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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

«الثوران
والضفدع» (زيت
على كانفاس
ــ 100 × 100
سنتم ــ  1994ــ
بإذن من متحف
سرسق)

«متحف سرسق»...
ما الذي رآه في «فضاءات» ويلي عرقتنجي؟
نيكول يونس
ٌ
«أنـ ــا َم ــدي ــن ل ـكــم بــالـحـقـيـقــة ف ــي ال ـ َّـرس ــم،
وسأقولها لكم»
(من رسالة بول سيزان إلى إميل بيرنار
في  23أكتوبر .)1905
ُ
ُ
«الحقيقة َدين حتى ت َر ّد» ،يشرح جاك
دريــدا جملة سيزان التاريخية أعــاه.
فـهـنــا وعـ ـ ُـد ال ـصــديــق لـلـصــديــق ،وع ـ ٌـد
بالحقيقة .وهــي الجملة التي ألهمت
دري ــدا كتابه «الحقيقة فــي الــرســم» la
 vérité en peintureالذي أصبح مدماكًا
أساسيًا في علم الجمال /االستيتيقا،
ك ـ ـمـ ــا ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ فـ ـلـ ـسـ ـف ــة الـ ـفـ ـن ــون
التشكيلية .ومــن يملك الحقيقة أكثر
مـمــن «رأى»؟ ل ــذا ،مقالنا ال ـيــوم أقــرب
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة ت ـ ـسـ ــاؤالت م ـش ــروع ــة،
تتردد في الكواليس والــدوائــر الفنية
ّ
الفني البصري
التشكيلية واملجتمع
في لبنان .هي محاولة لقول «الحقيقة
ً
في الـ ّـرســم» ،نعرضها متخذين مثاال
ـ ـ ال حصرًا ـ ـ املـعــرض اإلشكالي الــذي
يقيمه «مـتـحــف ســرســق» فــي «صــالــة
املعارض الكبرى» تحت عنوان« :ويلي
عرقتنجي :فضاءاته َّ
امللونة»( .ترجمة
ّ
غير موفقة مــن قبل املتحف للعنوان
ال ـف ــرن ـس ــي Les Mondes de Willy
.)Aractingi
كم هائل من األسئلة يهطل على رأس
زائــر معرض ويلي عرقتنجي (-1930
 .)2003مــا هــو املـعـيــار ال ــذي ارت ـكــزت
إدارة املتحف لتبني خياراتها؟
إلـيــه
َ
ً
هــل ُيـضــغــط عليها م ـثــا؟ هــل تحول
ناد لألطفال؟ (شيء حميد
املتحف إلى ٍ
إذا م ــا ح ــوف ــظ ع ـلــى امل ـســاحــة الـفـنـيــة
فيه) ،أم أن هناك فائضًا من األموال ال
يعرف املتحف كيف يصرفها فاقتضى
إنفاقها على السينوغرافيا (الجميلة
والحق يقال) وعلى الدعاية الكبيرة؟
ّ
أم أن مئات األسماء التاريخية الالمعة
مــن الـفـنــانــن فــي لـبـنــان ،قــد انقرضت
ّ
فـ ـج ــأة ،م ــا ح ــت ــم اس ـت ـح ـضــار لــوحــات
عرقتنجي وتقديمها على أنها لوحات
م ـت ـح ـفـ ّـيــة؟ ه ــل أص ـب ــح الـ ـك ـ ّـم أهـ ــم مــن
الـنــوع؟ هــل بتنا نعتمد االستعراض
على حساب املادة املاكنة؟ والنقد هنا
ل ـكــل ال ـس ــوق ع ـبــر «م ـت ـحــف ســرســق».
هــل هــو الضعف األزل ـ ّـي لــدى اإلدارات
اللبنانية القاصرة أمام عبارة ُ
«عرض
ِّ
ف ــي الـ ـخ ــارج» امل ـضــل ـلــة ،ك ــأن املـعــايـيــر
«في الخارج» هي ما يحدد لنا الجيد
والركيك؟ أو هل بات كل من عرض يومًا
وكان غزير اإلنتاج ـ ـ على حساب النوع

