هــذه الدعــوة وإعــادة النظــر للمــرة الثاني ــى إعــادة النظــر، وعنــد تلبي إل
ــا يجــادل  ــه مــن خــالل األســلوب البصــري. كم ــع تتواصــل حقيقت ــد بالظهــور، وهــو واق ــع الجدي الواق
هــذا المعــرض بــأن االطــالع علــى عمــل فنــي بغــض النظــر عــن وســائطه أو حقبــة تكوينــه هــو نــوع مــن 
عمليــة فــك التشــفير التــي يحــاول مــن خاللهــا المشــاهد اقتفــاء تسلســل القــرارات الشــكلية التــي 
اســتخدمها الفنــان فــي تطويــع معرفتــه لعناصــر التكويــن البصريــة، وهــو مــا يأتــي ضمــن دراســة معقــدة 
لأليقونــات مــن رمــوز وشــفرات ليــس لهــا أن تنفصــل بشــكل تــام عــن اإلطــار الثقافــي الــذي تســتمر فــي 
العمــل ضمنــه كــدالالت حــول شــيء أكبــر مــن ذاتهــا. وبالتالــي، وكمــا تدعــو »مــاري أكتــون« فــي نصهــا 
التحليلــي لهــذه المطبوعــة، يتعلــم المــرء كيفيــة النظــر إلــى لوحــة أو عمــل فنــي. إن نــص »أكتــون« 
ــم والــذي يعكــس مــن نــواٍح عديــدة المســاهمات النظريــة الهامــة لكتابهــا "تعلــم رؤيــة اللوحــات"9  القيِّ
الصــادر عــام ١99٧، يعمــل بمثابــة دليــل أساســي مــن نــوع مــا، ليبــرز تقديــر بعــض المبــادئ األساســية 
للتفســير البصــري علــى الرغــم  مــن تهميشــها فــي كثيــر مــن األحيــان األخــرى. ومــن أجــل اســتيعاب 
ــة، يجــب تدريــب المشــاهد علــى تمييــز فرديــة كل جــزء مــن تلــك الصــورة بغــرض  قــوة الصــورة كامل
رؤيتهــا كاملــة. وبمجــرد أن نتعلــم كيفيــة النظــر، يمكننــا حينــذاك التقديــر الفعلــي لعمــل الفنــان 
العفــوي ظاهريــاً، والمعــّد مســبقاً بطابــع رســمي، والــذي يســتثمره الفنــان فــي العمليــة اإلبداعيــة التــي 

تتحــول مــن خاللهــا األجســام مــن تمثيــل للحيــاة إلــى تعليــق حولهــا.
"الخيــال  فــإن  األرســطي،  وبالحــّس  الفنــان.  خيــال  يكمــن  هــذه  التحــول  عمليــة  قلــب  وفــي 
)الفانتازيــا( هــو العمليــة التــي نصــّرح مــن خاللهــا بــأن صــورة مــا قــد تــّم تقديمهــا إلينــا."10 ومنــذ 
 )phantasia( "( كمــرادف للخيــال )"فانتازيــاphantasm( "اســتخدام »أرســطو« لكلمــة "الفنتازّيــة
باإلغريقيــة / "إماجيناتــو" )imaginatio( بالالتينيــة( وحتــى اآلن، فقــد شــهد تعريفنــا وتطبيقنــا لمــا 

٨( جيفري تشيبس سميث، 
»عصر النهضة الشمالية« )لندن: 

دار طباعة فايدون(، ص. ٧٨.
9( ماري آكتون، »تعلم رؤية 

اللوحات« )نيويورك: روتليج، 
)١99٧

١٠( أرسطو، الروح )ووتون-أندر-
إدج: دار كالريندون للنشر، ٢٠١6(، 

4٢٨أ ١-4. 
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مــن  المشــاهد  »مونيــز«  ويحــرم  الشــهيرة.  العالميــة  اللوحــات  ظهــر  عــن  للمشــاهد  الفنــان 
إمكانيــة رؤيــة الوجــه األمامــي للعمــل الفنــي، وهــو الجانــب الــذي عــادة مــا يتلّقــى اإلعجــاب 
مــن ذلــك، يتيــح الفنــان للمشــاهد فرصــة  بشــكل تقليــدي كتعبيــر عــن موهبــة الفنــان. وبــدالً 
ــى المســامير والفتحــات، والملصقــات والخربشــات، والخطاّفــات واألقــواس، وغيرهــا  االطــالع عل
يتــم  مــا  عــادًة  معلومــات  وهــي  اللوحــة،  وأصــل  قصــة  تفاصيــل  تكشــف  التــي  العالمــات  مــن 
حجبهــا عــن المشــاهد. وبــذا فــإن االلتقــاء مــع الجانــب المعاكــس مــن اللوحــة والمواجــه للجــدار 
يجبــر المشــاهد علــى االســتحضار، أو التخّيــل بالمعنــى األرســطي، للصــورة الغائبــة حســّياً لتلــك 
األعمــال الفنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قلــب العمــل الفنــي علــى ظهــره يعــزز إدراكنــا لإلطــارات 
المتناظــرة لهيــاكل العــرض، والتســاؤالت الدائــرة حــول التأليــف والمنشــأ، والتــي تؤثــر بشــكل 

غيــر مباشــر علــى الطريقــة التــي نــرى مــن خاللهــا أي عمــل فنــي.
ينتمــي عمــل »بــاول« و»مارليــن كــوس« إلــى جيــل رائــد مــن فنانــى الفيديــو الذيــن بلغــوا ذروتهــم 
فــي الســبعينيات مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن األعمــال التــي درســت الخصائــص الخادعــة 
ــام جــون  ــال »ن ــل مــن أمث ــر ســناً بقلي ــد مــن ســابقيهم األكب ــى عكــس العدي للصــورة المتحركــة. وعل
بايــك«، »دنيــس أوبنهايــم«، »دوغــالس ديفيــس« و»بيتــر كامبــس«، وآخريــن مــن نفــس الجيــل مثــل 
»فيتــو أكونســي« و»بــروس ناومــان«، أولــى الفنانــان اهتمامــاً أقــل بتواجدهــم علــى الشاشــة بهــدف 
ــد مــن  ــوع جدي ــو كن ــات الشــكلية للفيدي ــز اإلمكاني ــك بتعزي ــدالً مــن ذل ــق عروضهــم، ليهتمــوا ب توثي
الفــن التركيبــي. وفــي اقتبــاس لناقــد مجلــة »نيوزويــك« البــارز »هــاوارد يونكــر«، فقــد "صــّور شــريط 
»األداء« النمطــي فــي أوائــل الســبعينات الفنــان منهمــكاً فــي بعــض األعمــال الســاهية المتكــررة 
والمؤلمــة، كمــا لــو كان فعــل االنغمــاس فــي التعبيــر عــن الــذات يتطلــب فعــاًل مــن أعمــال التعذيــب 
الســترداده."12 وفــي أعمالهمــا، والتــي غالبــاً مــا اّتبعــت الخــّط التجريبي الســائد في ممارســة »ســتاينا« 
و»وودي فاســولكا« المتعــددة االختصاصــات، وهمــا مــن رواد فــن الفيديــو ومؤسســي »ذا كيتشــن« 
)مختبــر اختبــار الجمهــور الحــي( فــي نيويــورك فــي عــام ١9٧١، اســتغل الزوجــان الوجــود النحتــي 
لشاشــة الفيديــو كأداة لهــا أن توفــر للمشــاهد نافــذة علــى األحــداث الجاريــة فــي مــكان آخــر فــي 
الوقــت ذاتــه. وفــي فيديــو »البــرق« البســيط ظاهريــاً والــذي أنتــج فــي عــام ١9٧6، تنطــق »مارليــن« 
وهــي جالســة فــي المقعــد األمامــي لســيارة بالكلمــات التاليــة "ال يضــرب البــرق أبــداً عندمــا أبحــث 
عنــه. إال أنــه يأتــي عندمــا أنظــر بعيــداً". وعندمــا تنظــر »مارليــن« بعيــداً عــن الكاميــرا لمراقبــة البــرق 
ــك  ــرا، وبذل ــا مــن خــالل الكامي ــوراء نحون ــى ال ــا تنظــر إل ــه يضــرب عندم ــه ال يضــرب، إال أن ــا فإن خلفه
تفوتهــا رؤيتــه. وتحتــل الكاميــرا موقًعــا مميــًزا فــي هــذا العمــل، كاشــفة للمشــاهد عمــا تســتطيع المــرأة 
رؤيتــه أو ال. فمــا ال وجــود لــه بالنســبة إليهــا هــو موجــود لنــا ألننــا نســتطيع رؤيتــه. لقــد منحتنــا 
اإلمكانيــات التكنولوجيــة التــي توفرهــا الكاميــرا طريقــة جديــدة للوصــول، وبالتالــي رؤيــة أمــر مــا يبقــى 
غائبــاً لشــخص آخــر. ويثيــر عمــل »البــرق« ســؤاالً أساســياً احتــل موقعــاً مركزًيــا فــي تاريــخ نظريــة الفــن: 
"هــل يتجّلــى العمــل الفنــي عنــد اكتمالــه، أم أنــه يوجــد فقــط عندمــا يــراه المشــاهد؟" ويّدعــي التقييــم 
ــة، ويبــدو فيديــو  ــي أن العمــل يحقــق قوتــه بشــكل تــام عندمــا تصادفــه عيــن المشــاهد الفضولّي الفّن

