30

السبت  17شباط  2018العدد 3398

ثقافة وناس

فنون بصرية

معرض شامل ومتنوع تحتضنه «دار النمر»

فلسطين البوصلة و«الكلمة الرمز»
منحوتات ولوحات وصور
فوتوغرافية وتجهيزات لفنانين
فلسطينيين وعرب من أجيال مختلفة
بدءًا من منتصف القرن الماضي إلى
اليوم .هكذا يمكن اختصار معرض
«الكلمة الرمز :فلسطين» الذي تحتصنه
«دار النمر» في مبادرة لدعم «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» .إذ ُ
سيختتم
بمزاد صامت ّ
علني يعود ريعه لصالح
المؤسسة التي انطلقت عام 1963
روان عز الدين

«شجرة
زيتون»
لعبد
الرحمن
قطناني
(جذع
شجرة
وأسالك
شائكة ــ
 90سنتم ــ
)2015

«الرشيدية» من مجموعة «األنروا» لمروان رشماوي (فحم وأكريليك على
لوح خشبي مثبت على خشب ــ  90×122سنتم ــ )2012

«خلف الجدار» لنبيل عناني (أكريليك على كانفاس ــ  120.5×107سنتم ــ)2013

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة ال ـ ــرم ـ ــز:
فلسطني :معرض فني وم ــزاد لدعم
مؤسسة ال ــدراس ــات الفلسطينية»،
تحتضن «دار النمر للفن والثقافة»
(ك ـل ـي ـم ـن ـصــو ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) ،م ـعــرضــا
ّ
سيستمر
جـمــاعـيــا لـفـنــانــن عـ ــرب،
حـتــى  28ش ـبــاط (ف ـبــرايــر) الـحــالــي.
يـضـ ّـم املـعــرض منحوتات ولــوحــات
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة وص ـ ـ ـ ــورًا ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ل ـف ـن ــان ــن مـ ــن أجـ ـي ــال
مـخـتـلـفــة بـ ــدءًا م ــن مـنـتـصــف ال ـقــرن
امل ــاض ــي إلـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .أمـ ــا فـلـسـطــن
التي تتصدر عـنــوان املـعــرض ،فهي
ال ّ
تعبر عن مجمل اللوحات والقطع
ّ
امل ـ ـعـ ــروضـ ــة ،رغـ ـ ــم أن عـ ـ ــددًا واف ـ ـ ـرًا
منها يـطــال الـقـضـيــة الفلسطينية.
م ـ ّـا يـجـمــع ه ــذه األعـ ـم ــال ه ــي ت ـبـ ّـرع
فنانني عــرب وجامعي أعـمــال فنية
ب ـه ــا ل ــدع ــم «مـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
ّ
الفلسطينية» .هكذا سيلي املعرض
ّ
مزاد صامت وعلني مساء الجمعة 2
آذار (مــارس) املقبل ،وسيعود ريعه
لصالح املؤسسة التي انطلقت عام
 ،1963وتواصل حتى اليوم توثيق
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
والصراع العربي – اإلسرائيلي .مع
ّ
التطورات السياسية التي شهدتها
البالد العربية في السنوات القليلة
املــاضـيــة ،بــاتــت الـصـعــوبــات املــاديــة
ت ـه ـ ّـدد اس ـت ـمــراريــة امل ــؤس ـس ــة ،لـهــذا
لجأت إلى املعرض /املزاد بالتعاون
م ــع «دار الـ ـنـ ـم ــر» .ت ـث ـنــي ن ـصــوص
م ــؤس ــس «دار ال ـن ـمــر» رامـ ــي الـنـمــر
ّ
«مؤسسة الدراسات
واملدير العام لـ
ّ
ّ
الفلسطينية» خالد فــراج ،املنشورة
فــي كتيب امل ـعــرض ،عـلــى استجابة
الفنانني السريعة للدعوة .في وقت
ي ـنـ ّـم فـيــه ه ــذا ال ـت ـعــاون ع ــن دعمهم
لـلـمــؤسـســة ول ــدوره ــا ،فــإنــه يضمر
أي ـضــا دع ـمــا للقضية الفلسطينية
بشكل أش ـمــل .نـظــرة عـلــى املـعــرض،
ت ـظ ـهــر ك ــم أن الـ ـص ــراع ــات الـعــربـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألحـ ـ ـ ــداث الـتــاريـخـيــة
ّ
تشكل ّ
محركًا
الدموية كانت وال تزال
أساسيًا للفنانني الـعــرب بمختلف
األجـ ـ ـي ـ ــال .ال ـن ـك ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
ومآسي العراق ،وداعــش ،ويوميات
ال ـع ـن ــف ك ـل ـهــا ح ــاض ــرة ب ـم ـقــاربــات
مختلفة .هكذا يأتي املعرض كلمحة
عن دور السياسة الحاسم في مسار
الفن العربي ،رغم الدعوات الطارئة
وال ـســاذجــة إل ــى «تـطـهـيــر» الـفــن من
ال ـس ـي ــاس ــة ،وإل ـ ــى ت ـجــزئــة دوره ،ال
سيما حــن يتعلق األم ــر بالقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ه ــذا م ــا ت ـش ـ ّـدد عليه
ال ـكــات ـبــة وال ـب ــاح ـث ــة ري ـم ــا صــالـحــة
فـ ـض ــة ف ـ ــي مـ ـق ــالـ ـتـ ـه ــا« :وف ـ ـ ـ ــي حــن
ليس فــي إمـكــان الفن قلب الحقائق

