


سیتا مانوكیان
الریاح الشاملّیة أو تألیف، ١٩٨٢

أكریلیك عىل قامش، ١٢4 × ١75 سم
مجموعة متحف رسسق

أعامل املجموعة الدامئة، التي اشرتاها متحف رسسق أو 
ُوِهبت إليه منذ افتتاحه عام ١٩٦١، عبارة يف يف غالبيتها 
عن رسوم، وأعامل فنية غرافيكية، ومنحوتات، وسواها 

من األغراض الثالثية األبعاد.

عرش  أمام  تجعلنا  املجموعة  بها  ُعلِّقت  التي  الطريقة 
يتحاورون  فنانًا  ترويها كوكبة مختارة من ٢١  حكايات 
فيدحض  يتحاججون  أو  واحد،  موضوع  حول  أحيانًا 
وقد  بعًضا.  بعضهم  ويتجاهلون  اآلخر،  آراء  أحدهم 
يف  أُجري  بحٍث  من  انطالقًا  الروايات  هذه  نُِسَجت 
أرشيف متحف رسسق. يقرتح البحث، وهو ليس شاماًل 

عىل اإلطالق، حكاية مجزّأة يف الزمان واملكان. 

إىل جانب هذه الفصول العرش التي تُقرأ وكأنها أبواٌب 
لألعامل  جزٌء  ص  يُخصَّ أهمية،  أكرث  تأّمٍل  عىل  مفتوحة 
التي اشرتاها املتحف وتلك التي ُوِهبت إليه يف األعوام 
األخرية، والتي سيتم عرضها بالتناوب. يف حزيران ٢٠١٨، 
جورج  للرّسام  املهمة  املجموعة  رسسق  متحف  تسلّم 
يف  بالتعّمق  له  يسمح  ما  وديعة،  شكل  يف  قرم  داود 
الجمهور  أمام  فرصة  ويُتيح  الفنان،  هذا  عن  األبحاث 

لالطالع عىل مجموعة كاملة من األعامل.

يعرب متحف رسسق عن امتنانه ملُعريي األعامل الفنيّة وواهبي 
األعامل ملبادرتهم املهّمة، التي سمحت لهذا املعرض أن يبرص النور.
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تأمالت يف الفن الساذج

خليل زغيب، صويف يراميان، وييل عرقتنجي

يشّكل  سنويًا  رسسق  متحف  ينظّمه  الذي  الخريف  معرض 
خالل  أنجزوه  عماًل  يقّدموا  يك  الفنانني  من  للعديد  مناسبًة 
العام. يسلّط املعرض الضوء تارًة عىل الفنانني املنتمني إىل العامل 
التجريدي، وطوًرا عىل دعاة الفن التصويري، وغالبًا ما يشّكل 
مرسًحا ملعركة بني التجريديني واملدافعني عن الفن التصويري. 
السجاالت،  هذه  عن  مبنأى  بـ»الساذج«  يُسّمى  فنٌّ  يبقى 
لغياب االهتامم أو تجاهله من النّقاد، ويتبلور يف رسوٍم لخليل 

زغيب )١٩١١-١٩75( وصويف يراميان )١٩١5-١٩٨4(.

وبأنه  منضبط«،  غري  »فن  بأنه  يوَصف  الذي  الساذج،  الفن 
طفوليًا،  عاملًا  تنقل  »خرقاء«  مصّورة  تجسيدات  عن  عبارة 
املنظور  لقواعد  وال  األكادميية  الرسم  لقوانني  يستجيب  ال 
الساذجة،  فاملشاهد  النهضة.  منذ  دت  ُحدِّ التي  الغريب 
حفالت  تجّسد  األحيان،  معظم  يف  شعبية  مشاهد  هي  التي 
فولكلورية، ومناظر ريفية غالبًا ما تكون مسكونة بالحيوانات. 
الشديدة  والعناية  السطوح،  وتراكُب  الصلبة،  الزاهية  األلوان 
وعىل  الساذج.  الفن  ُتيّز  التي  السامت  من  هي  بالتفاصيل 
غرار العديد من التيارات الفنية التي عانت من عدم االعرتاف 
بها وفًقا للمعايري الفنية املعمول بها، يقرتب التيار الساذج من 
»الفن الخام« لناحية أصوله العصامية والعفوية التي انطلقت 
خالل  ومن  املستشفى،  يف  العالج  يتلقون  مرىض  خالل  من 
»الفن الشعبي« استناًدا إىل ريربتواره اإلثني، أو أيًضا من خالل 
طة،  الفن املسّمى »بدايّئ« استناًدا إىل استخدامه لخطوط مبسَّ
من  شكٌل  وجميعها  الغريب،  الكامل  الفن  من  النقيض  وعىل 

أشكال الفن الحر.

