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القّيم الضيف: جوزيف طراب

القّيمة املشاركة: نورا رازيان

ُمعريو األعامل الفّنّية: مجموعة ك.أ. للفن الحديث واملعارص، 
السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، أوديل مظلوم، رينيه ونايلة معوض، 

أالن طاسو، مجموعة خاّصة )بريوت، لبنان(، ومجموعة خاّصة )باريس، فرنسا(

مع الشكر لـ: داال بهادريان، كريستيان برينيه، محمد الرواس، 
كريم وساندرو سعادة، وأنطونيو ڤنشنتي

 تصميم املعرض: كريم بكداش استوديو
غرافيكّيات املعرض: مايند ذي غاب

 تصميم املنشورة: مايند ذي غاب
الطباعة: بيبلوس برينتينغ

الرتجمة إىل اللغة العربّية: نرسين نادر وفادي الطفييل

 أ. قاعة األرشيف
ب. مقطع فيديو: أسادور يف حوار مع جوزيف طراب

دليل المعرض

٢٠١٠ إىل الزمن الحارضالستينيّات

السبعينيّات
 الثامنينيّات 
والتسعينيّات

 التسعينيّات 
حتى ٢٠١٠



انطالقًا من مجموعة متحف رسسق التي تزيد عن مئة عمل وهبه بيار قرداحي 
للمتحف يف ١٩٩٦، يتتبّع معرض »أسادور: منظر متحرّك« سرية الفنان أسادور 
عىل مدى العقود الخمسة األخرية. يُقّدم املعرض لوحات ومحفورات جديدة، 
فضاًل عن أعامل عىل الورق ومطبوعات أنتجها الفنان من الستّينيات حتى يومنا 
هذا. ويف املعرض أيًضا قاعة مخّصصة ألرشيف أسادور الشخيص، حيث تُعرَض 

كتالوغات معارض، ومطبوعات، وصور فوتوغرافية أصلية.

والرسم  باألصباغ(  )الرسم  والتصوير  الحفر  أسادور، من خالل عمله يف  يعالج 
اإلنسان،  به  يتسبّب  الذي  والدمار  والنفور،  الجذور،  فقدان  مواضيع  بالقلم، 

طارًحا عالمات استفهام حول دور القدر والتاريخ يف صياغة عاملنا.



أمىض أسادور، املولود يف بريوت يف العام ١٩٤٣، سنواته التأسيسية يف العاصمة 
كام  غوفدر،  الرّسام  وكذلك  غرياغوسيان،  بول  يد  عىل  تتلمذ  اللبنانية، حيث 
درس يف املعهد الثقايف اإليطايل مع الرسام جان خليفة. يف العام ١٩٦١، حصل 
عىل منحة من السفارة اإليطالية للدراسة يف إيطاليا، فأخذ دروًسا يف بريوجيا 
أسادور  استقر  قويًا عليه. الحًقا  تأثريًا  النهضة  رّسامو  وفلورنسا، حيث مارس 
الفنان  يد  تتلمذ عىل  الجميلة حيث  للفنون  العليا  املدرسة  باريس وارتاد  يف 

لوسيان كوتو.

تتضّمن هذه الصالة بعًضا من أعامل أسادور األوىل، حيث ميكننا أن نستشّف 
تطّور أسلوبه املتميّز يف الحفر التفصييل. يف عدد كبري من هذه األعامل، يُصوَّر 
جسم اإلنسان بأسلوب متنافر، تعّذبه أحيانًا أغراض غريبة. هذا االنبهار بالقامة 

البرشية واضح يف العمل الذي يحمل عنوان »الدمية املفّككة ١« )١٩٦٩(.

هذه الصورة املشوَّهة للقامة البرشية تَظهر مجدًدا يف املحفورات واللوحات؛ 
مع  أحيانًا  وتنصهر  منه  تترّسب  أجزاء  مع  متنافر،  مسخي  جسم  أمام  نحن 

أشياء آلية.

تجوال
الستينّيات

بدون عنوان، غري مؤرّخة
زيت عىل قامش،  ٦5 × 5٤ سم

مجموعة السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، بريوت، لبنان

دمى مفكّكة ١، ٢، ٣، ١٩٦٩
حفر بالحمض عىل ورق، ٤٩.5 × ٤٢.7 سم

مجموعة متحف رسسق – من إرث بيار قرداحي، ١٩٩٦





يف حني ال يعالج أسادور عالنيًة أحداثًا تاريخية محّددة، ميكن قراءة أعامله من 
خالل عدسة الفظائع املتعددة التي شهدها القرن العرشون. نجد يف عدد كبري 
من أعامله حطاًما مكّدًسا خلّفته موجات عنيفة من التاريخ غرّيت معامل مناطق 
بالزمن  االنبهار  نقاطًا مرجعية ومرتكزات جغرافية. يستمّر هذا  فتُغريِّ  كاملة، 

واملشهد والقامة البرشية عىل امتداد مسريته املهنية.