»كــوس« مثــاالً واضحــاً علــى ذلــك.
ومـن خـالل مسـيرته المهنيـة التـي امتـدت علـى عـدة عقـود، قـام »ميـكل أنجلـو بيسـتوليتو«، 
وهـو أحـد الشـخصيات الرئيسـية فـي حركـة »آرتـي بوفيـرا« الفنيـة، بريـادة ممارسـة إدراج أغـراض 
الحيـاة اليوميـة فـي التركيبـات المفاهيميـة التـي تسـتعيد الخطـوط العريضـة لتيـارات تاريـخ الفـن 
الرئيسـية. ويسـتمر الفنـان مدفوعـاً بوعـي حـاد حـول الـدور الهـام الـذي يمكـن للفـن أن يلعبـه فـي 
والموسـيقى  واألداء  الفـن كالمسـرح  فـروع  بيـن  الفاصلـة  الخطـوط  ليطمـس  االجتماعـي  التفاعـل 
والنحـت، مكّونـاً أعمـاالً تعاونيـة قللـت مـن أهميـة عمليـة صنـع العمـل التقليديـة للفنـان المنفـرد. 
فنـرى فـي هـذا المعـرض عمـل »بيسـتوليتو« وعنوانـه »متـر مربـع ال نهائـي« وقـد تـم إعـادة تكوينـه 
لعرضـه هنـا، حيـث تـم إنتـاج العمـل األصلـي فـي عـام ١966. ويتكـّون العمـل مـن مرآتين تـم وضعهما 
الجـدار.  العليـا  المـرآة  تواجـه  حيـن  فـي  السـفلى  للمـرآة  العاكـس  السـطح  فيواجهنـا  بعـض،  فـوق 
وبالتالـي  رؤيتنـا  تجزئـة  إلـى  أّدى  عمـل  بتكويـن  الفنـان  قـام  البسـيط،  التجـاور  هـذا  خـالل  ومـن 
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وبالعــودة إلــى األعمــال، فقــد قــام الفنــان »جيمــس ويــب« بعمــل تركيــب »الصرخــة« الصوتــي مــن 
خــالل طلبــه مــن أعضــاء طاقــم متحــف »الملكــة صوفيــا« الصــراخ فــي وجــه عمــل المتحــف األكثــر 
بالــدالالت السياســية. عنــد  شــهرة مــن مجموعــة »بيكاســو«، وهــي لوحــة »غرنيــكا« المشــحونة 
ــأن الصــراخ فــي وجــه اللوحــة كان  ــى فــي عــام ٢٠٠٨، شــعر »ويــب« ب مواجهتهــا شــخصياً للمــرة األول
هــو رد الفعــل األكثــر مالءمــة لفتــح موضــوع المعانــاة اإلنســانية التــي تصورهــا، وتاريــخ االرتباطــات 
السياســية التــي تجســدها. ولــذا، فــإن الصــراخ أمــام اللوحــة ال يصبــح رداً يســتخدم أحــد أكثــر أشــكال 
التعبيــر الغريزيــة وحســب، والتــي تتغلــب علــى قدراتنــا العقليــة عندمــا ال تكــون الكلمــات قــادرة علــى 
التعبيــر عــن المشــاعر الغامــرة النابعــة عــن الرعــب أو األلــم غيــر المفهــوم، فتصبــح الصرخــة بــدالً مــن 
ذلــك رمــًزا "ليــس للفــن ومــا يمثلــه وحســب، بــل للطريقــة التــي ننظــر بهــا إلــى الفــن كذلــك." وبشــكل 
رســمي، نجــح »ويــب« فــي إبــراز غيــاب العمــل الفنــي مــن خــالل تســليط الضــوء علــى تأثيــره الحتمــي. 
وبقيامــه بذلــك، يــزّود »ويــب« المشــاهد بأســلوب جديــد للنظــر أو الوصــول إلــى موضــوع اللوحــة 

المؤلــم، والدراســة التصويريــة المتعلقــة بهــا والمتأصلــة بعمــق فــي ذاكرتنــا.
ــى -  ــة: المشــي إل ــا »صــور تاريخي ــوم أعمــال »غوســتاف ميتزغــر« ومنه ــى نحــو مشــابه، تق وعل
ــا،  ــى - أنشــلوس، فيين ــى الجبــل، القــدس، ٨ نوفمبــر ١99٠« و»صــور تاريخيــة: الزحــف إل مذبحــة عل
مــارس ١9٣٨« بتوظيــف اســتراتيجيات شــكلية محــددة، وإن كانــت مختلفــة تماًمــا عــن تلــك الخاصــة 
بـ»ويــب«، وذلــك بغــرض الكشــف مــن خــالل الغيــاب عــن اإلبهــام المحيــط ببعــض من أحــداث التاريخ 
األكثــر فظاعــة. ويعــود العمــالن الفنّيــان إلــى سلســلة »صــور التاريخيــة« لـ»ميتزغــر«، والتــي اســتمّرت 
خــالل األعــوام ١99٠ وحتــى ١996. وفــي كلٍّ مــن العمليــن الفنييــن، يفــرض »ميتزغــر« حاجــًزا مادّيــاً بين 
المشــاهد والصــورة التــي يتمحــور العمــل الفنــي حولهــا، ممــا يجعــل الوصــول الكامــل إلــى العمل بشــكل 
ــى«، بتكبيــر صــورة باألبيــض واألســود  ــي أمــراً مســتحياًل. حيــث قــام »ميتزغــر« فــي »المشــي إل مرئ
لمذبحــة األقصــى التــي وقعــت علــى جبــل الهيــكل فــي القــدس فــي ٨ أكتوبــر ١99٠. وتعكــس الصــورة 
جنــوداً إســرائيليين يطلقــون النــار علــى حشــد مــن النــاس، مــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة العشــرات مــن 
الفلســطينيين. وعّلــق »ميتزغــر« الصــورة الكبيــرة بالحجــم الطبيعــي خلــف ســتارة متســاوية األبعــاد، 
تــاركاً مســافة ضيقــة جــداً بينهمــا. وبذلــك، يجعــل قــرب الصــورة الفوتوغرافيــة مــن الســتارة المعّلقــة 
ــى الرغــم مــن الســماح  ــة العمــل بشــكل كامــل، وهــذا عل ــى المشــاهد رؤي أمامهــا مــن المســتحيل عل
للمشــاهد بالتقــدم خلــف الســتار. كمــا اســتخدم الفنــان فــي »الزحــف إلــى« أســلوباً مشــابهاً، إال أن 
الصــورة المكّبــرة قــد وضعــت هــذه المــّرة علــى أرض المعــرض لتغطّيهــا قطعــة قمــاش متســاوية الحجــم 
تــم وضعهــا فوقهــا. ويعكــس هــذا العمــل »ميتزغــر« إحدى فظائع المحرقــة اليهودية »الهولوكوســت«. 
ــي عــام  ــداه ف ــي وال ــي عــام ١9٢6، ليختف ــن ف ــن يهوديي ــى والدة »ميتزغــر« لوالدي وتجــدر اإلشــارة إل
١94٣ بعــد ترحيلهمــا إلــى بولنــدا. وُتظهــر الصــورة الصحفيــة التــي يســتخدمها »ميتزغــر« هنــا قيــام 
اليهــود بغســل شــارع فــي فيينــا. وكان ذلــك بعــد فتــرة قصيــرة مــن أحــداث »أنشــلوس« وضــم النمســا 
إلــى ألمانيــا النازيــة فــي ١٢ مــارس ١9٣٨. وتبــدو الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن للمشــاهد مــن خاللهــا 
رؤيــة الصــورة هــي الزحــف تحــت قطعــة القمــاش التــي تغطيهــا. ومــن خــالل وضــع كل مــن يديــه 
وركبتيــه علــى األرض، يتعــرض المشــاهد لتجربــة ملموســة مشــابهة لتلــك التــي أجبــر عليهــا األشــخاص 
الذيــن تــم تصويرهــم فــي هــذه الصــورة. ومــن خــالل تالعبــه الشــكلي بالمقيــاس واآلليــة التــي قــام فيهــا 
بتقديــم الصــور المختــارة، َعِمــل »ميتزغــر« علــى تجريــد فعــل الرؤيــة مــن الــدور المركــزي الــذي عــادة 
مــا يتــم تخصيصــه للعيــون وتحويلــه إلــى الجســد بأكملــه، والــذي أصبــح اآلن أداة ألســلوب جديــد مــن 

الرؤية/التجربــة كّليــاً.
التــي  األخــرى  الفنيــة  األعمــال  مــن  بالعديــد  المعــرض  يزخــر  األمثلــة،  هــذه  جانــب  وإلــى 
التفاعــل  عــن  الناشــئة  المتعــددة  واالرتباطــات  التفســيرات  إثــارة  علــى  ذاتــه  بالقــدر  تعتــزم 
تســتند  التــي  والتركيبيــة  الشــكلية  االســتراتيجيات  خــالل  ومــن  والحضــور.  الغيــاب  بيــن  مــا 
عليهــا مجموعــة متنوعــة مــن االهتمامــــات المفاهيميــة، تنجــح كل مــن هــذه األعمــال الفنيــة 
فــي إيصــال المعنــى الداللــي نتيجــة لمظهرهــا المرئــي والمــادي الدقيــق. ولنأخــذ عمــل »فيــك 
مونيــز« وعنوانــه »امــرأة تكــوي«، وهــو ينتمــي إلــى سلســلة أعمــال »فيرســو«، حيــث يكشــف 
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وموضوعاتهــا. كمــا أن هنالــك مجموعــة أخــرى مــن األعمــال الفنيــة فــي هــذا المعــرض والتــي تقتــرض، 
أو تحاكــي، أو تبنــي علــى الصفــات الشــكلية ألنــواع محــددة مــن الفــن التاريخــي فــي إيمــاءة نقديــة 
حاســمة مــن نــوع مــا. إن هــذه األعمــال التــي تهــدف إلــى كونهــا تقليــداً بشــكل أقــل، وحيلــة بشــكل 
أكبــر، تســعى إلــى تقويــض االرتباطــات الجامــدة، والروايــات الثابتــة التــي ســاعدت تلــك "المزمعــات" 