خاض  شعر.  مصّفف  يشء،  كل  قبل  هو،  العصامي  زغيب 
مطلع  ويف  العرشين،  القرن  أربعينيات  يف  الرسم  غامر 
هرني  الفرنيس  الفنون  هاوي  انتباه  لفت  الخمسينيات، 
يف  اآلثار  لعلوم  الفرنيس  للمعهد  مديرًا  كان  الذي  سرييغ، 
الرشق األدىن؛ ثم حصل عىل الدعم، يف مزاولته ملهنة الرسم، 
الفنون  كلية  عميدة  كانت  التي  شارلتون  مارييت  من 
الفن  عن  قيل  بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  الجميلة 
عىل  قامئًا  فًنا  األحوال،  من  حال  أي  يف  ليس،  إنه  الساذج 
تجسيد املثل العليا. غري أن بورتريه الحياة الريفية يف لبنان، 
كام املشاهدات من مدينة بريوت واألحداث التاريخية التي 

رسمها زغيب، تُثبت العكس تاًما.

قيل عن وييل عرقتنجي )١٩٣٠-٢٠٠٣( إنه من رّسامي الفن 
والحكايات  الحيوانات  برسم  اهتاممه  أن  صحيح  الساذج. 
الشعبية حارٌض بقوة يف رسومه، غري أن ذلك ال مينع أن أسلوبه 
يف التعاطي مع سلّم املقاس وغياب التفاصيل الوافرة يحوالن 

دون تصنيفه بهذه السهولة.

يف الرسم، يجب أن يكون هناك دامئًا موضوع

شفيق عبود

عند  نزواًل  الهندسة  يف   )٢٠٠4-١٩٢٦( عبود  شفيق  تخّصَص 
املجال،  العلمي يف هذا  تحصيله  موازاة  لكن يف  والده،  رغبة 
ارتاد األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا( حيث تتلمذ عىل 

يد الفنان قيرص الجميل الذي كان يتمتع آنذاك بهيبة كبرية. 

مل يكرتث عبود للحياة املهنية التي رسمتها له عائلته، فتوّجه 
عام ١٩47 إىل فرنسا التي أصبحت بالده بالتبّني. ويف باريس، 
ترّدد إىل محرتفات أندريه لوت، وجان متزينغر، وأتون فرييز، 
وفرينان ليجيه. والتقى، يف أكادميية الغراند شوميري، جياًل كاماًل 
شارك  العاطفي.  والتجريد  بالنيو-كوبية  انطبع  الفنانني  من 
الفرنيس  الفن  وجّسد  الجديدة«،  الوقائع  »معرض  يف  عبود 
وسوغاي،  وهارتونغ،  دويف،  جانب  إىل  الدولية  الساحة  عىل 
وزاو وو يك. طرح الفنان عالمة استفهام حول التجريد، وأراد 
يبقى  أعامله،  يف  األشكال.  تجسيد  يف  جديد  أسلوب  ابتكار 
نفسه.  الوقت  يف  رسديًا  موضوًعا  كونه  مع  مفكًَّكا،  الشكل 
واملواضيع التي يستكشفها مألوفة، وأليفة، مثل املشهد الذي 
تُطّل عليه النافذة، أو أيًضا محرتفه. يف الرسم، يجب أن يكون 
الشكل  تفاعٌل معه، من خالل  وبالتايل  دامئًا موضوع،  هناك 

واللون والضوء واملاّدة.

