
2019 يناير 28األثنينعدد اليوم

معرض استعادي احتفالي بالفنانة عفاف زريق في صالة صالح
بركات، كليمنصو
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 يقظان التقي===

 معرض يثير الفضول حول مسيرة الفنانة التشكيلية عفاف»Return Journeys«معرض كبير 
. الروشة–زريق المقلة في معارضها، آخر معرض منذ سنوات في غاليري جانين ربيز 

حياة جوانب  أهم  عند  لتوقف  عدة  مجموعات  وفي  جهات  من  يأتي  االستعادي  المعرض 
.الفنانة وإنتاجها وما يتوافق مع شخصيتها وفن انطالقها

أشكال من الرسم تظهر بشكل شامل كتصميم سينوغرافي بصري ممتاز إلدراك أشياء كثيرة
الواقع،.رسمتها تمر،  التي  الحياة  روحها،  جسدها،  عائلتها،  بيئتها،  مراياها،  وجوهها،   

.الروح، المادة، الحساسية، الحالة، التجريبية إلى الحالة األكثر صفاًء

المعرض يسمح بتعميم شامل ألعمال على فترات زمنية متباعدة شهدت تحوالت كثيرة،
، مرآتها وجسدها وروحها، كل المشهدية»الكانفا«ويضيء على عالمة الرسم مع مادة 

.في المعرض

مشهدية واسعة، ُتخضع إلى تقاليد الرسم، وتمتد في لبنان وإلى أماكن متعددة، إلى
 وعبور،. والرسم يبدو على شكل وجوه، وأماكن.الواليات المتحدة، وأوكسفورد ومناحي عّدة

طبقات في  عميقًا  انحطاط،  حركة  في  وأدائي  الظاهر  في  شكلي  وتبسيط  واختناق، 
.المحفورات، ومن خالل ذاتية حاضرة بقوة وتعبير واقعي في العالقة مع المجتمع والواقع
هذا إلى االنطباعية في مجموعة الواليات المتحدة وأوكسفورد، إلى المجموعة األيروسية

.غير الواضحة والمهمة في المعرض، وتعقيدات حسّية وعلمية معًا

أسلوب عفاف زريق من ضمن المفهوم التقليدي في الرسم ومؤثراته، مع تركيز على اللون
األسود، وعلى لياقة في الرسم وجرأة في التعامل مع الخطوط، وبالمنجز الفني القائم
على خبرة، تسمح لها بتجاوز مفهوم الدقة التقليدي، الدقة في الرسم، ليبحث عن اللحظة
القلقة، واألسود يبدو بشكل عذب، ولمعالجة ذكية وأخرى بمزاج تجريدي فوضوي، أشبه
وراء ما  اللوحة،  وراء  ما  الخطوط،  وراء  ما  واألبيض  باألسود  السينمائية  والوجوه  بالجاز 

الكانفا على  عفوية  تراكبية  وشفافية  من.الوجوه،  المزيد  األعمال  يكسب  األسود  اللون   
الواقعية، ويضاعف الشحنة العاطفية، ويحقق اختراقات جريئة في رسم العرّي بعيدًا عن

.الرموز الجنسية الصريحة
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وتستند أعمال أخرى إلى روح مادية، بإيقاع البوب وأعمال أخرى بمالمح صوفية تختزل فيها
.الخطوط والكتل اللونية إلى األقصى، إلى الغموض، إلى الوحدة

.كأن الجسد لوحده، الوجه اآلخر في أعمال عفاف زريق

ثم أن المعرض يبرز شغف الفنان بالرسم، بإنتاجية غزيرة، ما يسمح بتقويم موضوعي يبدو
أكثر من أي وقت مضى قريبًا جدًا، مع الحفاظ على مسافة صغيرة غامضة ولكن بطريقة
شغف جوهرية، ما بين الرمزية؛ والتعبيرية المسكونة لهيئات من تحبهم، وبرسم غزير من
دون ملل وعلى نحو من لذة ومتعة ودقة في التعبير الداخلي تقود إلى تجاذبات تجريدية
تنأى خلف غموضها، كأنها تعتمد على مادة موسيقية كالسيكية في عالقة رسم ولمس

 أشياء»األنا«وسمع موسيقي معًا، إلى حركة اليد التي تتحرك على الكانفا، التي تحتل 
والعواطف والمحفورات  والوجوه  والمشاهدة  األلوان،  وراء  ما  المشوش  التواصل  الذات، 
والضوء الخافت غير القاتم مع كل قوة وإيقاع اللون األسود وااللتجاء إلى الصمت، صمت
بقراءة آخر  مجاًال  تفسح  التي  الجذب،  منطقة  الخاصة،  األشياء  وقوة  المستعادة  األيام 

قاتم غير  نحو  وعلى  لألفكار.اللوحة،  معنى  وتجسيد  عرض  إيقاع  تحديد  في  زريق  تنجح   
.والوجوه التي ترسمها، في معرض يقود إلى الجوهر، إلى شخصيتها

بركات  صالح  صالة  في  زريق  عفاف  معرض  الجاري-يستمر  الشهر  نهاية  إلى  كليمنصو   
قصة تحّرك  عاشتها،  فترات  أوسع،  اجتماعية  اعتبارات  قصتها،  من  مهمًا  شيئًا  ويكشف 

.حقيقية، نوعًا من الغموض اللذيذ االلتباس الفني، الذي يسمح باالقتراب منها

كالم الصور

)أبواب الحلم( من مجموعة أوكسفورد - 1

1995 مواد مختلفة على الورق )بورتريه( من مجموعة واشنطن – 2

2007 على الكانفا - ايروسية غامضة – 3

)2012( على الكانفا - أماكن – 4

2013 "حبر على الورق" من المجموعة اليابانية – 5
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