الفخار
رسام ّ
سميـر مولر ّ
 ١حزيران –  ٢٤أيلول ٢٠١٨

رسام الفخّار» ،وهو معرض يندرج يف سلسلة من املعارض
يق ّدم متحف رسسق معرض «سمري مولرّ :
التي نو ّجه من خاللها تحي ًة إىل فنانني ذوي حضور يف مجموعة متحف رسسق .تتلقّى هذه
السلسلة من املعارض الدعم من البنك اللبناين الفرنيس.
لطاملا أظهر البنك اللبناين الفرنيس ،منذ تأسيسه يف العام  ،١٩٣٠دعمه الفنون والثقافة والحفاظ
عىل الرتاث الثقايف ،يف لبنان والخارج.
رس البنك اللبناين الفرنيس أن يدعم مجموعة من املعارض يف متحف رسسق ،تكرميًا لشخصيات
ي ّ
رسام الفخّار» لوحات خزفيّة من
ريادية يف تاريخ الفنون يف لبنان .يضُ ّم معرض «سمري مولرّ :
السرياميك ،باالضافة اىل تشكيالت ورسومات بيد الف ّنان.
ّ

بدعم من البنك اللبناين الفرنيس
راعي النبيذ Château Marsyas
ُمعريو األعامل الفن ّية مي مولر
إنارة جو ناكوزي
غرافيك ّيات املعرض مايند ذي غاب
الكاتبة ياسمني الشاميل
تعريب زياد شكرون ونرسين نارض
تصوير األعامل الفن ّية إييل أيب ح ّنا
تصميم املنشورة مايند ذي غاب
طباعة بيبلوس برينتينغ
شكر خاص لِـ
َمي مولر لتزويد متحف رسسق بلوحات السرياميك وتوفري األرشيف التابع لسمري
والسامح باستخدامه؛
مولر َّ
الص َور الفوتوغراف ّية ورغبته يف تبادل املعلومات؛
دافيد هوري لتوفريه ُّ
بول أيب خطار زغيب وأوديل خوري من جامعة ال ّروح القُدُ س – الكسليك.

الغالف

عيّنات باملينا استعان بها سمري مولر ليحصل عىل اللون املرغوب .الصيغ التابعة لهذه األلوان
مد ّونة عىل خلف ّية الع ّينات (الغالف الخلفي).

