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ثقافة وناس

فنون بصرية

الفن الهندي المعاصر الذاكرة والهوية في قالب مشترك
هذا المحترف شبه
مجهول لدين ًا ،إن لم
يكن مجهوال بالكامل.
يأتي المعرض الذي
يحتضنه «مركز بيروت
للمعارض» مناسبة
الكتشاف هذه القارة من
خالل تجارب تتوزع على
الرسم والتصوير والنحت
والتجهيز والفيديو آرت
والطباعة الرقمية

حسين بن حمزة
الفن التشكيلي الهندي شبه مجهول
ً
لــدي ـنــا ،إن ل ــم يـكــن م ـج ـهــوال بــالـكــامــل.
ينطبق ذلــك عـلــى الـجـمـهــور العريض
ك ـم ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى أغـ ـل ــب املـخـتـصــن
والنقاد أيضًا .يأتي املعرض الضخم
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه شـ ــركـ ــة «س ــولـ ـي ــدي ــر»
بالتعاون مع  1×Art Gallery1في دبي،
ويحتضنه «مركز بيروت للمعارض»
ب ـم ـث ــاب ــة ص ـل ــة وص ـ ــل أول ـ ـيـ ــة ن ـت ـعــرف
م ــن خ ــال ـه ــا إل ـ ــى ع ـ ــدد م ــن ال ـت ـج ــارب
املعاصرة في املحترف الهندي.
امل ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «ف ــي
أع ـمــاق ال ـب ـح ـيــرة ...كــل ش ــيء صــامــت»
ً
ي ـ ـضـ ـ ّـم أع ـ ـم ـ ــاال ت ـ ـتـ ــوزع عـ ـل ــى ال ــرس ــم
والتصوير والتجهيز والفيديو آرت
والـطـبــاعــة الــرقـمـيــة وال ـن ـحــت ،وتـبــدو
غالبية هذه األعمال على عالقة قوية

بــال ـتــراث الـهـنــدي الـشـعـبــي والـثـقــافــي
والـتـصــويــري ،ومنفتحة على السوق
املعوملة للفن في العالم .ومــا نــراه في
املعرض يشبه تلك املشاركات الفردية
وامل ـت ـفــرقــة ال ـتــي تـحـضــر ف ــي مــواعـيــد

هيما أوبادياي تستخدم الطوابع
والطيور كمواد نوستالجية تتعلق
بتوثيق أزمنة قديمة
الفن ومزاداته الكبرى ،بينما هي اآلن
مـتــوافــرة كـمـعــرض مـشـتــرك يمكنه أن
يقدم صورة أوضح إلى حد ما ،وأكثر
قــربــا مــن طـمــوحــات الـفـنــانــن الـهـنــود
ومـمــارســاتـهــم الفنية املـعــاصــرة التي
بدأت منذ فترة تجد ترحيبًا وحفاوة
في معارض مماثلة أقيمت في أوروبا

