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ناتانييل راكوي:
خارطة ضوئية لبيروت
«شـكــل مــديـنــة» ،عـنــوان مـعــرض الفنان
الـبــريـطــانــي نــاتــانـيـيــل راكـ ــوي ()1975
ف ــي «غــال ـيــري لـيـتـيـسـيــا» ف ــي الـحـمــرا»
ُ
(افت ِت َحت قبل ستة أشهر) .لكن الحدث
ال يقتصر على عــرض داخلي لـ «شكل
امل ــدي ـن ــة» ف ــي حــاض ـنــة ال ـغ ــال ـي ــري ،بــل
يمتد إلــى أمــاكــن عامة فــي بـيــروت .من
تجهيزات وتركيب ضوئي ورسومات،
ي ـع ـيــد راك ـ ـ ــوي بـ ـن ــاء ال ـخ ـي ــوط ال ـعــامــة
الـتــي تــرســم مدينتنا بـصــريــا .فــراكــوي
ال ي ــرس ــم /يـ ـق ـ ِّـدم امل ــدي ـن ــة ك ـبــاحــث في
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،م ــأس ــات ـه ــا أو مـعــانــاتـهــا
وعـ ـشـ ـقـ ـه ــا وضـ ـحـ ـكـ ـه ــا ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بــل
يرسمها ،يعيد تشكيلها أيضًا كزائر
ي ـل ـت ـق ــط ص ـ ــوره ـ ــا بـ ـشـ ـغ ــف الـ ـتـ ـع ــارف
الليلي .صور كأول انطباع ،كأول لقاء.
وللدقة ،هو يجيد حقًا تصوير هيئتها
البصرية الضوئية ،بكل أوقاتها.
َّ
يتغير أسرع  -يا لألسف-
«شكل املدينة
من قلب اإلنسان» بودلير.

أضــواء المدينة :إعــادة بناء من
عناصر ميدانية
«اعتقدت أنه سيكون من املثير لالهتمام
أخذ السقيفة املتواضعة واالرتقاء بها
ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن م ــن ال ـن ـه ــوض وت ـح ــدي
ُ
العمارة وكذلك تفكيكها إلى نقطة تلزم
الــرائــي بــإعــادة قــراء تـهــا» يـقــول راكــوي
ع ــن ع ــاق ـت ــه بـ ــإعـ ــادة ت ـش ـك ـيــل املــدي ـنــة
بصريًا .شهران في بيروت عــام ،2009
قضاهما الفنان ضمن إطار إقامة فنية
بــدعــم مــن «مــؤسـســة دلـفـيـنــا» .لــم َيـ ُـعــد
فـيـهــا نــاتــانـيـيــل ال ـص ــور ال ـت ــي أخــذهــا
لـلـمــديـنــة لـكـثــرتـهــا ،س ــار فــي طرقاتها
الـفــرعـيــة قـبــل الـعــامــة وص ـ ّـور ثــم صـ َّـور
كـمــن يتنفس .وهـنــا تـبــدأ الـقـصــة ،هي
املدينة وأضــواؤهــا  -خافتة أم ّ
منورة-
يعيد راك ــوي البناء التركيبي للصور
كلوحات مبسطة .يتعاكس
على الورق
ٍ
الضوء والظل وحدهما ،دون تفاصيل.
وف ـي ـمــا ال ـظ ــل ي ـخ ـت ــاره راكـ ـ ــوي أسـ ــود،
َ
أصفر،
يبقى الضوء على حاله :مشعًا،
منيرًا! ومن اللوحات املبسطة ،ينطلق
الفنان لبناء التركيبات والتجهيزات،
التي غالبًا هي من عناصر ُت ِّ
كون بنيان
املدينة ّ
البر ّ
اني.
يقول راكوي في بيانه الفني للمعرض:
«بيروت ،املدينة نفسها ،أصبحت نقطة

االنطالق لسلسلة جديدة من األعمال.
تـسـعــى ه ــذه امل ـن ـحــوتــات والــرســومــات
على الورق الستكشاف مفهوم الجمال
ال ـع ــاب ــر الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ت ـفــاج ـئ ـنــا بــه
ّ
حضرية (عمرانية/مدينية) ،ما
بيئة
أت ــاح لــي الجمع أو الــدمــج بــن تحقيق
رسمي /شكالني ومكاني /مساحاتي
مع مفاهيم السكن واالغتراب والحركة
والخرائط املعرفية».
عمليًا يمكن ألي زائــر لبيروت أن يرى
َ
عملني لــراكــوي خ ــارج إط ــار الغاليري،
أول ـه ـم ــا واحـ ـ ــد ع ـل ــى ال ـط ــري ــق امل ـ ــؤدي
للبحر قـبــالــة جــريــدة «ال ـن ـهــار» ،وعلى
تـ ـخ ــوم ا َل ـح ـف ــري ــات األث ـ ــري ـ ــة .ع ـم ــل مــن
فوالذ وضوء وصباغ فوسفوري ،يعزز
كثافة الـنــور .يركن على أحجار كبيرة
هي من آثار تلك املنطقة ،يذكر بمكعب
آشـ ــر ال ـش ـه ـي ــر ،ل ـك ــن أطـ ــرافـ ــه م ـت ــوازي ــة
ومـتـعــانـقــة .هــو عمليًا ثــاثــة مــربـعــات