الساحة  وعىل  باريس  يف  فّنانًا  نفسه  يثبت  أسادور  بدأ  السبعينيّات،  خالل 
لفن  املخّصصة  والبيناليات  املعارض  من  كبري  عدد  يف  املشاركة  عرب  العاملية، 
الحفر. نال يف تلك املرحلة جوائز عّدة عن محفوراته، وتلّقى دعوات للمشاركة 
باريس  باريس« يف  دو  دو مي  لجنة »صالون  فيها  مبا  اللجان،  من  العديد  يف 
)١٩7٤-١٩77(، و»ال جون غراڤور كونتمبورين« يف باريس )١٩75-١٩7٩(. ويف 
مرحلة السبعينيّات أيًضا، بدأ أسادور يعرض أعامله يف صالة عرض »غالريي دو 
دراغون« التي تقع عىل مقربة من محرتفه يف سان جريمان دي بري يف باريس. 
كانت »غالريي دو دراغون« تحتّل مكانة مهمة عىل الساحة الفنية الدولية يف 
باريس، وكانت تُعرَض فيها أعامل فّنانني هاجروا إىل فرنسا، ومل يكن لديهم يف 

ذلك الوقت وصوٌل كاٍف إىل فضاءات حيث ميكنهم عرض أعاملهم.

أشياء وركام
السبعينّيات

املكّعب، ١٩75
حفر وتظليل بالحمض مطبوع عىل ورق، ٣8 × 57 سم

مجموعة السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، بريوت، لبنان

محفورة بعّدة أجزاء، ١٩7٢
حفر وتظليل بالحمض مطبوع عىل ورق، 5٠ × ٦5.5 سم

مجموعة السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، بريوت، لبنان





تُقّدم املواد املعروضة يف قاعة األرشيف، من صور فوتوغرافية أصلية، وكتالوغات 
معارض، ورسوم، وكتب، ملحة عن حياة أسادور العملية. ويُعرَض أيًضا بحٌث عن 
أسادور بقلم بيار قرداحي تحت عنوان الـ»أنڤوتور«. كان قرداحي صديًقا قدميًا 
باريس  يف  الفنان  محرتف  يزور  كان  ما  فغالبًا  ألعامله،  نهاًم  وجاِمًعا  ألسادور 
الختيار األعامل التي يريد أن يضّمها إىل مجموعته. وقد جمع، عىل مّر حياته، 
أكرث من مئة عمل من توقيع أسادور. ويف خطوٍة كرمية، أهدى عدًدا كبريًا من 
هذه األعامل، منها صفائح نحاسية أصلية، إىل املتحف يف العام ١٩٩٦، وتُعرَض 
السجادات  العديد من  قرداحي  القاعة. وكذلك وهب  مًعا يف هذه  مرة  ألول 

املرشقية التي تشّكل اآلن جزًءا من مجموعة املتحف.

محدود  إصدار  ذات  مطبوعات  إنتاج  يف  وكتّاب  شعراء  مع  أسادور  تعاَون 
تتضّمن محفورات أصلية. يستخدم أسادور يف محفوراته تقنية الحفر والتظليل 
بالحمض يف شكل أسايس، حيث تُحَفر عالمات عىل صفائح من النحاس أو الزنك، 
أجل  من  الصنوبر،  بصمغ  أيًضا  املعروفة  القلفونية  الراتينج  بودرة  وتُستخَدم 

توليد نَسق لوين.

قاعة األرشيف

»أشياء وركام« لكريكور بيليديان )١٩78( 



عىل مقربة من قاعة األرشيف يُعرَض مقطع فيديو لحوار أجراه الناقد الفّني 
والقيّم الضيف جوزيف طراب مع أسادور حول التأثريات عىل عمله وعالقته 

بالرسم واأللوان. ُصوِّرت املقابلة يف متحف رسسق يف كانون األول ٢٠١5.

 أسادور في حوار مع جوزيف طراب
 مقطع فيديو, ٤٧ دقيقة

 باللغة الفرنسية مع ترجمة إلى العربية 

 الحقوق لـ »نابو لإلنتاج«



اللون والتظليل  انتقل أسادور من املحفورات األحادية  السبعينيّات،  يف أواخر 
بالحمض إىل العمل بواسطة الطالء واأللوان، مستخدًما يف شكل أسايس األلوان 
املائية. وكان الحافز وراء هذه الخطوة رغبته يف اختبار اإلمكانات التقنية للطالء، 

وتحّديات العمل عىل نطاق أوسع.