وأمـ ـي ــرك ــا ،وس ـب ـق ـت ـهــم هـ ــذه ال ـح ـفــاوة
إلـ ــى م ــواع ـي ــد عــرب ـيــة ب ــات ــت أســاس ـيــة
ف ــي دب ــي وأبـ ــو ظـبــي وبـ ـي ــروت .هـنــاك
تـجــارب فنية متماثلة بــاتــت تتصدر
ه ــذه امل ــواع ـي ــد ف ــي ع ــواص ــم وص ــاالت
مختلفة .تجارب يتكفل منطق السوق
ف ــي جـعـلـهــا ج ــزءًا م ــن الــذائ ـقــة الفنية
العامة .وهي تجارب تستثمر مفهوم
أو مفاهيم املعاصرة وما بعد الحداثة
في تعريض املمارسات املحلية لهواء
العوملة العابر لحدود التراث والهوية.
ي ـم ـكــن ب ـس ـهــولــة مـ ــزج هـ ــذه ال ـهــويــات
بـ ـم ــا ي ـس ـت ـج ـ ّـد ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـف ـن ـي ــة.
وعندما نتكلم عن تراث هندي وهوية
ه ـن ــدي ــة ،ال ب ــد م ــن أن تـنـفـتــح أمــامـنــا
ت ـلــك ال ـخ ـصــوبــة وال ـت ـع ــددي ــة الـهــائـلــة
ل ـش ـعــوب ال ـه ـنــد ول ـغــات ـهــا وثـقــافــاتـهــا
الـشـعـبـيــة .وم ــن دون أن ي ـكــون لدينا
ت ـصــور دق ـيــق وم ـع ـلــومــات كــافـيــة عن
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كيفية تحقق ذلــك فــي الـفــن ،نستطيع
أن نلمس انطباعات ومــذاقــات تبثها
األعـ ـ ـم ـ ــال املـ ـع ــروض ــة الـ ـع ــائ ــدة لـ ـ ـ 18
ف ـنــانــا وف ـن ــان ــة .ان ـط ـبــاعـ ٌ
ـات ال تـتــأخــر
كثيرًا في االنضمام إلى املشهد العام
للفن املعاصر في العالم .هناك طبعًا
خصوصية هندية لهاّ عالقة باملوروث
البصري والفني ،ولكنها حاضرة هنا
ك ــي تـ ـ ــؤدي وظ ــائ ــف أخـ ـ ــرى ت ـت ـجــاوز
ف ـكــرة «الـكـيـتــش» الـتـقـلـيــدي ،لتصبح
جـ ــزءًا م ــن مـفـهــوم أوسـ ــع يـتـحــول فيه
أي «كـيـتــش» محلي إلــى م ــادة جــذابــة
لجمهور غير محلي .هــذا ما نــراه في
أع ـم ــال ش ـي ـتــرافــونــو م ــازوم ــدار ال ــذي
ي ـعــرض ثــاثــة فـيــديــوهــات مــوضــوعــة
فــي صناديق تشبه صـنــدوق الفرجة،
وتـ ـت ــوال ــى ف ـي ـهــا ص ـ ــور وم ـش ـه ــدي ــات
محلية مختلفة ،ويعرض في سلسلة
لوحات أخرى طباعة رقمية لتفاصيل
جسدية .ونراه كذلك في لوحتني لهيما
أوب ــادي ــاي تـسـتـخــدم فيهما الـطــوابــع
والـطـيــور كـمــواد نوستالجية تتعلق
بتوثيق أزمـنــة وأنـمــاط حـيــاة قديمة.
إلى جانب ذلك ،تعرض أن بوشباماال
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ف ـ ــوت ـ ــوغ ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــات بـ ـعـ ـن ــوان
«ال ـس ـيــدة ال ـش ـبــح» ،بينما يـنـقــل أبير
كارماكار في سلسلة لوحات بعنوان
«لــوحــة ال ـبــورنــو» زواي ــا ولـقـطــات من
غ ــرف ــة ف ـن ــدق خــال ـيــة وش ــاغ ــرة تحمل
إيـحــاءات عاطفية وترميزات جنسية
غير مـبــاشــرة ،ويـقــدم شيترا غانيش
سـلـسـلــة قـصــص م ـص ــورة بــأسـلــوبـيــة
الـكــومـيـكــس .هـنــاك تــأث ـيــرات واضـحــة
لـتــواريــخ وســرديــات شعبية وثقافية
آت ـيــة مــن م ـصــادر مختلفة لـهــا عالقة
بالصورة واألدب والكتابة والهوامش
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة .هـ ــذه
ال ـســرديــات وامل ــؤث ــرات تـحـضــر بطرق
وت ـق ـن ـيــات أخ ـ ــرى ف ــي أعـ ـم ــال فـنــانــن
آخ ــري ــن أيـ ـض ــا ،وال تـ ـب ــدو غ ــري ـب ــة أو
غــام ـضــة بــالـنـسـبــة إل ــى ج ـم ـهــور غير
ه ـن ــدي ،وه ــو م ــا ي ــدل أن مـشـهــد الـفــن
امل ـعــاصــر ف ــي ال ـه ـنــد جـ ـ ُ
ـزء م ــن مشهد
عــاملــي مـعــاصــر ،وأن الفنانني الهنود
ع ـل ــى ع ــاق ــة مـنـفـتـحــة م ــع ط ـمــوحــات
ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات بـ ــاتـ ــت مـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ــدى
تجارب العقدين األخيرين خصوصًا،
حيث يزداد استثمار الذاكرة والهوية
وال ـ ـسـ ــرديـ ــات امل ـح ـل ـي ــة وم ــزجـ ـه ــا مــع
ت ـيــارات الـبــوب آرت والتجهيز والفن
امل ـ ـفـ ـه ــوم ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا يـ ـس ـ ّـه ــل ع ـلــى
زائ ـ ــر املـ ـع ــرض ال ـه ـن ــدي ال ـت ـفــاعــل مــع
م ـح ـت ــوي ــات ــه الـ ـت ــي ي ـج ــد م ـع ــروض ــات
ومـمــارســات مماثلة لها فــي معارض
محلية أيضًا.
م ـعــرض ال ـفــن ال ـه ـنــدي امل ـعــاصــر :حـتــى 18
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ ـ «مــركــز بـيــروت
للمعارض» (بيال) .لالستعالم01/392000 :