رسام يستخدم الفخار قامش ًة للرسم ،ودهان الفخار صباغًا ،وأصابعه
سمري مولر (ّ )٢٠١٣-١٩٥٩
تجسد لوحاته مشاهد مدينية حيث تطارد الخياالت البرشية شوارع بريوت،
مبثابة فرشاة للرسمّ .
أشكال راقصة عىل مزهريات كروية ،أو أيضً ا مناظر طبيعية تجريدية .يتالعب مولر بلدونةٍ
ً
أو
متناغمة شبه كاملة ،أو عىل العكس ،بخشون ٍة تظهر فيها املادة ،شبه خام ،فيتحكّم بإتقان شديد
بالطني والنار ،ويقرتح ف ًنا عند حدود ِ
الحرفة اليدوية.
أبرص سمري مولر النور يف عائلة فخّارين ،وتلقّى تحصيله العلمي يف كلية الفنون الجميلة يف تولوز،
وحرض أيضً ا مقررات جان هوري الدراسية يف ليسيه أوغوست رونوار الفنية يف باريس ،حيث تعلّم
تقنيات العمل بواسطة دهان الفخار ،والتطعيم بالديكورات تحت الطالء الخزيف وعليه ،وإتقان
ال َخبْز .وقام بدوره بتدريس مادّة السرياميك ،بني  ١٩٩٧و ،٢٠١٣يف جامعة الروح القدس-الكسليك،
واألكادمي ّية اللبنان ّية للفنون الجميلة ،ثم يف جامعة سيدة اللويزة .شارك مولر يف العديد من املعارض
الجامعية :معرض الخريف يف متحف رسسق (تنويه خاص١٩٩٥ ،؛ جائزة متحف رسسق ،)٢٠٠٩ ،بينايل
الشارقة الدويل للفنون الجميلة ،معرض فنون الديكور يف بريوت ،وبينايل القاهرة الدويل لفن الخزف.
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«مصنَ ع» مولر
َو َرثَ سمري مولر اسم عائلته عن ج ِّد ِه يوهان مولر ،الذي غادر سويرسا األملانية يف العام ١٩١٤
الصفا يف الشوف ،بنى َجد سمري فُ َرن ُه األ ّولَ .د َّر َب ال َج ُّد
ليستق َّر يف جبل لبنان .هناك ،يف قرية نبع ّ
شغل ِح َرفيًّا ومصن ًعا صغ ًريا يف منطقة
وأسسا م ًعا َم ً
الخ ّز ُّاف ابنه جورج عىل مهن ِة صناع ِة الفخّارَّ ،
داخل «إسطبلٍ كان مبثابة مح ّط اسرتاح ٍة للمتو ّجهني من عاليه إىل بريوت» .يقول سمري
ال َك ّحالةَ ،
مولر يف مقابلة مع صحيفة «لوريون لوجور» يف  ٢٦حزيران/يونيو  1.2000كان ذاك اإلسطبل عبار ًة
عن أرضي ٍة ترابي ٍة مع ٍ
سقف ذي عوارض ،وفرنٍ يعمل عىل املازوت وآخر عىل ال َحطَب يصل قطره
إىل أربعة أمتار ،و َع َجلة فخّار قدمية باالضافة اىل ٍ
ُ
األطباق واألواين واأللواح .يُن ِتج مصنع
رفوف متلؤها
للمؤسسات
ّني
ط
ال
ويبيع
ام.
ر
كيلوغ
٢٥
وزنها
مولر يوم ًّيا املزهريّات واألوعية الفخارية التي يصل
ّ
كل من سمري ومنري ،ثالث ورابع أوالد عائلة
واألفرا ِد األثريا ِء الذين ميارسون صناعة الفخار .ويواصل ٌّ
مولر األربعة ،حرفة العائلة :حيث ملنري مصن َع الفخار ،ولسمريٍ األفكار الفنية االبداعية.
أول إىل
رضين يف مسرية سمري مولر .ويعود ذلك ً
لطاملا كان هذا اإلرث وهذه الخربة الفنيّة حا َ
إتقانِ الفنان التام لتقنيّات الخَزف وف ّن النار ،وثانيًا إىل تعلّقه بأرض لبنان ،حيثُ يعيش ويعمل
ويستخرج مواده .ميزج مولر الخيميايئ األتربة الحنط ّية والرمادية والبنية ،الغن ّية بالحديد أو
ٍ
بخصائص ُمطَ ِّهرة ،إىل أن يصل إىل ُمرت َجاه .ما يجعل من سمري مولر ِح َر ِف ًّيا
الفلسبار ،والتي تتمتّع
كل
با ِر ًعا أيضً ا هو اإلهتامم الخاص الذي يوليه إىل الطَّبخ أو الخَبز .يف عامل صناعة الخزف ،يُعترب ّ
السيطرة كام عىل التَّجريب.
من الطَّبخ والتَّـزجيج عمليّتان دقيقتان تنطويان قبل كل يشء عىل َّ
« .1منطق الشَّ كل .سمري مولر ،إبن وحفيد خ ّزافَني من أصول سويرسيّة أملان ّية» ،مقال يف صحيفة لوريون لوجور 26 ،متّوز/يوليو
العام  .٢٠٠٠الكاتبة :دياال جميل.
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تصوير :دافيد هوري٢٠١١ ،

الصلصال وأكسيد األلومنيوم واملاء .لذا فإ َّن لونه الخالص هو األبيض ،لكنه
يتك ّون الطّني الخام من ّ
يف الطبيعة يحتوي أيضً ا عىل مواد أخرى من بينها أكسيد الحديد واملغنيسيا أو التيتانيوم ،والتي
وي َّسد ويُ َجفَّف ث ُ َّم يُ َصفَّى ويُ َنقَّى .يزي ُد ِ
الح َر ُّيف عىل الطّ ِني
تعطي الطّني ألوان متن ّوعة .يُج َم ُع الطّني ُ َ
السيليكا) ملعالجة لُدونَ ِت ِه امل ُفرِطة ،وما ّد ًة أخرة ُم َس ِّيلة
ما ّد ًة مزيل ًة لل ُّدهون (كالكوارتز أو ُهالم ّ
(ك َرماد ال َّنبات والفلسبار وكربونات الجري) من أجل إخفاض درجة حرارة انصهاره .هنا ،نرى سمري
يحض عجينته لصنع قطع ٍة جديدة.
مولر يف مشغلهّ ،
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محرتف سمري مولر ،الك ّحالة
تصوير :غادي صامط٢٠١٣ ،

