»كل يصنع إيمانه بيده» ...فنون مختلفة تتناثر في منزل تراثي
معرض يخلّد ذكرى غايا فودوليان التي قضت في انفجار بيروت
الجمعة  09أبريل 2021

مقعد من الخشب من تصميم غايا فودوليان في المعرض لوحات فنية لبول كالوستيان في المعرض  -طاولة خشبية ضخمة لسامر أبو رجيلي
تحمل قطعة فنية لنتالي خياط  210 -شمعدانات صممتها نتالي خياط في ذكرى ضحايا انفجار بيروت

بيروت :فيفيان حداد
لم تكن تعلم الفنانة التشكيلية غايا فودوليان أن صورة لها نشرتها عبر حسابها على «فيسبوك» قبل ساعتين
من انفجار بيروت ستطبع ذاكرة اللبنانيين .وتظهر الشابة فيها وهي تركض باتجاه الكاميرا ،وخلفها جبل
أخضر .وكانت التقطتها في مدينة دامبوال السيريالنكية في عام  .2020وأرفقتها بعبارة «كل يصنع إيمانه
بيده» .فغايا التي قضت في االنفجار كانت تحضر إلطالق مشروعها الفني «أرت ديزاين ليبانون» ،على أمل
أن تعرض فيه تصاميمها ،إضافة إلى فنانين آخرين .رحلت غايا وبقي حلمها حاضرا ً في ذهن والدتها آني.
فقررت المضي به حتى الرمق األخير ،ومن خالله تقدم معرض «كل يصنع إيمانه بيده» ،الذي يشارك فيه
 9فنانين تشكيليين استلهموا أعمالهم من نص غايا ،الذي كان آخر ما نشرته قبل رحيلها بساعتين.
وتتألف مجموعة الفنانين المشاركين في المعرض من سامر أبو رجيلي وكارن شيكيرجيان وحاتم إمام وسيرين
فتوح وبول كالوستيان ونتالي خياط وحسين نصر هللا وكارولين تابت ،إضافة إلى أخرى موقعة تصاميمها من
غايا فودوليان .أما مكان المعرض الواقع في مبنى طبال في شارع السراسقة ،فقد جرى اختياره كونه طاله
انفجار  4أغسطس (آب) ،الذي أتى على معظم واجهاته الزجاجية .كما تضررت أسقفته المزخرفة وجدرانه
الملونة بشكل جزئي ،وبات معلما ً تراثيا ً شهد على رحيل غايا ولو من بعيد .يعود تاريخ بناء هذا المبنى إلى
أواخر الثمانينات ،وتتوزع أعمال الفنانين المشاركين فيه على غرفه الشاسعة .أما ريع المعرض فيعود إلى
مؤسسة غايا فودوليان لدعم وإنقاذ الحيوانات المحتاجة واالهتمام بها.
منذ اللحظة األولى لدخولك المعرض والتجول في طابقيه حاضنا ً أعمال الفنانين ،تشعر وكأنك في حضرة