علــى خلقهــا مــع مــرور الزمــن.
أمــا خياطــة »غــادة عامــر« الدؤوبــة التــي يبــدو مــن الواضــح أنهــا "غــزو لمجــال الرســم الذي يســيطر 
عليــه الرجــال مــن خــالل حرفــة نســائية تقليديــة"،14 هــي فــي جوهرهــا الملمــوس عمليــة لســحب إبــرة 
مــراراً وتكــراراً عبــر ســطح مــا. وفــي إيمــاءة رمزيــة، وفــي كل مــرة تختــرق فيهــا اإلبــرة القمــاش، فهــي 
تصــادق علــى نمــوذج جديــد إلعــادة كتابــة تاريــخ الفــن. وتوّضــح لوحــة »عامــر« وعنوانهــا »لمحــة 
إلــى لوحــة جديــدة«، والتــي يتــم عرضهــا فــي هــذا المعــرض، لهــذه النقطــة بشــكل مناســب. وللوهلــة 
ــة، فــال يتمكــن المشــاهد إال مــن فــك رمــوز  ــد مــن لوحــات الفنان ــى، وكمــا هــو الحــال مــع العدي األول
عالمــات الخيــوط التــي تتخلــل الســطح بأكملــه فــي انعــكاس لتعبيريــة »بولــوك« التجريديــة وغيرهــا 
مــن الشــخصيات الرئيســية لتلــك المدرســة. وكمــا تضعهــا »مــاورا رايلــي« فــي دراســة نشــرت حــول 
أعمالهــا، "فــإن اقتبــاس »عامــر« المتعمــد لقطــرات »بولــوك« يضعهــا بشــكل مباشــر فــي الســاللة 
ــة، أو كشــف زيــف  ــة التجريدي ــي للتعبيري ــة للفنانيــن المهتميــن باســتحضار النمــط اإليمائ التاريخي
الذكــورة المفرطــة فــي "تنقيطهــا القــاذف."15 وعنــد التدقيــق بشــكل أكبــر، تبــدأ مالمــح صــورة أخــرى 
فــي الظهــور. فتظهــر مــن تحــت الســطح الــذي أتّمــت خياطتــه ســّت نســاء يتطّلعــن لألســفل فــي حيــن 
تكســو وجوههــن نظــرة مطمئنــة، وتنشــغل أيديهــن فــي ممارســة نشــاط مبهــم، فهــل يقمــن بالحياكــة، 

ــت أيديهــن فــي وضــع الصــالة؟ أم ُضمَّ
األعمـال  مـن  غنيـة  هيئـة  بتكويـن  شـيرمان«  »سـيندي  قامـت  الوافـرة،  ممارسـتها  خـالل  مـن 
حّللـت مـن خاللهـا التصاويـر االختزاليـة للنسـاء مـن خـالل اقتفـاء تاريـخ التمثيـل البصـري عبـر عـدة 
الفنانـة كإحـدى  مكانـة  وعـززت  عقـود  خمسـة  لحوالـي  امتـدت  مهنـة  مـدار  وعلـى  مضـت.  قـرون 
أكثـر الشـخصيات المعروفـة فـي عالـم الفـن المعاصـر، أدرجـت »شـيرمان« نفسـها مـراًرا وتكـراًرا فـي 
والمظاهـر.  والشـخصيات  األدوار  مـن  متنوعـة  مجموعـة  فـي  ظهـرت  حيـث  الفوتوغرافيـة،  صورهـا 
كانـت »شـيرمان« فـي الوقـت ذاتـه المصـور وموضـوع الصـورة، والمخـرج والممثـل، وفنـان الماكيـاج 
والعارضـة، لتدمـج مـا بيـن المهـارات التقنيـة للتصويـر الفوتوغرافـي فـي االسـتوديو وحرفـة األداء أمام 
الكاميـرا، مـا نتـج عـن ممارسـة فريـدة مـن الناحيـة الشـكلية فـي قدرتهـا علـى اإلدارة وإعـادة ابتـكار 
مجموعـة ال متناهيـة مـن األنـواع واألسـاليب. وقـد بـدا ذلـك جلّيـاً للمـرة األولـى مـن خـالل سلسـلتها 
مـن الصـور باألبيـض واألسـود تحـت عنـوان »لقطـات سـينمائية بـال عنـوان« فـي أواخـر السـبعينيات، 
والتـي أعـادت فيهـا تمثيـل األدوار النمطية النسـائية التي تظهر في األفالم الفنية المسـتقلة واألفالم 
السـوداء. ويأتـي إنجازهـا التالـي بعـد ذلـك مـن خالل سلسـلة »بورتريهـات تاريخية« والتي تـم إنتاجها 
خـالل العاميـن ١9٨9 و١99٠، حيـث قامـت باالسـتعارة مـن أسـلوب لوحـات كبـار الفّنانيـن األوروبييـن 
القدامـى، لتصـّور نفسـها فـي عـدد مـن الشـخصيات مثـل بائعـة الحليـب، والسـيدة األرسـتقراطية، 
وحتـى فـي دور كاهـن دينـي. كمـا يأتـي عملهـا »دون عنـوان، رقـم 466« ضمـن سلسـلتها »بورتريهـات 
مـا ورد فـي فتـرات سـابقة مـن مسـيرة الفنانـة المهنيـة، إذ اسـتمر هـذا العمـل  المجتمـع«، مـردداً 
والسلسـلة التـي ينتمـي إليهـا بدراسـة مفاهيـم األنوثـة والنسـوية والجمـال األنثـوي كمـا تـم تكييفهـا 
وعرضهـا فـي تقاليـد التمثيـل البصـري. وعلـى عكـس التمثيـالت السـابقة أمثـال "صـور وجـوه" في عام 
٢٠٠٠، حيث قامت الفنانة بتصوير النسـاء المنشـغالت بتقّدمهن بالسـن أمام خلفيات خالية، تحيط 
النسـاء اللواتـي تـم تصويرهـن هنـا ركائـز وافـرة ضمـن محيـط َتـرِف. فتبـدو رمـوز السـلطة هـذه وكأنهـا 
أضحـت اسـتراتيجّيتهن لهزيمـة السـنين وفـرض سـلطتهن، وصـرف انتبـاه الناظـر إليهـن عـن مظهرهـن 
المزّيـف. ومـن خـالل هـذه المقتطفـات المتجانسـة ظاهرّيـاً علـى الرغـم مـن تباينهـا بشـكل واضـح، 
تكشـف »شـيرمان« عـن حيلـة فـي هـذا النوع من الفنـون، وهي تقليل االهتمام فـي العمل على تقاليد 
فـن البورتريـه التاريخـي، والتركيـز بـدل ذلـك علـى القـوة الخادعـة للصـور فـي تحديد وإعـالم منظورنا، 

والـذي يتـدارس فـي حالـة هـذا العمـل للمثـل العليـا للجمـال األنثـوي.

١4( للمزيد حول هذا الموضوع، 
أنظر ماورا رايلي، لوري آن فاريل، 

غادة عامر ومارتين أنتل )محررون(، 
غادة عامر )نيويورك، غريغوري ر. 

ميلر وشركاه، ٢٠١٠(. 
١5( نفس المصدر السابق، 

ص. ٢5.

بعثـرة منظورنـا حـول المســـاحة التـي نقـف فيهـا، ليحّثنـا ذلـك التجـّزؤ البصـري علـى إعـادة اعتبـار 
العالقــــات المسـاحية بيـن أجسـادنا والعالـم المـادي المحيـط بنـا.

إن فكــرة مشــاهدة شــيء مــا كوســيلة لتأكيــد وجــوده هــي قطعــاً إحــدى الخيــوط المفاهيميــة التــي 
تــم نســجها فــي تركيــب »هانز-بيتــر فيلدمــان« وعنوانــه »اجتمــاع منفــرد )درب التبانــة(«. وعلــى 
عكــس كافــة األعمــال الفنيــة األخــرى فــي المعــرض، فــإن الطريقــة الوحيــدة التــي ُيســمح للمشــاهدين 
فيهــا بمشــاهدة العمــل هــي بشــكل فــردي شــخصاً تلــو اآلخــر. وتقــف قاعــدة اعتياديــة بســيطة وســط 
ــة  ــم إلصــاق الفت ــة«، كمــا ت ــدوق مــن شــوكوالتة اســمها »درب التبان ــع فوقهــا صن ــرة وِض ــة صغي غرف
تحمــل كلمــة "ال" علــى ســطح القاعــدة بمحــاذاة صنــدوق الشــوكوالتة. إن حقيقــة كونــك وحــدك 
ــة خــالف  ــون بســيط للغاي ــة االســتجابة لمــا هــو قان ــع مــن حــّدة التســاؤل حــول كيفي ــة ترف ــي الغرف ف
ذلــك. فمــن ناحيــة، وكمــا هــو واضــح مــن خــالل الالفتــة، فــإن حــس االلتــزام بعــدم تنــاول قطعــة مــن 
ــي  ــي ف ــاد لمــس عمــل فن ــر المعت ــه مــن غي ــداً نظــًرا ألن ــزداد األمــر تعقي ــزداد حــّدة. وي الشــوكوالتة ي
متحــف أو مســاحة للمعــرض. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن حقيقــة كونــك وحــدك فــي الغرفــة تثيــر الســؤال 
األزلــي: هــل تعمــل بوصلتــك األخالقيــة حســب محــور خارجــي هدفــه تجّنــب العقــاب والســعي نحــو 
الثــواب، أم أنهــا مدفوعــة بمجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ األخالقيــة الداخليــة؟ ومــن خــالل هــذا 
ــام »فيلدمــان« بالتالعــب بشــكل شــكلي  ــه، ق ــي الوقــت ذات ــي البســيط والمشــحون ف التركيــب الفّن
بقواعــد التفاعــل، ليــس فقــط فــي مــا يتعلــق بالتفاعــل المــادي للــزوار مــع العمــل الفنــي كجســم مــادي 
فــي المســاحة الحقيقيــة، ولكــن أيضــاً فــي مــا يتعلــق بقضايــا الســلطة والمراقبــة ووجــود قواعــد أخالقيــة 

