الليل كان ورقا ً وكنّا حبرا ً
أعمال فنية على الورق من مقتنيات بارجيل
صالة بارجيل للمعارض في مركز مرايا للفنون في الشارقة
 28أكتوبر  4 – 2017فبراير 2018
م""الح""ظة :س""ينطلق امل""عرض ب""دون ح""فل اف""تتاح ،وس""يفتح أب""واب""ه الس""تقبال ج""ميع ال""زوار اب""تداء م""ن 28
يوم أكتوبر خالل ساعات العرض املعتادة ،من الساعة  10صباحا ً وحتى  10مسا ًء

منيرة القازي ،بدون عنوان ،1962 ،طباعة مونوتيب 34 × 38 ،سم

يس ""ر م ""ؤس ""سة "ب ""ارج ""يل ل ""لفنون" أن ت ""قدم م ""عرض ""ها الج ""دي ""د ب ""عنوان " ال ""ليل ك ""ان ورق" "ا ً وك" "نّا ح ""برا ً" -
مج ""موع ""ة م ""ختارة م ""ن األع ""مال ال ""فنية امل ""نفذة ع ""لى ال ""ورق م ""ن م ""قتنيات "ب ""ارج ""يل" ،وت ""تضمن رس ""وم ""ات
ول"وح"ات وم"طبوع"ات ت"عود إل"ى ال"حقبة امل"متدة م"ن م"نتصف ال"قرن العش"ري"ن ح"تى ال"وق"ت ال"حاض"ر .وه"ي
نتاج عدد من أبرز الفنانني في العالم العربي الحديث.

ويس"تقي امل"عرض اس"مه م"ن م"طلع ق"صيدة "أول ال"طري"ق" ل"لشاع"ر ال"سوري أدون"يس )ع"لي أح"مد س"عيد
إس ""بر( ،م ""ن دي ""وان ""ه "ك ""تاب امل ""طاب ""قات واألوائ ""ل" ) ،(1980وه ""و ح ""وار م ""وج ""ز ب ""ني ع ""اش ""قني ي ""بدأ ب ""عبارة
"ال""ليل ك""ان ورق "ا ً وك "نّا ح""برا ً" .وي""عزى ال""فضل إل""ى أدون""يس ف""ي ق""يادة أح""دث ح""رك""ة ل""لشعر ال""عرب""ي ف""ي
النصف الثاني من القرن العشرين.
ويش ""رف ع ""لى امل ""عرض م ""ان ""دي م ""رزب ""ان وك ""ري ""م س ""لطان ،ال ""لذان يس ""لطان ال ""ضوء ع ""لى ك ""يفية اس ""تخدام
ف""نان""ي ال""قرن العش""ري""ن ل""لورق ف""ي أع""مال""هم ،وي""رص""دان ت""أث""يرات ال""عال""م س""ري""ع ال""تطور م""ن ح""ول""هما ف""ي
ف"ترة م"ا ب"عد الح"رب .ك"ما شه"دت ه"ذه ال"فترة ت"طوي"ر ل"غات ب"صري"ة ج"دي"دة الس"تكشاف م"وض"وع"ات أك"ثر
ع ""مقاً ،م ""ثل التج ""ري ""د ،وال ""لغة ،وال ""ذاك ""رة ،وال ""روح ""ان ""يات .وأع ""طى اس ""تخدام ال ""ورق إح ""ساس "ا ً ب ""ال ""تلقائ ""ية
والح""ري""ة ل""لفنان""ني ال""ذي""ن اس""تخدم""وا ت""قنيات م""تنوع""ة ل""لتعبير ع""ن ذات""هم ،اب""تداء م""ن الخ""رب""شات ال""بسيطة
وص""والً إل""ى ت""قنيات ال""طباع""ة ال""تي ت""تطلب ال""كثير م""ن ال""عمل .وت""عال""ج امل""فردات ال""بصري""ة ف""ي "ال""ليل ك""ان
ورق"ا ً وك"نا ح"برا ً" ه"ذه امل"خاوف وال"تطلعات ،وتش"تمل ع"لى ع"دد ك"بير م"ن ال"تأث"يرات والتح"ليالت ل"لتعام"ل م"ع
الوقائع اليومية ،وتوثيق األحداث التاريخية ،واستكشاف مضامني الشعر والهوية واإليحاء.