عن  أبحاثه  فضاعف  التصويرية،  بتقنيته  عبود  انشغل  لقد 
دفاتر  الخارجية.  والطبقات  املائية  والدهانات  الكميات 
وصفاته  جميع  تتضّمن  فهي  سفينة،  بسجل  أشبه  محرتفه 
وال  جًدا،  الوزن  ثقيلة  القامشة  هذه  »أصبحت  وانطباعاته: 
ينتقد عبود  األلوان«.  الرغم من حّدة  يكفي عىل  تتحرك مبا 
لوحاته أو يُصّفق لها، لكنه، وقبل كل يشء، يراقبها؛ يريد أن 
يراها تشيخ. لقد خاض هذا الفنان الشامل غامر التابسرتي. 
التابسرتي  القيّمون عىل أرشيفه العديد من أعامل  وقد أبرز 
التي أنجزها. ويف هذا اإلطار، يبدو أن باكورة أعامله يف فن 
يف  اللبناين  السياحة  مكتب  من  بطلب  أُنِجزت  التابسرتي 
باريس، ونّفذها الفنان يف محرتف ماريه عام ١٩٦7. استمتع 
استخدام  عرب  التابسرتي  بتنفيذ  وبدأ  النسيج،  بحياكة  عبود 
النول العمودي عىل طريقة رمسيس ويصا واصف. شهد فن 
الخمسينيات،  أواخر  منذ  لبنان طفرة  الحديث يف  التابسرتي 
سواًء كان منبثًقا من تعاليم روجيه كارون )محرتف عيناب(، 
جورج  )محرتف  مكايل  ذوق  يف  التقليدية  املحرتفات  من  أو 
شأنه  عبود،  انطبع  لقد  سعادة(.  األخوين  ومحرتف  عوده 
السجاد  بصناعة  الريس،  عارف  أو  عدنان  إتيل  ذلك شأن  يف 

استعامل  خالل  من   ،)١٩4٣ )مواليد  أسادور  أعامل  تجّسد 
والهشاشة  الفوىض  الهندسية،  والعنارص  املتكررة  العالمات 
الحالة البرشية. أحيانًا تسكن وجوٌه ذات  اللذين تتّسم بهام 
اثَنني.  بعَدين  من  املصنوعة  املشاهد  هذه  مبّسطة  خطوط 
تنسجم أعامل أسادور الرسيالية املتحرّكة مع أعامل سريافيم 
األنوثة  رموز  بني  الرائع  عاملها  ميزج  التي   )٢٠٠5-١٩٣4(
الطابع  ع  يُرجِّ هنا،  املعامرية.  واألشكال  الحيوان  ومملكة 
توقيع  تحمل  التي  الخرط  ألعامل  امليكانييك  شبه  املوسيقي 

أسادور، صدى القصائد الحّسية يف رسوم سريافيم.

»بريوت تنادي أجيال املستقبل«

لور غريب

لور غريب )مواليد ١٩٣١(، الكاتبة والناقدة الفنية، هي أيًضا 
فنانة تكرّس وقتها كاماًل للفن. فقد أنجزت، إىل جانب كتاباتها، 
يف  الستينيات.  من  اعتباًرا  نرشتها  التي  الرسوم  من  العديد 
عملها ترابٌط حميم بني الكتابة والرسم، حيث تُوثِّق الحقبات 

املختلفة لحياتها يف لبنان.

تنادي  »بريوت  عنوان  تحمل  التي  لوحاتها  يف  غريب  تضع 
أجيال املستقبل« )٢٠١٠-٢٠١١(، الكثري من التفاصيل والرسوم 
أغراض وقصاصات صحف  الكاليغرافية، فضاًل عن  والخطوط 
التي  العنارص،  هذه  كل  تستحرض  مرتاكبة.  أرشيفية  وصور 
إمنا  الشخصية  أجزاء من حياتها  ُجِمعت عىل دعامة واحدة، 
تُقَسم روايتها هنا  اللبناين املعارص.  التاريخ  أيًضا جوانب من 
إىل ثالثة فصول: ١٩٢٠-١٩٦٠، و١٩٦٠-١٩75، و١٩75-١٩٩٠.

أعامل جديدة يف املجموعة الدامئة

ألف  من  أكرث  انضم   ،٢٠١5 عام  املتحف  افتتاح  إعادة  منذ 
عمل إىل املجموعة الدامئة عن طريق الهبات والرشاء وكذلك 
اإلعارة يف املدى الطويل. ومن هذه األعامل ٢٢4 لوحة بريشة 
مت  قُدِّ الفونتني،  قصائد  عن   )١٩٣٠-٢٠٠٣( عرقتنجي  وييل 
أو  الباستيل،  أو  بالزيت  املتحف عام ٢٠١٦؛ و٨٢٨ لوحة  إىل 
قرم  داود  جورج  بريشة  األحمر  الطبشور  أو  بالفحم  رسوم 

)١٨٩٦-١٩7١(، تُجّسد املسرية املهنية الكاملة للفنان.