شــاملة بشــكل مماثــل. 
ويبــرز فــي َعَملــي لطيفــة بنــت مكتــوم »مراقبــو التغييــر 4« و»تقليــد شــفوي« التوّتــر الناجــم عــن 
ــن لهــا عــن  ــراد المراقبي ــن األف ــق والدائمــة التحــرُّك وبي ــي األف ــة ف ــة الكامن ــن المدين ــا بي التناقــض م
ــه  ــى أن ُبعــد والســاكنين عنــد مقارنتهــم بهــا. ويتفاعــل المراقبــون فــي كال العمليــن مــع مــا يبــدو عل
محاولــة لمواجهــة التغييــرات ســريعة الوتيــرة التــي شــهدوها تجتــاح مدينتهــم األم. ويعكــس وجهــة 
ــى كال  ــى شــهود عل ــا إل ــة لن ــى مســافة أبعــد مــن المراقــب، ُمِحيل ــا عل ــة مشــهَدين يضعانن نظــر الفنان
الفعليــن المتزامنيــن مــن تطــور مســتمر للمدينــة ومراقبيــن لهــا. ويمتــد فعــل النظــر إلــى مــا بعــد ســطح 
ــى  ــة الفنيــة. ويتطــّرق العمــالن إل ــى المســاحة ثالثيــة األبعــاد التــي نشــغلها داخــل الصال الصــورة وإل
األســئلة المتعّلقــة بالحداثــة، ويعيــد إلــى الواجهــة تســاؤالت متعّلقــة بالحفــاظ علــى التقاليــد كوســيلة 

لبنــاء األمــة.
ونجــد كذلــك فــي هــذا المعــرض ثالثــة مــن صــور »تومــاس ســتروث« وسلســلته الفوتوغرافيــة 
»صومعــة« المنتميــة إلــى مجموعــة أعمالــه ذات األمــد الطويــل، والتــي يقــوم فيهــا بتصويــر زّوار 
المتاحــف عنــد نظرهــم إلــى األعمــال الفنيــة. ويبــدو أفــراد الجمهــور فــي هــذه الصــور المعّلقــة قريبيــن 
ــه هــو  ــح جمهــور الفــن ذات ــا، ليصب ــوع م ــز كالســيكي مــن ن مــن بعضهــم وكأنهــم أشــكال ضمــن إفري
العمــل الفّنــي الــذي تتفّحصــه نظرتنــا. وكمــا يصفــه »مايــكل كيملمــان«، فــإن "عمــل »ســتروث« 
يســتلزم بشــكل جزئــي حجــب )وبالتالــي إجبارنــا علــى التركيــز بشــكل أكبــر علــى( تلــك الفروقــات 
بيــن المســاحات الثــالث: الكامنــة فــي اللوحــات التــي يقــوم بتصويرهــا، والتــي يتــم شــغلها مــن قبــل 
ــك الصــور."13 ومــن  ــى تل ــا إل ــد نظرن ــي نشــغلها نحــن عن ــك الت ــك اللوحــات، وتل ــى تل ــراد ينظــرون إل أف
ــا، يجعــل »ســتروث«  ــرون بالنظــر إليه ــي يقــوم الزائ ــب اللوحــات الت ــى جان ــه إل خــالل نصــب كاميرت
ــام بحصــد النظــرات المنعكســة  ــد ق ــة ق ــال الفني ــن األعم ــة أي م ــد بمعرف ــن بشــكل متزاي ــا راغبي مّن
علــى وجــوه األفــراد، والتــي تتــراوح مــا بيــن الرهبــة والبهجــة، والتأّمــل والحيــرة. وربمــا تكــون تصاويــر 
»ســتروث« أحــد أفضــل أســاليب وصــف الكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا توليــد المعرفــة عــن طريــق 
فعــل النظــر ضمــن ســياق المتحــف، ليــس فــي مــا يتعّلــق باألعمــال الفنّيــة ذاتهــا وحســب، وإنمــا حــول 

مــا هــو مرتبــط باألفــراد واألماكــن والمواضيــع التــي تمّثلهــا تلــك األعمــال كذلــك.
إن كافــة األعمــال الفنيــة التــي قمنــا بتناولهــا حتــى اآلن هــي مرتبطــة ولــو بدرجــات متفاوتــة مــع 
ثنائيــة الغيــاب مقابــل الوجــود. حيــث ومــن خــالل التعقيــد الشــكلي للمظاهــر البصريــة لتلــك األقطــاب 
إلــى مواضيعهــا  غيــر متوقــٍع  فريــداً  للمشــاهد مدخــاًل  األعمــال  مــن هــذه  توفــر كل  المتعارضــة، 
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عن اإلبصـــار ســــام بردويـل و تيل فلــرات  
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ــم  ــراً ل ــى العقــل والمنطــق. وبهــذا فقــد تــم منــح الطبيعــة تقدي عــن العاطفــة والحــدس وتفضيلهــا عل
ُيســَبق نظــراً لقدرتهــا علــى غــرس رهبــة ال مثيــل لهــا، واســتحضار أقــوى المشــاعر فــي الــروح البشــرية. 
وباإلمــكان تفســير »بحــر الجليــد« علــى أنهــا مــالذ أخيــر مــن نــوع مــا، ومــكان مرعــب إال أنــه مألــوف 
يمكــن أن يلجــأ إليــه انعزالــي قديــم إلعــادة شــرارة شــدة شــعور المــرء بالوجــود، وهــو أمــر ليــس بمقــدور 
شــيء ســوى الطبيعــة )وبـــ"ال" التعريــف( أن تحققــه. علــى الرغــم مــن قــوة الطبيعــة المرعبــة التــي ال 
يمكــن الســيطرة عليهــا، فــإن الطبيعــة كانــت والزالــت بالنســبة إلــى »فريدريــك« الخــالص المطلــق مــن 
اليــأس الناجــم عــن التطــور البشــري. وتأتــي إعــادة تكويــن »كاســيبير« لعمــل »بحــر الجليــد« بهــدف 
أن يعمــل بمثابــة بيــان نقــدي حــول التغيــر المناخــي. وتماشــياً مــع ممارســته فــي بنــاء النمــاذج التــي 
ــان  ــة، أعــاد الفن ــة والمســاحات المعماري ــة المشــاهد الحضري ــي تكــرر بأمان ــة، والت ــم تنفيذهــا بدق ت
تكويــن هــذه الصــورة لــألرض المقفــرة بدقــة مضنيــة. ولكنــه اســتخدم هــذه المــرة مــواد قابلــة للتلــف 
ــك بهــدف الكشــف  ــة أخــرى، وذل ــات الصــودا مــن مطبخــه وغيرهــا مــن مــواد اعتيادي ــل بيكربون مث
عــن األضــرار التــي ال يمكــن إصالحهــا والتــي ألحقتهــا البشــرية بالطبيعــة، تاركــة إياهــا عزلــى دون 
حمايــة. وعــالوة علــى ذلــك، يســتجوب عمــل »بحــر الجليــد« مفاهيــم األصالــة واالبتــكار، مشــيراً إلــى 
ــى شــعار  ــه المفقــودة، أو حت ــن هالت ــن« حــول العمــل وبي ــن مفهــوم »بينجامي ــا بي تفاعــل متجــدد م

»ماكلوهــان« الشــهير "الوســيلة هــي الرســالة".
ــا الحجــم فــي هــذا المعــرض، وعنواناهمــا »منظــر  ــا »كاســيبير« الفوتوغرافيتــان كبيرت أمــا صورت
طبيعــي مــع منــازل )مقاطعــة »دوتشــيس«، نيويــورك( رقــم ٧« و»منظــر طبيعــي مــع منــازل )مقاطعــة 
»دوتشــيس«، نيويــورك( رقــم ٨«، فتقدمــان المشــاهد إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب مســيرة الفنــان 
المهنيــة والتــي امتــدت ألكثــر مــن 4٠ عامــاً اســتجوب خاللهــا »كاســيبير« ادعــاءات التصويــر حــول 
التمثيــل الصــادق. فجــاء تحليلــه المســتمر لهالــة األصالــة المحيطــة بالصــورة الفوتوغرافيــة مــن خــالل 
تصميمــه وصنعــه الدقيــق ألماكــن تبــدو حقيقيــة، ليقــوم بعدهــا بتنظيمهــا وتصويرهــا. وتبــدو الصــور 
الناتجــة عــن هــذه العمليــة "شــاعرية وسياســية فــي الوقــت ذاتــه، مكّونــة انعكاســاً زائفــاً يســتولي علــى 
الواقــع لكشــف مــا يعتقــده المــؤّرخ الفيــن »هــال فوســتر«، فــي اقتباســه لـ»فرويــد«، علــى أنــه "علــم 
األمــراض النفســية فــي الحيــاة اليوميــة."19 وتنتمــي الصورتــان قيــد العــرض إلــى هــذا النــوع مــن أعمــال 

الفنــان.
ــذي ينضــح مــن هــذه  ــي غموضهمــا. إن االنطــواء ال ــن ف ــن وُمقِلقتي ــر مأهولتي ــدو كالهمــا غي فتب
الصــور الُمَنظَّمــة يذّكرنــا بشــكل عجيــب باالنعــزال الموجــود فــي لوحــة »بحــر الجليــد« لـ»فريدريــك«، 
وكأن »كاســيبير« يــوّد مواجهتنــا بخــداع تلــك المجتمعــات المتصــّورة، والتــي يأتــي أفضــل تمثيــل 
لهــا مــن خــالل المجّمعــات المســّورة التــي يصادفهــا المــرء فــي أجــزاء معينــة مــن الواليــات المتحــدة 
والشــرق األوســط، حيــث يبــدو هــدف الفنــان فــي كشــف نمــوذج اإلبعــاد النفســي الــذي يكمــن وراء 

