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»ل��ح��ظ��ة ه���ش���ة«... ه��ك��ذا ع��ن��ون��ت ريما 
الخلفّية  ذات  لوحتها   )1968( صعب 
الرمادّية. امرأة تعبر الشارع، وتلتفت 
ملحتها  به. 

ّ
تتعق بخطوة  أح��س  كمن 

وسترتها  وت��ج��اع��ي��ده��ا،  ال���ص���ارم���ة، 
أكثر من عابرة في  العتيقة، تجعلها 
��ه��ا جزء 

ّ
ش����ارع م��ون��و ال��ب��ي��روت��ي... إن

التشكيلّية  امل���ك���ان.  تتخذ  ذاك����رة  م��ن 
ال���ل���ب���ن���ان���ّي���ة م�����ن رس�������م ج����������دران ذلك 
ذاكرته.  ل��ت��ج��س��ي��د  ذري����ع����ة  ال�����ش�����ارع، 
الثاني »شارع  ال��ف��ردي  في معرضها 
التشكيل  أس���ت���اذة  ت��س��ت��ل��ه��م  م���ون���و«، 
وال� Digital Media في »جامعة سيدة 
الروسي  امل���ع���ل���م  ن���ظ���رّي���ة  ال����ل����وي����زة«، 
ذاكرة  ع��ن  »البحث  ف��ي  كاندينسكي، 
املرئي«،  ع��ن شكلها  ب��ع��ي��دًا  ال��ل��وح��ة، 
ك��م��ا ت���ق���ول. 15 ل��وح��ة ب��ع��ض��ه��ا رسم 
قماش،  ع���ل���ى  واألك����ري����ل����ي����ك  ب���ال���زي���ت 
ب��م��واد وتقنيات  وب��ع��ض��ه��ا م��ش��غ��ول 
تلفتك  ال���ك���والج،  ي��ت��ص��دره��ا  مختلفة 
الواقعّية.  بلمستها  األول����ى  ل��ل��وه��ل��ة 
وامللصقات،  ال����زرق����اء،  امل���ن���ازل  أرق�����ام 
وال���ق���ن���ط���رة امل�����ردوم�����ة، ت��ج��ت��م��ع كلها 
وتضيف  »م������ون������و«.  ح����ي����اة  ����ق 

ّ
ل����ت����وث

15 صورة  م��ع��رض��ه��ا  إل�����ى  ���ان���ة 
ّ
ال���ف���ن

يجّسد  رقمّية(،  )طباعة  فوتوغرافّية 
للبيوت  امل��ن��ه��ج��ي  ال����ه����دم  م��ع��ظ��م��ه��ا 
القديمة. يضيف اختيار األلوان ملسة 
م��ن ال��ح��زن والحنني إل��ى ذل��ك الطابع 
الجدران  ت����درج����ات  م����ن  ال���ت���وث���ي���ق���ي. 
الباردة بني أزرق ورمادي، إلى الطالء 
امل��ه��ت��رئ، إل��ى ال��ن��واف��ذ امل��ك��ّس��رة، كلها 
مل���ح���ات م����ن امل����اض����ي امل���ق���م���وع تحت 
ال��ح��اض��ر. ف���ي ل��وح��ة »مونة«،  وط����أة 
ت��رس��م ص��ع��ب الف��ت��ات زي���ت الزيتون، 
والنبيذ،  والخل  واملربى  والصابون، 
 غير محايد 

ً
ت��دّس نقال وف��ي أسفلها 

لالفتة كتب عليها »صنع في تايوان«. 
الكوالج،  لتقنية  ِحَرفي  في استخدام 
وإعالنات  الحفالت  ملصقات  س 

ّ
تكد

االنتخابّية  وامللصقات  الشقق،  بيع 
 ه�����ؤالء م������ّروا م���ن هنا. 

ّ
امل���م���زق���ة... ك����ل

ِسه، 
َ
ونف الشارع  لنبض  الوفي  نقلها 

ال ي��م��ّر م��ن دون ش��غ��ل ع��ل��ى التأويل، 
ق 

ّ
كما في لوحة »فساد«. ها هي تعل

على حبل غسيل، ورقة عملة من فئة 
امل���ئ���ة أل����ف ل���ي���رة إل����ى ج���ان���ب مالبس 
امل����ب����اش����ر، يطرح  ال�����ك�����والج  داخ����ل����ّي����ة. 
عالقة الذاكرة بجشع املستثمرين في 
م��ج��ال ال��ع��ق��ارات. أل��ي��س ه��ن��اك إشارة 
أيضًا إلى غسل األموال... ورّبما غسل 

الذاكرة في املصاف األخير. 
سناء... 