ُوِهبت  نوعها  من  فريدة  أعامل  املجموعة  إىل  أضيفت  وقد 
 )١٩٦٠( )Florilège( »إىل املتحف، مثل لوحة »مقتطفات
باريس  بينايل  يف  ُعرِضت  التي   ،)١٩٢٦-٢٠٠١( عقل  لسعيد 
لعام ١٩٦١ حيث مثّلت لبنان، وعدد كبري من أعامل الخرط 
من توقيع فنانني مثل أسادور )مواليد ١٩4٣( وإتيل عدنان 
رسسق  سييس  بريشة  فنانني  وبورتريهات   ،)١٩٢5 )مواليد 
)١٩٢٣-٢٠١5(. تساهم هذه اإلضافات يف تعزيز فهمنا للفن 
مثل  املعارصين  الفنانني  هبات  وتسلّط  اللبناين.  الحديث 
 ،)١٩4٢ )مواليد  فتال  وسيمون   ،)١٩7٦ )مواليد  رشي  عيل 
وسمر مغربل )مواليد ١٩5٨(، ونبيل نحاس )مواليد ١٩4٢(، 
األعامل  تُعرَض  للمتحف.  يُقّدمونه  الذي  الدعم  عىل  الضوء 

يف تناوب منتظم.

واصف.  ويصا  تأثري  تحت  الحرانية،  قرية  يف  املرصية  )التابسرتي( 
فن  بأن   ،)١٩74( عبود«  شفيق  إىل  »رسالة  يف  كركبي،  يذكّر سمري 
التابسرتي يستند إىل توازن الكتل وخيار األلوان ولُحمة الخيوط، ما 
يضعنا أمام تقنية عالية تدفع بحدود هذا الفن بعيًدا جًدا، وتطبع 

فن الرّسام-الحائك.

نحو تجريد رشقي

ستيليو سكامنغا، منري نجم، عادل صغري، سعيد عقل

شهدت ستينيات القرن العرشين يف بريوت طفرًة يف صاالت العرض 
واملعارض واملبادرات الفنية. مثاٌل عىل ذلك إطالق معرض الخريف 
املزدهر مع  النشاط  ترافق هذا  يف متحف رسسق عام ١٩٦١. وقد 
عدد من النقاشات العامة يف مختلف الصحف واملجالت. لقد دفعت 
ذلك  اختاره يف  الذي  التعبريي  النمط  التجريدي، هذا  الفن  شعبية 
طرح  إىل  الفنيني  بالنّقاد  الدوليني،  الفنانني  من  كبري  عدٌد  الوقت 
عالمات استفهام عن مكانة الرسم التجريدي يف الفن الوطني اللبناين. 
مالفيتش  وكازميري  كانديسيك  واسييل  أعامل  أن  القول  عن  غنيٌّ 
وفرانك كوبكا وبييت موندريان مّهدت الطريق أمام فن مبارش نابع 

من الحاجة الفورية إىل التعبري عن املشاعر.

بيانًا   )١٩٣4 )مواليد  سكامنغا  ستيليو  الرّسام  كتب   ،١٩٦4 عام 
بعنوان »نحو مساحة جديدة: منظور الفن التجريدي« قّدمه خالل 
تأثّر  الذي  سكامنغا،  بريوت.  يف  »الماتور«  عرض  صالة  يف  معرضه 
أيًضا  واستوحى  السواء،  اإلسالمي عىل  والفن  البيزنطية  باأليقونات 
الذي طرح عالمات  الرّسام سعيد عقل )١٩٢٦-٢٠٠١(  تأّمالت  من 
املكاين  التجسيد  عن  نظرية  يقرتح  املكاين،  التجريد  حول  استفهام 
يقوم  الذي  الغريب  التعريف  من  النقيض  عىل  وذلك  البعد،  الثنايئ 
عىل ثالثة أبعاد. شّكل هذا النص عامل تقارب بني الفنانني سكامنغا 
الذين   )١٩٣٠ )مواليد  صغري  وعادل   )١٩٨7-١٩٣٣( نجم  ومنري 
 ،١٩7١ عام  الصايغ،  سمري  الفني  والناقد  الفنان  أسامه  ما  أنشأوا 

»التجريد الرشقي«.

