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 فنًيا ضمن مزاد كريستيز منها أعمال حملمود سعيد وبول غرياغوسيان وفاحت املدرس

ً
122 عمال

عودة عمالقة الفن العربي الحديث لصالة مزادات دبي
لندن: عبري مشخص

م���زاد كريستيز للفنون  يمثل 
الحديثة واملعاصرة املقبل في دبي 
فرصة فريدة لالطالع على عدد من 
ا من مقتنيات  القطع التي كانت جزء
خاصة، ورغ��م أن ال��دار قدمت عددا 
ك���ب���ي���را م����ن األع����م����ال م����ن م��ق��ت��ن��ي��ات 
خ��اص��ة م��ن ق��ب��ل إال أن م���زاده���ا في 
أك��ت��وب��ر )ت��ش��ري��ن األول( املقبل   20
يعتمد بشكل كبير على املقتنيات 
الخاصة بحيث تمثل 80 في املائة 
من املعروضات التي تبلغ 122 عمال.

وك���ال���ع���ادة ت��ض��م امل��ع��روض��ات 
ف��ي��م��ا بينها أه���م األص�����وات الفنية 
ف����ي ع����ال����م ال����ف����ن ال���ع���رب���ي ال���ح���دي���ث 
واملعاصر منها أعمال لعمالقة مثل 
بول غيراغوسيان ومحمود سعيد 
وف���ات���ح امل�����درس ب��ي��ن��ه��ا ل���وح���ات لم 
تعرض من قبل وكانت ضمن التركة 

الفنية الخاصة لعائالت الفنانني.
ه���ال���ة خ���ي���اط ال��خ��ب��ي��رة ال��ف��ن��ي��ة 
ب������دار ك��ري��س��ت��ي��ز دب�����ي أش�������ارت ف��ي 
ح��دي��ث م���ع »ال���ش���رق األوس�����ط« إل��ى 
أهمية اقتناء أعمال الفنانني العرب 
خ����اص����ة م����ا ذك����رت����ه ب������أن امل���ت���اح���ف 
العربية بحاجه لتلك األعمال ولتظل 

متاحة للجمهور العربي.
وأرج��ع��ت ازدي���اد ظهور أعمال 
م���ن م��ج��م��وع��ات م��ق��ت��ن��ني ع����رب في 
امل����زادات إل��ى ازدي���اد ثقة وأصحاب 
املجموعات الفنية في السوق وفي 
كريستيز. تضيف أن املقتني لعمل 
م����ن ف���ت���رة ال��س��ت��ي��ن��ات ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
امل��ث��ال ق��د ي��ح��س ب��االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي 
م��ن��ه وي���ق���رر ب��ي��ع��ه مل��ش��ارك��ة آخ��ري��ن 
في أعمال أحبها واقتناها. وتشير 
خ���ي���اط إل�����ى ع���ام���ل آخ�����ر أس���ه���م ف��ي 
زي����ادة امل���ط���روح ف��ي ال��س��وق الفنية 
م����ن امل���ق���ت���ن���ي���ات ال���خ���اص���ة »ع��ن��دم��ا 
ق��دم��ت ك��ري��س��ت��ي��ز م��ج��م��وع��ة محمد 
سعيد فارسي للبيع مثل ذلك نقطة 
محورية شجعت الكثير من املقتنني 

