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أسادور «يحفر» في األرض اليباب
أعماله في المعرض :خريطة زمنية متحركة
روان عز الدين
يواصل إنسان أس ــادور ركوعه أمام
اآللة التي تسلبه مالمحه .وقد تتعذر
مهمة فـصــل أع ـضــائــه ،عــن أشكالها
التفصيلية وتركيباتها الهندسية
ال ـصــارمــة ،الـتــي يرسمها وينقشها
متكئًا على أساليب الحفر ،واأللــوان
امل ــائـ ـي ــة وال ــزيـ ـتـ ـي ــة وعـ ـل ــى ت ـجــرب ـتــه
الـشـكـلـيــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـتـصـمـيــم
الـ ـغ ــرافـ ـيـ ـك ــي .ت ـج ــرب ــة راكـ ـمـ ـه ــا مـنــذ
تتلمذه عند بــول غـيــراغــوسـيــان في
بـ ـي ــروت وج ـ ــان خـلـيـفــة ف ــي «امل ـع ـهــد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي» ،ثـ ــم ان ـت ـق ــال ــه
لـلــدراســة فــي «أكــاديـمـيــة بيلي آرتــي
بييترو فانوتشي» في إيطاليا عام
 ،1962ليكمل حياته الفنية بعدها

فــي ب ــاري ــس .بـعــد ه ـجــرات مـتـعــددة،
داخ ــل الـلــوحــة وخــارج ـهــا ،ك ــان على
أس ـ ـ ــادور الـسـبـعـيـنــي أن ي ـع ــود إلــى
بيروت التي أقام فيها معرضه األول
ع ــام  .1964مـهـمــة ت ــواله ــا «مـتـحــف
ـق» ضـمــن سـيــاسـتــه الـجــديــدة
ســرسـ ّ
التي توفق بني دعم األعمال الشابة
واملعاصرة وعرضها ،وبني استعادة
تجارب حديثة من املحترف اللبناني
عبر مجموعتها الثابتة ومعارضها
املوسمية ،كما تقول مديرة املتحف
زينة عريضة .يستعيد املتحف ،الذي
أع ـي ــد اف ـت ـتــاحــه ق ـبــل أش ـه ــر ،تـجــربــة
أسـ ــادور فــي مـعــرض ف ــردي بعنوان
ّ
متحرك» سيستمر
«أس ــادور :منظر
ح ـت ــى  30أي ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ف ــي «ص ــال ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» ف ـ ــي امل ـت ـح ــف.

«بدون عنوان» (غير ّ
مؤرخة ـــ زيت على قماش ×  65،ــ 54سنتم ـــ مجموعة السيد
والسيدة أبراهام قرهبجاكيان ،بيروت ،لبنان  -تفصيل)

«تنقيب عن اآلثار» (  1993ـ  1994ــ حفر وتظليل بالحمض مطبوع على ورق56×  76،
سنتم ـــ مجموعة متحف سرسق  –من إرث بيار قرداحي ـ )1996