zoom

ّ
كريستيان كتافاغو يتقصى عالمات الحرب
ف ــي م ـعــرضــه  Since the Endال ــذي
تحتضنه «غــالـيــري أج ـيــال» ،يبحث
ك ــري ـس ـت ـي ــان ك ـت ــاف ــاغ ــو ( )1968عــن
عــامــات ال ـحــرب اللبنانية وآثــارهــا
ون ـ ــدوبـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة الـ ـف ــردي ــة
والجماعية .البحث عن العالمات أو
لنقل إعادة إحيائها وعرضها كعمل
فني يتحقق من خالل اختراع حياة
أخ ــرى م ــوازي ــة لـلـعــامــات األصـلـيــة.
الفنان والباحث واملهندس اللبناني
الذي اشتغل على العمارة الحضرية
والفنون البصرية ،وحضرت أعماله
فـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــارض فـ ـ ــرديـ ـ ــة وجـ ـم ــاعـ ـي ــة
عـ ــديـ ــدة ،ي ـس ـت ـث ـمــر اخ ـت ـص ــاص ــه فــي
العمارة في االشتغال على هيكليات
ُ
وبـنــى مشابهة ،فيستخدم صفائح
الـ ـنـ ـح ــاس وصـ ـم ــوده ــا أو ق ــدرت ـه ــا
ع ـلــى إظـ ـه ــار آث ـ ــار ال ــرص ــاص الـحــي

ع ـل ـي ـهــا .ومـ ــا ن ـ ــراه ف ــي املـ ـع ــرض هو
«لوحات» نحاسية تعرضت إلطالق
نـ ــار ف ـع ـلــي م ــن م ـس ــدس ــات وب ـن ــادق
ُ
سبق أن استخدم مثلها فــي معارك
الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـنــان ـيــة وم ـ ــا ت ــاه ــا مــن
ح ــروب واش ـت ـبــاكــات ل ــم تـتــوقــف في
زمن «السلم األهلي البارد» ،بحسب
عنوان كتاب لوضاح شرارة.
الـ ـصـ ـف ــائ ــح م ـ ـعـ ــروضـ ــة ب ـق ـي ــاس ــات
ُ
ً
مـ ـتـ ـق ــارب ــة ،ل ـك ـن ـه ــا تـ ـظـ ـه ــر أش ـ ـكـ ــاال
مختلفة لألثر الــذي تركته الطلقات
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـطـ ــوح ـ ـهـ ــا املـ ـ ـع ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ،م ــع
إضافات أخرى مثل الخدش املباشر
أو اسـتـخــدام األسـيــد لكسر التشابه
ال ـع ــام لـلـصـفــائــح ،وه ــو م ــا يجعلها
تبدو مستعملة وقديمة إلى ّ
حد ما.
فــي واح ــدة مـنـهــا ،يشير الـفـنــان إلــى
خ ـط ــن ع ــري ـض ــن ي ـن ـق ـطــع أحــده ـمــا