تلــك الهيــاكل المشــّيدة.
ــة التــي  ــون الباقــون فــي هــذا المعــرض لمجموعــة متنوعــة مــن المواقــف الجمالي ويمثــل الفنان
تقــّدم للمشــاهد طرقــاً جديــدة للرؤيــة مــن خــالل اســتخدام اســتراتيجيات شــكلية مختلفــة. إذ يقــوم 
كل مــن »يواكيــم كورتيــس« و »أدريــان ســوندرإكر« بإعــادة إنتــاج صــور ألعمــال فنيــة معروفــة 
أو أحــداث تاريخيــة، وســحب الكاميــرا للكشــف عــن األدوات التــي يتــم اســتخدامها إلنتــاج صــور 
ــة. مــن خــالل  ــا عــن الصــورة النهائي ــم عزله ــا يت ــي عــادة م ــا، والت ــط له ــم التخطي ــي يت االســتوديو الت
تضميــن بقايــا تكويناتهــم )مــن طــالء، غــراء، صــوف قطنــي، إلــخ.(، يقــّدم الفنانــون صــورة داخــل صــورة. 
وهــي محاولــة كمــا يصــّرح الفنانــان "لتــرك المشــاهد مختــل التــوازن بيــن إعــادة تكويــن الماضــي وبيــن 
بيئــة االســتوديو فــي الحاضــر." وهــو أمــر ذكــر الفنانــان أنــه جــاء بدافــع مــن الرغبــة فــي "التفــّوق علــى 
واســتجواب الجانــب الوثائقــي للتصويــر الفوتوغرافــي."20 وُتذّكــر هــذه الهيئــة الشــفافة مــن التصويــر 
الفوتوغرافــي المشــاهد بــأن نشــر المعلومــات مــن خــالل الصــور ال يخلــو مــن تأثيــر الصياغــة غيــر 

ــع الصــور. الموضوعيــة لصان
ويمّثــل عمــل »منــى حاطــوم« وعنوانــه »ال ســبيل 4« فــي ظاهــره مصفــاة مطبــخ اعتياديــة ثبتــت 
ــة مســامير فــي ثقوبهــا، ليقــوم تدّخلهــا الشــكلي هــذا بمنــع المصفــاة مــن إتمامهــا لوظيفتهــا.  الفنان
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»شــانا مولتــون« هــي مــن الفنانــات األخريات في المعــرض والتي ترتكز أعمالهــن على االهتمامات 
النســوية. حيــث تقــوم أعمــال الفيديــو الخاصــة بهــا بتحــري الجــزع البشــري عــن طريــق »ســينثيا«، 
وهــي شــخصية األنــا األخــرى المبتذلــة للفنانــة، والتــي تبحــر فــي كــون ســريالي يشــابه الحيــاة المنزليــة. 
فــي كال عملــي الفيديــو، تقــوم الفنانــة بدفــع الحــدود البصريــة لفــن »الفيديــو« واإلمكانــات التقنيــة 
للمونتــاج، وبذلــك تخلــق بيئــة خياليــة تتحــدى قوانيــن المــادة والجاذبيــة. وتســمح أعمالهــا للمشــاهد 
ــد النزعــة االســتهالكية  ــد ينتق ــق رؤيتهــم بشــكل جدي ــار األشــياء والمنتجــات عــن طري إلعــادة اعتب

الجماعيــة والحاجــة الملحــة للكمــال والتــي تهيمــن علــى مجتمعنــا.
أمــا »ماركــوس شــينوالد«، فهــو أحــد الفنانيــن اآلخريــن فــي معرضنــا ممــن أســفرت ممارســته 
متعــددة التخصصــات عــن مجموعــة مــن األعمــال المتباينــة التــي تبنــى -حرفّيــاً- علــى أنمــاط مختلفــة 
مــن الفــن التاريخــي. إذ يســتخدم »شــينوالد« لوحــات يعــود تاريــخ أغلبهــا إلــى أســلوب »بيدرميــر« 
النمســاوي ليرســم عليهــا عناصــر متضاربــة تمّثــل أطرافــاً صناعيــة أو معــّدات طبيــة أو أدوات للتقييد، 
مســتحضراً ببراعــة ســياق القــرن التاســع عشــر القاســي الــذي تــم اختــراع تلــك األدوات خاللــه، والعالقة 
بيــن مدينــة فيينــا وتخصــص علــم النفــس والتحليــل النفســي الفرويــدي. كمــا يعيــد الفنــان تجميــع 
قطــع األثــاث مــن نفــس الفتــرة الزمنيــة فــي تركيبــات نحتيــة قابلــة للتغييــر فــي الكشــف عــن ســماتها 
المجســمة. وتتخلــل تدخــالت »شــينوالد« الشــكلية فــي لوحاتــه، والتــي يقــوم هــذا المعــرض بتقديــم 
ثالثــة منهــا، مــن خــالل مفارقــات تاريخيــة غامضــة. إذ ال يتمكــن المشــاهد مــن وضــع تلــك األعمــال 
ضمــن فتــرة تاريخيــة أو نمــط فّنــي محــدد بشــكل واضــح، ويتيــح اإليحــاء المتمــرد الــذي يتخلــل أعمالــه 
بالتمّلــص مــن التصنيفــات الزمنيــة واألســاليبية الملحوظــة التــي أصبحــت دليلنــا إلــى فهــم الفــن 
وروابطــه الثقافيــة. ومــن خــالل هــذه العمليــة مــن التالعــب التركيبــي، يســلط »شــينوالد« الضــوء علــى 
ــد  "القــوة التحويليــة للتركيــب الثقافــي،"16 ليقــّدم لنــا طريقــة للنظــر إلــى الفــن تتجــاوز العــبء الُمقيِّ

لـ"األنظمــة" التاريخيــة للفــن، وللثوابــت القياســّية التــي تجســدها تلــك األنظمــة.
أمــا عمــل »خارطــة األيــام« للفنــان »غرايســون بيــري«، فهــو يعكــس كافــة الســمات المرئيــة لوثائــق 
الخرائــط التاريخيــة، إال أنــه فــي الواقــع تفســير الفنــان الفريــد مــن نوعــه لفــن البورتريــه. وفــي حيــن تــم 
التخطيــط لهــذا ليكــون أقــرب إلــى اســتعارة مــن كونــه تمثيــاًل واقعيــاً، إال أن »بيــري« يؤكــد أن العمــل 
يســتمد مراجعتــه األســلوبية مــن الخرائــط الهولنديــة التاريخيــة للمــدن المســّورة وتحصيناتهــا.17 ومــن 
الجديــر بالذكــر أن هــذا المعــرض يقــّدم كذلــك خارطــة »جــون ســبيد« مــن عــام ١6٢6 لإلمبراطوريــة 
ــة. ويســتحضر  ــة المتحــدة الحديث ــة اإلمــارات العربي ــا هــو اآلن دول ــا م ــي يظهــر فيه ــة، والت العثماني
ــّدم الحــاج«،  ــا »تق ــة مــن عــام ١6٧٨ وعنوانه ــان« المجازي ــك خريطــة »جــون بني عمــل »بيــري« كذل
كمــا اســُتلِهمت بــذات القــدر مــن قصيــدة »فيليــب الركيــن« القصيــرة »أيــام« مــن عــام ١95٣، والتــي 
يتســاءل فيــه الشــاعر عــن معنــى الواقــع المعاصــر. وعنــد الوقــوف أمامهــا للمــرة األولــى، تبــدو خريطــة 
»بيــري« وكأنهــا تصويــر قديــم لمــا قــد يكــون مدينــة مــن العصــور الوســطى. إال أنــه عنــد النظــر عــن 
قــرب، تبــدأ العناصــر التركيبيــة للعمــل فــي الكشــف عــن الطبيعــة الحقيقيــة للصــورة ووظيفتهــا: فهــي 
تخطيــط لشــخصية الفنــان مــن صالــح وطالــح وآالم ومــا ســواها. وتبــدأ إشــارات الشــوارع بالكشــف عــن 
نقــاط قــوة وضعــف »بيــري«. "مشــلول بالتــردد" علــى ســبيل المثــال هــو اســم الطريــق الــذي يمــر عبــر 
منطقــة "العــادة." وبعيــداً عــن كونهــا تشــبيها لشــخصية الفنــان ببســاطة، تجمــع »خريطــة األيــام« مــا 
بيــن االهتمامــات الرتيبــة لحيــاة الفــرد وبيــن تســاؤالت أكثــر شــمولية، لتقــّدم للمشــاهد مــن خــالل 

ذلــك تصويــراً عميقــاً ونقديــاً فــي العــادة حــول المقومــات المعقــدة للمجتمــع ككل.
وفــي ذات ســياق اســتخدام فنانيــن آخريــن فــي هــذا المعــرض ألســاليب وأنمــاط تاريخيــة بــارزة، 
يشــير »جيمــس كاســيبير« فــي أعمالــه إلــى الحقبــة الرومانســية، إال أن ممارســته هــذه دقيقة وواضحة 
نظــراً العتمــاده علــى لوحــة رســام المناظــر الطبيعيــة األلمانــي الرومانســي »كاســبر ديفيــد فريدريــك« 
وعنوانهــا »بحــر الجليــد«. قــام »فريدريــك« بإتمــام اللوحــة فــي عــام ١٨٢4 فــي فتــرة الحقــة مــن حياتــه 
عندمــا بــدأت شــعبيته فــي االنخفــاض. وربمــا عكــس حــس اللوحــة المفعــم بالحــزن والتحفــظ الســاحق 
لالنعــزال الــذي أحــاط الفنــان نفســه بــه، إذ كان يعيــش وكأنــه "األكثــر انعــزاالً مــن المنعزليــن."18 وقــد 
ــاع  ــى الدف ــر إل ــادئ عصــر التنوي دعــا موقــف المذهــب الرومانســي المناهــض للعصــر الصناعــي ومب
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عن اإلبصـــار ســــام بردويـل و تيل فلــرات  

