وييل عرقتنجي
األرنب والسلحفاة٢٠٠٢ ،
زيت عىل قامش ١١٦ x ٩٠ ،سم
مجموعة متحف رسسق
منحة من عائلة عرقتنجي٢٠١٦ ،

ويلي عرقتنجي:
الملونة
فضاءاته
ّ
 ٩حزيران ١٨ -أيلول ٢٠١٧

الملونة
ويلي عرقتنجي :فضاءاته
ّ
االفتتاح يوم الخميس  ٨حزيران من  ١٨:٠٠إلى ٢٠:٠٠
يستمر المعرض لغاية  ١٨أيلول ٢٠١٧
ّ
صالة المعارض الكبرى ،الطابق السفلي الثاني

الرسام وييل عرقتنجي (.)٢٠٠٣-١٩٣٠
"وييل عرقتنجي :فضاءاته املل ّونة" معرض ألعامل ّ
الرسام العصامي بأنه صاحب أسلوب بسيط أو بدايئ؛ يحاول هذا املعرض تقديم نظرة متاميزة،
غال ًبا ما َ
يوصف هذا ّ
عمل أُنجِزت بني عا َمي  ١٩٧٣و.٢٠٠٣
ويتضمن أكرث من ً ١٢٠
رستْه أيضً ا الروايات ،والحكايات الخرافية التي تدور عىل ألسنة
إذا كان عرقتنجي معروفًا بتد ّرجات ألوانه ،فقد أ َ
الحيوانات ،وسواها من القصص التي ت ُروى عىل مسامع األطفال ،مثل جحا ،وطرزان ،وعبال وعنرت ،وآدم وحواء ،أو أيضً ا
الحيوانات والشخصيات يف مؤلّفات الفونتني .يرسم عامل ًا تسكنه مخلوقات وحيوانات مثل األسد والثعلب والغراب
والقرد ...ويضفي عليها حياة وحركة بواسطة اإلكثار من استخدام األلوان الزاهية بالقدر الذي تسمح له به لوحة ألوانه.
عرقتنجي يف ٍ
املتغيات للحصول عىل مناذج متعددة من رسومه.
وحس فكاهة يتم ّيز بهام ،ويلعب عىل ّ
بحث عن جاملي ٍة ّ
أشكال مختلفة ،فهو تار ًة بنفسجي وطو ًرا أصفر أو أخرض ،وتار ًة تعتمر طربوشً ا وطو ًرا تبدو يف
ً
يتب ّدل وجه عبال ويكتسب
ترسيحة "شينيون" أو "كعكة" يف أعىل الرأس.
عرقتنجي الذي امتهن صناعة العطور ،أظهر منذ نعومة أظفاره اهتام ًما بالرسم لكنه مل يح َظ بالدعم الذي كان يأمله.
شكّل هذا اإلحباط مح ّف ًزا له لفرتة طويلة ،ودفعه إىل التف ّرغ بالكامل للرسم اعتبا ًرا من مطلع الثامنينيات .وقد انكب
عرقتنجي ،املجتهد واملتفاين يف عمله ،عىل رسم لوحات مستوحاة من أعامل خالدة يف األدب الغريب – الحكايات الناطقة
بألسنة الحيوانات التي كتبها جان دو الفونتني ،طرزان سيد األدغال ،األمرية النامئة – ويف األدب الرشقي – كليلة ودمنة،
نوادر حجا ،قصة الحب بني عنرت وعبلة – وقد أراد من خالل هذه الرسوم تجسيد كل واحدة من الروايات.
يجسد فيها قصائد الفونتني ،إىل متحف
يأيت املعرض عىل إثر قيام عائلة عرقتنجي بوهب  ٢٢٤لوحة زيتية من أعامله ّ
رسسق عام  .٢٠١٦سمحت هذه املبادرة امله ّمة بتنظيم معرض استعادي للفنان يف املتحف .يضم املعرض أكرث من ١٢٠
لوحة أُنجِزت بني  ١٩٧٣و.٢٠٠٣
الق ّيمة عىل املعرض هي ياسمني الشاميل ،رئيسة املجموعة يف متحف رسسق.
جولة مع الصحافة:
يوم الثالثاء  ٦حزيران من  ١٢:٠٠إىل ١٣:٣٠
االفتتاح:
يوم الخميس  ٨حزيران من  ١٨:٠٠إىل ٢١:٠٠
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"أدرك أنني سأحظى باالعرتاف ذات يوم ويلمع اسمي كفنان كبري ،إنها
مهم...
مسألة وقت ،إذا عشت فرتة كافية ومتكّنت من أن أترك ً
عمل ً
سأعمل قدر استطاعتي من أجل إنهاء الرسوم عن قصائد الفونتني 		
بحلول حزيران  .١٩٩٥سوف تكون هذه اللوحات اإلنجاز األبرز يف حيايت
الذي سيطبع مسرييت".