أنـجــزت املنسقة الفنية ن ــورا رازي ــان
مــع املنسق الضيف جــوزيــف طـ ّـراب،
م ــا ي ـش ـبــه خــري ـطــة زم ـن ـيــة مـتـحــركــة
ألعـمــال أس ــادور وت ـطــورات تجربته
الفنية منذ الستينيات حتى .2016
معظم اللوحات املعروضة هي جزء
م ــن مـجـمــوعــة أس ـ ــادور الـفـنـيــة الـتــي
تصل إلى أكثر من  100لوحة ،منحها
بيار قرداحي إلى املتحف عام 1996
قبل وفاته .رافق بيار قرداحي تجربة
أسادور ،وكان من أبرز املهتمني بها،
فـجـمــع أرش ـي ـفــا ك ـب ـي ـرًا م ــن لــوحــاتــه.
انطالقًا من هذا األرشيف ،بدأ العمل
قبل سبعة أشهر على املعرض.
وإذا ك ــان أس ـ ـ ــادور اب ــن الـتـجــربـتــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألرم ـ ـن ـ ـيـ ــة حـ ـي ــث ق ــدم
م ـع ـه ــا ضـ ـم ــن املـ ـ ـع ـ ــرض ال ـج ـم ــاع ــي
لـفـنــانــن أرمـ ــن «والدة أم ــة جــديــدة»
ف ـ ــي «م ـ ــرك ـ ــز ب ـ ـي ـ ــروت لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض»
ال ـعــام املــاضــي ،فــإنــه يــواصــل شتاتًا
آخـ ـ ــر داخـ ـ ـ ــل ل ــوحـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـســائــل
عــاقــة اإلنـســان بالكون واألسـطــورة
والزمن والتاريخ وتشكالت الهوية.
االحتفال بتجربة أسادور بعد غياب
طويل عن الساحة الفنية اللبنانية،
ي ـق ـت ـضــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا ب ـه ــذه ال ــدق ــة
امل ـت ـنــاه ـيــة ،وفـ ــق خ ــط زم ـن ــي يـقـ ّـســم
ّ
تجربته إلى خمس فترات زمنية قلب
فيها باألساليب والوسائط واأللوان
والـثـيـمــات .وســط االلـتـبــاس الزمني
بـ ــن الـ ـح ــاض ــر واألسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ،وب ــن
الحقائق العلمية امل ـجــردة ،يواصل
أس ــادور تجريد نماذجه اإلنسانية
وتـغــريـبـهــا عـبــر أش ـكــالــه الهندسية
وخ ـط ــوط ـه ــا وت ـع ــرج ــات ـه ــا .األق ـن ـعــة
والوجوه امللتبسة واملالمح البشرية
ال ت ـ ـحـ ــول دون ت ـغ ـي ـي ــب اإلنـ ـ ـس ـ ــان،
وامحائه أمــام اآللــة والعمارة وركــام
املـ ـ ـ ـ ـ ــدن .فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،نـ ـ ـ ــرى فـ ـت ــرة
الـسـتـيـنـيــات ،الـتــي شـهــدت حفريات
أسادور األولى التي طبعت أسلوبه،
وجعلته أب ــرز املـجــدديــن اللبنانيني
ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــوع .ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات،
ب ــدأ يتبلور أسـلــوبــه فــي الــدمــج بني
العناصر الكونية واإلنـســان .توسع
اهتمام أس ــادور بموقع اإلنـســان من
العالم الخارجي الكوني والتحوالت
امل ـ ــادي ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ورافـ ـقـ ـه ــا تـجــريــب
لــونــي واضـ ــح .املـحـطــة الــاحـقــة كما
يحددها املعرض هي الفترة املمتدة
من التسعينيات حتى  .2010هنا ،لم
ُ
ينج أسادور من تأثيرات البلدان التي
عــاش فيها مــن تايلند والـيــابــان في
لوحاته .الجسد البشري حاضر مع
األيقونات البوذية واألقنعة القبلية
األفــري ـق ـيــة ف ــي مــواج ـهــة ت ـفــوق اآلل ــة
والتركيبة املـعــاصــرة الساحقة .بني
الـشــرخ واالنـصـهــار ،ينسج أس ــادور
الحرفي القوالب واألشكال والهيئات
وال ـخ ـطــوط لتظهير عــاقــة اإلنـســان
الحديث امللتبسة مع الخارج .املحطة
األخ ـي ــرة ه ــي لــوحــاتــه الـحــالـيــة ذات
األح ـ ـجـ ــام ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي أح ـضــرهــا
املتحف ،وسيشكل وجــودهــا فرصة
اسـتـثـنــائـيــة ملـتــابـعــة ت ـطــور لــوحـتــه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـمـ ـل ــه ك ـ ــرس ـ ــام ،ع ـمــل
أسـ ــادور كمصمم غــرافـيـكــي ،فصمم
كتبًا ومجموعات لشعراء أوروبيني.
س ـنــراهــا م ـعــروضــة ض ـمــن املـتـحــف،
بـمــا يكمل الـنـظــرة الـبــانــورامـيــة إلــى
كــامــل تـجــربــة أس ـ ــادور .ه ـنــاك أيضًا
ف ـيــديــو ل ـح ــوال ــى  50دق ـي ـقــة بــالـلـغــة
الفرنسية بــن الـنــاقــد الفني والقيم
الضيف جوزيف طــراب مع أســادور،
لقاء سيتكرر مباشرة أمام الجمهور
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر
الـ ـي ــوم ف ــي "أوديـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــوم" املـتـحــف
(راجع الكادر).

ّ
الهوية» (  2012ــ أكريليك وزيت على قماش ـ147  ×  114سنتم ــ مجموعة
«رسالة لمعماري مجهول
الفنان ،باريس ،فرنسا)

ّ
«المكعب» ( 1975ــ حفر وتظليل بالحمض مطبوع على ورق  ×  38ــ 57سنتم ــ مجموعة السي د
والسيدة أبراهام قرهبجاكيان ،بيروت ،لبنان)

جوزيف طراب
الناقد الموسوعي
عـلــى هــامــش امل ـع ــرض ،يـنـظــم «مـتـحــف ســرســق» ل ـقـ ًـاء بــن الـفـنــان أسـ ــادور والـنــاقــد
الفني والقيم الضيف جوزيف طــراب عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في
«أوديـتــوريــوم املتحف» .يجمع اللقاء اثنني من أبــرز وجــوه الفترة الذهبية للمحترف
ّ
التشكيلي اللبناني ،كما يشكل عودة جوزيف طراب إلى واجهة الفن التشكيلي بشكل
مباشر بعد توقفه عن الكتابة النقدية عام  2004في صحيفة «لوريان لوجور» .منذ
تلك الفترة ،بقي أثر ّ
طراب وملسته حاضرين في الكتب الفنية التي يعدها ويسهم فيها؛
آخرها «الفن في لبنان» لنور سالمة ،وفي معارض املدينة التي لم يتوقف عن زيارتها.
منذ الستينيات ،رافق الناقد املوسوعي ،حركة الفن اللبناني الحديث وصعودها في
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ،فنشر مقاالت باللغة الفرنسية ذات معرفة
وحساسية عالية جعلته من أهم نقاد تلك الفترة .لم يقتصر عمل ّ
طراب على املقاالت
النقدية ،بل أسهم في إنشاء الغاليريات؛ آخرها «غاليري مقام» مع صالح بركات
عــام  .2009قبل انخراطه في الكتابة النقدية ،درس طـ ّـراب الفلسفة وعلم االجتماع
واالقـتـصــاد .وربـمــا أسهم ّ
تفرغه للفنون التشكيلية فــي حجب تجربته املسرحية.
بني  1963و ،1969كان من بني األعضاء املشرفني على «املركز الجامعي للدراسات
ً
املسرحية» ،كما عمل ممثال مع جالل خوري وروجيه عساف في مسرحيات مثل
«السيد» و«قبضاي»ّ ...
وأعد مسرحية «إيفون أميرة بورغونية» للمسرحي البولوني
غومبروفيتش.
ّ
ومنسق
* ندوة اليوم  16:30بعنوان «بني النظام والفوضى» تجمع أســادور والناقد
املعرض جوزيف طراب.