٢٠  ٢١

إن »كيــم تشــانغ-يول« هــو، علــى حــد قولــه، »فنــان قطــرة المــاء«. وعلــى مــدى نصــف قــرن تقريبــاً، 
ومنــذ أن رســم أول لوحــة تصــّور قطــرة المــاء فــي عــام ١9٧١ وعنوانهــا »الظاهــرة«، أصبحــت قطــرات 
ــر قطــرات المــاء مــن خــالل أســلوب مفــرط الواقعيــة،  المــاء هاجســه الوحيــد. وفــي حيــن يتــم تصوي
وشــبيه فــي إخالصــه فــي تمثيــل الواقــع لبراعــة المصّوريــن الفوتوغرافييــن مــن الفنانيــن أمثــال »تشــاك 
كلــوز« و»فرانــز غرتــش«. وال يحــاول »كيــم« علــى اإلطــالق إخفــاء الحقيقــة حــول الماهّيــة الحقيقيــة 
للوحــات القماشــية: فهــي ســطح مســتوي ثنائــي األبعــاد، يتــرك عليــه بصمــة تعكــس اختيــاراً شــكلياً 
مميــزاً. وتتســّرب قطــرات »كيــم« مــن لوحاتــه لتبقــى معّلقــة علــى الســطح فــي تحســب وكأنهــا تنتظــر 
ــع بشــكل مســتمر مــن  ــه. كمــا ُتكَشــف حقيقــة مظهرهــا الواقعــي المصطن ــي ويهّزهــا عن شــخصاً ليأت
ــز لهــا. وقــد أســفر  خــالل االنطبــاع الزائــف التصالهــا بســطح اللوحــة التــي عــادة مــا يبقــى غيــر مجّه
إتقــان الفنــان الشــكلي للرســم وإضفــاء األلــوان، إضافــة إلــى قــراره التكوينــي بعــدم إخفــاء طبيعــة مــادة 
قمــاش اللوحــة، إلــى والدة أســلوب رســم فريــد مــن نوعــه يدعــو مــن خاللــه المشــاهد إلــى العــودة إلــى 

حالــة شــفافة مــن العــدم.21
ويعكــس عمــل »أجــزاء لحظــة ســعيدة فــي الجزائــر« لـ»ديفيــد كليربــوت« مــا يصفــه بكونــه 
"مشــروعاً يــدوم مــدى الحيــاة مــن أجــل فتــح مــا أطلــق عليــه اســم »النظــرة المشــبوهة«،" والتــي 
يمكــن تفســيرها علــى أنهــا طريقــة مســبقة للنظــر فــي الموضــوع المعنــي. وهــي نظــرة مؤطــرة ومحــددة 
ــة  ــوت« للتأمــل فــي العالق ــح »كليرب ــا مصطل ــم يتــم تحّديهــا بعــد. ويحثن ســلفاً باالفتراضــات التــي ل
ــى التــي يتــم فيهــا  ــة أو متحركــة. وليســت هــذه المــرة األول بيــن الوقــت والصــورة، ســواء كانــت ثابت
التحقيــق فــي هــذه المعادلــة، إذ يعــّد هــذا العمــل أحــد هــذه التســاؤالت. ويتكــون العمــل مــن ســتمئة 
صــورة تــم اختيارهــا مــن أصــل خمســين ألفــاً، لُتعــَرض فــي ترتيــب معــد بدقــة بهــدف إنشــاء لحظــة فــي 
الزمــن دون انقطــاع. وتتكشــف تلــك اللحظــة عــن ســطح شــرفة فــي »القصبــاء« فــي الجزائــر العاصمــة، 
تطــل علــى متاهــة مــن المنــازل التــي تواجــه البحــر األبيــض المتوســط، حيــث توّقــف عــدد مــن األوالد 
والشــبان المحاطيــن بمجموعــة مــن كبــار الســن، عــن إتمــام مباراتهــم فــي كــرة القــدم، بينمــا يقــوم 
أحــد الالعبيــن بإطعــام بعــض طيــور النــورس المتحمســة التــي يمكــن رؤيتهــا حائمــة فــوق رؤوس 
ذلــك الحشــد. وتلتقــط الصــور هــذه الحادثــة مــن زوايــا متعــددة. ويــؤدي عــرض الصــور المختــارة علــى 
مــدى ســبعة وثالثيــن دقيقــة، والتــي تصــور مبدئيــاً لحظــة واحــدة معّلقــة فــي الزمــن، إلــى الدمــج مــا 
بيــن أســطح زمنيــة متعــددة. فيصطــدم الماضــي بالحاضــر فــي اســتحضار لفلســفة »هنــري بيرغســون« 
حــول الزمــن، والتــي تعتمــد علــى الــرأي القائــل بــأن اختبــار الحاضــر "كحقيقــة" يوحــي أو يتعايــش مــع 
الماضــي كذكــرى أو كذاكــرة أو "كافتراضيــة."22 ومــن خــالل نســج وجهــات النظــر المكانيــة المختلفــة 
ــة، يصبــح باإلمــكان الكشــف عــن نظــرة »كليربــوت« المشــبوهة، لنقــف  ــق الزمنيــة المتفاوت والحقائ

وأخيــراً وجهــاً لوجــه أمــام الحقائــق المتعــددة للموضــوع.
ويتــم تمثيــل »فريــد ســاندباك« فــي هــذا المعــرض مــن خــالل تركيبــه الفنــي الهــام، والــذي 
يتكــّون مــن اثنيــن وعشــرين خيطــاً مــن خيــوط األكريليــك الســوداء والحمــراء الممتــدة بيــن أرضيــة 
مســاحة المعــرض وســقفها. ويلقــي عمــل "دون عنــوان )دراســة نحتيــة، الجــزء الثانــي والعشــرون 
جــزء مــن البنــاء العمــودي(" الضــوء بشــكل مناســب، مــن حيــث الحجــم والنطــاق، لمــدى اّتســاع 
أعمــال »ســاندباك« العموديــة. وتلخــص هــذه المنحوتــات الرأســية الُمَملِغمــة لالهتمامــات الرئيســية 
لممارســة الفنــان، كمــا تؤكــد األســلوب المتنــوع الــذي قــام مــن خاللــه باســتخدام وكشــف الخصائــص 
البصريــة والمكانيــة الالنهائيــة للخــط العمــودي. وقــد قــام »ســاندباك« بالتجريــب الفنــي باســتخدام 
تلــك المنشــآت العموديــة للمــرة األولــى عنــد تكوينــه عشــرة منهــم فــي عــام ١9٧٧، لتصبــح بعدهــا هــذه 
العمليــة محوريــة فــي ممارســته خــالل العقــود اآلتيــة مــن الزمــن. "أليــس مــن الطبيعــي ابتــكار أشــياء 
عموديــة نظــراً لتطابــق ذلــك مــع عربــة الجســم البشــري؟"23 كان ذلــك أحــد تصريحــات الفنــان خــالل 
ــذي أقيــم فــي عــام ١9٨٧ فــي »مونســتر كونســتفيرين« فــي  ــك األعمــال فــي معرضــه ال مناقشــته لتل
ألمانيــا. مــن خــالل تمديــد األســالك المعدنيــة وخيــوط الحبــل المرنــة، وتليهــا خيــوط الغــزل فــي وقــت 
الحــق مــن مســيرته المهنيــة، نجــح »ســاندباك« فــي التعبيــر عــن لغــة شــكلية دارجــة مميــزة امتــازت 
بالتزامهــا الجــاد باألســلوب التقليلــي، إلــى جانــب محافظتهــا علــى االبتــكار فــي الطريقــة التــي قــام مــن 

٢١( مقتطف من اقتباس للفنان 
كما هو مذكور في كتالوج معرضه 

عام ١9٨٠ في طوكيو، اليابان. 
أُخذ االقتباس من الصفحة األولى 
لكتالوج الفنان »كيم تشانغ-يول: 

قطرات«، طُبع من قبل غاليريهات 
»بيرل الم« في ٢٠١٧. 

٢٢( أندريا توما، »الصورة )اليومية( 
كواحد من العديد: ماذا يحدث 

خالل الفترات الفاصلة؟«، المجلة 
الدولية للصورة، 5.١، ١-١٠. تم 

االطالع على المصدر عبر اإلنترنت 
في ١6 يناير ٢٠١٧.

٢٣(  فريد ساندباك، »فريد 
ساندباك: تراكيب عمودية« 

)مونستر: فيستفيليشر 
كونستفيراين، ١9٨٧(، ص. 9.

