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  في اإلسكندریة، تقیم وتعمل بالقاهرة.
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فيفي Lascaux السكوالسكو كهوفكهوف علىعلى البدائیینالبدائیین الفنانینالفنانین أحدأحد نقشهنقشه رسًمارسًما یكونیكون قدقد الحدیثالحدیث بالفنبالفن یسمىیسمى ماما                  "إنإن
فمافما الیوم،الیوم، صباحصباح رسمهارسمها منمن (بیكاسوبیكاسو) فرغفرغ لوحةلوحة یكونیكون قدقد كماكما عام،عام، ألفألف عشرینعشرین نحونحو منمن فرنسافرنسا                   جنوبجنوب
یمتدیمتد وإنماوإنما القوامیس،القوامیس، تعرفهاتعرفها كماكما الصفةالصفة هذههذه مدلولمدلول علىعلى ینطبقینطبق الال بالفنبالفن یتعلقیتعلق فیمافیما (حدیثحدیث) بكلمةبكلمة                  نعنیهنعنیه
الفنانینالفنانین بعضبعض أعمالأعمال فیستبعدفیستبعد أخرىأخرى تارةتارة یضیقیضیق كماكما ،، العصورالعصور أقدمأقدم إلىإلى ترجعترجع أعماًالأعماًال فیشملفیشمل                 تارةتارة

 المعاصرینالمعاصرین الذینالذین یرسمونیرسمون لوحاتلوحات كانكان یمكنیمكن أنأن یعجبیعجب بهابها أجدادهمأجدادهم منمن نحونحو ستینستین عاًماعاًما أوأو یزیدیزید"...
 

 مدى مثیر لالهتمام تضیفه نیومایر في كتابها (االستمتاع بالفن الحدیث، 1955) في فهم كال المصطلحین "الحدیث" و
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 "المعاصر". فهذه الورقة تحاول تتبع وتحلیل استخداماتهما التوثیقیة داخل بعض الكتابات في الفن. وأثر تعدد تلك
 االستخدامات في تكوین ضبابیة حول التفسیر المباشر لمدلول االستخدام.

 فتعبیرات لغوّیة كـ (معاصر وراهن وفي تلك اللحظة، إلخ) ماهي إال دالالت على "ماهو اآلن". إال أن مدى نیومایر لـ
 "الجدید أو الحدیث" یأخذ منحى مغایر لما هو نمطى. فالطریقة المعتادة في استخدام مصطلح الحدیث - وإن ترادفت مع

 المعاصر في هذا االستخدام بالتحدید – تهدف عادَة التصنیف الزمني، لتشیر تاریخًیا إلى "الجدید". ومن هنا تتبلور إشكالیة
 هامة حول الخطاب الذى تكّونه الكتابات في الفن بشتى أنواعها؛ كتابات نقدیة وتاریخیة وكتابات بحثیة تحلیلیة في التذوق
 الفني، كذلك كتابات الصحافة الفنّیة، وذلك كون هذا الخطاب أداة استخدمت بالفعل في تشكیل مفهوم عام مهیمن إلدراك

  ماهیة الفن عبر العصور.

 الخطاب - كما ورد عن فوكو – هو منظومة المقوالت التى یمكن إدراك العالم داخل حدودها، أیًضا هو مركب العالمات
 والرموز والممارسات الذي ینظم الوجود والتوالد االجتماعي، ویمّكن الجماعات المهیمنة في المجتمع من تشكیل مجال
 الحقیقة من خالل فرض حقول معرفّیة وقیم معّینة على الجماعات الخاضعة لسیادتها. وبالمثل؛ فالخطاب الذي تكونه
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 الكتابات في الفن من المحتمل وضعه على الصورة التالیةة: جملة المقوالت المهیمنة على الفن، والتى تؤسس مفاهیم سائدة
 وتروج لها عن الفنان/ة والممارسة اإلبداعیة والقیم الجمالیة وجدلیة جمهور الفن (الجمهور الحصري وغیر الحصري)،

 كذلك العملیة التعلیمیة الخاصة بالفن، ومعاییر تعیین كل ذلك. وبالطبع تلك الجملة من المقوالت سادت وهیمنت من ِقبل
 المجموعات والفئات التي نجحت في أن تقوم بالهیمنة المعرفّیة داخل الوسط الفني. ویرجع تعیین تلك الفئات ومعرفة أصول

  نشأتها وتطورها بمدى األثر المهیمن الذي خلفته وراءها داخل المجتمع.