لعرض ما لديهم«.
الفنان املصري محمود سعيد 
ي���ع���ود ل��ي��ط��ل ع���ل���ى ال���ج���م���ه���ور م���رة 
أخرى بفنه الذي سبر أغوار الجمال 
املصري وذلك عبر لوحتني أورثهما 
أخ���اه ح��س��ني ب��ي��ك سعيد إح��داه��م��ا 
تحمل اسم »السمراء ذات األساور« 
رسمها الفنان في عام 1926. وكما 
ي����وح����ي اس���م���ه���ا ف���ال���ل���وح���ة ت��ص��ور 
املرأة السمراء بطبيعية وحساسية 
ش��دي��دة، الخلفية يختارها سعيد 
ل��ت��م��ث��ل ال��ب��ي��ئ��ة امل���ص���ري���ة األص��ي��ل��ة 
وتؤصل بألوانها القريبة من لون 
ال���ص���ل���ة م��ع  ت���ل���ك  األرض وال�����رم�����ال 
الفتاة السمراء وليدة نفس األرض 
والشخصية املصرية. اللوحة قدرت 
ل��ه��ا ال����دار )200 أل���ف إل���ى 300 أل��ف 
دوالر أم���ي���رك���ي. ت��ش��ي��ر خ��ي��اط إل��ى 
ال��ل��وح��ة تعكس »ب��ب��راع��ة سعيد  أن 

ف����ي رس�����م ال���ك���ت���ل وت�����ن�����اول ال���ض���وء 
والظل«. وتضيف مشيرة إلى ندرة 
أع���م���ال س��ع��ي��د »م��ع��ظ��م أع��م��ال��ه في 

امل��ت��اح��ف امل��ص��ري��ة وق��ل��ه م��ن��ه��ا في 
أيدي املقتنني، أعتقد أنه بعد عشر 
س���ن���وات ل���ن ت���وج���د ل���وح���ات ل���ه في 

السوق«.
كما يقدم املزاد لوحة من التركة 
الفنية للفنانة املصرية عفت ناجي 

ال���ت���ي ت���ش���ت���رك م����ع ل���وح���ة م��ح��م��ود 
سعيد ف��ي كونهما م��ث��ال��ني جليني 
ع���ل���ى ال���ح���رك���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة امل��ص��ري��ة 

وان���ش���غ���ال ال���ف���ن���ان���ني ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ني 
بالفلكلور والفنون البدائية. هناك 
أيضا 5 أعمال للفنان تشارلز حسني 

زندرودي تعكس مسيرته الفنية.
ول��ن��ع��د ل��ل��م��ق��ت��ن��ي��ات ال��خ��اص��ة 
ال��ت��ي تشكل أك��ث��ر م��ن 80 ف��ي امل��ائ��ة 

م��ن امل��ع��روض��ات، وم��ن��ه��ا مجموعة 
أك��رم خطيب  من مقتنيات الدكتور 
وزوج��ت��ه الفنانة أم��ل ملحم والتي 
ت��ح��م��ل أه��م��ي��ة خ��اص��ة ف���ي ال��ح��رك��ة 
ال���ف���ن���ي���ة اإلم������ارات������ي������ة. وق������د س���اه���م 
إث��راء الحركة اإلبداعية  االثنان في 
ببلدان مجلس التعاون، وخصوًصا 
ف��ي اإلم����ارات، ف��ي مطلع تسعينات 
القرن املنصرم، حيث َدَعيا نخبة من 
املنطقة،  م��ن  التشكيليني  الفنانني 
ال س��ي��م��ا م���ن س���وري���ا، ل��إق��ام��ة في 
ف��ت��رة التسعينات،  دب���ي مل���دة خ���الل 
إلن��ج��از لوحاتهم وتوطيد العالقة 
ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م واس����ت����ل����ه����ام ع���وال���م 
وآفاق وأبعاد مترامية من التجربة 
اإلبداعية. ويتضمن مزاد كريستيز 
امل���ق���ب���ل خ���م���س ل����وح����ات أخ�������اذة م��ن 
ال���ف���ري���دة للفنانني  امل��ق��ت��ن��ي��ات  ه����ذه 
التشكيليني السوريني فاتح املدرس 

ونذير نبعة ومأمون الحمصي.
ت��خ��ت��زل »مقتنيات عائلة  ك��م��ا 
م���غ���ن���ي ال����خ����اص����ة« م�����ن ال���ع���اص���م���ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب����ي����روت ج���وه���ر ح��رك��ة 
ال�����رس�����م ال����ح����دي����ث ف�����ي ل����ب����ن����ان، إذ 
��َع��دُّ ف��ت��رة أواخ���ر ستينات وأوائ���ل 