»املركز  ـــــ  املقبل  )فبراير(  ى 20 شباط 
ّ
حت

الثقافي الفرنسي« )طريق الشام / بيروت( 
ـــــ لالستعالم: 01/420200 

ريما صعب... يحدث في »شارع مونو« 

ملصقات ممزقة، جدران عفنة، ونوافذ مكّسرة، تمأل لوحات املعرض الذي أرادته التشكيلية 
الهجني للحاضر  اللبنانّية مرثّية 

»فساد« )زيت على قماش ــ 90×110 ــ 2009( 

أمضت التشكيلّية اللبنانّية في شارع 
تراقب حركة  الزمن،  من  عقدًا  مونو 
فيه،  السهر  وليالي  وجامعاته،  أهله 
معرضها  ومـــطـــاعـــمـــه.  ومـــســـارحـــه، 
التجربة  مـــــــخـــــــزون  مـــــــن  يــــــغــــــرف 
الذاتّية  عــالقــتــهــا  فـــي  الــشــخــصــّيــة، 
إلى موقف صريح  باملكان، ويتحّول 
العقاري  االســـتـــثـــمـــار  اجـــتـــيـــاح  مــــن 
املتواصله  الــحــّي، واالنــتــهــاكــات  لــهــذا 
التشكيلية  العريق.  املعماري  لطابعه 
من  األكاديمّية  مسيرتها  بــدأت  التي 
استتبعتها  ثــّم  االتــصــاالت،  هندسة 
الــجــمــيــلــة، بحثت  الـــفـــنـــون  بــــدراســــة 
ـــزمـــن الـــظـــاهـــرة على  عـــن عـــالمـــات ال
شـــــــارع كــــــان »خــــــط تـــــمـــــاس« خالل 
الــحــرب األهــلــّيــة، وتــحــّول بــعــدهــا إلى 
الـــلـــيـــل. عملها  الـــســـهـــر وعــــالــــم  جـــنـــة 
على ذاكــرة األماكن هو من السمات 
ت، 

ّ
تجل كما  تجربتها  في  األساسّية 

الفردي  املاضي، في معرضها  العام 
الجماعّية«.  والــذاكــرة  »الطبيعة  األول 
بوادر أساسّية في تجربة تبدو على 
عالقة وثيقة بجدران بيروت، كشاهد 

صامت على حياة املدينة. 

فاسيلي كاندينسكي موقف شخصي 
ـــــ   1866( كــانــديــنــســكــي  فــاســيــلــي 
1944( يحوم حول لوحات املعرض 
ــه أحــد أبرز 

ّ
إن الجديد لريما صعب. 

ري الفن التجريدي، مطلع القرن 
ّ

منظ
 بعد 

ّ
لـــم يــعــرف املــجــد إال املـــاضـــي، 

الروسي  التشكيلي  دخـــل  وفـــاتـــه... 
درس  بعدما  ــرًا، 

ّ
مــتــأخ الفن  معترك 

الحقوق واالقتصاد، قبل أن يصبح 
فــي مدرسة  املحاضرين  أبـــرز  أحــد 
»بــــاوهــــاوس« فــي أملــانــيــا، الــتــي عاد 
الـــنـــازيـــون. انــتــقــل للعيش  فــأقــفــلــهــا 
ى وفاته. في باريس 

ّ
في فرنسا حت

 أعماله 
َ

منتصف الثالثينيات، لم تلق
التكعيبية  أّن  وخــصــوصــًا   ،

ً
شــهــرة

الحقبة.  موضة  كانتا  واالنطباعّية 
صــاحــب »عـــن الــروحــانــّيــة فــي الفن 
ــــرســــم خـــصـــوصـــًا«، فـــصـــل بني  وال
أثـــر الــلــون الــفــيــزيــائــي املــبــاشــر على 
الذي  الـــعـــمـــيـــق  واالنــــطــــبــــاع  الــــعــــني، 
املتلقي.  نــفــس  فـــي  الــلــوحــة  تــتــركــه 
ــلــوحــة، هو  ذلـــك الـــصـــدى الــداخــلــي ل
بدعة كاندينسكي الذي وضع، عام 
من  للتجريد  األولــى  املالمح   ،1910

 .Composition VII خالل عمله

كوالج مباشر عن 
جشع المستثمرين 

العقاريين 




