
ً الليل كان ورقاً وكنّا حبرا
أعمال فنية على الورق من مقتنيات بارجيل

صالة بارجيل للمعارض في مركز مرايا للفنون في الشارقة
28 أكتوبر 2017 – 4 فبراير 2018

مــالحــظة: ســينطلق املــعرض بــدون حــفل افــتتاح، وســيفتح أبــوابــه الســتقبال جــميع الــزوار ابــتداء مــن 28 
يوم أكتوبر خالل ساعات العرض املعتادة، من الساعة 10 صباحاً  وحتى 10 مساًء 

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

يســــر مــــؤســــسة "بــــارجــــيل لــــلفنون" أن تــــقدم مــــعرضــــها الجــــديــــد بــــعنوان " الــــليل كــــان ورقــــاً وكــــنّا حــــبراً" - 
مجـــموعـــة مـــختارة مـــن األعـــمال الـــفنية املـــنفذة عـــلى الـــورق مـــن مـــقتنيات "بـــارجـــيل"، وتـــتضمن رســـومـــات 
ولـوحـات ومـطبوعـات تـعود إلـى الـحقبة املـمتدة مـن مـنتصف الـقرن العشـريـن حـتى الـوقـت الـحاضـر. وهـي 

نتاج عدد من أبرز الفنانني في العالم العربي الحديث.



ويسـتقي املـعرض اسـمه مـن مـطلع قـصيدة "أول الـطريـق" لـلشاعـر الـسوري أدونـيس (عـلي أحـمد سـعيد 
إســـبر)، مـــن ديـــوانـــه "كـــتاب املـــطابـــقات واألوائـــل" (1980)، وهـــو حـــوار مـــوجـــز بـــني عـــاشـــقني يـــبدأ بـــعبارة 
"الــليل كــان ورقــاً وكــنّا حــبراً". ويــعزى الــفضل إلــى أدونــيس فــي قــيادة أحــدث حــركــة لــلشعر الــعربــي فــي 

النصف الثاني من القرن العشرين. 

ويشـــرف عـــلى املـــعرض مـــانـــدي مـــرزبـــان وكـــريـــم ســـلطان، الـــلذان يســـلطان الـــضوء عـــلى كـــيفية اســـتخدام 
فــنانــي الــقرن العشــريــن لــلورق فــي أعــمالــهم، ويــرصــدان تــأثــيرات الــعالــم ســريــع الــتطور مــن حــولــهما فــي 
فـترة مـا بـعد الحـرب. كـما شهـدت هـذه الـفترة تـطويـر لـغات بـصريـة جـديـدة السـتكشاف مـوضـوعـات أكـثر 
عـــمقاً، مـــثل التجـــريـــد، والـــلغة، والـــذاكـــرة، والـــروحـــانـــيات. وأعـــطى اســـتخدام الـــورق إحـــساســـاً بـــالـــتلقائـــية 
والحــريــة لــلفنانــني الــذيــن اســتخدمــوا تــقنيات مــتنوعــة لــلتعبير عــن ذاتــهم، ابــتداء مــن الخــربــشات الــبسيطة 
وصــوالً إلــى تــقنيات الــطباعــة الــتي تــتطلب الــكثير مــن الــعمل. وتــعالــج املــفردات الــبصريــة فــي "الــليل كــان 
ورقـاً وكـنا حـبراً" هـذه املـخاوف والـتطلعات، وتشـتمل عـلى عـدد كـبير مـن الـتأثـيرات والتحـليالت لـلتعامـل مـع 

الوقائع اليومية، وتوثيق األحداث التاريخية، واستكشاف مضامني الشعر والهوية واإليحاء.