 المدى المقصود في هذا السیاق للـ "الحدیث/الحداثة" هو ما تجیب عنه نیومایر بمفهومها القائم على الدورة الرباعیة من
 المتتالیة اآلتیة: (النفور ثم القبول ثم التمجید ثم النسیان). فتذكر أن الشائع في میادین العلوم بصورة عامة، أن یقابل

 الجدید/الحدیث دائًما بالرفض والنفور. كذلك المهاجمة والنقد باعتباره مناقض للذوق السائد، والذي هو عادة ما یجعل منه
 الثبات والتعود لفترة ما أمًرا بدیهًیا وصحیًحا! ثم یمضى ذلك الجیل لیأتى آخر فیأخذ في تقّبل واستحسان هذا الجدید. فإن جاء
 جیل ثالث بعد ذلك الجیل، فنجده یقوم بإتخاذ ذلك الـ (الحدیث) كتراث خالد. من ثم یقوم بتعزیزه وتكریمه والمحافظة علیه. ثم
 تنهى المتتالیة دورتها بأنه على األغلب یأتى جیل رابع یقوم بإهمال هذا الذي كان حدیًثا وتحول إلى إرث وتراث خالد، لیقوم
 بوصفه بالقدیم والنمطي. من ثم یقوم هذا الجیل بتكوین (حداثة) جدیدة تعاصر زمنه وتعكر ركود هذا اإلرث الثابت مستخدما

 ما یناقضه عادًة.  ومنومن هناهنا یأتىیأتى سؤالسؤال هامهام: ماما الدافعالدافع الذيالذي یبرریبرر إهمالإهمال المیراثالمیراث المعرفي؟المعرفي؟

 منمن المحتملالمحتمل تقدیمتقدیم ماما یجیبیجیب عنعن هذاهذا التساؤلالتساؤل بأنبأن یكونیكون الدافعالدافع هوهو حدثحدث جللجلل. أوأو اضطراباضطراب یقلبیقلب األموراألمور رأًسارأًسا علىعلى عقبعقب. وهلوهل
 یوجدیوجد اضطراباضطراب الال تمثلهتمثله قیامقیام ثورة؟ثورة؟!

 فإن شئنا تقدیم معني منطقي للحداثة Modernism، فمن الجائز تقدیمها جدلًیا في السیاق التالى: إن كل ما هو حدیث یمثل
 كل ماهو ثائر على ثبات وتقلید وحتمّیة ما قبله. ومن الممكن تبین ذلك في مواضع كثیرة، فتاریخًیا في الغرب األوروبي،

1Enjoying Modern Art قصة الفن الحدیث للمؤرخة األمریكیة سارة نیومایر، ترجمة رمسیس یونان، 1960، ص 3-8. الكتاب االصلي بعنوان  
 وصدر عام 1955.

2 Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. London: Tavistock Publications, 1972. 
 أیضًا أنظر: نظام الخطاب لمشیل فوكو، ترجمة محمد سبیال، 2007، ص.9-3

2 



 تعتبر الثورة الفرنسیة أواخر القرن الثامن عشر حدًثا في غایة األهمّیة. حیث یمّثل نقطة فاصلة یستخدمها المؤرخون
 والباحثون في التحلیل واالستقراء حول التغّیر السیاسي االجتماعي المتسم بالحراك الثوري الشعبي المناهض لعصور الظالم

 األوروبّیة. وال داعى لذكر ما قامت به هذه الثورة بالتحدید في تشكیل حركة تغییر فكري شملت كل أوروبا بشكل مباشر،
 وأثرت على باقى العالم بصورة أو بأخرى. فكل ذلك إن دل فإنما یبرهن على قوة هذه الثورة ومدى فاعلیة ما أثارته من

 اضطرابات.