ويضم املعرض أكثر من  70عمالً لفنانني من أنحاء العالم العربي .وفي ما يلي أبرزها:
مج"موع"ة م"ن  17ل"وح"ة م"طبوع"ة ب"تقنية ال"شاش"ة الح"ري"ري"ة ل"لفنان ال"عراق"ي ضKياء الKعزواي )م"وال"يد ع"ام
 (1939ب""عنوان "ن""شيد الجس""د" م""ن ع""ام  .1979وي""ع ّد ض""ياء ال""عزاوي أح""د أب""رز وج""وه الح""رك""ة ال""فنية
امل""عاص""رة ف""ي ال""عراق ،وق""د ت""مكن م""ن ب""ناء س""معة دول""ية م""رم""وق""ة ع""قب م""سيرة م""هنية ت""متد ألك""ثر م""ن 50
ع" ""ام " "ا ً .ويس" ""تند أس" ""لوب" ""ه ف" ""ي ال" ""رس" ""م وال" ""طباع" ""ة وال" ""نحت وف" ""ن ال" ""كتب واألع" ""مال ال" ""ترك" ""يبية إل" ""ى ال" ""شعر
وال ""فول ""كلور ،وال ""تي ي ""مزج ""ها غ ""ال ""با ً م ""ع األش ""كال التج ""ري ""دي ""ة امل ""لون ""ة وال ""بارزة ل ""يعكس ال ""تاري ""خ ال ""قدي ""م
وامل"عاص"ر ل"لعال"م ال"عرب"ي وال"عراق"ي .وتجس"د ه"ذه املج"موع"ة ال"حصار ال"ذي ف"رض ع"لى م"خيم ت"ل ال"زع"تر
خالل الحرب األهلية اللبنانية.
ول"وح"ة "رج"ل" ب"األل"وان ال"زي"تية ع"لى ال"ورق ل"لفنان اإلم"ارات"ي حKسن شKريKف )ول"د ع"ام  /1950ت"وف"ي ع"ام
 ،(2017وال""تي ت""مثل دراس""ة أح""ادي""ة ال""لون اس""تثنائ""ية ل""رج""ل ج""ال""س ،وت""عطي مل""حة ع""ن ج""وه""ر األس""لوب
ال"فني لش"ري"ف ف"ي م"جال ال"تصوي"ر .وي"عتبر الش"ري"ف م"ن رواد ال"فن امل"فاه"يمي ،وت"تنوع وس"ائ"طه ال"فنية
ب ""ني األداء وال ""رس ""م وال ""ترك ""يب والتج ""ميع وال ""نحت .وأظه ""ر اه ""تمام "ا ً ع ""ميقا ً ب ""ال ""حياة ال ""يوم ""ية ل ""يقوم غ ""ال ""باً
بتجميع أشياء تقليدية مهملة ينتقد من خاللها ثقافة االستهالك العاملية املعاصرة.

ومج ""موع ""ة م ""ؤل ""فة م ""ن  5ل ""وح ""ات م ""طبوع ""ة ب ""تقنية ال ""شاش ""ة الح ""ري ""ري ""ة ع ""لى ال ""ورق م ""ن ع ""ام  1976ل ""لفنان
جKKعفر إصKKالح )م ""وال ""يد ع ""ام  (1946ب ""عنوان "ال ""قاف ""لة" :وت ""مثل س ""لسلة "ال ""قاف ""لة"  5مح ""طات ت ""عكس
ت"أم"الت ع"ميقة ف"ي م"فاه"يم ال"عومل"ة ،وال"سفر ،وآن"ية ال"حياة امل"عاص"رة .وي"شكل ه"ذا ال"عمل ال"ناب"ض ب"األل"وان
م""زي""جا ً رائ""عا ً م""ن امل""ناط""ق ال""جغراف""ية وال""ثقاف""ات وال""صور امل""رئ""ية ال""تي تس""تحضر رح""الت ال""فنان امل""متعة
إلى فرنسا ،والهند ،وإندونيسيا ،والدنمارك ،وتركيا ،وإيطاليا ،ومصر ،وغيرها.
ودراس ""ة م ""فاه ""يمية ل ""تأث ""ير أش ""عة ش ""مس ب ""يروت ع ""لى ورق ال ""صحف ل ""لفنان شKKربKKل جKKوزيKKف بKKطرس
)م"وال"يد ع"ام  (1981ع"ام  ،2012ب"عنوان "ال"شمس ح"ليفي ال"وح"يد" وال"تي ت"عد ج"زءا ً م"ن س"لسلة أع"مال
تس""لط ال""ضوء ع""لى دور ال""شمس ف""ي ال""عملية ال""فنية ،ح""يث ل""يس ب""اإلم""كان رؤي""ة ال""عنوان امل""كتوب ب""نظام
االس ""تنسل إال ع ""ند ت ""عرض ""ه ل ""ألش ""عة ف ""وق ال ""بنفسجية .ه ""نا ،ي ""قوم ب ""طرس ب ""إل ""قاء ال ""ضوء ع ""لى دور ال ""علم
وال""طبيعة كج""زء ال يتج""زأ م""ن ال""عملية ال""فنية م""ن خ""الل ال""رج""وع إل""ى ت""اري""خ ال""تصوي""ر ال""فوت""وغ""راف""ي )م""ن
الكلمة اليونانية "الكتابة بالضوء"(.
وم"ن ال"فنان"ني امل"شارك"ني ف"ي امل"عرض :ع"بد ال"قادر ب"ن ش ّ"ما ،وع"بد ال"هادي الج"زار ،وأش"رف ط"ول"وب ،وآدم
ح ""نني ،وأدون ""يس )ع ""لي أح ""مد س ""عيد( ،وع ""لي ال ""جاب ""ري ،وآذار ج ""اب ""ر ،وب ""اي ""ة ،وش ""رب ""ل ج ""وزي ""ف ب ""طرس،
"درس ،وق""وي""در ال""تري""كي ،وح""سن ش""ري""ف ،وحس""ني م""اض""ي ،وج""عفر إص""الح،
وض""ياء ال""عزاوي ،وف""ات""ح امل" ّ
وك ""مال ب ""الط ""ة ،وك ""يفورك م ""راد ،ول ""ول ""وة الح " ّ"مود ،ومح ""مود ح ""ماد ،وم ""هنا ال ""درة ،ومح ""مد أح ""مد إب ""راه ""يم،
ومح""مد ك""اظ""م ،ومح""مد م""ندي ،وم""نيرة ال""قازي ،وم""صطفى ال""حالج ،ون""عيم إس""ماع""يل ،ون""اص""ر ال""يوس""ف،