ُ
ت

امل��ن��ص��رم الحقبة  ال��ق��رن  سبعينات 
الذهبية في لبنان على صعيد ثراء 
الحركة الثقافية واإلبداعية. وتضم 
الخاصة«  »مقتنيات عائلة مغني 
مجموعة فريدة من روائع اثنني من 
أبرز الرسامني في الشرق األوسط، 
ب����ول غ��ي��راغ��وس��ي��ان )1926 -  ه��م��ا 
1993( وإيلي كنعان )1926 - 2009(.
ال��ف��ن��ان��ان التشكيليان  وي���ق���ّدم 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ان ب������ول غ���ي���راغ���وس���ي���ان 
وإي����ل����ي ك���ن���ع���ان م����ن����ظ����وًرا ب���ص���رًي���ا 
���ا ت����م����اًم����ا ل�����ت�����راث ل���ب���ن���ان، 

ً
م���خ���ت���ل���ف

وت���ج���ّس���د ل����وح����ات غ���ي���راغ���وس���ي���ان 
الثالث املشاركة في مزاد كريستيز 
أه���م م��راح��ل م��ي��ول��ه التجريبية مع 
الرسم، حيث تتمحور روائعه حول 
فكرة األنثى الشاردة أو أيقونة األم، 
وت���ج���ري���ب األب����ع����اد امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ون 
والشكل والحجم بحيث يكون لكل 
لوحة قماشية منظور مختلف عن 
ا 

ً
الشخصية واأللفة والعمق. وخالف

ل����ه����ذا ال���ت���ج���ري���ب م�����ع امل�����ج�����از ع��ن��د 
غيراغوسيان، نجد رؤية تجريدية 
مختلفة عند إيلي كنعان، إذ تتميز 
أعماله بالسمة الزخرفية وضربات 
فرشاته التعبيرية وتداخل الحقيقة 
الواقعية والخيال عبر تمويه الخط 

الفاصل بينهما.
ومن األعمال الحديثة في املزاد 
ه���ن���اك ع���م���ل ل���ل���ف���ن���ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ال��راح��ل ع��اص��م أب���و ش��ق��رة )1961 - 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى عناصر  ال����ذي   )1990
بصرية تعكس البيئة الفلسطينية 
مثل استخدام شجر الصبار بما له 
من رمزية مكانية ومعنوية )القيمة 
التقديرية: 200 ألف - 300 ألف دوالر 

أميركي(.

من أعمال الفنان بول غيراغوسيان»روبرت مونرو« للفنان األميركي اإليراني مانوشير يكتاي

لوحة للفنان إيلي كنعان من ضمن املعروضات في املزاد »بائعة اليانصيب« للفنان لؤي كيالي شجرة الصبار للفنان الفلسطيني عاصم أبو شقرة

هدفها أخذ هذا الفن إلى مستوى عال يتخطى الرسم على اجلسم

فرح عزام.. من هاوية رسم بالحناء إلى العمل مع جورجيو أرماني
لندن: جوسلني إيليا

ف��رح ع���زام فنانة م��ن أص��ول 
ب���اك���س���ت���ان���ي���ة، ول��������دت وت��ع��ي��ش 
ف���ي ل���ن���دن، درس�����ت ع��ل��م ال��ن��ف��س 
وع������ل������م اإلج����������������رام ف�������ي ج���ام���ع���ة 
ال��ظ��روف  ويستمينستر، ول��ك��ن 
ل����م ت���ش���أ ب�����أن ت��ع��م��ل ف����ي امل���ج���ال 
ال��ذي تخصصت فيه، والصدفة 
ال��رس��م  ت���درس  وح��ده��ا جعلتها 
ب���ال���ح���ن���اء ع���ل���ى ي����د آش ك���وم���ار 
ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر م���ن أه����م األس���م���اء 
ف����ي ه�����ذا امل����ج����ال، وب���ع���د خ��م��س 
سنوات على دراستها هذا الفن 
أصبح اس��م ف��رح ع��زام المعا في 
األوساط اإلعالمية وعلى مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وأص��ب��ح 
اليوم مقرونا مع اسم عمالق مثل 
جورجيو أرماني الذي تعاونت 
م��ع��ه أخ���ي���را ف���ي م���ش���روع خ��اص 