وفًقا لهم، يبدو أن األصول الرشقية للصوفية تجعل من »الرشقيني« 
الفاعلني الوحيدين القادرين عىل اجتياز املساحة، والتخيّل تاًما عن 
البعد املادي والجسدي، واالنسياق وراء ارتقاء صويف. وهكذا، إذا كان 
الفنان الغريب، يف رأيهم، ينظر إىل العامل كام تكشفه له عيناه ويُعيد 
جهته،  من  يتخىّل،  الرشقي  الفنان  فإن  املاّدي،  الواقع  هذا  تجسيد 
عن كل سيطرة عىل الروح وينطلق يف البحث عن هويته العميقة. 

فيتحّول العامل إىل رمز غري ملموس وغري منظور.

لعبة الشكل

سلوى روضة شقري

من  تُعترَب  التي   ،)٢٠١7-١٩١٦( شقري  روضة  سلوى  تحّولت 
الشخصيات الرائدة يف الفن التجريدي يف لبنان، نحو الالمتناهي الذي 
يشّكل جوهر فنون اإلسالم. وفًقا لهذا املبدأ، يختلط الوجود اإللهي 
مع الواقع املاّدي. تحجز سلوى روضة شقري مكانة أكيدة لها يف هذا 
التقليد الفني الذي يقرتب من الشكل النقي واملتناغم. وقد خاضت، 
يف أواخر األربعينيات، غامر الفن التشكييل الذي يتبع منطًقا علميًا 
د،  مستنًدا إىل علم الهندسة وقوانني الرياضيات وفيزياء الكم. وتُجسِّ
منذ الستينيات، الطابع املتميّز لفنها يف منحوتاتها التي تكشف عن 

نضوج تفكريها.

استخدمت سلوى روضة شقري إمكانيات ومواد متنّوعة من خشب 
منها  فصنعت  زجاجية،  وألياف  بلكيس  ومعدن  وتراكوتا  وحجارة 
وحدات، أو جمعتها، أو ركّبت قطعة فوق األخرى، أو باعدت بينها. 
يف عملها »تأليف« )١٩٦5(، تتحّول هذه الوحدات، املساّمة »قصائد 
ومعلّقات«، إىل بناءات حقيقية تتّسم بإيقاع تكراري مضبوط تاًما، 

ما يولّد فكرة الوحدة.

إنجاز جميع  من  له،  ال حدود  بإبداع  تتمتّع  التي  تتمّكن شقري،  مل 
مشاريعها التي أرادت تنفيذها من خالل املاء أو النحت أو املصابيح، 
أو سواها من االبتكارات؛ فاملجّسامت، الهّشة، املصنوعة من الخشب 

املطيل أو الرتاكوتا، هي األثر الوحيد املتبّقي.

العامل املفكّك

سيتا مانوكيان، بول غرياغوسيان، جان خليفة

لوجور«  »لوريان  )مواليد ١٩45( يف صحيفة  مانوكيان  سيتا  أعلنت 
الطبيعي،  املنظر  يف  موجودة  ليست  عرصنا  »مشكالت   :١٩٨٦ عام 
بل إنها يف قلب املدينة... عىل السطح األكرث تحريًكا للمشاعر عىل 
بول  الفنان  من  وبتشجيعٍ  البرشي«.  الوجه  سطح  األرضية،  الكرة 
 ،)١٩7١٩٢٣-٨( خليفة  جان  الفنان  ثم   )١٩٢٦-١٩٩٣( غرياغوسيان 
فريسة  هو  الذي  اإلنسان،  عن  رؤيتها  مانوكيان  فرضت  ما  رسعان 
فكرة  الشوارع  ومشاهد  بريوت  من  اتخذت  وهواجسه.  مخاوفه 
ومهّدًدا  مستقر،  غري  عاملًا  فرسمت  أعاملها،  يف  الالزمة  كام  تتكرر 
يحصل  مثلام  مشوَّهة،  ترسمها  التي  الوجوه  الهش.  توازنه  بسبب 
عندما تهتّز عدسة الكامريا. فهل نلمس هنا تأثري غرياغوسيان الذي 
يطرح عالمات استفهام عن املنفى وهوية املجتمع اللبناين، أو أيًضا 

تأثري خليفة الذي يستهجن سجن اإلنسان وعزلته العميقة؟

عام  األرمنية  اإلبادة  من  نجت  أرسة  من  املتحّدر  غرياغوسيان  أقام 
الخمسينيات.  يف  )بريوت(  حمود  برج  يف  األرمني  الحي  يف   ،١٩١٦
له  تعني  مواضيع  والطفولة  األمومة  وكذلك  واملجموعة،  العائلة، 
الكثري. تُذكّر النساء ذات القوام املمشوقة يف لوحاته بالنساء يف رسوم 

جان خليفة وجورج غوف.