الفنانة غايا .فكل زاوية منه تحمل عطرها الفني تماما ً كما كانت ترغب .والسينوغرافيا التي وقعها كل من
غيث وجاد في عملية تنسيق المعرض ،ارتكزت على االستعارة ،بحيث لم يجر مس أي مساحة من المنزل
نخرب أي
مباشرة .ويوضح غيث في حديث لـ«الشرق األوسط»« :نظرا ً لقيمة المنزل التراثية لم نشأ أن ّ
مساحة وزاوية منه لتكون في خدمة المعرض .ولذلك وزعنا األعمال الفنية على غرفه من خالل إكسسوارات،
يمكن بعد فكها ،أن يعود المنزل إلى ما كان عليه .واعتمدنا فيه على إضاءة غير مباشرة مركزة على وصالت
معدنية موزعة في أرجاء المنزل» .وخالل التجول في المعرض يشعر زائره أن اللوحات وقطع األثاث
والصور الفوتوغرافية المشاركة فيه ،معلقة بين السماء واألرض تماما ً كروح غايا ،التي ال تزال ترفرف على
حياة والدتها وأصدقائها بعيد رحيلها.
وتقول أني فارتيفاريان التي كانت تتابع كل شاردة وواردة عشية افتتاح المعرض ،أنها أرادت من خالل هذا
المشروع استكمال حلم ابنتها .واختارت مبنى الطبال كي ال يطبع المعرض بعنصر التجارة ،بل بعراقة بيروت
التي دمرها االنفجار وتسبب برحيل ابنتها .وتضيف في حديث لـ«الشرق األوسط»« :ال أعلم إذا ما كانت
غايا تراقبني من المكان الذي هي فيه اليوم .ال أعرف إذا كانت سعيدة بما أقوم به أو حزينة لعدم حضورها
معنا .كل ما أعرفه أني بعد أربعة أيام من رحيلها قررت االنطالق بالمعرض .وستبقى غايا بروحها حاضرة،
خصوصا ً أني أنوي إقامة أكثر من معرض لها ...الفنانون المشاركون ،بعضهم تعرفهم غايا مسبقاً .أما
التصاميم الموقعة من قبلها فنفذت على طريقتها ،كما اشتهت تماما ً واستخدمنا مواد طبيعية غير صناعية
إلنجازها» .وتقول آني لـ«الشرق األوسط» إنّها أقامت معرضا ً فنيا ً لتخليد ذكرى ابنتها الراحلة ،ألن الفنون
وحدها تبقى روحها حية وتنثر الحياة حولها.
عند مدخل المعرض وفي الدار الخارجية منه يطالعك عمود مصنوع من الحجر الصخري ،المعروف في
مناطق الساحل المشرقي من توقيع حسين نصر الدين .ويروي لـ«الشرق األوسط»« :استوحيت عملي هذا
من قصيدة كتبها المتنبي عن القلعة الحمراء .وبعد مرور الزمن اختفت هذه القلعة من الوجود ،وكل ما بقي
منها هذه القصيدة الشعرية التي كتبها .ترجمتها على طريقتي في هذا النصب التذكاري ويبلغ طوله  3.5متر
ويحمل بقعا ً حمراء مصنوعة من وصفات وخليط أعشاب تعود إلى العصر العباسي» .حسين المتخصص في
األدب العربي والعمارة ،يؤكد ّ
أن ما رغب في إظهاره من خالل النصب ،هو قدرة الشعر على تغيير وجه
ويعرج على
المنشآت المعمارية ،وكذلك اإلشارة إلى تاريخ حقبة عنف دموية في قصائد شعراء مثل المتنبي،
ّ
األلوان التي غاص في دراسة تاريخها في أبحاث متتالية .ويكمل حسين قصة هذا النصب الفني في الطابق
الثاني من المعرض ،من خالل  3شاشات عمالقة تتضمن ثالثة عروض بصرية :قصص عن أول خليفة
عربي في األندلس عبد الرحيم الداخل ،وكذلك مالحظات كتبها والده عن كتب الشعر التي كان يهوى قراءتها،
وأخرى تحكي عن فيلسوف عباسي وكيف أنهى حياته بعد أن أضرم النار في جسده.
وفي الطابق الثاني للمنزل نستعرض قطعتين فنيتين كانت غايا فودوليان قد وضعت تصاميمهما قبل رحيلها.
وهما كناية عن قطعتي أثاث خشبيتين (بانش) ،مصنوعتين من الخشب ،وتتلون األولى باألحمر والثانية
بالرمادي القاتم.
أما سامر أبو رجيلي المنسق العام للمعرض فيشارك فيه من خالل طاولة ضخمة سوداء مصنوعة من خشب
شجر الصنوبر .ويقول لـ«الشرق األوسط»« :الرسالة األساسية التي عملت على إيصالها في تنسيقي هذا
المعرض هو تحقيق حلم غايا .نفذنا تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية كما رغبت تماماً .وحافظنا على روح أفكارها

التي لم يشأ القدر أن تنقلها إلى الواقع» .وعن الطاولة الخشبية من تصميمه يقول« :الخشب المستعمل فيها
يعود إلى شجرة صنوبر عمرها  300سنة .اقتلعتها عاصفة قوية فأعدتها إلى الحياة على طريقتي .وتعتمد
فكرتها على إمكانية توزيع قطعها الموصولة بعد تفكيكها لتناسب المساحة التي نريدها».
أما نتالي خياط ،فتقدم في المعرض قطعا ً فنية مصنوعة من السيراميك ضمن أحجام ضخمة .وقد خصصت
لضحايا انفجار بيروت  210قطعة فنية .وتقول لـ«الشرق األوسط»« :هي كناية عن شمعدانات أهدي كل
واحدة منها ألرواح ضحايا االنفجار كي ال ننساهم .وقدمت في قطع أخرى تصاميم ضخمة من صحون ضيافة
وأواني ،تظهر قيمة التواصل بين اإلنسان وأدوات يستعملها في أيامه العادية».
ومن محتويات المعرض أيضا ً لوحات لبول كالوستيان تعتمد على تقنية الميكس ميديا .فيما تعرض كارن
شيكيردجيان أواني رخامية متحركة صنعتها بطريقة فنية .يمكن تغيير وجهتها على نفس القاعدة الصلبة التي
تحملها .وتأخذنا كارولين تابت إلى حيوات سابقة من خالل مجموعة لوحات مرسومة .أما الفنان حاتم إمام
فيصور في مشهدية سوريالية ،ضبابية نظر مصاب صاحبه بمرض «اعتمام عدسة العين».
يبقى المعرض فاتحا ً أبوابه أمام الزوار لغاية  29الحالي ويكمل افتراضيا ً عبر منصة »«AD leb
اإللكترونية ،بهدف إشراكه في الفنون العالمية مسلطا ً الضوء على التنوع اإلبداعي في المنطقة.
https://bit.ly/3t4TD0K