ويستمر الثاني ،في داللة على إحالة
رثــائ ـيــة ل ــوال ــدت ــه ،بـيـنـمــا ف ــي أع ـمــال
أخرى ال تظهر هذه اإلضافات بشكل
واض ــح وت ـكــاد تختفي تـقــريـبــا .كــأن
األعمال التي تنتمي بقوة إلــى حقل
الفنون املعاصرة وخطاباتها تحاول

الخطاب الجوهري هو سياسي
وسوسيولوجي وثقافي
أن ت ـجــد لـنـفـسـهــا ب ـقــايــا وتـفــاصـيــل
صغيرة في «فن اللوحة» ،إلى جانب
كونها معلقة ومعروضة على شكل
ً
لوحات فعال.
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــري ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ه ــو
خ ـط ــاب س ـيــاســي وســوس ـيــولــوجــي
وث ـقــافــي ،ولـكـنــه مـتــرجــم عـلــى شكل

تنظير وبـحــث تطبيقي فــي ّ
تقصي
أث ــر ال ـح ــرب .مــا فعلته الــرصــاصــات
ب ــالـ ـصـ ـف ــائ ــح الـ ـنـ ـح ــاسـ ـي ــة ي ــذك ــرن ــا
ب ـجــدران األبـنـيــة املـ ــدروزة برصاص
الحرب .استخدم الفنان ثــاث زوايــا
ل ـت ـظ ـه ـي ــر ه ـ ـ ــذه اآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار؛ ف ـل ـت ـســديــد
مـ ـب ــاش ــر وبـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـق ـي ــم ج ـعــل
الطلقات تخترق املـعــدن ،وللتسديد
بـشـكــل مــائــل جـعـلـهــا تـنـحــرف أثـنــاء
اصـ ـ ـط ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ب ــالـ ـسـ ـط ــح املـ ـع ــدن ــي
وتصنع الـتـ ً
ـواء منزلقًا عليه ،بينما
الـ ـتـ ـس ــدي ــد عـ ـل ــى صـ ـف ــائ ــح ث ـخ ـي ـنــة
أك ـثــر جـعــل الـطـلـقــات تكتفي بصنع
ح ــدب ــات دائ ــري ــة ف ــي الـجـهــة األخ ــرى
م ــن املـ ـع ــدن .ب ـعــض األعـ ـم ــال عليها
آث ـ ــار ط ـل ـقــات قـلـيـلــة م ـب ـع ـثــرة ،دالل ــة
ربـ ـم ــا ع ـل ــى أنـ ـه ــا ط ـل ـق ــات ط ــائ ـش ــة،
بينما تحمل أع ـمــال أخ ــرى رشـقــات

متتالية تــدل على إطــاق نــار محدد
الهدف .اآلثار تقترح أيضًا أن نتخيل
م ــا فـعـلـتــه ب ــاألج ـس ــاد ال ـب ـشــريــة في
الحرب .املعرض استعارة أو محاكاة
م ـ ـعـ ــاصـ ــرة ل ـ ـ ـنـ ـ ــدوب ال ـ ـ ـحـّـ ــرب الـ ـت ــي
استمرت ،بعد توقفها ،كرضة نفسية
واجتماعية داخــل الــوعــي اللبناني،
ولـ ـ ـك ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال تـ ـكـ ـتـ ـف ــي بـ ـه ــذه
االنـطـبــاعــات التوثيقية والبنيوية،
ـات قاسية
بــل تـقـتــرح علينا جـمــالـيـ ٍ
تستحق أن نمتدح تأثيرها كأعمال
فنية صافية ُ
ومعفاة من أطروحتها
السياسية والتاريخية أيضًا.
حسني...
 :Since the Endحتى  26تشرين األول.
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