ورقة العمل
التعليمية

جان لوك موالن  -أعمال
بد�أ جان لوك موالن الفنان الفرن�سي م�شواره
الفني منذ �أربعة عقود .يق ّدم الفنان يف هذا
املعر�ض �أعما ًال خمتلفة الو�سائط من ت�صوير
فوتوغرايف �إىل ر�سومات بحر� إىل� أغرا�ض
جم�سم �ضخم �أُنتج
وفيديوهات و�صو ًال� إىل ّ
خ�صي�صاً للمعر�ضُ .و ّزعت هذه الأعمال على
�أربعة �أق�سام ذات موا�ضيع خمتلفة .ما يتمناه
فع ًال الفنان هو� أن يتفاعل امل�شاهد مع املعر�ض
بعقل منفتح و�أن يتق ّبل كافة الإحتماالت التي قد
تطرح نف�سها �أمامه ،و�إن كان هناك ما ي�ص ّر عليه
فهو �أن يكون امل�شاهد نف�سه م�ؤلف هذا العمل.
? ما يلفت النظر يف هذا املعر�ض هو غياب املل�صقات
التف�سريية �إىل جانب الأعمال .كيف ميكن تف�سري هذا
الغياب؟

جان لوك موالن 3 .مناذج .لوبالن ٢٦ ،كانون الأول ٢٠٠٨ .٢٠٠٤

شــــخص  /ال أ حــــد

� iإن عدم رغبة موالن يف فر�ض معنى لأعماله تعود �إىل
فكرة بد�أ بها روالن بارت يف «موت امل�ؤلف» الذي نُ�رش
عام  ١٩٧٧يف «�صورة – مو�سيقى – ن�ص» .يقول بارت «�إن
إعطاء الن�ص م�ؤلف معني […] يفر�ض حواجز على هذا
�
ّ
ً
الن�ص»� ،إذ يجب على هذا الن�ص �أن يكون ح ّرا من ت�أويل
ح�رصي وحم ّدد ميليه امل�ؤلف الأ�صلي .يعترب بارت �أن
ب�إمكان القارئ �إ�ستخراج املعاين من املرجع.

تعالج معظم ال�صور امل�أخوذة يف مدن و�أوقات خمتلفة مو�ضوع اجل�سد يف حياته اليومية يف
امل�ساحات العامة �أو اخلا�صة وعلى الكلي�شيه .فتظهر هذه ال�صور �أفراد ًا تقوم ب�أدوارها
اليومية واملهنية �أو غري ذلك .ت�ش ّدد بع�ضها على عنا�رص معينة كالبدالت واللبا�س وحتى
املواقف التي تُبنى من خاللها الهويات وتُلعب الأدوار .ت�شري �صور �أخرى �إىل هيمنة
الإعالم على حياتنا �أو الطريقة التي ن�شارك فيها ب�إقت�صاد الإنتاج ال�شامل.
�أنظر لكل �صورة مطو ًال ،هل ميكنك ا�ستخراج املوا�ضيع لكل �صورة؟
? قارن قناع ب �أخوة .ملاذا و�ضعا وجه ًا لوجه

?ميكن القول �أن موالن «م�ص ّور احلياة اليومية» ،ي�سجل ويلتقط م�شاهد
من احلياة اليومية يف الأماكن العامة .هل معظم هذه ال�صور حم�ضرّ ة؟ �إن
مل تكن حم�ضرّ ة ،هل ميكنك تخ ّيل العملية التي �أ ّدت اللتقاط هذه ال�صور؟
ماذا تكت�شف عن ممار�سات موالن؟ �أميكنك تف�سري ملا ي�شري الفنان على
�صوره الفوتوغرافيه ب «الوثائق» ؟

دبرياج

�أُنتج هذا العمل خ�صي�ص ًا للمعر�ض ،وتتنا�سب مقا�ساته مع موا�صفات
امل�ساحة .يف علم الألوان ،يربز الأحمر عن باقي الألوان و يرتاجع الأزرق.
تتطابق ال  L-beamsخالق ًة حركة يف املج�سم الفوالذي الثقيل والثابت.
خذ خريطة للمعر�ض من مكتب الإ�ستقبال وجت ّول يف م�ساحة املعر�ض
متّبع ًا الأرقام.
ما هو �شكل حت ّركك يف امل�ساحة؟
هل يقوم �شكل و�ألوان الدبرياج بتعزيز حتركاتك؟ وكيف ذلك؟
? دبرياج م�صطلح فرن�سي يعني دوا�سة القب�ض يف ال�سيارة
الغريالأوتوماتيكية وهي مرحلة �رضورية قبل �أن يغيرّ ال�سائق الرت�س
امل�سن.
نّ
املج�سم �إ�سم دبرياج.
يف حني تقوم ب�إختبار امل�ساحة ،ف ّكر ب�سبب �إعطاء هذا ّ