ويضم املعرض أكثر من 70 عمالً لفنانني من أنحاء العالم العربي. وفي ما يلي أبرزها:

مجـموعـة مـن 17 لـوحـة مـطبوعـة بـتقنية الـشاشـة الحـريـريـة لـلفنان الـعراقـي ضـياء الـعزواي (مـوالـيد عـام 
1939) بــعنوان "نــشيد الجســد" مــن عــام 1979. ويــعّد ضــياء الــعزاوي أحــد أبــرز وجــوه الحــركــة الــفنية 
املــعاصــرة فــي الــعراق، وقــد تــمكن مــن بــناء ســمعة دولــية مــرمــوقــة عــقب مــسيرة مــهنية تــمتد ألكــثر مــن 50 
عـــــامـــــاً. ويســـــتند أســـــلوبـــــه فـــــي الـــــرســـــم والـــــطباعـــــة والـــــنحت وفـــــن الـــــكتب واألعـــــمال الـــــتركـــــيبية إلـــــى الـــــشعر 
والــــفولــــكلور، والــــتي يــــمزجــــها غــــالــــباً مــــع األشــــكال التجــــريــــديــــة املــــلونــــة والــــبارزة لــــيعكس الــــتاريــــخ الــــقديــــم 
واملـعاصـر لـلعالـم الـعربـي والـعراقـي. وتجسـد هـذه املجـموعـة الـحصار الـذي فـرض عـلى مـخيم تـل الـزعـتر 

خالل الحرب األهلية اللبنانية.

ولـوحـة "رجـل" بـاأللـوان الـزيـتية عـلى الـورق لـلفنان اإلمـاراتـي حـسن شـريـف (ولـد عـام 1950/ تـوفـي عـام 
2017)، والــتي تــمثل دراســة أحــاديــة الــلون اســتثنائــية لــرجــل جــالــس، وتــعطي ملــحة عــن جــوهــر األســلوب 
الـفني لشـريـف فـي مـجال الـتصويـر. ويـعتبر الشـريـف مـن رواد الـفن املـفاهـيمي، وتـتنوع وسـائـطه الـفنية 
بـــني األداء والـــرســـم والـــتركـــيب والتجـــميع والـــنحت. وأظهـــر اهـــتمامـــاً عـــميقاً بـــالـــحياة الـــيومـــية لـــيقوم غـــالـــباً 

بتجميع أشياء تقليدية مهملة ينتقد من خاللها ثقافة االستهالك العاملية املعاصرة.



ومجـــموعـــة مـــؤلـــفة مـــن 5 لـــوحـــات مـــطبوعـــة بـــتقنية الـــشاشـــة الحـــريـــريـــة عـــلى الـــورق مـــن عـــام 1976 لـــلفنان 
جــعفر إصــالح (مـــوالـــيد عـــام 1946) بـــعنوان "الـــقافـــلة": وتـــمثل ســـلسلة "الـــقافـــلة" 5 محـــطات تـــعكس 
تـأمـالت عـميقة فـي مـفاهـيم الـعوملـة، والـسفر، وآنـية الـحياة املـعاصـرة. ويـشكل هـذا الـعمل الـنابـض بـاأللـوان 
مــزيــجاً رائــعاً مــن املــناطــق الــجغرافــية والــثقافــات والــصور املــرئــية الــتي تســتحضر رحــالت الــفنان املــمتعة 

إلى فرنسا، والهند، وإندونيسيا، والدنمارك، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، وغيرها.

ودراســـة مـــفاهـــيمية لـــتأثـــير أشـــعة شـــمس بـــيروت عـــلى ورق الـــصحف لـــلفنان شــربــل جــوزيــف بــطرس 
(مـوالـيد عـام 1981) عـام 2012، بـعنوان "الـشمس حـليفي الـوحـيد" والـتي تـعد جـزءاً مـن سـلسلة أعـمال 
تســلط الــضوء عــلى دور الــشمس فــي الــعملية الــفنية، حــيث لــيس بــاإلمــكان رؤيــة الــعنوان املــكتوب بــنظام 
االســـتنسل إال عـــند تـــعرضـــه لـــألشـــعة فـــوق الـــبنفسجية. هـــنا، يـــقوم بـــطرس بـــإلـــقاء الـــضوء عـــلى دور الـــعلم 
والــطبيعة كجــزء ال يتجــزأ مــن الــعملية الــفنية مــن خــالل الــرجــوع إلــى تــاريــخ الــتصويــر الــفوتــوغــرافــي (مــن 

الكلمة اليونانية "الكتابة بالضوء").