بمحالت هارودز في لندن.
»الشرق األوسط« التقت فرح 
ع��زام، البالغة من العمر ثمانية 
وعشرين ع��ام��ا، ه��ي أم لطفلني، 
ب����دت ه���ادئ���ة ول��ك��ن��ه��ا ق���ال���ت عن 
ذلك إنها تبدو كذلك إال أنها في 
الواقع تتمتع بشخصية نارية، 
وعللت ذل��ك بابتسامة خجولة: 
»ق���د ي��ك��ون ال��س��ب��ب ف���ي ذل���ك هو 

أنني من مواليد برج العقرب«.
اس��ت��ه��ل��ت ف���رح ح��دي��ث��ه��ا عن 
م��س��ي��رت��ه��ا وع����ن ب��داي��ت��ه��ا ال��ت��ي 
ال�����ذي تمشي  امل����ش����وار  ت��ش��ب��ه  ال 
ب���ه ح��ال��ي��ا، ف��ب��ع��د ت��خ��رج��ه��ا في 
ال����ج����ام����ع����ة، ت�����زوج�����ت م���ب���اش���رة 
وأن����ج����ب����ت ط��ف��ل��ه��ا األول وك����ان 
م���ن ال��ص��ع��ب ب����أن ت��ب��دأ ع��م��ال له 
ف����أرادت أن  ع��الق��ة بتخصصها، 
ت���ق���وم ب���ش���يء م��خ��ت��ل��ف، ل��ي��ك��ون 
بمثابة هواية، فالتحقت بدورة 
ل��م تجد  امل��اك��ي��اج ولكنها  لتعلم 

نفسها في هذا املجال، فتحولت 
إل���ى دراس����ة ف��ن ال��رس��م بالحناء 
ق��ري��ب م��ن ثقافتها ولطاملا  ألن��ه 
أعجبتها النقوش والرسومات 
امل����ت����ع����ل����ق����ة ب�����ال�����ف�����ن اإلس������الم������ي 
والشرقي، ولكنها لم تكن تحب 
تزيني الجسم واليدين بالحناء 

كما هي الطريقة التقليدية.
وت���ق���ول ف����رح: »أح��ب��ب��ت ه��ذا 
ال���ف���ن ول���ك���ن���ي أردت أن أض��ي��ف 
شيئا عليه«، ففي يوم من األيام 
رسمت بالحناء على قطعة من 
ال��ق��م��اش، وان��ت��ظ��رت حتى يجف 
واك��ت��ش��ف��ت ب��ع��ده��ا ب����أن ال��ح��ن��اء 
الطبيعية يمكن أن تستخدم في 
ت��زي��ني أش���ي���اء أخ����رى ب��ع��ي��دا عن 

األنماط التقليدية.
وب��ت��ش��ج��ي��ع م����ن األص����دق����اء 
واألقرباء، بدأت بتزيني حاويات 
ال��زج��اج،  ال��زه��ور املصنوعة م��ن 
وال������ش������م������وع واألرائ����������������ك وح���ت���ى 
اللوحات، واكتشفت حينها بأن 
هذه الهواية قد تتحول إلى مهنة 
ولكن ما لم تدركه حسب قولها 
ال��ذي تتلقى فيه  ال��ي��وم  أن يأتي 
اتصاال من شركة املصمم العاملي 
جورجيو أرم��ان��ي للتعامل معه 
وت���زي���ني خ��م��س��ني زج���اج���ة عطر 
م��خ��ص��ص��ة مل��ت��اج��ر ه������ارودز في 