 كما كان الكتشاف نظریات الفیزیاء الكمّیة ونظریة النسبّیة بدایات القرن العشرین أثًرا مهیمًنا من حیث التغییر الفكري
 الشامل. فموجبها انتقل العلم وتطبیقاته إلى أفق جدیدة یحكمها جمیًعا "مبدأ الالیقین/Uncertainty principle" الذي

 صاغه األلماني هیزنبرج Werner Karl Heisenberg (1976-1901) عام 1927، من ثم استندت إلیه العدید من
 الفلسفات الفكریة إلعادة النظر حول اإلنسان والطبیعة والكون بصورة متشككة، تحمل قّیم إحتمالّیة غیر مؤكدة، محطمة في
 طریقها السریع المتنامي في منطقیته قوانین الفیزیاء الكالسیكیة الحتمّیة. لیس ذلك وحسب، بل أیًضا من خاللها أمكن النظر

 لإلنسان على إنه فاعل ولیس مفعول به. فقدمت تلك النظریات قدرة العقل البشري الهائلة على التحكم في إدراك ما حولنا.
 ومن هنا تصیر كل الثوابت – كالثوابت الجمالیة على سبیل المثال – محًال للتعدیل والتغییر.

 مما سبق، نستطیع طرح نقاًشا منطقًیا یحاور ما تناولناه. فإن كانت الحداثة هى ما یأتى ثائًرا على ما قبله من ثبات، فما
 المعاییر الواجب اإلستناد إلیها إلدراك، من ثم تعریف، تلك الثورة المؤدیة إلى الحداثة؟ فهل كل ثورة تؤدي لحداثة؟ هنا یبرز
 إقتراح یهیمن على إجابه هذا التساؤل، وهو أن تكون تلك الثورة المؤدّیة إلى حداثة هي تلك التي تؤدي إلى نتائج كارثیة، لما
 تعتمد علیه من تقلبات إنفعالّیة غیر محدودة. شأنها شأن ما حدث من تطبیقات نظریات الفیزیاء الحدیثة، فأول ما استخدمت
 فیه معادلة تكافؤ الكتلة-الطاقة mass–energy equivalence الخاصة بنظریة النسبیة ألینشتاین (1955-1879)،

 كانت وفقط في صناعة القنبلة الذریة وإلقائها على مدینتي هیروشیما وناجازاكي بالیابان أثناء الحرب العالمیة الثانیة. بل ومن
 الممكن اقتراح أن تصیر العالقة طردیة بین تكوین الحداثة وكارثیة الثورة! فكلما كانت نتائج الثورة في حقبة ما كارثّیة، كلما

 حفرت فترة حداثیة تاریخیة مهیمنة!

 ثم أیًضا هذا التناول الخاص بتواجد اإلنسان فاعًال، األمر الذي جعل من الثوابت الفكرّیة التي جاءت من هیمنة الخطابات
 الدینّیة أمًرا قابًال للتعدیل والنقد. كثوابت العالقات الثنائیة (رجل وامرأة، أبیض وأسود، جمیل وقبیح، مجهول ومعلوم إلخ)
 على سبیل المثال، والتى قوبلت بنظریات فلسفّیة تفككها نقدیًا. فتقدمت بذلك المعرفة الخاصة بسیطرة العقل البشري الكاملة

 على اإلدراك والوعى والمقدرة على أداء الفعل، فبإدراك اإلنسان قدرة تحكم عقله الكاملة في تكوین العوالم المحیطة به؛ من
  الجائز له أن یتقبل دوره في التغییر. الدور القائم على التساوي في تحمل المسئولّیة.

