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«الداخلیة» توافق على طلب «الریاضة» باستخراج سمات دخول للمدربین والمحترفین

/ ثقافات توابل

«كاب» احتضنت 4 معارض تشكیلیة لتظاھرة فنیة متمیزة
للفنانین محمد جحا وفاطمة الحاج وزینة عاصي وحازم محرب

20-02-2020

كتب الخبر: فضة المعیلي

تناول عدد من الفنانین الكثیر من القضایا والرؤى بمنصة الفن في "كاب"، وفق تصوراتھم، مما یعطي األعمال تنوعاً ملحوظاً.

بھدف إثراء الحركة التشكیلیة، أقیم في منصة الفن المعاصر "كاب"، بالشویخ 4 معارض للفنانین: محمد جحا بعنوان "نسیج الذاكرة"،
وفاطمة الحاج بعنوان "كر وانت حر، عنترة: باألسود على األبیض"، أما معرض الفنانة التشكیلیة زینة عاصي فحمل عنوان "ھو ذا
اإلنسان"، وأخیراً معرض حازم حرب جاء بعنوان "البصیرة"، إذ تعد المعارض تظاھرة فنیة متمیزة، یتناول فیھا الفنانون الكثیر من

القضایا والرؤى وفق تصوراتھم، مما یعطي تنوعاً ملحوظاً لالعمال.

وفي معرض "نسیج الذاكرة" قدم محمد جحا تجربة فنیة رائعة، إذ یتمیز بأسلوب شخصي متقن في التصویر والرسم، ویقدم مزجا رائعا
من العناصر المختلفة في أعمالھ الفنیة، وقال في الكتالوج التعریفي بالمعرض "كم مرة من المفترض علینا بناء غزة؟ كم مرة یجب أن
نحفظ جغرافیتھا الجدیدة؟ كم من المناطق الجغرافیة الجدیدة سترتدي غزة؟ ال أحد یعرف اإلجابة عن ھذه األسئلة، ولعلھ لیس ضروریا،

فھذه األسئلة الكثیرة من اإلجابات المحتملة، كما تطرح أسئلة أخرى حول ما یحدث في غزة، "التجدید" المفروض والمكروه ھو حكایة

ال نھایة لھا في حال الحروب المستدامة، ویؤثر على كل شيء على حد سواء: البشر والمخلوقات وأشیاء أخرى.

أما في معرض "البصیرة" للفنان حرب فقال في كلمتھ بالكتالوج التعریفي بالمعرض "الظل ھو الحیاة، ھو عالمة على الحركة
والوجود".

وتشیر األعمال الواسعة النطاق للبصیرة إلى األشكال الھندسیة ذات األصل اإلسالمي، وھذه األعمال مستوحاة من الكلمة العربیة
"بازار"، التي تجمع بین المعنى المزدود "للرؤیة" و"الرؤیة من خالل شيء ما"، فمن خاللھا یسأل حرب أسئلة حول عادات المشاھدة
واإلدراك لتحقیق ذلك، قام بالجمع بین عدد من اللوحات من دون إطار مع لوحات أخرى لھا تنسیقات مختلفة لتصمیم مجسمات ثالثیة

عدد من اللوحات المعبرة في المعرض
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الكویتفضة المعیلي

األبعاد وباستخدام الشكل الھندسي الناتج عن ھذا التكوین، قام بعد ذلك بتجرید موتیفات مستلھمة من الھندسة اإلسالمیة بطالئھا، ووضع
تكویناتھا الرئیسیة أمام بعضھا

خیار تشكیلي

وفي معرض "كر وانت حر، عنترة: باألسود على األبیض"، تقول الحاج "عندما بدأت ولوج عوالم عنترة، لم تخطر ببالي األلوان،
وبدأت دراساتي: إحساسي بالتقشف الذي میز حیاتھ والتضاد في الحاالت التعبیریة عنده، كانت عوامل جعلت األسود واألبیض خیارا

تشكیلیا، ألستطیع تصویر ما یعتمل داخلي".

من جھتھ، قال مقیم المعرض عبد القادري "تقدم الحاج مشروعا مغایرا تستند من خاللھ على روایات عمرھا أكثر من ألفي عام، لتعود
وتبشر بالمعاني واألفكار، ومنذ عامین وفاطمة تتبحر في شعر عنترة، تقرأه وتمعن في بالغتھ، وتھیم في ذاكرة العمر تغوص في

تاریخھا، تستعیر من حیاتھ وتعطیھ من حیاتھا".

بدورھا، قالت عاصي عن معرضھا "ھو ذا اإلنسان" یجمع بین األعمال القدیمة والحدیثة، التي تبرز النزاعات التي نتجت عنھا عملیات
النزوح والھجرات الراھنة، وتعالج بعض األعمال األزمنة العالمیة للمھاجرین الالجئین التي یغذیھا الفقر، أو تتسبب فیھا الدول الفاشلة،
أو الحرب األھلیة أو السیاسیة، أو تجارب الفشل االقتصادي، في حین البعض اآلخر شخصي، ویستھلم من قصصھا الخاصة وتجاربھا
حول موضوع االغتراب، كما تدور أعمال المعرض حول الذكریات "الجماعیة والفردیة"، وكیف تتأثر ھذه الذكریات بحركة الناس

وبتغیر أیدیولوجیات المجتمعات وتوجھاتھا السیاسیة.
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