كان خليفة رئيًسا لنقابة الرّسامني والنحاتني اللبنانيني من ١٩٦7 إىل 
١٩٦٩، وأّدى دوًرا مهاًم يف حصول الفن الحديث اللبناين عىل االعرتاف. 
وقد تخصص يف الفنون يف األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا(، 
شوميري  الغراند  وأكادميية  الجميلة  للفنون  الوطنية  املدرسة  يف  ثم 
التجريدي  )باريس(. ولدى عودته إىل بريوت، أظهر اهتاممه بالفن 
وتفضيله لأللوان النقيّة الخارجة مبارشة من األنبوب، والتي يضعها 
عىل أقمشته بلمسة رسيعة وحاسمة. يف رسومه، ميّحي جسد املرأة، 
وخصوًصا وجهها، تحت رضبات ريشٍة رسيعة، وكأنه يعرّب عن قلقه 
عىل مستقبل بالده. ولوحات خليفة، الذي تركت لديه الحرب األهلية 

اللبنانية أثرًًا عميًقا، تسكنها وجوٌه رّوعتها فظائع الحرب.

من أجل فن إنساين

جورج داود قرم

ارتاد جورج داود قرم )١٨٩٦-١٩7١(، املولود يف بريوت عام ١٨٩٦، 
الجميلة  للفنون  العليا  الوطنية  املدرسة  قرم،  داود  الرّسام  والده 
بورتريهات  غالبيتها من  املؤلَّفة يف  أعامله  تُظهر  وأكادميية جوليان. 
تجسيد  يف  مهارته  اليومية،  الحياة  من  ومشاهد  طبيعية  ومناظر 
مواضيع مختلفة، وجانبه الطليعي عرب اللجوء إىل مجموعة متنوعة 
وقلم  األحمر،  والطبشور  والباستيل،  املائية،  األلوان  التقنيات:  من 

الرصاص، والفحم، والزيت عىل القامش أو عىل لوح املازونيت.

أقام قرم يف مرص بني ١٩٢٨ و١٩5٦، وكان يرتّدد بانتظام إىل لبنان 
دين  لرجال  بورتريهات  لرسم  يتلّقى طلبات  وكان  األربعينيات،  يف 
عىل  واللبناين  املرصي  الراقي  املجتمع  من  لشخصيات  وكذلك 
بدأه  الذي  التقليد  ويُكمل  رزقه  يكسب  أن  له  أتاح  ما  السواء، 

والده يف هذا املجال.

يف  والحضارة  الفن  عن  »بحث  بعنوان  بحثًا  قرم  أصدر   ،١٩٦٦ عام 
اإلنسان هو يف  إنساين حيث وجه  فن  إىل  فيه  يدعو  العرص«،  هذا 
صلب التعبري الفني والفكري. ينتقد الفنان تقّدم الفن الحديث نحو 
شكل تجريدي، ويناضل من أجل الحفاظ عىل استيطيقية تصويرية 
املكتمل،  الفنان  قرم،  قّدم  الفن.  سوق  تأثريات  من  بعيًدا  واقعية، 
مساهمة كبرية يف تطوير الفنون واآلداب يف لبنان، وترك أعاماًل مهمة، 

محفوظة راهًنا يف متحف رسسق.