 نذكر في اللغة، بنائیة سوسیر Ferdinand de Saussure (1857-1913) في علم اللسانیات  والتي قوبلت فیما بعد
Michel)  هذا وال یمكننا إغفال الفیلسوف الفرنسي میشیل فوكو .Jacques Derrida (1930-2004) بتفكیكیة دیریدا 
 Foucault (1926-1984 وهو أهم فالسفة النصف األخیر من القرن العشرین، والذي أثرت فلسفته الفكریة على المجال

 الثقافي بشكل عام، ومجال الفنون البصریة الحالیة على وجه الخصوص. كذلك مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 والتطبیقیة األخرى. وخاصة فلسفته عن المؤسسات اإلجتماعیة، ومفهوم "الخطاب" - الذي أشرنا له في بدایة الورقة -

 وعالقته بتاریخ الفكر الغربي. كما كان لهذا التناول أثًرا ملحوًظا في الدراسات النسویة وتطور مفاهیمها، إلى تقدیم دراسات
 الجندر/النوع اإلجتماعي وقضایاها الحالیة.

 نشیر في صلب هذا السیاق إلى الفیزیائیة النسویة األمریكیة كارین بارد Karen Barad  (1956) والتي اهتمت  بالنظر
 في أثر نظریات الفیزیاء الحدیثة على الفلسفة المعرفّیة وخاصة مفهوم العالقات والمقدرة على الفعل، وتخصصت دراستها
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 في الفیزیاء الكمیة "میكانیكا الكم". وذلك من خالل النظریة التي وضعتها، والتي عنونت بـ Agential Realism أو إن
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  صحت الترجمة فتعني: واقع القدرة على أداء الفعل/التفاعل.

 تقوم بارد خالل تلك النظرّیة بصیاغة اصطالح  جدید آملة في تغییر مفهوم راسخ مسبقًا. وتلك محاولة في غایة األهمیة وجب
 اإلنتباه لها. فقد تأثرت بارد في وضعها هذه النظریة بالفیزیائي الدنماركي نیلز بور Niels Bohr ومنطقه القائم على قبول

 الطبیعة االحتمالیة التي تطرحها میكانیكا الكم. من ثم حاولت صیاغة نظریتها الفلسفیة حول عالقة تلك النظرة االحتمالّیة
 للطبیعة بإدراكنا لألشیاء والعالقات. النظرة التى تقوم بتطبیق نظریة فیزیائیة الستقراء معنى عن الكون والطبیعة

 والموجودات. وخالل محاوالتها قامت بالنظر حول المصطلح. وتبنت إدخال مصطلح جدید.  هذاهذا اإلجراءاإلجراء یعیدنایعیدنا إلىإلى إشكالیةإشكالیة
 الورقةالورقة حولحول تعددیةتعددیة المعنىالمعنى لذاتلذات المصطلح،المصطلح، والذيوالذي بصورةبصورة منطقّیةمنطقّیة یضعیضع منمن اتخاذاتخاذ ذلكذلك اإلجراءاإلجراء حًالحًال إحتمالًیاإحتمالًیا لهذهلهذه اإلشكالّیةاإلشكالّیة.

 بجانب أبحاث وإضافات بارد الفلسفیة، فهى أستاذة جامعّیة، تحاضر في الدراسات النسوّیة والفلسفة وتاریخ الوعى بجامعة
 كالیفورنیا – سانتا كروز.

 في نفس السیاق، خالل لقاء جمع بعض المهتمین/ات والممارسین/ات والعاملین/ات في المجال التعلیمي في مصر من
CIC Contemporary Image خلفیات مختلفة وأعمار مختلفة داخل ورشة عمل في مركز الصورة المعاصرة 

، . ومجموعة القاهرة هي جزء من  Collective بالقاهرة في دیسمبر 2017. والتي نظمت من قبل مجموعة القاهرة
45