يستخدم ال َخ َّزاف تقنيات مختلفة لتشكيل العجينة ،والتي يدمجها م ًعا ليحصل عىل الشكل
الصغرية املجدولة حول بعضها ،أو التَّدوير
املطلوب :ال َعجن يدويًّا باستخدام اللُّفيفات الرتاب ّية ّ
بواسطة ال َع َجلة للحصول عىل أشكال دائرية ،وأحيانًا َص ّب القوالب الذي يسمح بتكرار ال ّنامذج.
يحصل التَّجفيف يف حرارة الجو الطبيع ّية ،وهو يخدم عمل ّية اإلزالة البطيئة للامء املوجود يف
ُ
العجينة ،وبالتايل التَّقليل من مخاطر التَّص ُّدع أثناء الطَّبخ .ميكن إضافة ال ّزخرفات خالل التّشكيل
الصلصال امل ُ َخفَّف .تح ّدد درجة الحرارة لحظة تح ّول
والتَّزجيج ،أو من خالل تطبيق الطِّالء عىل ّ
العجينة إىل َخ َزف سرياميك ،وتختلف التّسمية تب ًعا لدرجة حرارة الطَّبخ .هكذا ،ومن أجل تصنيع
مقسمة إىل مرحلتَني :املرحلة األوىل ت ُس ّمى «النار
آنيته الخزف ّية ،يعمد سمري مولر إىل عمل ّية طب ٍخ َّ
الخفيفة» أو «التَّليني» والتي تهدف إىل إيصال حرارة القطعة إىل  ٥٧٠درجة مئويّة وإخراج املاء
من العجينة .أما املرحلة الثانية املعروفة بإسم «النار القويّة» ،فتهدف إىل طَبخ مزيج املينا عىل
بالصرب ،إذ أن هذه
درجات حرارة عالية تصل إىل  ١٢٥٠درجة مئويّة .عىل ال َخ ّزاف أن ّ
يتحل َ
العملية متت ُّد إىل مثاين أو تسعِ ساعات .تدوم مرحلة التَّربيد ع ّدة ساعات ،وهي ت ُ َنفَّذ بشكلٍ
تدريجي وفقًا مل ُن َحنى تربيد متع ِّرج ،للحصول عىل تأثريات ال َبل َورة وال َك َربتة التي يح ّبـها مولر.
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«بالنسبة لي ،فإن منطق َّ
الشكل يميل الى ما

هو دائري»

ُ
يتوق مولر إىل نقا ِء الشَّ كل ويُثني عىل البساطة .حيث أن غالبيّة خزفيّاته مستديرة ،وألوانها تشبه
ألوان الطبيعة واألرض .يري ُد سمري لل َخ َز ِف أن يتآخى مع محيطه الطبيعي ،بَل ويتامهى معه .اذ ال
ٍ
لتباينات حادّة يف اللون يف أعامله ،حيث لوحة ألوانه هادئة ورقيقة ،ونغامتها تَ ُيل إىل لون
وجود
ِ
والتاب .ما ال يري ُد ُه سمري قط ًعا فهو تشويه الطبيعة أو تحريفها .يقول« :ف ُّننا ،ف ُّن ال َخ َزف،
ة
البرش ُّ
2
التاب».
نخلق الجامل من ِ
قلب ُّ
ال يل ّوثُ البيئ َة وال يُيسء إىل األرض وال ميحو هويّة مجتمعنا .نحن ُ