ُ َّ ُ
ّ
محترف؟ ال
متحفي
فنان
حول إلى
ــ ي
ٍ
ِ
نقصد هنا عرقتنجي بــالــذات ،فاملثل
يـ ـق ــاس ع ـل ــى ك ـ ـ ّـم ك ـب ـيــر م ــن ال ـف ـنــانــن
ال ــذي ــن ّ
رس ـخ ـه ــم ع ــدم ال ـن ـقــد الـعـلـنــي،
كفنانني محترفني .هــل صــار االتـكــال
على اإلبهار بالسينوغرافيا والدعاية
والتقسيمات الالحقة باملعرض ،أهم
م ــن ال ـلــوحــات بـحــد ذات ـه ــا ،متناسني
معرض
أن التكامل جوهري لصناعة
ٍ
ً
م ـت ـح ـفـ ّـي؟ ه ــل ف ـع ــا أص ـي ــب «مـتـحــف
س ــرس ــق» بـقـصــور فــي ال ــرؤي ــة ،أم أنــه
ربما َ
محر ٌج أدبيًا من التقدمة السخية
ّ
أله ــل الـفـنــان الـعـصــامــي ( 224لــوحــة)
للمتحف؟ فلنطرح األسئلة من منظار
محترف
آخر :ماذا لو قدم أهل كل فنان
ِ
راح ـ ٍـل فــي لبنان  200لوحة لـ«متحف
سرسق»؟! هل يحتم ذلك على املتحف
إق ــام ــة م ـعــرض ب ـهــذه ال ـض ـخــامــة ولــو
كانت املادة غير جديرة بالعرض؟
بــل األه ــم :هــل يكفي أن نكتب بضعة
أسطر عن مجموعة أعمال ـ ولو ركيكة
ـ ـ ون ـس ـهــم ف ــي ال ـبــروبــاغ ـنــدا لـيـتـحــول
ال ـع ـم ــل ب ـس ـحــر ك ــات ـ ٍـب م ــن رك ـي ــك إل ــى
«متحف سرسق»
جيد؟ هــذا ال يعني
َ َ
فقط ،بل املوروث الذي ض ِمن للمتحف
ف ــي ل ـح ـظــة م ــا أن ُيـ ـ ـق ـ ـ ِـد َم ع ـل ــى خ ـيــار
مماثل .فاملسؤولية ال تقع كلها على
املتحف ،بل تبدأ منذ أن ِّ
تقرر صاالت
العرض قبول فنانني هواة وتكريسهم
كمحترفني! لكن أيضًا هل يحق ملتحف
ّ
متحفيًا» ويلزم
مــا أن يخترع «فنانًا
ال ـح ـقــل الـتـشـكـيـلــي ال ــوط ـن ــي تـلـقــائـيــا
بتبنيه مــن دون مـســاء لــة؟ هــل يدخل
«مـتـحــف س ــرس ــق» ب ــإدارت ــه الـجــديــدة
لعبة مقتني اللوحات ورفــع األسعار
ً
مثال (ال سمح الله) وهو سؤال يتردد
ف ــي ال ـكــوال ـيــس وف ــي دوائ ـ ــر املـجـتـمــع
ّ
الفني التشكيلي؟ ألم يكن من األجدر
ـ ـ ـ ـ ـ اح ـتــرامــا لــذكــرى ال ــراح ــل ـ ـ ـ ـ اخـتـيــار
األع ـمــال وغربلتها بشكل دقـيــق قبل
تـقــديـمـهــا ل ـ ـلـ ــزوار؟ ف ـمــن ي ـ ــزور مــوقــع
عرقتنجي االلكتروني ،يدرك أن هناك
ما هو أفضل مما ُع ِرض!
األسئلة ال تنتهي هنا ،بل تبدأ .ما هو
ه ــذا امل ـعــرض ال ــذي اسـتـفــز كـثـيـرًا من
التشكيليني وأعاد األسئلة التاريخية
الفنية إلى الواجهة مثل :ما هو املعيار
للعرض؟ من يعرض؟ من هو الفنان؟
ومن الهاوي؟ َ
لم يصرف اإلنسان عمرًا
في دراسة أكاديمية للفنون التشكيلية
ف ــي ح ــن يـمـكـنــه دخـ ــول م ـع ـتــرك الـفــن
كـهــاو ويـنــافــس؟ مــا هــو الـحــد األدن ــى
مــن اح ـتــرام ذك ــاء ال ــرائ ــي؟ مـتــى يكون
ال ـع ـمــل فـنـيــا  artistiqueوم ـتــى يـكــون