.   مدرسة خارطة طریق أخرى لتعلیم الفنون
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 خالل نقاشات اللقاء، أثیرت العدید من األفكار والتي من خاللها تم طرح ذات الفكرة: المیل نحو التعددیة، وطرح
 المصطلحات والمفاهیم البدیلة (خاصة تلك البدائل الخارجة عن المألوف) والتي تتیح المزید من االحتماالت لتواجد فاعل
 ألطراف وأفكار مهمشة غیر مطروحة. وذلك إستناًدا إلنفتاح الفنون الدائم وتطوره تبًعا لتطور العلوم، ومیل فلسفة اإلنتاج
 التشكیلي في وقتنا الحالى لعبور التخصصات. كان ذلك عبر التجاوب حول ثالثة أسئلة: (ما المشكالت التي تراها في تعلیم
  الفنون؟ وما الذي تتمنى أن تراه في تعلیم الفنون؟ وما الطرق المحتملة للقرب من تعلیم فنون بدیل/مغایر كما تتخیله أنت؟)

 
 
 
 

  

3 Barad, Karen (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and 
Meaning. Durham, North Carolina: Duke University Press. 
Watch: https://www.youtube.com/watch?v=cS7szDFwXyg  

4/http://www.ciccairo.com :الموقع الرسمي لمركز الصورة المعاصرة: رابط  
5https://cairoworkinggroup.blog :مجموعة القاهرة هم نور الصافوري، وحسین الحاج، ورنا النمر واندریا طال: رابط البلوج الخاص بهم 
/ 
  (هي شبكة عالمیة من الباحثین/ات والممارسین/ات في مجال تعلیم الفنون في المدارس والجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافیة والمراكز6

http://colivre.net/another-roadmap :التعلیمیة). الرابط الخاص بهذه المدرسة 
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 شكلشكل (1)
*  الصورةالصورة منمن ورشةورشة العملالعمل توضحتوضح التفاعلالتفاعل الذيالذي قامقام بهبه المشاركینالمشاركین لإلجابةلإلجابة عنعن الثالثةالثالثة أسئلةأسئلة موضوعموضوع النقاشالنقاش.
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 مّثلت اإلجابات حلوًال تتنوع في سیاقاتها وأغراضها، إال إنها جمیًعا تقدم الصورة التي علیها حالة تعلیم الفن في مصر بعیون
 ممارسین/ات مصریین/ات یجمعهم اإلهتمام بالعمل التعلیمي في الفن. الحالة التي  "تعاصر" كتابة هذه الورقة.

 إًذاإًذا ماذاماذا یقصدیقصد بالفنبالفن المعاصرالمعاصرContemporary Art؟؟ وأىوأى زمنزمن یعاصرهیعاصره هذاهذا الفنالفن بالتحدید؟بالتحدید؟  من الواجب أن یتم طرح هذا
 التساؤل في كل مناقشة تجمع المهتمین/ات بالقضایا الفنّیة من اآلن فصاعًدا. فالفن المعاصر هو فن تلك اللحظة التي نحیاها

 اآلن. وهذا یعني أن لكل زمن فنه المعاصر. إًذا فكل تعریف یضع للفن المعاصر صورة تحجمه هو تعریف مغلوط. فلكل
 زمن سیاقه التاریخي والسیاسي واإلجتماعي واإلقتصادي، ومداه التطوري في مواكبة العلوم. وإن اجتمع معنى الحداثة
 والمعاصرة - كونهما مرادفتین لغویًا - لكل جدید یطرحه زمن ما، فوجب على القارئ/ة أو الباحث/ة أو الدارس/ة أن

 ت/یبحث في الحقبة الزمنّیة المتعلقة. بل وت/یحاول الربط بینها وبین ما سبقها وما تالها. هذا إن كان الهدف وضع المنتج
 الفني "المعاصر" قید التصنیف الصحیح في صفحات تاریخ الفن.

 لعبور المنتج البصري في هیئته ومحتواه وتقدیمه - في الوقت الحالى - التخصصات الفنیة الكالسیكیة التي تعودناها، جدیر
 بنا اإلشارة لعبور "فلسفة اإلنتاج التشكیلي" نفسها وتمردها وثورتها على خطاب ماهیة الفن المهیمن الذي ساد لعقود. في

 محاولة تتحسس خطاها – على الصعید المحلى – لتفكیك الخطاب وتقدیم بدیل قائم على مواكبة فاعلة للتغییر.