يتوصل الفنان إىل تكوين أشكا ٍل مستديرة بنسبة تقارب الـ  90باملئة ،ما ُّ
يدل
إختصايص ماهرّ ،
ٌّ
كل
ُقب صغري ،سبب وجوده هو قبل ّ
عىل براع ٍة فائقة .فال تعرتض ملوسة االنحاء ِة امل ُتقَنة سوى ث ٌ
يشء تقني ،إذ يلز ُم وجود ٍ
كالشنَقة،
منفذ للهواء تفاديًا لتَك َُّس ِاإلناء الفخّاري أثناء عمل ّية الطَّبخَّ .
ِ
رسها .ضخم ٌة وج ّبارة،
عىل
قة
ل
ُنغ
مل
وا
اضة
ي
الف
ة
ي
الكرو
والهاالت
األشكال
يخلق سمري مولر عامل ًا من
ِّ
ّ ّ
ٍ
َ
خزفيّات سمري مولر هي أشبه مبونوليثات َد َّورها الفنان وقَولبَـها ونَ َحتَـها.
التاب سيامه امللساء ليقرتب من املادّة الخام ويشابهها .فتستحوذ خزف ّياته الـ ُم َفكَّكة
أحيانًا ،يفق ُد ُّ
إيقا ًعا جدي ًدا ألعامل فنان ذو مهار ٍة ال غُبار عليها .يف هذه األعامل ذات الشَّ كل التَّجريدي ،كبيضةٍ
شكل مك ّرر لطائر ،أو حتى أبراج مضخَّمة من الداخل أو
يف لحظة التكوين ،أو علب ٍة يت ّوجها ٌ
شواخص حجريّة منتصبة ،يتق َّمص مولر دور ال َّنحات ُمدي ًرا ظهره إىل التَّقليد العائيل.
سمري مولر ،إبن ثالث جيل من أرسة َخ ّزافني ،إحرتم صناعة الخزف التقليدية والصناعية ،ولكنه
سعى منذ ٍ
وقت مبكِّر إىل دفع مامرسته إىل ما بعد الحدود التي رسمتها العائلة .يدرك مولر
تتجل هذه ال ّرغبة يف
إمكانات املواد التي يعمل بها ويحرص عىل استكشاف ف ّنه واإلحاطة بهّ .
اإلتصال مع الفن اللبناين املعارص من خالل مشاركاته املتك ّررة يف معرض الخريف الذي ينظمه
ٍ
معارض دول ّية مثل بينايل الخزف ال ّدويل يف
فضل عن مشاركاته يف
متحف رسسق يف بريوتً ،
القاهرة ،وترينايل الخزف ال ّدويل يف زغرب.

 .2نرسين سنجاب« ،سمري مولر ،عىل ات ّصا ٍل باألرض» ،المياليت  -مجلّة  ،Societyمتوز/آب العام .١٩٩٧
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من اليمني اىل اليسار

بدون عنوان ،غري مؤ ّرخة
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ٢٨ × ٣٠ ،سم
بدون عنوان ،غري مؤ ّرخة
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ٥٤،٥ × ٣٢ ،سم
بدون عنوان٢٠٠٨ ،
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ٣٤ × ٢٦ ،سم