إال أن البعــض قــد يعتبــر قيــام »حاطــوم« بتغييــر مظهــر المصفــاة ترهيبــاً للشــكل، إذ أضفــت الفنانــة 
ديناميــة ثنائيــة علــى الغــرض، مــا رفــع بــدوره حــّدة عالقــة المشــاهد بــه. وعلــى نحــو مشــابه وفــي عمــل 
»قــالدة مــن الَشــعر«، خّصصــت »حاطــوم« قيمــة لشــيء عــادة مــا يتــم التخلــص منــه علــى أنــه غيــر 
مرغــوب فيــه، إضافــة إلــى إدراجهــا لشــيء هــو فــي غايــة الخصوصيــة فــي حيــز شــديد العموميــة. حيــث 
قامــت »حاطــوم« بجمــع خصــل مــن شــعرها وتحويلهــا بعنايــة إلــى حبيبــات مــدّورة وهّشــة عرَضتهــا 
علــى تمثــال نصفــي خشــبي وكأنهــا قــالدة. وتماشــياً مــع ممارســتها الفنّيــة القائمــة، فمــا المصفــاة 
والقــالدة إال بعــٌض مــن أغــراض الحيــاة اليوميــة المتعــددة التــي قامــت »حاطــوم« بتحويلهــا شــكلياً 

بهــدف زعزعــة المألــوف وتحــّدي منظورنــا عــن العالــم.
ويعمــل عمــال الفنانــة »أليســيا كــواِده« التــي يقّدمهــا المعــرض فــي مــوازاة عالئقيــة جماليــة 
تثيــر االفتراضــات والروابــط الخاصــة بالمشــاهد حــول أجســام معينــة والمــواد التــي تتكــون منهــا تلــك 
ــا  ــة نوًع ــى العمــل »جيجــن دن لــوف« )ســاعة حائــط(، فقــد ابتكــرت الفنان األجســام. أمــا بالنســبة إل
جديــًدا مــن الســاعات التــي تســتجوب مــن خاللهــا األنظمــة العقالنيــة التــي قمنــا باســتخدامها لتنظيم 
الوجــود البشــري ومنهــا مفهــوم الزمــن. وتالعبــت »كــواِده« بواحــدة مــن العديــد مــن الســاعات التــي 
تقــوم بجمعهــا، وذلــك مــن خــالل جعــل عقــارب الســاعة تــدور فــي االتجــاه المعاكــس لمــا هــي عــادة 
عليــه، بينمــا يتحــرك العقــرب اآلخــر فــي مســاره الطبيعــي. وعلــى الرغــم مــن أن الســاعة قــادرة تمامــاً 
علــى إعالمنــا بالوقــت، إال أن تكيفنــا الصــارم لكيفيــة قــراءة مثــل هــذه األجهــزة يجعــل مــن فــك رمــوز 
 ،»)1T Rekord( هــذه الســاعة أمــراً مربــكاً للغايــة. وفــي عمــل »كــواِده« اآلخــر وعنوانــه »فحــم حجــري
تقــوم الفنانــة بكســو قطعــة مــن الفحــم بالبرونــز، ثــم تغطــي كل قطعــة فحــم بــأوراق الذهــب مــا يجعلهــا 
ــواح  ــى قاعــدة خشــبية يمكــن اســتخدامها كأل تظهــر فــي هيئــة قضبــان الذهــب، لتوضــع بدورهــا عل
لنقــل الشــحن. وبذلــك، ومــن خــالل تغييــر المظهــر الخارجــي لبعض المــواد الطبيعية التي يــدور حولها 
الكثيــر مــن الجــدل، ووضــع مــواد ذات قيمــة مادّيــة متباينــة إلــى جانــب بعضهــا، ومــن ثــم عرضهــا علــى 
ســطح يوحــي بالحركــة والتجــارة، تقــوم »كــواِده« بتوظيــف مجموعــة مــن التعديــالت الشــكلية للتعليق 
علــى عــدم مقدرتنــا علــى فهــم األنظمــة التــي يتــم مــن خاللهــا تعييــن القيــم االقتصاديــة. ومــن خــالل 
هذيــن العمليــن، وتماشــياً مــع المواضيــع الرئيســية التــي تتخلــل ممارســتها الفنيــة، تتحدانــا الفنانــة 

لرؤيــة الواقــع مــن منظــور مختلــف.
»حســن شــريف« فّنــان آخــر تدفعنــا مجاوراتــه بيــن األجســام والمــواد االنتقائيــة فــي تراكيبــه 
ومنحوتاتــه الجداريــة إلــى إعــادة النظــر فــي مــا هــو ظاهريــاً واضــح المعالــم. حيــث قــام »شــريف« فــي 
عمــل »ُعَقــد« بضــّم مجموعــة كبيــرة مــن الحبــال البيضــاء ســوية وعقدهــا فــي منحوتــة كبيــرة الحجــم 
تحاكــي فــي شــكلها شــالالً ُمعلَّقــاً. ويأتــي هــذا العمــل كاســتمرارية ألعمالــه التــي تســتخدم الُعَقــد، والتــي 
ــة للحبــل لتكويــن قطــع نحتيــة تلعــب علــى التناقــض مــا بيــن مــا هــو  ــة المادّي يتالعــب فيهــا بالخاصّي
قــاس ولّيــن، وطّيــع وصلــب. ويســتقي »شــريف« فــي هــذا العمــل أفــكاراً مرتبطــة بحركــة »فالكســيس« 
الفنّيــة، متخيــالً لــه كعمــل أدائــي عائــم. وعلــى الرغــم مــن أن ممارســات »شــريف« الفنيــة عــادة ما تكون 
مشــحونة بإيحــاءات سياســية حــاّدة، إال أنهــا لــم تســاوم قــط علــى عمليــة "التكويــن" بهــدف تسييســها 
ــرق لنــا لمواجهــة واستكشــاف األغــراض التــي  وحســب. إن مقــدرة »شــريف« الخاصــة علــى تقديــم طُ

يســتخدمها هــي مــا يتيــح لنــا التأمــل بأســلوب نقــدي فــي المواضيــع التــي تنقلهــا تلــك األغــراض.
بــدأ »جيمــس توريــل« منــذ مــا يقــرب مــن الخمســين عامــاً فــي تشــكيل قطعــه الفنيــة اإلبداعيــة 
الضوئيــة، والتــي قــام بتكوينهــا مــن خــالل عــرض شــعاع ضوئــي واحــد يتــم التحكــم فيــه مــن الزاويــة 
ــدة التــي  ــك األعمــال الرائ ــا )بينــك(«، وهــي أحــد تل ــة فــي الغرفــة. ويســتضيف المعــرض »ألت المقابل
تعــود إلــى عــام ١96٨. ومــن خــالل مطابقــة ألــوان الضــوء مــع ألــوان الجــدران والغرفــة بأكملهــا، يتــم 
ــرى جســماً هندســياً قــد ال يكــون  ــه ي ــي األبعــاد، حيــث يعتقــد المشــاهد أن إنشــاء جســم وهمــي ثالث
حقيقيــاً فــي الواقــع. ومــن خــالل توظيــف الضــوء كوســيلة، فقــد تمّكــن الفنــان مــن إنتــاج أعمــال فنيــة 
غيــر ملموســة تشــوش اســتيعابنا المحــّدد للنحــت وللمســاحة. وضمــن ســياق هــذا المعــرض، يصــّور 
عمــل »ألتــا )بينــك(« الخطــر الكامــن وراء أخــذ األشــياء بقيمتهــا الظاهريــة، ويذكرنــا بأهميــة احتفاظنــا 

بحّســنا النقــدي، وإعــادة النظــر مــرة ثانيــة.



عن اإلبصـــار ســــام بردويـل و تيل فلــرات  

٢٢  ٢٣

كذلــك تقييمهــا ضمــن محــور زمنــي عمــودي. إذ قــد ُتِعيــن ممارســات واهتمامــات الفنانيــن مــن 
أزمــان َخَلــت علــى تحريرنــا مــن التصنيفــات واألحــكام الناتجــة عــن قربنــا الشــديد ممــا نحــاول رؤيتــه.

إن هدفنــا مــن هــذا المعــرض هــو تســهيل العــودة إلــى رؤيــة معّدلــة للفنــان كصانــع لألشــياء، وفنــي 
ماهــر لــه مــن خــالل فهمــه وتعاملــه مــع الخصائــص الماديــة لألشــياء أن يغيــر طريقــة رؤيتنــا للعالــم. إال 
أننــا نقتــرح عــدم تطبيــق هــذا التركيــز علــى األفــكار الثوريــة، والُبنــى المتخّيلــة -بــدالً مــن المخّيلــة- 
التــي يســتحضرها الفنــان وحســب، بــل وعلــى المعرفــة الشــكلية واليدويــة الصناعيــة التــي تدخــل فــي 
عمليــة منــح الهيئــة المادًيــة. وكمــا تــم شــرحه باإلســهاب هنــا، فــإن كل عمــل فنــي تــم ضمــه إلــى هــذا 
المعــرض يثبــت االلتــزام المضنــي ليــس بالفكــرة التــي يمثلهــا والسياســة التــي تدعمهــا وحســب، ولكن 
ــي والمحــو  ــرارات الشــكلية مــن التبن ــر، فبالسلســلة الشــخصية للق ــم يكــن أكث وبنفــس القــدر وإن ل
ــك الفكــرة  ــان بهــا مــن أجــل توضيــح المظهــر البصــري لتل ــام كل فن والترجمــة واالســتمالك، والتــي ق
ــم بالشــكل األســاس  ــة مــن وراء إقامــة معــرض يهّت وحتــى آخــر لحظــة مــن تنفيذهــا. لقــد كانــت النّي
بالســمات الجماليــة لصناعــة الفــن هــي فــي معظــم األحيــان رغبتنــا كقّيميــن فنييــن فــي إعــادة تركيــز 
انتبــاه المشــاهدين إلــى الطبيعــة الشــكلية للغايــة للعمليــة اإلبداعيــة التــي يعمــل الفنانــون مــن خاللها. 
وبذلــك، فنحــن نســعى إلــى إعــادة وضــع الفنــان فــي وســط المســرح، وليــس مــن خــالل تبســيط دوره 
كناشــط أو معلــق أو أميــن أرشــيف ملتــزم بالجانــب الســائد مــن السياســة. يبــدو أن هــذه األدوار، 
وعلــى الرغــم مــن صالحيتهــا، أصبحــت علــى نحــو متزايــد عدســة ســائدة يتــم مــن خاللهــا الحكــم 
ــد  ــا كفعــل لتجري ــك، يجــب عــدم إســاءة فهــم هدفن ــه مــن خاللهــا. ومــع ذل ــة أعمال ــان ورؤي ــى فن عل
الفنــان سياســياً. إن عمــل الفنــان علــى تغييــر منظورنــا عــن فكــرة مــا، أو علــى األقــل الســعي إلــى تغييــر 
إدراكنــا نحوهــا، يربــط الفكــرة بصــورة، ومــن ثــم يعمــل علــى تقديــم شــكل مــادي لهــا، وهــذه وســيلة مــن 
وســائل التعبيــر السياســي. فيصبــح العمــل الفنــي لســان حــال، ونوعــاً مــن الحكــم النهائــي الــذي أســبغه 
ــى موضوعــه. إن اســتمرار الفنانيــن فــي تعقيــد الســرد هــو أمــر ضــروري الزدهــار مجتمــع  ــان عل الفن
نقــدي، وهــي حقيقــة ال يمكــن إنكارهــا. إن ازديــاد المشــاعر القوميــة والشــعبية والسياســات الليبراليــة 
الجديــدة التــي نشــهدها هــي تذكيــر بــأن حــق التمّتــع بــرؤى متعــددة بغــرض التعايــش هــي قضيــة أكثــر 
ــه مــن  ــم، أو إغنائ إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى. وليــس بإمــكان أي أحــد أن يفتــح إدراكنــا تجــاه العال
خــالل طــرق ال حصــر لهــا أكثــر مــن الفنانيــن. ولنقتبــس »بيرجــر« مــرة أخيــرة، فــإن الفنانيــن هــم الذيــن 
يذكروننــا دون كلــل بــأن "العالقــة بيــن مــا نبصــره ومــا نعرفــه ال يتــم تســويتها أبــداً،"25 وأن اإلبصــار هــو، 

