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} بيروت - منال عبداألحد

> يأت���ي معرض »تحت القمر نفس���ه« للفنانة 
البريطاني���ة إيلي���ن كوب���ر، وتس���تضيفه غاليري 
ليتيس���يا في بيروت، حتى 31 من الشهر الجاري، 
ثم���رة زيارتها األولى إلى لبن���ان، ومن ثم عودتها 
لرس���م لوحاتها في لندن حيث كّثفت أبحاثها عن 

األشياء الممّيزة التي أحّبتها في بالد األرز.
 تعتم���د كوبر الرمزية في عملها وتس���عى إلى 
تطوير تيماته بصورة مستمرة. ويرتكز المعرض 
إلى المش���هدية اللبنانية حيث كان بالفعل تحديًا 

م مشاهد صورية جديدة.  مثيرًا لها إذ قدَّ
بعد زيارتها لبنان، اس���تلهمت من شجر األرز، 
الذي بهرها بجمال���ه وحجمه وصالبته، مقاربتها 
الفنية، حي���ث ما انفّكت تفكر بالجغرافيا، التاريخ 
والموروث الثقافي وكّلها عوامل تحدث تحت ضوء 
القمر نفسه. ما أتاح لها أن تنظر بين الثقافات وأن 
تعود بالزمن إلى الوراء، إلى الفسيفساء وأشجار 
األرز متوّغل���ة ف���ي الحكاي���ة بعم���ق، مسترس���لة 
ر المش���هدية ف���ي ذاكرتها  برمزيته���ا، فهي تصوِّ

وكأنها المكان نفسه الذي ينبض بالحياة. 
تحض���ر الم���رأة بقوة ف���ي لوح���ات كوبر وقد 
ضمّنتها –أي ه���ذه اللوح���ات– تجربتها كامرأة، 
سة، فهي ترّكز في عملها على أهمية  فنانة، أم ومدرِّ
المرأة من حيث الخصوب���ة، االحتضان واإلبداع، 
إال أنه���ا تنطل���ق أوال وأخيرًا من كونها ش���ريكة 

للرجل في الوجود.  
تحاك���ي كوبر في أعمالها أيضًا التماثيل التي 
وجدتها في متحف بيروت وأثارت إعجابها. وفي 
المعرض عمالن منجزان من خالل تقنية فن الحفر 
الطباعي، التي تعش���قها إيلين، كونها تعمل بدقة 
على الخطوط البيانية الحاضرة بقوة في أعمالها. 
ن أيضًا االنتش���ار إذ تنجز أكثر من مرة  وهي تؤمِّ
العم���ل اإلبداع���ي عينه، وفي كل م���رة يبدو فريدًا 
ومختلفًا، فهذه التقنية ال تقوم على النسخ بل على 

إعادة إنتاج العمل الفني مرات عدة. 
استقت كوبر إلهامها من الجولة التي أجرتها 
في بي���روت وجبي���ل والمناط���ق المحيط���ة، كما 
ومن كت���اب نينا جيدجيان »لبنان: فسيفس���اء من 

الثقافات« الصادر عام 2001. 
وبالع���ودة إلى المرأة، فف���ي لوحتها »الدويتو 
األزرق« )2016( تّتحد المرأة مع الس���ماء وتحيط 
بها األزهار من كل حدب وصوب. أما في لوحة »في 
اللحظة« ف���إن األزهار ترمز إل���ى اإلبداع وتحاكي 

 .Red Rose و Snow White أسطورتي
في اللعب���ة الفني���ة التي تنتهجه���ا إيلين في 
لوحاتها ما يش���به الدرام���ا المصّغرة فهي تصنع 
مشهدية كاملة. ولعّل األرزة الخضراء التي تتوسط 

علم لبنان حدت بها إلى إبرازها في خمس لوحات، 
فهي لطالما اس���تقت أعمالها من رمزية األش���جار 

واألساطير. 
إيلين، التي تتلمذت على يد الفنان البريطاني 
بيتر دي فرنس���يا، أتت إلى لبن���ان محّملة بالكثير 
من الشغف والتوق للتعرف إليه، فأحّبت فيه شجر 
نت أعمالها هذه العوامل  األرز والفسيفساء. وضمَّ
فأتت إبداعاتها الفنية مس���توحاة من هذه األرض 

وحملت تيمة بالد األرز. 
القمر مح���وري في أعمال كوب���ر، إّنها تحاكي 

م���ن خالله األزلية والعالمية، عب���ر تعّدد الثقافات 
والحضارات التي تقبع كلها »تحت القمر نفس���ه«. 
وترتك���ز فكرة ه���ذا العنوان إلى كونه���ا قد أعّدت 

لوحاتها في لندن فيما كانت ترسم لبنان.
ترّكز إيلين -كما أس���لفنا- على أش���جار األرز 
في لوحاته���ا فيبرز هذا التفاعل بين الش���خصية 
والشجرة، ويعّبر عن انسجام كبير ومحاكاة فيما 
بينهما. هذا والجدير بالذكر، أنها تستقي إلهامها 
في أحد أعمالها من إح���دى لوحات أنطونيو ديل 
ر  بوالول���و في معرض لندن الوطن���ي والتي تصوِّ

امرأة تمّد يدها اللتقاط األغصان. 
من الواضح أن الشجرة في أعمال كوبر تشّكل 
مالذًا آمنًا للناظر، حيث تس���ترخي النظرات تحت 
ظاللها الوارف���ة. وفي حديث إلى الحياة ش���ّددت 
إيلي���ن على أهمية ش���جرة األرز ل���دى الفينيقيين 
القدم���اء، والت���ي صنعوا من أخش���ابها الس���فن 
التجارية والحربية، البيوت والمعابد. لذا كان ال بّد 
من أن تس���تعين بها في امتطائها الرمزية للتعبير 

عن الموروث الثقافي والحضاري اللبناني. 
ولعّل اللوحة التي تحمل اسم المعرض »تحت 
القمر نفس���ه«، بفسيفس���ائها الجميلة، تعّبر عما 
استوحته إيلين من معبد أشمون، فمن هذا المكان 
المق���دس لملمت الذاك���رة في عم���ل إبداعي مثقل 

بالمعاني وغنّي بعمق داللته. 
وتقول: »أحّب فكرة أن هذه الفسيفساء تعيش 
آلالف الس���نين، تنظر إلى التاريخ، تخطو خطوات 

اآلخرين، تحت القمر نفسه...«. 
وتطالعنا كوبر في معرضها بكثير من التجّذر 
ف���ي العمق اللبناني الذي ه���و بحق نقطة لتالقي 
الثقاف���ات الغربية والش���رقية وموطنًا لجماالت ال 
ُتحص���ى. وترّكز ف���ي أعمالها على الم���رأة بنفحة 
إبداعية ال تخلو من األنثوية الخالصة، ففي لوحة 
»موزاييك« )2017( ترقص المرأة فوق فسيفس���اء 
لحيوان���ات. ويحض���ر الرج���ل في لوح���ات إيلين 

شريكاً لها في هذا الوجود الخصب.

معرض يف بريوت لفنانة بريطانية

»حتت القمر نفسه« ... إبداعات مستوحاة من بالد األرز