ُعرضت يف معرض الخريف التاسع والعرشين يف متحف رسسق٢٠٠٩ ،

لون النار٢٠٠٨ ،
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ٤٣ × ٣٦ ،سم

ُعرضت يف معرض الخريف التاسع والعرشين يف متحف رسسق٢٠٠٩ ،

مجموعة مي مولر
تصوير :إييل أيب ح ّنا
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لوحات سمير مولر
ُ
رسا ًما ون ّحات ًا ونقّاشً ا وخ ّزافًا ،وقَل ََب فكرة املامرسة
يندرج بيكاسو يف قامئ ِة الفنان َني الشاملني ،بوصفه ّ
ُ
القامئة لصناعة الخزف خالل األربعين ّيات يف مدينة ڤالوريس يف فرنسا.
ٍ
ُ
تضمينات انتقاص ّية
تحمل
الخزف ف ًّنا ثانويًّا ،وال يزال يُطلَق عليه حتّى اليوم توصيفات ُ
لطاملا اعتُ ِ َب
ٌ
كل يشء أداة وظيفيّة نافعة ،ولكن
مثل «فن تطبيقي» أو «فن تزييني» .فاآلنية الخزفيّة هي قبل ّ
الفضل يعود إىل بابلو بيكاسو ،وإىل عمله يف محرتف «مادورا» يف ڤالوريس يف ما شهده الفن الخزيف
املتخصصني يف مامرس ٍة
من انصهار بَه ٍِّي لل َّرسم وال َّنحت ،وبالتايل إنهاء الشقاق الحاصل بني الف ّنانني
ِّ
فن ّي ٍة واحدة ومح َّددة .معه ،تختفي الحدود التي تفصل بني صناعة الخزف والعمل الفني ،وبني
ِ
الح َر ّيف والف ّنان .إذ عندما نرى أعامل سمري مولر ،يُ َخيَّل إلينا أنه كان عىل علمٍ بتلك االنقسامات،
إذ كان يرتدَّد يوميًّا إىل محرتف العائلة ،هو الذي درس الفنون الجميلة .تتح َّول األواين التي يصنعها
مولر يف مشغل الك ّحالة عن أدائها الوظيفي األ ّول ،لتقيم الدليل عىل إبداع الفنان .زخرفات خطّية،
جواميس ،أرانب وطيور .يزيّ ُن مولر آنيته عىل غرار ما فعل بيكاسو يف ڤالوريس .ففي العام ،١٩٩٧
يق ّر سمري مولر« :بعد أن أنهيت دراستي يف فرنسا ،مل أت َشَ َّجع للعودة إىل لبنان من أجل ال َعيش
3
والعمل ،ألنني شعرتُ أن فن الخزف مل يكُن َم َح َّل تقدي ٍر هناك».
رسا ًما أيضً ا .إذ ال شك أن اللمسة األكرث
من خالل أعامله الخزفيّة ،يعلن سمري مولر عن نفسه ّ
رسم مصنو ًعا باليد ،والذي
رهاف ًة و ِرقّة تتمث ُّل يف ما ميكن تسميته بالتَّ ِ
ذهيب ،سوا ًء كان تلوي ًنا أو ً
يهدف إىل تنميقِ القطعة الخزف ّية وتزويقها .يج ُد الفنا ُن نفس ُه مفتو ًحا عىل املفاجآت وعىل ألوانٍ
قد تكون ُمضَ لِّلة يف بعض األحيان ،إذ ال تتكشَّ ف لوحة ألوان الخ ّزايف إلّ بعد الطَّبخ .وليس بوسع
من يرسم بالطّالء وباملينا امل ُ َز َّجج 4إال أن يتخيّل ال ّنتيجة ال ّنهائية ،والتي ال تكون ُمرضية عىل ال ّدوام.
ميكن لطالء املينا ،الذي يُطبَ ُخ برسع ٍة كبرية ،أن ينتج عنه خشونة ،أو «فقّاعات» .يتالعب مولر
ينكب
بهذه الخشونة ويحب هذا التأثري «الفَحمي» الذي يحصل عليه يف بعض ال ّزخرفات .أحيانًاُّ ،
سمري عىل تكسري وتقشري طبقة املينا عن أسطح الفخّاريّات ،بأسلوب ال َخ ّزاف املرصي نبيل درويش
يحب أعامله ويق ّدرها.
( )٢٠٠٢-١٩٣٦الذي كان سمري ُّ

تتغي وتتع َّدل مع الوقت وتحت تأثري
وعىل عكس الرسم عىل القامش الذي ميكن أللوانه أن َّ
ظروف ِ
الحفظ ،تتمتّع الخزفيّات بلونٍ وملعانٍ ُمستَدا َمني .ليس غريبًا إذن أن يكون الخزف قد
استُع ِم َل منذ ال ِق َدم لتزيني القصور وأماكن العبادة ،كام هو الحال مع الطّوب امل ُ َز َّجج يف ب ّوابة
ِعشتار (العراق) ،أو قرص داريوس األ ّول يف شوشان (إيران) حوايل األعوام  ٥٨٠و ٥٠٠قبل امليالد.

 .3نرسين سنجاب ،نفس املصدر.
الصلصال .هو تكسي ٌة ُمز َّججة من الطّني امل ُ َخفَّف واملمزوج مع األكسيد املل ّون ،والذي
 .4يختلف الطالء عن املينا باحتوائه عىل طني ّ
الصقيل ،فهو طبقة م َز َّججة توضَ ع عىل سطح السرياميك بهدف
يُطَ َّبق عىل القطعة الخزف ّية املطبوخة .أما املينا ،ويُس ّمى أيضً ا َّ
تقسيته وجعله كتيم ومقاوم للامء ،وبهدف تزيينه بحسب أصناف األكسيد امل ُختارة.
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رشقي يف املقام األ ّول ،نجد مربّعات البالط الخزيف ُم َعشَّ قة يف ِمحراب جامع ٌعقبة بن نافع
تقلي ٌد ٌّ
(أو جامع القريوان الكبري) يف تونس ،والذي يعود بناؤه إىل العام  ،٨٦٢ويف القرص اإليلخانيني يف
موقع تخت سليامن حوايل العام  ١٢٧٠يف شامل إيران ،وأيضً ا يف تركيا يف موقع تصنيع الخزف
املشهور يف مدينة «إزنيق» الرتكيّة يف منتصف القرن الخامس عرش .قد يكون بعض الفنانني
اللبنانيني ،نذكر منهم الفنانة دورويث سلهب كاظمي ( ،)١٩٩٠-١٩٤٢قد استقوا وتأث ّروا الشعوريًّا
بحرفة ال ّزخرفة الجداريّة وبذخري ٍة أيقون ّي ٍة معارصة ،فرتكوا بصمتهم يف بريوت يف العام  ،١٩٧٢من
خالل تغطية الفناء الداخيل ملركز «فَ َرح» يف شارع الحمرا بجداريّة سرياميك يصل طولها إىل ستة
5
أمتار ومك َّونة من  ٣٣٠مربَّع.