ونجا مهداوي ،ورافع الناصري ،وسيف وانلي.انتهى

-

مؤسسة بارجيل للفنون
"قرا ً ل"ها ،م"بادرة مس"تقلة ته"دف إل"ى إدارة
ت"عد "م"ؤس"سة ب"ارج"يل ل"لفنون" ،ال"تي تتخ"ذ م"ن دول"ة اإلم"ارات ال"عرب"ية املتح"دة م ّ
وح""فظ وع""رض مج""موع""ة م""ن ال""فنون ال""عرب""ية امل""عاص""رة والح""دي""ثة .وت""رن""و امل""ؤس""سة إل""ى امل""ساه""مة ف""ي دع""م ح""رك""ة ال""تطور
ال"فكري ف"ي امل"نطقة ال"عرب"ية ع"بر اق"تناء ت"شكيلة م"تميزة م"ن األع"مال ال"فنية وع"رض"ها أم"ام الج"مهور ف"ي اإلم"ارات ال"عرب"ية
املتحدة.
وت"سعى "م"ؤس"سة ب"ارج"يل ل"لفنون" أي"ضا ً إل"ى ت"وف"ير م"نصة ع"ام"ة ل"تمكني الج"مهور م"ن ت"بادل وج"هات ال"نظر وال"تحاور ح"ول
ال"فن الح"دي"ث وامل"عاص"ر ،م"ع ال"ترك"يز ع"لى ال"فنان"ني املتش"بعني ب"ال"تراث ال"عرب"ي ح"ول ال"عال"م .وت"عمل امل"ؤس"سة ج"اه"دة ع"لى
إط"الق ج"دل م"فتوح ل"لتعبير ع"ن خ"صوص"ية وت"ماي"ز ال"تاري"خ ال"عرب"ي خ"ارج ح"دود ال"ثقاف"ة وال"جغراف"يا ،وك"ذل"ك ت"وف"ير م"ورد ث"ر
ل ""لمعلوم ""ات ح ""ول ال ""فن الح ""دي ""ث وامل ""عاص ""ر ع ""لى ال ""ساح ""ة املح ""لية وال ""عامل ""ية ،ع ""بر اس ""تضاف ""ة امل ""عارض ال ""داخ ""لية ،وإع ""ارة
األع""مال ال""فنية ل""لمنتدي""ات ال""دول""ية ،وإص""دار امل""طبوع""ات ال""ورق""ية وامل""نشورات اإلل""كترون""ية ،واب""تكار ال""برام""ج ال""تفاع""لية ل""عام""ة
الجمهور.

وت""واص""ل امل""ؤس""سة ت""طوي""ر ب""رن""ام""ج ت""ثقيفي ي""راع""ي خ""صائ""ص امل""جتمع املح""لي وي""شجع أف""راده ع""لى ال""تفاع""ل وامل""شارك""ة،
ف"ضالً ع"ن س"عيها املس"تمر ل"بناء ق"اع"دة ب"يان"ات خ"اص"ة ب"ال"فنان"ني وإث"رائ"ها ب"كل ج"دي"د .وم"ن خ"الل ت"أس"يس الش"راك"ات م"ع
امل"ؤس"سات ال"فنية وال"ثقاف"ية ح"ول ال"عال"م ،ت"تطلع امل"ؤس"سة إل"ى إي"جاد ف"رص ث"مينة ل"رف"ع وع"ي الج"مهور ح"ول دور ال"فن ف"ي
نماء ورفاه املجتمع.