ومـن الـفنانـني املـشاركـني فـي املـعرض: عـبد الـقادر بـن شـّما، وعـبد الـهادي الجـزار، وأشـرف طـولـوب، وآدم 
حـــنني، وأدونـــيس (عـــلي أحـــمد ســـعيد)، وعـــلي الـــجابـــري، وآذار جـــابـــر، وبـــايـــة، وشـــربـــل جـــوزيـــف بـــطرس، 
وضــياء الــعزاوي، وفــاتــح املــدرّس، وقــويــدر الــتريــكي، وحــسن شــريــف، وحســني مــاضــي، وجــعفر إصــالح، 
وكــــمال بــــالطــــة، وكــــيفورك مــــراد، ولــــولــــوة الحــــّمود، ومحــــمود حــــماد، ومــــهنا الــــدرة، ومحــــمد أحــــمد إبــــراهــــيم، 
ومحــمد كــاظــم، ومحــمد مــندي، ومــنيرة الــقازي، ومــصطفى الــحالج، ونــعيم إســماعــيل، ونــاصــر الــيوســف، 

ونجا مهداوي، ورافع الناصري، وسيف وانلي.انتهى - 

مؤسسة بارجيل للفنون
تـعد "مـؤسـسة بـارجـيل لـلفنون"، الـتي تتخـذ مـن دولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة مـقرّاً لـها، مـبادرة مسـتقلة تهـدف إلـى إدارة 
وحــفظ وعــرض مجــموعــة مــن الــفنون الــعربــية املــعاصــرة والحــديــثة. وتــرنــو املــؤســسة إلــى املــساهــمة فــي دعــم حــركــة الــتطور 
الـفكري فـي املـنطقة الـعربـية عـبر اقـتناء تـشكيلة مـتميزة مـن األعـمال الـفنية وعـرضـها أمـام الجـمهور فـي اإلمـارات الـعربـية 

املتحدة. 

وتـسعى "مـؤسـسة بـارجـيل لـلفنون" أيـضاً إلـى تـوفـير مـنصة عـامـة لـتمكني الجـمهور مـن تـبادل وجـهات الـنظر والـتحاور حـول 
الـفن الحـديـث واملـعاصـر، مـع الـتركـيز عـلى الـفنانـني املتشـبعني بـالـتراث الـعربـي حـول الـعالـم. وتـعمل املـؤسـسة جـاهـدة عـلى 
إطـالق جـدل مـفتوح لـلتعبير عـن خـصوصـية وتـمايـز الـتاريـخ الـعربـي خـارج حـدود الـثقافـة والـجغرافـيا، وكـذلـك تـوفـير مـورد ثـر 
لـــلمعلومـــات حـــول الـــفن الحـــديـــث واملـــعاصـــر عـــلى الـــساحـــة املحـــلية والـــعاملـــية، عـــبر اســـتضافـــة املـــعارض الـــداخـــلية، وإعـــارة 
األعــمال الــفنية لــلمنتديــات الــدولــية، وإصــدار املــطبوعــات الــورقــية واملــنشورات اإللــكترونــية، وابــتكار الــبرامــج الــتفاعــلية لــعامــة 

الجمهور.



وتــواصــل املــؤســسة تــطويــر بــرنــامــج تــثقيفي يــراعــي خــصائــص املــجتمع املحــلي ويــشجع أفــراده عــلى الــتفاعــل واملــشاركــة، 
فـضالً عـن سـعيها املسـتمر لـبناء قـاعـدة بـيانـات خـاصـة بـالـفنانـني وإثـرائـها بـكل جـديـد. ومـن خـالل تـأسـيس الشـراكـات مـع 
املـؤسـسات الـفنية والـثقافـية حـول الـعالـم، تـتطلع املـؤسـسة إلـى إيـجاد فـرص ثـمينة لـرفـع وعـي الجـمهور حـول دور الـفن فـي 

نماء ورفاه املجتمع.