 فإذا ما قمنا بالنظر إلى كال المصطلحین "الحدیث والمعاصر" عبر سیاق مفاهیمي بدیل كـ "احتماالت  مؤقتة" تقدمها فلسفات
 اإلنتاج الفني المعاصر المتعددة، من الممكن – وعبر إتخاذ منطق متتالّیة نیومایر المرن – أن نعید النظر في آلیات تكوین

 "الخطاب" داخل الفن. فإن كانت الكتابات في الفن تستدعي اإلستخدام التصنیفي لهذین المصطلحین في سیاق تأریخ وتذوق
 ونقد المنتج الفني من أجل تسلیط الضوء على هذا العمل وتحطیم اآلخر. فإنه، ومن خالل تفكیك هذا الخطاب، یمكن لخبرات

 ممارسي الفن أن تمتلك مقومات المقدرة على تقدیم إحتمالیة مؤقتة لتشكیل خطاب حداثي حول الفن.

 على سبیل المثال، فقد قام الفنان والكاتب یوسف لیمود (1964-) بوصف التعبیر الذي تقدمه طریقة آداء المصّورة
8

 والرسامة المصریة شیماء عزیز (1981-) ألحد أعمالها  بـ بـ  "هناهنا واآلنواآلن الخاصةالخاصة بصاحبتهابصاحبتها"،، ولیسولیس "هناهنا واآلنواآلن" فيفي
9

 مطلقها مطلقها ". وهذا الوصف یمكن وضعه كمثال مباشر إلمتالك المنتج الفني المقدرة على تواجد فاعل یمثل في فلسفته "إحتمالیة
* ویقول:  مؤقتة". من ثم یقوم بتكوین خطاب حداثي بدیل.  فیتحدث عن أعمالها  محاكیًا إیاها برسوم رسام الّزن

10

مادتهمادته الحبرالحبر فيفي الزنالزن رّسامرّسام وجدوجد لذلكلذلك عدمعدم. هوهو أوأو محو،محو، األبیضاألبیض بینمابینما وجود،وجود، إثباتإثبات أيأي تلویث،تلویث، األسوداألسود "                     
رسامرسام علىعلى یجبیجب لهذالهذا فیهفیه. الخطأالخطأ تصحیحتصحیح یمكنیمكن الال كمادة،كمادة، فالحبر،فالحبر، العالمالعالم. لیقوللیقول واآلنواآلن". "هناهنا لیقوللیقول                  األقرباألقرب
القصدالقصد لیسلیس ماما. بمعنىبمعنى حیاته،حیاته، لحظاتلحظات كلكل فيفي التحكمالتحكم أيأي ریشته،ریشته، فيفي للتحكمللتحكم حیاتهحیاته طوالطوال یتمرنیتمرن أنأن                   الزنالزن

  * حقوق الصورة: مركز الصورة المعاصرة7
8/https://yousseflimoud.com :رابط الموقع الرسمي للفنان یحتوى على اعماله  
9/http://shaymaaziz.blogspot.com.eg :رابط الموقع الرسمي للفنانة یحتوى على اعمالها  