تحّدي املنظر الطبيعي

جورج داود قرم، صليبا الدويهي

 ،)٢٠١٨ )توز  مؤخرًا  معها  أجريت  مقابلة  يف  عدنان،  إتيل  تلفت 
الصعوبة »بسبب  بغاية  أمٌر  اللبنانية  الطبيعية  املناظر  أن رسم  إىل 
لقد  رمادي«.  إىل  كل يشء  وتُحوِّل  األلوان  تلتهم  التي  الضوء  حّدة 
واجه العديد من الفنانني اللبنانيني هذه الحقيقة. أَنجَز عمر األنيس 
املناظر  رسم  لكن  املائية،  باأللوان  الفتة  لوحات  فروخ  ومصطفى 
الطبيعية بالزيت يطرح تحّديًا هائاًل. لقد جّربه جربان خليل جربان، 
كعنرص  الطبيعي  املنظر  إىل  األحيان،  معظم  يف  اللجوء،  عرب  إمنا 
الدويهي  صليبا  ونجح  أخرى.  مشهدية  يف  الديكور  عنارص  من 
الطبيعي وتفسريه يف شكل  املنظر  )١٩١٢-١٩٩4( يف ذلك عرب نقل 
خطوط خيالية، ومنظر طبيعي ذهني، أي عرب االبتعاد عن الحاجة إىل 
التقيّد باأللوان »الحقيقية« وتفاصيل املنظر. غري أن ملسته االنطباعية 
تُتقن أيًضا تجسيد مدخل مغارة غامضة تغمره أشعة الشمس نهاًرا. 

لقد درس جورج داود قرم )١٨٩٦-١٩7١( هذا الجبل اللبناين ورسمه 
رساًم حيًا. فالجبل الدراماتييك واملنحدر وغري املتوقَّع يربز من خالل 
الظالل والتغيريات الرسيعة يف الخطوط، عىل غرار اللمسات الربتقالية 
التي تتحول إىل زهرية غامقة. تنطبع مناظر البحر، كام األرض، بربيق 
غامض، شبه تقّشفي. وعىل صورة جبل سانت فيكتوار العزيز عىل 
قلب الرّسام الفرنيس بول سيزان، املنظر الطبيعي اللبناين كثيف وغري 

واقعي يف الوقت نفسه؛ إنه تحدٍّ عىل الفنان أن يعمل عىل تخطّيه.

الفنانون بريشة سييس رسسق

أسادور بزديكيان، جوليانا سريافيم

األيقونات  رّسامة   ،)٢٠١5-١٩٢٣( رسسق  توماسيو  سييس  جعلت 
البورتريه،  الفن، أي رسم  البورتريهات، من هذا  واملوهوبة يف رسم 
العالمة الفارقة واملميّزة يف مسريتها املهنية. فشخصيات رسسق، سواء 
بالجامل.  يتمتعون جميعهم  أو رجااًل،  نساًء  فتيانًا،  أو  فتيات  كانوا 
تخرج  وكأنها  املوّحد،  شبه  اللون  تعتمد  حيث  بورتريهاتها،  تبدو 
مبارشًة من أغلفة املجالت. العيون كبرية دامئًا، ما يكاد يوحي بحضوٍر 
حيواين، والبرشة مصقولة وتبدو شابّة يف لوحات رسسق التي رسمت 
فريوز  مثل  بها،  الخاص  املحرتف  قصدوا  الذين  املشاهري  مبارشًة 

ونادية تويني.

تعاونت رسسق، التي تلقى استحسانًا كبريًا لدى الجمهور اللبناين، مع 
بول غرياغوسيان وأولغا ليامنسيك ومنري نجم وأسادور بزديكيان يف 
»أيام البورتريه«. ففي إطار هذه املبادرة السنوية التي أطلقتها صالة 
»عىل  الفنانون  يرسم   ،١٩٦٦ عام  مظلوم  ألوديل  »الماتور«  عرض 
طريقة مومنارتر«، الزّوار مقابل مبلغ زهيد قدره ٢5 ل.ل.، فيحصل 
هؤالء عىل بورتريه مرسوم بالفحم يُنَجز يف ثالثني دقيقة، أو يدفعون 
إنجازه ساعتنَي من  باستيل يستغرق  للحصول عىل رسم  ١٠٠ ل.ل. 
البورتريهات  لرسم  املكثّفة  الجلسات  هذه  استمرت  وقد  الوقت. 
حتى عام ١٩7٦ عندما اشتّدت الحرب األهلية. وال يُستثنى من هذا 
نصيبهم  لهم  كان  الذين  الفنانون  البورتريهات،  رسم  يف  األسلوب 
وجوليانا  بزديكيان،  وأسادور  هراير،  مثل  ريشة سييس رسسق،  من 

سريافيم، الذين رسمتهم مع عيَنني كبريتنَي ومالمح حاّدة الزوايا. 