ً
أعمال تقدم تمثيال
حقيقيًا لتفاوتات
الحياة المعاصرة

متداخلة ،مضيئة ،ترسم هيئة مكعب
يفوق املترين.
والـعـمــل الـثــانــي فــي مــربــع خــان أنطون
وســط البلد .أشبه ببيت مقلوب رأســا
على عقب ،جــدرانــه س ــوداء ،لكن النور
ينطلق من داخله كشعاع دافق ضخم،
بسبب اإلضاءة والصباغ الفوسفوري
ال ــذي يـعـتـمــده راكـ ــوي لتكثيف ال ـنــور.
العمل بقياساته ضخم ،يجذب الــزوار
للطواف حوله واختبار القرب من أنوار
املدينة ،بعني الفنان.
أما في الغاليري ،فهناك ًثالثة معارض
م ـتــراك ـبــة .يـطــالـعــك ب ــداي ــة تـجـهـيــز من
ال ـبــاس ـت ـيــك امل ــزج ــج األصـ ـف ــر ال ـف ــاق ــع،
خلفه إض ــاءة «ن ـيــون» بـيـضــاء ،تجعل
ال ــرؤي ــة فــوسـفــوريــة مــدهـشــة ،كــأضــواء

امل ــدي ـن ــة ال ـل ـي ـل ـيــة .ي ـم ــر ع ـب ــره ــا ال ــزائ ــر
ليصل إلى مجموعة من ست منحوتات
معروضة في وسط املساحة ،هي عمليًا
مهندسة ومصممة ومنفذة عبر مواد
مــن ه ــذه املــدي ـنــة ،وف ــي ب ـي ــروت .ا ّخـتــار
ً
راكـ ــوي أش ـك ــاال م ـحــددة مــن «ال ـخــفــان»
كـثـيــر االس ـت ـخ ــدام ف ــي بـ ـي ــروت .يجمع
ك ــل عـنـصــريــن مـنـهــا خ ــط م ــن الـصـبــاغ
الـ ـف ــوسـ ـف ــوري ،وي ـح ـي ـط ـهــا ب ـ ـ «ن ـي ــون»
أب ـيــض عـلــى شـكــل مـكـعــب كــأنـهــا هــالــة
هندسية .هي الهالة الضوئية نفسها
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــراه ـ ــا ع ـي ــون ـن ــا ف ـ ــي ت ـفــاص ـيــل
امل ــدي ـن ــة ،م ــن دون أن ت ـح ــدد هــويـتـهــا.
وق ــرب ه ــذه امل ـن ـحــوتــات ،مـجـمــوعــة من
ال ـل ــوح ــات ب ــأح ـج ــام مـخـتـلـفــة ،مــؤطــرة
ب ــزج ــاج ،مـشـغــولــة بــوســائــط مختلفة
عـلــى ورق .بـعـنــوان «سـلـسـلــة محطات
البنزين» .هي عمليًا اختصار بصري
مينيمالي مبدع ألكثر األماكن إضاءة
في بـيــروت :محطات البنزين .قد يظن
ال ــزائ ــر أن امل ـع ــرض يـنـتـهــي ه ـن ــا ،لكن
املتعة البصرية تستمر عندما ترشدك
غ ــاي ــا فـ ــودول ـ ـيـ ــان ،بــاب ـت ـســامــة مـلــؤهــا
التشويق ،إلى غرفة جانبية داخلية في
صــالــة ال ـعــرض ،فــدخــل لـتــرى مجموعة
مـ ــن ال ـ ــزج ـ ــاج املـ ــركـ ــب ب ــأشـ ـك ــال أف ـق ـيــة
وعامودية على الحائط ،وبينها ضوء
«نيون» يجعل من احتماالت الظالل ال
متناهية .يبقى أن أبلغ ما يصف أعمال
راكوي هي تعابير اختارتها الغاليري
ل ـل ـت ـع ــري ــف عـ ــن املـ ـ ـع ـ ــرض« :ي ـس ـت ـخ ــدم
راكــوي الضوء لبناء الفضاء من خالل
مـ ـح ــاك ــاة ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدد بـهــا
املباني ومجمعات املدينة وال ـشــوارع.
ت ـل ـت ـقــط أع ـم ــال ــه األح ــاسـ ـي ــس ال ـلــون ـيــة
ل ـل ـش ــوارع امل ـق ـف ــرة ع ـنــد ال ـف ـج ــر ،حـيــث
يتالشى الجو مع توهج ضــوء النهار
إلى الليل والظالل الناتجة عن الروافع
الدخيلة والسقاالت واملباني الهيكلية.
إن املـ ـنـ ـح ــوت ــات ال ـن ــات ـج ــة  -األشـ ـك ــال
الهندسية املــدهـشــة واألع ـم ــدة املذهلة
ل ـل ـضــوء  -تـجـمــع ب ــن ال ـج ـمــال املــذهــل
ً
وصدمة التصنيع ،وربما تقدم تمثيال
حقيقيًا لتفاوتات الحياة املعاصرة».
نيكول...
«ش ـك ــل م ــدي ـن ــة» :ح ـتــى  25آب ـ ـ «غــال ـيــري
ليتيسيا» (الحمرا) ـ لالستعالم01/353222 :