حرفيًا artisanal؟ ما الفرق بني العرض
في متحف أو صالة عرض؟ هل لدينا
ً
«متاحف» فعال؟ هل يكفي أن تكون من
عائلة متمولة حتى يصبح ما تفعله
كهاو «فنًا رفيعًا متحفيًا»؟ في املقابل،
ٍ
م ــاذا يـفـعــل املــوهــوبــون األكــاديـمـيــون
املطمورون بحق؟ وإذا كانت الساحة
ّ
الفنية «بتساع الكل» ،ملاذا يعتم على
َّ
ّ
الجيدين ويسلط الضوء على بعض
الهواة أو ذوي الضعف التقني الفاقع؟
ه ــل ت ـس ـهــم ب ــورص ــة ال ـف ــن ف ــي إي ـجــاد
أسماء من ال شيء؟ ما هو دور املقتنني
فــي ذل ــك؟ هــل كــل املـقـتـنــن مـحـتــرفــون
أم أن فيهم ال ـت ـجــار؟ مــا هــي املعايير
املتحفية أساسًا؟
ملخاطبة أذهــان القراء بشفافية ،ال بد
َ
م ــن االعـ ـت ــراف .ن ـعــم ،ال ـلــوحــات مـنــتـ ٌـج
ت ـح ـ ّـول بـ ُـحـكــم س ـيــاســات ال ـس ــوق إلــى
«سلعة» .هذه حقيقة ال لبس فيها ،ولو
اعتبر التشكيليون أعمالهم مشاعر،
وأحـ ــاس ـ ـيـ ــس ،وفـ ـلـ ـسـ ـف ــة ،وهـ ــواجـ ــس
أو ح ـتــى «ق ـض ــاي ــا» .شـئـنــا أم أبـيـنــا،
هــي بـخــاصـتـهــا وب ـكــل مــا تـحـمــل من
مضامني :سلعة .عليها طلب وعرض
ولـهــا زبــائــن وم ـكــان تـعــرض فـيــه ،لها

رسومات ()illustrations
زيتية وأكريليكية،
غير متقنة بغالبيتها
سعر ،ولها مقتنونّ .
تقيم على أساس
ال ـنــدرة وال ــوف ــرة ،لـهــا بــورصــة محلية
وإق ـل ـي ـم ـيــة وع ــامل ـي ــة ،وألج ـل ـه ــا تكتب
امل ـقــاالت وتـعــرض الـتـقــاريــر وترافقها
الدعاية! وواحد من الصراعات الكثيرة
التاريخية بني الفنان والسوق الفنية
هــو «تسليع العمل» حــد االب ـتــزال (أو
حتى التنزيالت املـئــويــة) .رغــم حاجة
ّ
املتمول
التشكيلي غالبًا -غير
الفنان ّ
أو غير املرفه أو غير املتحدر من أسرة
برجوازية  -للمادة التي يحصل عليها
كـنـتــاج لـجـهــده ه ــذا ،فـهــو يتطلع الــى
حـفــظ عـمـلــه م ــن ال ـس ـقــوط إل ــى ح ــدود
التسليع املــادي الكلي! بل يصبو إلى
االرتقاء به من حدود التسليع النقدي،
ـام وإنـســانــي ،مثالي أو
إلــى مــا هــو س ـ ٍ
ح ـت ــى طـ ــوبـ ــاوي ،أو ب ــاخ ـت ـص ــار إل ــى
م ــا ه ــو «ج ـم ـي ــل» .ع ـنــدمــا نـتـكـلــم عن
الـفــن التشكيلي ال نفصل املسألة عن
االستيتيقا .وبحسب كانط« :الجميل
ليس ّ
الخير وال الحسن» .كلنا يدرك أن
جوهر الجمال هو «السلطة» الكامنة