لندن.
وبالسؤال عن ه��ذا املشروع 
وع������ن ط���ري���ق���ة وص�������ول أرم����ان����ي 
إليها، قالت عزام: »انتشاري على 
مواقع التواصل االجتماعي كبير 
ج���دا، ول���دي كثير م��ن املتابعني 
واملشجعني، وعن طريق صديقة 
ل�������ي ع�����ل�����ى م������وق������ع )ف����ي����س����ب����وك( 
م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال���خ���ط ال��ع��رب��ي 
ع���رف���ت ب�����أن ج���ورج���ي���و أرم���ان���ي 
ي��ب��ح��ث ع���ن ش��خ��ص متخصص 
ب��ال��رس��م ب��ال��ح��ن��اء ول��ك��ن بشكل 

غير تقليدي، فقامت تلك السيدة 
ب��إرس��ال ص��ور ألعمالي منقولة 
 Besposke ال��خ��اص م��ن م��وق��ع��ي 
Henna إلى أرماني، ألفاجأ بعدها 
ب��ات��ص��ال م���ن ال��ش��رك��ة ت��دع��ون��ي 
امل��ش��روع وما  الج��ت��م��اع ملناقشة 

هو مطلوب«.
امل������ش������روع ك�������ان ع�����ب�����ارة ع��ن 
ت��زي��ني زج���اج���ات ع��ط��ر »أرم��ان��ي 
بريفي« السوداء بنقوش الحناء، 
وك����ان����ت ال���ك���م���ي���ة م�����ح�����دودة، 50 
زج��اج��ة عطر فقط، وت��زام��ن هذا 
امل���ش���روع م���ع وج�����ود ع����دد كبير 
من السياح العرب في لندن، ألن 
ه���ذا امل��ن��ت��ج ك���ان م��وج��ه��ا إليهم 
ال��ع��ط��ر  ب����ال����درج����ة األول���������ى، ألن 
م��ص��ن��وع م��ن العنبر ويتناسب 
ال���ع���رب���ي. وردا على  ال������ذوق  م���ع 

ك��ان��ت التجربة  ف��ي��م��ا إذا  س����ؤال 
ت��ك��ن  ص���ع���ب���ة، ردت ع��������زام: »ل������م 
ص��ع��ب��ة ب���ق���در م����ا وض���ع���ت ع��ل��ى 
ك��اه��ل��ي م��س��ؤول��ي��ة، ألن��ه��ا كانت 
املرة األولى التي أتعامل بها مع 
اسم بهذا املستوى، كما أنه طلب 
مني الوجود في متجر هارودز 
والرسم أمام الزبائن والصحافة، 
ول���ك���ن ول��ح��س��ن ال���ح���ظ ك��ن��ت قد 
ق��م��ت ب��ال��رس��م ع��ل��ى 45 زج��اج��ة 
ف��ي ورش����ة ال��ع��م��ل ال��خ��اص��ة ب��ي، 
وقمت بالرسم على 5 زجاجات 
م���ب���اش���رة أم�������ام أع�����ني ال��ج��م��ي��ع، 
واستغرق الرسم على كل زجاجة 
ن��ح��و ال��س��اع��ة م��ن ال��زم��ن، وكنت 
س���ع���ي���دة ج�����دا ب�������ردود األف����ع����ال، 
التي جاءتني من القائمني على 
املشروع وخصوصا من الزبائن 

الذين أتوا للتعرف إلي والتقاط 
ال���ص���ور ل���ي وأن����ا أق����وم ب��ال��رس��م 
أمامهم«. وتقول ع��زام إن كل ما 

ط��ل��ب م��ن��ه��ا ف��ي��م��ا يخص 
ال��رس��م ع��ل��ى زج��اج��ة 

ال�����ع�����ط�����ر ه�������و اب������ت������ك������ار ن����ق����وش 
تتناسب مع الرجال والنساء ألن 
العطر »يونيسيكس« أي مناسب 