 * الزن  Zen هم طائفة بوذیة یابانّیة، یتمیز اتباع هذه الطائفة بكثرة التأمل في وضعّیة الجلوس، كذلك تناقلهم للحكم والعبر واألقوال المأثورة10
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شعیراٍتشعیراٍت بعضبعض رسومهارسومها فيفي نجدنجد أنأن یمكنیمكن لكنلكن الزن،الزن، أهلأهل برسوماتبرسومات الفنانةالفنانة هذههذه رسوماترسومات مقارنةمقارنة                 هناهنا
تخطیطتخطیط دوندون مباشرةمباشرة والماء،والماء، المخففالمخفف بالحبربالحبر شخوصهاشخوصها ترسمترسم هيهي الزنالزن رسامرسام فرشاةفرشاة منمن منسولةمنسولة                نحسبهانحسبها
جزءجزء لتكونلتكون وإرغامهاوإرغامها المصادفةالمصادفة احتواءاحتواء فيفي التصرفالتصرف وسرعةوسرعة السطح،السطح، معمع التعاملالتعامل فيفي الفجائیةالفجائیة هذههذه                سابقسابق.
توازناتتوازنات وخلقوخلق بتحریفاتها،بتحریفاتها، الواقع،الواقع، الملتزمةالملتزمة غیرغیر الِنسبالِنسب علىعلى سیطرتهاسیطرتها هذاهذا وقبلوقبل العمل،العمل، منمن               حیويحیوي
كلّهكلّه هذاهذا الجسد،الجسد، وإیماءةوإیماءة والمساحةوالمساحة الخطالخط معمع التعاملالتعامل فيفي الحاضرةالحاضرة والحساسیةوالحساسیة التحریفات،التحریفات، هذههذه بینبین                تناسبیةتناسبیة
والتيوالتي مطلقها،مطلقها، فيفي واآلنواآلن" "هناهنا ولیسولیس بصاحبتهابصاحبتها"،، الخاصةالخاصة واآلنواآلن "هناهنا نسمیهنسمیه أنأن یمكنیمكن حساحسا رسمهارسمها                 یهبیهب
صامتة،صامتة، وحیدة،وحیدة، عاریة،عاریة، الهواء،الهواء، فيفي وتتحركوتتحرك تقفتقف عزیزعزیز شیماءشیماء أجسادأجساد األخیراألخیر. وتوقهوتوقه الزنالزن فنانفنان هدفهدف                 هيهي
تذّكرتذّكر أنأن یمكنیمكن التيالتي اإلغریقیةاإلغریقیة وقفاتهاوقفاتها رغمرغم داخلیة،داخلیة، دینامیكیةدینامیكیة علىعلى منطویةمنطویة ساكنة،ساكنة، شيء،شيء، الال علىعلى                 تتكئتتكئ
مائهامائها فيفي تعومتعوم الفیوم،الفیوم، كوجوهكوجوه مصریتها،مصریتها، فيفي غائرةغائرة أيأي هللینیة،هللینیة، مالمحمالمح ببقایاببقایا األكادیمياألكادیمي. الرسمالرسم                بروحبروح
وبساطته،وبساطته، وهدوئهوهدوئه بكینونتهبكینونته المتشبثالمتشبث الفنيالفني بحسهابحسها ذاتها،ذاتها، الرسامةالرسامة صورةصورة یعكسیعكس الذيالذي وحبِرهاوحبِرها              الخاصالخاص

11 وسطوسط عالمعالم هالميهالمي صاخبصاخب ومعقدومعقد "

 

 فخبرة الفنانة هنا خلقت مساحة زمنّیة ال نستطیع أن نجزم بالتحدید متى كانت، فعملت على أن تخرج العمل معبًرا، لیس فقط
 عن حالة لجسد حر تستمع هي باقتناص  لقطاته متغیرة الثبات، بل عن فلسفة ال یقینیة متمردة، تحمل بین طیاتها سر وقتّیة

  خلق هذا العمل، والذي تمتلكه فقط صانعته.

 

   

 شكلشكل (2)
 (یمینیمین) عملعمل بعنوانبعنوان "دفقةدفقة"،، (وسطوسط) عملعمل بعنوانبعنوان "قرفصةقرفصة"،، (یساریسار) عملعمل بعنوانبعنوان إلتواء،إلتواء، منمن مجموعةمجموعة حالةحالة جسد،جسد، احباراحبار مائیةمائیة سوداءسوداء علىعلى ورق،ورق، شیماءشیماء عزیز،عزیز،

2015 

 

  شیماء عزیز .. باألسود ترسم أجسادها وبه تخفیها، یوسف لیمود، الحوار المتمدن اإللكترونیة، العدد: 2531، 2009. رابط:11
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160045 
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