يف فن سمري مولر ،ال ّزخرفة هي هيئ ٌة متواصلةٌ .تتج َّمع املربّعات لتشكيل ما يشبه قامشة عذراء
ٍ
سنوات قليلة
يرسم الفنان عليها زخرفاته ويضع توقيعه كلوح ٍة مرسومة .يف العام  ،١٩٨٩وبعد
أعامل
ً
من حصول ِه عىل شهاد ِة الفن الخزيف من جامع ِة الفنون الجميل ِة يف تولوز ،صن َع سم ُري
ت ُص ّور مواضي ًعا كالسيكيّة أو مج ّردة .سمري مولر هو فنان يستخدم الطّني كقامشة ،والطِّالء كصبغ،
املتوسط القديم ،تحدي ًدا مرص،
وأصابعه كريشة .يستعيد موضوعات من أرايض حوض البحر
ِّ
ولكنه يقوم أيضً ا بتحديث أعامله وفقًا لـ«الواقع الحايل» يف لبنان .وتص ّور أعامله مشاهد َح َضيّة
تتسار ُع فيها الظِّالل البرشيّة يف شوارع بريوت .بريوت التي يق ّدمها مولر ال تشبه تلك التي نراها
عىل ُص َور البطاقات الربيديّة؛ تحايك لوحاته ُص َور الحرب التي التقطها پاتريك باز أو ألني مانوكيان.
إن رؤية سمري مولر لبريوت هي مثل خزفيّاتهَ ،مسلوخ َة الجِلد ،خام ،ألوانها جافّة ودمويّة.
ُ
«الخزف كال َّنقش .فيه ،الطَّب ُخ هو ال َّرسم» 6.يُنتج سمري – يف تسلسليّة أعامله ونشاطه
يقول بيكاسو:
كخ ّزاف يف كنف مرشوع العائلة – ِقط ًعا مألوفة واعتياديّة .وبالرغم من مت َّرسه يف عمليّات الطباعة
الحجريّة ،وبالتايل عىل قابل ّية االستعادة والتَّنات ُج ،فإنه مل يصنع يو ًما أعاملً بواسطة الطباعة .من
خالل إنتاجه الخز ّيف ،يجعل سمري مولر لوحته تنبثق من الطّني .أعامله فريدة وموقّعة بخط يده.

 .5إيرين موصيل« .دورويث كاظمي :لوحة جداريّة (فريسكو) مجبولة ،لوريون لوجور ،بريوت ٧ ،أيلول/سبتمرب العام .1972
 .6بابلو بيكاسوُ ،مقتَطَف من بيار ديُ ،مع َجم بيكاسو ،روبري الفون ،باريس ،١٩٩٥ ،ص.١٧١ .
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إلتامع املادّة٢٠٠٨ ،
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ١٥ × ٤٨ × ٤٢ ،سم

حازت عىل جائزة متحف رسسق يف معرض الخريف التاسع والعرشين٢٠٠٩ ،
مجموعة َمي مولر
تصوير :إييل أيب ح ّنا
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بدون عنوان ،شباط ١٩٨٩
طني مطبوخ ُم َز َّجج باملينا ٥٤،٥ × ٣٢ ،سم