ل���ل���ج���ن���س���ني، ف�����اخ�����ت�����ارت ال����ل����ون 
ال��ذي تناغم جيدا مع  البرونزي 
اللون األسود للزجاجة، ولعبت 
ال��خ��ط��وط لتجعل  ع��ل��ى م��س��أل��ة 

بعضها يبدو أكثر أنوثة.
ومن القطع املميزة األخرى 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ال��رس��م ب��ال��ح��ن��اء 
عليها، كان عودا لفنان جزائري، 
وهذا العود، تقول عزام إنه فتح 
لها أبوابا كثيرة لتزيني أدوات 
م��وس��ي��ق��ي��ة ل��ف��ن��ان��ني آخ��ري��ن، 
ال��ت��ي تبتكرها  ال��ق��ط��ع  وع���ن 
تقول عزام إنها كلها مصممة 
بحسب ذوق الزبون، ويمكن 
االخ�����ت�����ي�����ار م�����ن ب�����ني ال���ق���ط���ع 
امل�������ع�������روض�������ة ع�����ل�����ى امل�����وق�����ع 
ول��ك��ن��ه��ا ت��س��ع��ى دائ���م���ا ب��أن 

تكون التصميمات فريدة.

وت���ت���أث���ر ع�����زام ب��ش��ك��ل كبير 
بالفن العربي والتركي، وتذهب 
دائما إلى إسطنبول وتستوحي 
الكثير من قصر توبكابي الغني 
ب��ال��ف��ن��ون ال��ع��رب��ي��ة »أراب���ي���س���ك« 

املطعمة بالفن الصيني.
ال��ذوق العربي  وع��ن مقارنة 
ب���ال���ذوق األوروب������ي ت��ق��ول ع���زام، 
إن األم������ر ي��خ��ت��ل��ف م����ن ش��خ��ص 
إل�����ى آخ������ر، وال��������ذوق ه����و م��س��أل��ة 
ش��خ��ص��ي��ة، إال أن���ه ف��ي ك��ث��ي��ر من 
األحيان يقع اختيار األوروبيني 
ع��ل��ى األل�����وان ال���زاه���ي���ة، ف���ي حني 
ي���ف���ض���ل اآلس�����ي�����وي�����ون وال����ع����رب 
األل��������وان ال����داف����ئ����ة م���ث���ل ال��ذه��ب��ي 
وال�����ب�����رون�����زي واألح������م������ر، ول���ك���ن 
م��س��أل��ة اخ���ت���ي���ار األل�������وان ليست 
ق���اع���دة أس���اس���ي���ة وت��خ��ت��ل��ف من 

شخص إلى آخر.
وإل�������ى ج����ان����ب ال����رس����م ع��ل��ى 
ف���رح ع��زام  ت��م��ل��ك  ق��ط��ع مختلفة، 
أك��ادي��م��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة بتعليم 
ال��رس��م بالحناء، وت��ق��ول إن هذا 
الفن القديم والتقليدي آخ��ذ في 
التوسع وهناك اهتمام كبير به 
إل��ى  ال��غ��رب، ولكنها تسعى  م��ن 
أن ترتقي بهذا الفن إلى مستوى 
آخر بعيدا عن الرتابة والتقليد 
امل��ع��ه��ود، وختمت ع���زام كالمها 
ب���ال���ق���ول: »ع���م���ل���ي ب�����دأ ك���ه���واي���ة، 
ال��ي��وم محترفة وأس��ع��ى  ول��ك��ن��ي 
دائما للتطور من خالل املنافسة، 
ف��ع��ن��دم��ا ب�����دأت ب��ت��غ��ي��ي��ر م��ف��ه��وم 
الحناء لم يكن هناك أي شخص 
آخر في لندن يقوم بالشيء نفسه، 
أم��ا ال��ي��وم فاختلف األم���ر، ولكن 
امل��ن��اف��س��ة ج��ي��دة ألن��ه��ا تحفزني 
على التطور والتقدم وابتكار كل 
ما هو جديد، وبنهاية املطاف، 
العمل وحده كفيل بتحديد هوية 

األفضل«.
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