تجسد الحكايات
اختارت عائلة وييل عرقتنجي متحف رسسق لوهبه ،يف خطوة غري مسبوقة ،أكرث من مئتَي لوحة ّ
الخرافية الناطقة بألسنة الحيوانات التي كتبها جان دو الفونتني .بدأ عرقتنجي رسم هذه القصائد ،واحد ًة تلو األخرى،
انكب عىل إنهاء هذا العمل
عام  .١٩٨٩وبعد ستة أعوام ،تحدي ًدا عام  ١٩٩٥يف الذكرى املئوية الثالثة لغياب الفونتنيّ ،
الضخم .غري أن قصائد الفونتني ظلّت تالزمه ،فراح يرسمها ويُعيد رسمها حتى آخر أيامه .لقد أصاب عرقتنجي يف رؤيته
لألمور؛ فلوحاته عن قصائد الفونتني هي التي منحته الشهرة األكرب .لعله أدرك ذلك بحدسه الباطني؛ يف مختلف األحوال،
ق ّرر منح هذه املجموعة من اللوحات إىل مؤسسة ،ألنه مل يرد بيعها وال بعرثتها يف أماكن عدة.
يستقبل متحف رسسق بكل فخر هذه اللوحات املهمة التي ت ُضاف إىل مجموعته الدامئة ،ويتو ّجه بالتحية والشكر إىل
وييل عرقتنجي وعائلته عىل هذه املبادرة الكرمية .عرب إفساح املجال أمام الجمهور لالطالع عىل مجموعة كاملة ومم ّيزة
من أعامل فنان مثل وييل عرقتنجي ،يستطيع املتحف أن يذهب أبعد يف رسالته الهادفة إىل الحفاظ عىل اإلرث اللبناين
الحديث واملعارص.
يبني هذا املعرض ،من خالل طابعه املرح والتثقيفي ،جسو ًرا بني األجيال والثقافات.
													
زينة عريضة
									
مديرة متحف رسسق
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وييل عرقتنجي
الثوران والضفدع١٩٩٤ ،
أكريليك عىل قامش ١٠٠ x ١٠٠ ،سم
مجموعة متحف رسسق
منحة من عائلة عرقتنجي٢٠١٦ ،

وييل عرقتنجي
قارئات الحظ١٩٩٠ ،
مواد مختلفة عىل قامش ١٠٠ x ١٠٠ ،سم
مجموعة متحف رسسق
منحة من عائلة عرقتنجي٢٠١٦ ،
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وييل عرقتنجي
األسد١٩٩٥ ،
مواد مختلفة عىل قامش ١٠٠ x ١٠٠ ،سم
مجموعة متحف رسسق
منحة من عائلة عرقتنجي٢٠١٦ ،

أنشطة بالتزامن مع المعرض
جولة

القيمة على المعرض ياسمين شمالي
جولة مع
ّ
اإلنكليزية
الفرنسية ،من  ١٧:٠٠إلى  ١٨:٠٠في اللغة
السبت  ١٠حزيران ،من  ١٦:٠٠إلى  ،١٧:٠٠في اللغة
ّ
ّ
العربية
الخميس  ١٥حزيران ،من  ١٨:٠٠إلى  ،١٩:٠٠في اللغة الفرنسية ،من  ١٩:٠٠إلى  ٢٠:٠٠في اللغة
ّ
الدخول مجاني

ندعوكم لالنضامم إىل الق ّيمة ياسمني شاميل يف جولة عىل معرض "وييل عرقتنجي :فضاءاته املل ّونة" ،الستكشاف املواضيع
واألفكار الرئيسة خلف املعرض.
ياسمني الشاميل رئيسة مجموعة متحف رسسق.
برنامج العائلة | عرض أداء

أصل الحكاية مع مجموعة كهربا
السبت  ١٠واألحد  ١١حزيران ،من  ٢٠:٠٠إلى ٢١:٠٠
باحة المتحف
الدخول مجاني