َّ
ف ـي ــه! ل ـ ــذا ،فـ ــإن تـسـلـيـعــه ي ـخــفــض من
ِّ
م ـس ـتــوى سـلـطـتــه امل ـت ـكــام ـلــة وي ـقــزمــه
إلى حدود القشرة الخارجية له .وهنا
ّ
تضم األعمال
يأتي دور املتاحف حني
إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات ـه ــا (أو م ـج ـم ــوع ــات
خاصة ثابتة) ،فتعيد تكريس بعض
مــن القيمة الضمنية الجوهرية التي
قد يكون العمل خسرها عبر التسليع
َّ
األولـ ـ ـ ـ ــي .ث ــم تـ ـت ـ ّـوج م ـس ـي ــرة األعـ ـم ــال
ب ــإع ــادة عــرض ـهــا ،لـيــس تـحــت مسمى
ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء وإن ـم ــا ت ـحــت معطى
جديد هــو املعطى الجمالي الصافي.
ولكن مسار التتويج هــذا ال يمكن أن
ينطبق على كل األعمال الفنية.

المعرض اإلشكالي

َّ
أكثر من  120لوحة ،توزعت على ثالثة
أقـ ـس ــام :ق ــاع ــة ك ـب ــرى ي ـم ـكــن أن يعيد
فيها األطفال تمثيل الحكايا الرمزية
لالفونتني ،فالرسوم أقرب إلى عاملهم،
وقــاعــة خــاصــة بقصص عبلة وعنتر
وجحا (مترافقة مع صوتيات) ،وقاعة
ً
ثالثة طليت باألسود تقدم أعماال من
الحكايا الرمزية لالفونتني أيضًا.
ال ش ــك فـيــه أن وي ـلــي عــرقـتـنـجــي كــان
إنـ ـس ــان ــا م ـب ـت ـه ـج ــا وذا فـ ـ ــرح ع ـظ ـيـ ٍـم
بالرسم والـتـلــويــن .ولـكــن ،فــي مقاربة
متخصصة بني املوسيقى والتشكيل،
ً
نـجــد م ـثــا أن ــه يستحيل عـلــى عــازف
مـ ــا أن يـ ـع ــزف م ـق ـط ــوع ــة مــوس ـي ـق ـيــة
كــاس ـي ـك ـيــة ان ـط ــاق ــا م ــن «الـ ـع ــزف ع َ
السمع» .فاملقطوعات هذه تحتم على
العازف أن يتقن املادة املعزوفة ويجيد
ق ــراءة النوتة املوسيقية ،أي الــدراســة
األكاديمية .وكــذا في التشكيل ،فمزج
األل ـ ــوان وض ــرب ــات الــريـشــة والـتــألـيــف
البصري والتشريح الجمالي وغيرها
ـاو ول ــو رســم
ال يـمـكــن ًأن يـجـيــدهـ ًـا هـ ـ ٍ
عمرًا كامال .هنا مثال لوحة (انتخبها
امل ـت ـحــف ل ـل ـن ـشــرة امل ـط ـب ــوع ــة) اسـمـهــا
«الـ ـث ــوران وال ـض ـفــدع» اسـتـخــدم فيها
الراحل لون الـ «الك دو غرانس» laque
 de garanceل ـت ـلــويــن ال ـث ــوري ــن وهــي
نـصــف مـســاحــة لــوحــة! تقنيًا ،الـ ـ «الك
دو غرانس» هي إحدى درجات األحمر
امل ـس ـت ـخــرجــة م ــن ن ـب ـتــة .بــال ـتــالــي هي
ّ
مــن م ــواد طبيعية غـيــر مـكــلـســة (non
 ،)calcinéeمــا يجعلها ذات شفافية
عالية تمامًا كــاأللــوان املــائـيــة ،بحيث
ال يجب استخدامها وحــدهــا وبشكل
خـ ـ ــاص ملـ ـ ــلء امل ـ ـسـ ــاحـ ــات! اس ـت ـع ـم ــال
عــرقـتـنـجــي ل ـه ــذا الـ ـل ــون ك ـث ـيــر ودائـ ــم
لألسف ،ناهيك عن كيفية استخدامه
زي ــت ب ــذر ال ـك ـتــان  .huile de linفهنا