مجموعة َمي مولر
تصوير :إييل أيب ح ّنا
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مراجع من السيرة الذاتية
 :١٩٥٩ولد سمري مولر يف عني زحلتا يف منطقة الشوف (لبنان) .والده وج ّده خ ّزافَني من أصول
ومشغل ِح َر ِف ًّيا يف نبع الصفا ثم يف
ً
أملان ّية سويرسيّةَّ .أس َس ج ّده يف بداية القرن العرشين فُرنًا
الك ّحالة ،طريق الشّ ام.
 :١٩٧٨يلتحق سمري مولر بأكادميية الفنون الجميلة يف تولوز وميارس الفنون البالستيكيّة ،مبا يف
ذلك ال َّرسم وال َّنحت .يف العام  ،١٩٨٠يبدأ دورات فنون الخزف يف محرتف الفنون الجميلة ،ويتعلّم
تقن ّية الطباعة الحجريّة .يف العام  ،1983ينال شهادة الدبلوم من أكادميية الفنون الجميلة يف تولوز،
ٍ
ضخم يف ثانوية «سان
ويشارك يف ع ّدة
معارض جامعية يف املدينة .يف العام نفسه ،ينفّذ مرشو ًعا ً
ِ
ٍ
أوران» يف تولوز .بعد ذلك بسنوات قليلة ،يف العام  ،١٩٩١يُكمل تدريبه كخ ّزاف مع الفنان جان
هاري يف ثانويّة «أوغُست رينوار» الفنية يف باريس.
 :١٩٩٥-١٩٨٩الفرتة األكرث إنتا ًجا وإبدا ًعا .نفَّذ سمري مولر خاللها معظم لوحاته الزخرفيّة ،باإلضافة
إىل القطع الدائريّة ذات الزخرفات املعقّدة املطليّة باملينا امل ُ َز َّجج.

منذ العام  ١٩٩٧وحتى وفاته ،شارك سمري مولر شغفه من خالل تدريس فن الخزف بني عام ١٩٩٧
و ٢٠٠٠يف جامعة الروح القدس  -الكسليك ،ويف األكادمي ّية اللبنان ّية للفنون الجميلة ،ثم يف جامعة
سيدة اللويزة.
توف سمري مولر يف العام .٢٠١٣
ِّ َ

بورتريه لسمري مولر

تصوير :دافيد هوري٢٠١٢ ،

14

معارض سمير مولر
الفردية
المعارض
ّ

١٩٨٣
مدرسة الفنون الجميلة ،پرپينيان
١٩٨٧
البيت اللبناين األملاين ،جونيه
١٩٨٧
املركز الثقايف األملاين ،الكسليك
١٩٩٢
غالريي يل سيميز ،بريوت
١٩٩٤
غالريي أليس مغبغب ،بريوت
١٩٩٧
غالريي ومقهى الدريس ،بريوت
٢٠٠٢
يسني بطرس وبولس ،العذراء – كرسوان
دير القدّ َ
٢٠١٠
جامعة البلمند
الجماعية
المعارض
ّ

١٩٨٦
حديقة بلّونة العامة
١٩٨٦
غالريي بخعازي للفن ،األرشفية
– ١٩٩٩-١٩٩٨ – ١٩٩٨-١٩٩٧ – ١٩٩٦-١٩٩٥ – ١٩٩٥ – ١٩٩٤ – ١٩٩٣ – ١٩٩٢-١٩٩١ – ١٩٨٩-١٩٨٨
٢٠١٢ – ٢٠١١-٢٠١٠ – ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦-٢٠٠٥ – ٢٠٠٥-٢٠٠٤ – ٢٠٠٤-٢٠٠٣ – ٢٠٠١ -٢٠٠٠
مشاركاته يف معرض الخريف ،متحف رسسق ،بريوت
(تنويه خاص١٩٩٥ ،؛ جائزة متحف رسسق)٢٠٠٩ ،
[الدورات رقم  ٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤و]٣١
١٩٩٥
بينايل الشارقة الدويل
١٩٩٥
معرض الفنون ال َزخرف ّية ،بريوت
٢٠٠٢ - ٢٠٠٠ -١٩٩٨ -١٩٩٦
بينايل الخزف الدّ ويل ،القاهرة
١٩٩٧
ترينايل الخزف الدّ ويل ،زغرب
٢٠٠٨
مركز الحرفيني ،جبيل
٢٠١٣
متحف املتني للفنون الجميلة ،القرص البلدي
٢٠١٤
إكسپرميان ِتل آرت ،غالريي  ،The Venueبريوت
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رسام الفخّار» يندرج يف إطار سلسلة من املعارض التي نو ّجه من خاللها
«سمري مولرّ :
تحي ًة إىل فنانني ذوي حضور يف مجموعة متحف رسسق.

متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ،بريوت ،لبنان
www.sursock.museum