مخصص ملختلف األعامر.
عرض َّ
حتى إن الحكاية الخرافية األوىل الناطقة بألسنة الحيوانات قد ت ُص َنع من الطني .العنرص األسايس سيكون الطني يف شكل
طبقات من الصفائح ،وأكوام ،وقوالب ،ونقش ضئيل الربوز وغريها من األشكال التي يجري صنعها مبارش ًة يف مكان
العرض ،ما يبثّ حياة يف الشخصيات واملساحات .انطالقًا من هذه املا ّدة الخام وعربها ،سوف يبني املؤ ّديان (إيريك دونيو
وأوريليان زويك) أسس الحكايات الخرافية الناطقة بألسنة الحيوانات وأصولها .يجمع العرض املستوحى من معرض "وييل
عرقتنجي وفضاءاته املل ّونة" ،بني النحت والرسم الحي ،والحركة ،والتحكّم باألغراض ،وتوليد األصوات.
ت ّم تطوير "أصل الحكاية" بدعم من السفارة السويرسيّة يف لبنان واملعهد الفرنيس يف لبنان ،وبفضل منح من Focus
( Libanاملعهد الفرنيس-زقاق) ومرسح املدينة.
مجموعة كهربا رشكة متخصصة يف فنون األداء تتألف من فنانني وتقنيني من خلفيات متنوعة يعتربون أن الفن هو
مسار نحو االنفتاح والحوار .ق ّدمت مجموعة كهربا ،منذ عام  ،٢٠٠٧عرشة عروض أداء مختلفة جمعت اختصاصات
متنوعة ،منها املرسح والدمى املتحركة ومرسح الظل والرقص املعارص .وأطلقت املجموعة أيضً ا مهرجانًا مجان ًيا متعدد
االختصاصات بعنوان "نحنا والقمر والجريان" الذي أقيمت دورته الرابعة عام  ،٢٠١٥وقد شارك فيها أكرث من أربعني فنانًا
حمنا ،وهو فضاء لإلقامات الفن ّية يف
وفاق عدد الحضور خمسة آالف شخص.املجموعة هي أيضً ا بإدارة بيت الف ّنان ّ
حمنا.
ّ
برنامج العائلة

أشياء برية :ورشة عمل لصنع قناع مع جانك مانكيز
السبت  ١٧حزيران ،من  ١١:٠٠إلى ١٣:٠٠
تموز ،من  ١١:٠٠إلى ١٣:٠٠
السبت ّ ٨
لألوالد بين عمر ٦و ١٢سنة بمرافقة وإشراف من هم أكبر سنًّ ا
بدل المشاركة للطفل الواحد ١٠٠٠٠ :ل.ل.
لكل ولد إضافي
 ٥٠٠٠ل.لّ .

ندعوك لصنع قناع عرب استخدام أقمشة مل ّونة ومط ّبعة بالنقوش ،وألواح كرتونية ،وتقنيات األوريغامي .يف هذه الورشة
التفاعلية ،يدخل األطفال عامل ًا من الخيال يف إطار جلسة لرواية حكايات الفونتني الخرافية شفويًا .بعد أن يختار كل طفل
رسم أ ّول ًيا للقناع ثم يقوم بصنعه .ويستطيع األطفال أيضً ا أن يأخذوا
الرواية والشخصية املفضّ لتَني بالنسبة إليهّ ،
يحض ً
األقنعة معهم إىل املنزل.
ورسام الرسوم
جانك مانكيز مبادرة إلعادة التدوير إىل منتجات أعىل قيمة ّأسستها مص ّممة املنتجات ،ليا كريديكيانّ ،
املتحركة/صور الكتب واملجالت ،زافييه بغدادي ،اللذان تعاونا م ًعا للتخلص من أكوام النفايات املحلية من خالل منتجات
مل ّونة صديقة للبيئة يتم صنعها بواسطة أساليب مراعية للبيئة.
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متحف سرسق

متحف نقوال ابراهيم رسسق هو متحف للفن الحديث واملعارص يقوم يف قلب بريوت منذ افتتاحه يف العام  ،١٩٦١غايته
جمع األعامل الفن ّية ماملحافظة عليها وعرضها.
ونسعى يف املتحف ،من خالل مجموعتنا وأرشيفنا ومعارضنا وبرامجنا املو ّجهة للجمهور ،إىل نرش املعرفة املتعلّقة
باملامرسات الفن ّية يف املنطقة ،واستطالع األعامل التي تعكس لحظتنا الراهنة .ومن أهدافنا أيضً ا ،دعم إنتاج الفنون
املحل ّية ،وخلق من ًربا للتحاور والتجريب يف الفن واألفكار ،وبثّ الوعي يف أوساط جمهور متن ّوع وتحفيزه بأساليب جديدة
وغري متوقّعة.

يوميا من  ١٠:٠٠إلى ١٨:٠٠
يفتح المتحف
ًّ
الخميس من  ١٢:٠٠إلى ٢١:٠٠
يقفل ّأيام الثالثاء
الدخول إلى متحف سرسق مجاني.

https://sursock.museum

شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ٢٠٧١٥٥٠٩
بريوت ،لبنان
ت+٩٦١ ١ ٢٠٢٠٠١ :
info@sursock.museum
www.sursock.museum

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
موريل نـ .قهوجيَ ،رئيسة قسم ا ِإلعالم يف متحف رسسق
muriel.kahwagi@sursock.museum
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