يظهر على شكل بقع وهـنــاك ممتزج
بـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــات .وق ـ ـ ــد أس ـه ـم ــت
اإلضــاءة «املتحفية» في تعرية تقنية
األع ـ ـمـ ــال .هـ ــذا م ــن دون ال ــدخ ــول فــي
أزمــة التأليفات وغيرها مــن األخـطــاء
الشائعة عند طالب السنة األولــى في
معهد الفنون.
ل ــذا ال يـمـكــن أن نـطـلــق بـبـســاطــة على
عمل ال ـهــاوي لقبًا ســاذجــا أو بسيطًا
أو بــدائ ـيــا (ك ـمــا ف ـعــل امل ـت ـحــف وقـبـلــه
م ـ ــن ع ـ ِّــرض ـ ــوا ل ـع ــرق ـت ـن ـج ــي) لـ ـنـ ـب ـ ِّـرر،
فـنـصــنـفــه تـصـنـيـفــا تـخـصـصـ ّـيــا كـهــذا
أو نلحقه بـمــدرســة فنية قــائـمــة على
ركــائــز واض ـحــة ال تنطبق عـلـيــه! نعم
أع ـ ـم ـ ــال ع ــرقـ ـتـ ـنـ ـج ــي ه ـ ــي رسـ ــومـ ــات
( )illustrationsزيتية وأكريليكية ،غير
متقنة بغالبيتهاّ .
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـن ـفــي أنـ ـ ــه ق ــد فـ ــرح بـهــا
ال ب ــل اغ ـت ـبــط ،وه ــذا جـيــد بـحــد ذات ــه.
فعرقتنجي كان يرقص ابتهاجًا ًعند
انتهائه من كل عمل ،ما يؤكد صدقه
ال ـط ـفــولــي ،كـمــا طـيـبـتــه وإخ ــاص ــه ملا
يـ ـح ـ ّـب .ل ـك ــن ه ــل ال ـص ـف ــات ال ـح ـم ـيــدة
ت ـص ـن ــع ف ـن ــان ــا م ـح ـت ــرف ــا ول ـ ــو ع ــرض
م ـئــة مـ ــرة؟ وبــامل ـنــاس ـبــة ،ل ـقــد ُعــرضــت
رس ـ ــوم ـ ــات ع ــرقـ ـتـ ـنـ ـج ــي ع ـ ــن ح ـك ــاي ــا
الف ــون ـتــن ف ــي ف ــرن ـس ــا .ل ـكــن فـلـنـتــذكــر
مـعــا :إن ع ــدد التشكيليني املحترفني
العامليني الذين رسموا املوضوع عينه
وبحرفية عالية ،كثر جدًا ،أبرزهم مارك
ش ــاغ ــال ،وبــان ـجــامــن راب ـي ـي ــه ،وج ــان
جـ ــاك غ ــران ـف ـي ــل ،وغ ــوس ـت ــاف دوري ـ ــه،
وهونوريه دومييه ،وفرانسوا شوفو،
وجـ ـ ــان بــاب ـت ـي ـســت اودري وغ ـي ــره ــم!
منهم مــن رســم بــالـغــواش ،ومنهم من
ح ـفــر ع ـلــى ال ـخ ـشــب أو م ــن اس ـت ـخــدم
الطباعة الحجرية أو مختلف أنــواع
الحفر بتأليفات وتقنيات مبدعة!
هـ ـن ــا ال ب ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ــى ع ــام ــل
الـ ـن ــدرة والـ ــوفـ ــرة والـ ـ ـف ـ ــرادة ،ل ـل ـســؤال
عـنـهــا .ولـسـنــا فــي ط ــور تـقــزيــم مــا قــام
بــه عــرقـتـنـجــي ،فـقــد ق ــرر أن يــرســم كل
ً
حكايا الفونتني الـ  244وانجزها فعال
فــي سبع س ـنــوات .وك ــان سعيدًا جـدًا،
وهو ال شك إنجاز فردي هام .لكن هل
هو انجاز «فني متحفي» هــام؟ طبعًا
ال ـســؤال األخ ـيــر ينسحب عـلــى أعـمــال
ف ـن ــان ــن آخ ــري ــن ف ــي امل ـت ـح ــف ومـنـهــم
ّ
أك ــاديـ ـمـ ـي ــون ...ال ش ــك ف ــي أن أع ـم ــال
عرقتنجي تفوقها أهمية بأضعاف.
«ويـلــي عرقتنجي :فضاءاته املـلـ َّـونــة» :حتى
 18أيـلــول (سبتمبر) ـ ـ ـ «متحف سرسق»
(صالة املعارض الكبرى)