تولّد  حيث  التجريدي  املشهد  عىل  الثامنينيّات  من  بدًءا  أسادور  أعامل  تركّز 
مقطّعة  الظاهر  يف  تبدو  ة  متغريِّ مدن  عن  رؤًى  واأللوان  الهندسية  األشكال 
األوصال ويُعاد تنظيمها وترتيبها وفًقا لرواية أساسية. خالل تلك املرحلة، أمىض 
أسادور الكثري من الوقت يف إيطاليا، ال سيام يف ماتريا، حيث توىّل إدارة ورش 
البلدة  هذه  يف  والعامرة  املشهد  إىل  انجذب  لقد  الحفر.  تقنيات  حول  عمل 
القدمية املعروفة بـ »املدينة الرسيّة«، والتي تنعكس أهميتها بالنسبة إليه، يف 
د فيها  املشاهد الكثرية التي رسمها باأللوان املائية يف مطلع الثامنينيّات، ويُجسِّ
قببًا وسواها من العنارص املعامرية الشائعة يف هذه املنطقة اإليطالية. تُطلِق 
هذه املشاهد طالئع تغيريٍ يف مسرية أسادور املهنية، فقد تحّول تركيزه من العامل 

الباطني إىل العامل املحيط به.

ألوان
الثمانينّيات والتسعينّيات



شخص ١، ١٩85
ألوان مائيّة ومتربا عىل ورق، ٣٦ × ٢٩ سم
مجموعة السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، بريوت، لبنان

تنقيب عن اآلثار، ١٩٩٣ / ١٩٩٤
حفر وتظليل بالحمض مطبوع عىل ورق، 7٦ × 5٦ سم

مجموعة متحف رسسق – من إرث بيار قرداحي، ١٩٩٦



تعود أعامل أسادور بدًءا من التسعينيّات، إىل دراسة القامة البرشية يف الفضاء، 
صناعة  إىل  وصواًل  اليابانية  املحفورات  من  بدًءا  عّدة  تأثريات  من  مستلِهاًم 
القامة  تطغى  األعامل،  األفريقية. يف هذه  القبلية  واألقنعة  البوذية  األيقونات 
البرشية عىل املشهدية. تولّد قامات برشية آلية أدوات انحباسها، فتبدو مكبَّلًة 
بالبنى والنظم التي صنعتها بنفسها. ميكن أن نرى يف هذه األعامل تعبريًا عن 
رأي حول طبيعة الحياة املعارصة، حيث تقترص حّرية البرش عىل الحدود الضيّقة 

ألقفاصهم املبنيّة بعناية شديدة.

لقد تأثّر أسادور، الذي قصد مرات عدة تايلند أو كوريا أو اليابان لتمضية فصل 
يف  واضح  هذا  هناك.  رآها  التي  الفّنية  واألعامل  النصب  باستطيقية  الصيف، 
طرق متوُضع القامات البرشية، ويف حركات اليَدين التي تُجّسد الـ»مودرا«، وهي 
ذلك،  فضاًل عن  والبوذية.  الهندوسية  يف  تُستخَدم  أو شعائرية  رمزية  إمياءات 

يذكّر املنظور املسطّح بالرسم التايلندي والتبتي.

أيًضا مطبوعات ذات إصدار محدود تتضّمن محفورات  القاعة  تُعرَض يف هذه 
أصلية من توقيع أسادور. وقد أُنِتجت معظم هذه املطبوعات بالتعاون مع شعراء.

المصيدة
التسعينّيات حتى ٢٠١٠

بدون عنوان، ٢٠٠5
ألوان مائيّة وغواش عىل ورق، 5٦ × 7٦ سم

مجموعة السيد والسيدة أبراهام قرهبجاكيان، بريوت، لبنان

أحمر، أسود وذهبّي، ٢٠١٢
أكريليك عىل قامش، ٢7 × ٣5 سم

مجموعة أوديل مظلوم، بريوت، لبنان





تتضمن هذه الصالة لوحات أنجزها أسادور يف األعوام األخرية، وتجّسد من جديد 
الحجم،  الكبرية  الزيتية  اللوحات  البرشية. يف هذه  والقامة  املشهد  بني  الحوار 
اليد الخفيّة للرواية األساسية حارضة من جديد. األشياء والقامات البرشية داخل 
اإلطار مجّمدة يف حركتها، ومتوقّفة يف جزء من الثانية، وكأنها عىل وشك التفّكك.

بين النظام والفوضى
٢٠١٠ إلى الزمن الحاضر

بناءان بدون فائدة يف منظر، ٢٠١5
أكريليك عىل قامش، 8٠ × ١٠٠ سم

مجموعة الفنان، باريس، فرنسا



رسالة ملعامري مجهول الهويّة، ٢٠١٢
أكريليك وزيت عىل قامش، ١١٤ × ١٤7 سم

مجموعة الفنان، باريس، فرنسا



متحف نقوال إبراهيم رسسق
 شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة، بريوت، لبنان
www.sursock.museum