فــي جوهــره، عمــل سياســي.

٢5( جون بيرجر، »طرق اإلبصار« 
)لندن: بينغوين للكالسيكيات(، 

ص. ٧.

خاللهــا بتغييــر إدراك المشــاهد واختبــاره للمســاحة. وقــد رأى ســاندباك منحوتاتــه بأنهــا "...أقــل مــن 
شــيء فــي حــد ذاتهــا، وأكثــر كواجهــة منبعثــة بيــن نفســي، وبيئتــي، واآلخريــن مــن قاطنــي هــذه البيئــة 
المبنيــة مــن خطــوط رفيعــة تركــت مســاحة كافيــة للتحــرك عبرهــا وحولهــا. وال يــزال ذلــك نحتــاً علــى 

الرغــم مــن كونــه أقــل كثافــة وذا ازدواجيــة بيــن الخــارج والداخــل. ورســماً صالحــاً للعيــش فيــه."24 
تجعلنــا مقــدرة »أندريــاس غورســكي« الفــذة قادريــن علــى رؤيــة األشــياء مــن منظــور مختلــف، 
ممــا وضعــه فــي مصــاف قّمــة األداء. إذ يقــوم الفنــان منــذ التســعينات بإنتــاج صــور فوتوغرافيــة 
كبيــرة الحجــم تعكــس مجموعــة مــن األشــياء واألماكــن منهــا التصميــم المعمــاري للمخــازن وردهــات 
الفنــادق والبنايــات الســكنية، ووصــوالً إلــى مبانــي البرلمــان وأســواق المــال والبيئــة الطبيعيــة، وذلــك 
ــغ وشــانغهاي.  ــغ كون ــوس وأبوظبــي والقاهــرة وهون ــوس أنجل ــل ل ــن مث ــة كل التباي فــي مواقــع متباين
ــا  ــاره أحــد أهــم صانعــي الصــورة فــي وقتن ــن مــن الزمــن، ذاع صيــت الفنــان باعتب وألكثــر مــن عقدي
ــراوح  ــا تت ــة الحجــم، حيــث عــادة م ــك المناظــر هائل ــي تل ــه ف ــى حقيقت ــدو عل هــذا. إال أن ال شــيء يب
ــق عليــه  ــد التــام، لتعتمــد صــوره الرقميــة مــا أصبــح يطَل ــه مــا بيــن الواقعيــة المفرطــة والتجري أعمال
مصطلــح "الصــورة المرّكبــة"، وهــي عمليــة حياكــة عــدة صــور فوتوغرافيــة بسالســة. وفــي عمــل »جــزر 
العالــم فــي دبــي ١«، يطــرح لنــا »غورســكي« تصويــراً تجريديــاً لمجموعــة الجــزر الواقعــة قــرب شــواطئ 
مدينــة دبــي، حيــث قــام بالتصويــر خــالل رحلتــه إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام ٢٠٠6، 
ليحقــق منظــراً ســماوياً يهيمــن علــى كافــة األفــق برمتــه جــاء دون شــك نتيجــة تقنيتــه فــي التركيــب. 
فتــم التقــاط عــدة لقطــات لتغطيــة االمتــداد الكامــل للمنطقــة التــي يتــم تصويرهــا، والتــي تــم صياغتهــا 
الحقــاً فــي صــورة واحــدة تــم التالعــب بهــا رقميــاً. وتماثــل حــدة وضــوح العناصــر التــي تشــغل الزاويــة 
البعيــدة فــي الصــورة لوضــوح تلــك األقــرب إلــى المشــاهد، وهــو أمــر لــم يكــن ممكنــاً إذا كان قــد تــم 
التقــاط هــذه الصــورة فــي لقطــة واحــدة. ويعــد هــذا الكــوالج الرقمــي ذاتــه مصــدر انزعــاج العديــد مــن 
زمــالء »غورســكي« األكثــر تقليديــة. إال أن هــذا الطمــس للواقــع وأســاليب التمثيــل الــذي تتمتــع بــه 
صــوره هــو مــا يمّكنهــا مــن جــذب اهتمامنــا. فمــن خــالل عدســة »غورســكي«، تصبــح الصــور مصــدراً 

لرؤيــة جذابــة ليــس بمقــدور عيــن المشــاهد مقاومتهــا.
ــاً معاصــراً مدرجيــن  وأخيــراً، وإلــى جانــب األعمــال المتنوعــة التــي قــام بهــا ســتة وعشــرون فنان
هنــا، يحتــوي المعــرض علــى عــدد مــن المداخــالت التــي نعّدهــا لحظــات مــن االســتمرارية الوقتّيــة. 
وتتألــف تلــك مــن عــدد مــن األعمــال الفنيــة واألغــراض التاريخيــة التــي، نظــراً لطبيعتهــا التــي تنطــوي 
علــى مفارقــات تاريخيــة ضمــن الســياق الــذي يتــم عرضهــا مــن خاللــه، تلقــي ضــوءاً مختلفــاً علــى 
خبراتنــا وإدراكنــا لألعمــال المعاصــرة المعروضــة هنــا. حيــث يصــّور عمل »حاملــة المــاء« لـ»فريديريك 
بورغيــال« )١٨٣٣-١9٠١( بشــكل دقيــق لــكل مــا للمخّيلــة االستشــراقية عملــه مــن اختــالٍق لثقافــة اآلخــر. 
كمــا أن خارطــة »جــون ســبيد« لإلمبراطوريــة التركيــة هــي أحــد أكثــر خرائــط المنطقــة التــي تــم صنعها 
فــي القــرن الســابع عشــر زخرفــة، وهــي أول خارطــة للمنطقــة تــم نشــرها فــي إنجلتــرا وتتضّمــن ثمانيــة 
مناظــر مــن مــدن تركيــة إضافــة إلــى عشــرة رســوم لألزيــاء. إن خارطــة »ســبيد«، والتــي تضــم مــا هــو 
منطقــة الخليــج العربــي فــي يومنــا هــذا ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تتيــح لنــا التفّكــر فــي 
لــة  الطبيعــة المتغّيــرة للخطــوط الفاصلــة والحــدود الوطنيــة، مســتحضراً فكــرة المجتمعــات المتخيَّ
التــي قــام العالــم السياســي والمــؤرخ الراحــل »بينيديكــت أنديرســون« بتطويرهــا فــي تحليلــه لمبــدأ 
القومّيــة. وأخيــراً وليــس آخــراً، فهــل هنــاك شــيء أكثــر مالءمــة لتذكيرنــا باإلمكانــات الالمحــدودة 
للمفاوضــات الشــكلية عنــد تكويــن عمــل فنــي كبوابــة إلــى عالــم ال تطــاع فيــه أيــة قواعــد أكثــر مــن 
تلــك ســريالية المنشــأ، والتــي لــم يقــم بَســّنها ســوى الســريالي الشــقي »دالــي«؟ كفنــان ســيريالي 
رائــد، اســتمد »دالــي« أعمالــه مــن نظريــات »فرويــد« حيــث قــام بخلــق لغــة بصريــة تقــدم أحالمــه 
وهلوســاته. وعلــى إثــر ذلــك، يقــوم »دالــي« باللعــب باألغــراض المألوفــة عــن طريــق تجديــد مظهرهــا، 
وعــن طريــق حرمانهــا مــن وظائفهــا. إن عمــل »العيــون الســيريالية« يرجــع نظــرة المشــاهد إلــى العمــل 
الفنــي ويثيــر التســاؤالت حــول نظــرة الجميــع للفــن وللعالــم. إن اختيارنــا لضــم كل مــا ســبق فــي هــذا 
المعــرض هــو انعــكاس ألحــد القناعــات الرئيســية التــي تدفــع ممارســاتنا التقييميــة. وفــي حيــن أنــه 
مــن الواضــح اعتبــار اللحظــة المعاصــرة مــن منظــور تــم اســتعراضه جغرافيــاً، إال أنــه مــن الضــروري 

٢4(  فريد ساندباك، »هنا واآلن: 
فريد ساندباك« )ليدز: معهد 

هنري مور، ١999(، ال يوجد رقم 
للصفحة.



للحصول على نسخة كاملة من الكتاب، الرجاء التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
nyuad-artgallery@nyu.edu  
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