يحمل دبرياج يف طياته �أكرث من �شكله فهو م�ساحة �إنتقالية فيها �إمكانية التج ّمع واملفاو�ضات والتغيري؛ و ُيذ ّكرنا �أي�ض ًا مبلعب للأوالد � .اّإل � ّأن دبرياج
هو �أي�ض ًا مبثابة �إيحاء لتو ّت ٍر يف الداخل واخلارج ولل�شخ�صيات يف ال�صور مع الإ�ستالب الذي قد يعي�شوه وملجموعة الأفراد الذين يبنون هذا املكان
بطرق خمتلفة .ب�شكل �أو ب�آخر�شخ�ص /ال �أحد م�ساحة تذ ّكر مب�رسح يتم ّيز بقدرته على القيام بتغيري �إجتماعي .هل �ست�شارك؟
كمتف ّرج �إخترب املكان .كيف تتفاعل �أنت والآخرون مع الدبرياج؟ هل مي�شي الزوار داخل املج�سم؟ �إن ال ،ملاذا بر�أيك؟

نــــــمــــــا ذ ج

مع هيمنة الإنتاج ال�شامل والعوملة ،ظهرت ال�سلع املادية واملنتجات املتوفرة دائم ًا – النماذج  -واملوجودة يف ك ّل زاوية من بقاع الأر�ض.
تنظر بع�ض الأعمال يف هذا الق�سم �إىل النقطة الفا�صلة ما بني هذه املنتجات النموذجية وعدم �إت�صالها بالأفراد.
ستاندرد �صورة ل»الكر�سي البال�ستيكي» املعرتف به عاملي ًا وهو بال �شك �أكرث مقعد �شعبية حول العامل � ،اّإل �أنه ت�صميم من غري م�صمم .ق ّرر هنا الفنان
ت�صوير املنتج املعروف جيد ًا وهو فارغ.
كيف ترتجم حقيقة � ّأن الكر�سي فارغ وال �أحد يجل�س عليه؟
ماذا يحاول موالن �أن يقول بالن�سبة لهذه املنتجات النموذجية
واخل�صائ�ص الثقافية والفردية؟
جم�سم م�صنوع من الزجاج وهي مادة متوفرة يف ك ّل
هالة طفل ّ
مكان� ،إ ّال �أننا نالحظ هنا الت�شديد على العمل واملم ّيزات احلرفية
�صب لكر�سي �صغري ومتثيل لهالة الولد
لهذا الزجاج املنفوخ .فهو ّ
اجلال�س عليه.
قارن هالة طفل ب �ستاندرد .كيف يت�شابهان؟
ب�إعتقادك ملاذا �إختار الفنان متثيل هالة الطفل بدل من الطفل نف�سه؟   
 ٤مونوكرومات  -ع ّينات هي جمموعة من  ٤لوحات .ي�ستعمل موالن �سكني لوحة الألوان
لتغطية لوحات خ�شبية كبرية بالكامل .وبالتايل ي�ستخرج احلرب من �شكله املعرتف به من
جمرى رفيع لقلم حرب كروي ناق ًال �إياه �إىل حجم كبري جمهري .ي�ستخدم تقنية ر�سم تعود �إىل
عهد النه�ضة عرب دهن طبقات متعددة من الزيت وطبقة دهان �أ�سا�سية وغراء من جلد الأرنب
ويف هذه احلالة حرب ال .BIC
ما هي ّ
خطة موالن يف تغيري معنى هذا املنتج النموذجي؟
 iيف عام  ،١٩٥٠ك�شف فران�س مار�سيل بيك عن  ،BIC Cristalوهو ما ُيطلق عليه اليوم �إ�سم قلم
ال  .BICفبغالفه ال�سدا�سي البال�ستيكي الذي ميزج ما بني ثبات قلم الر�صا�ص و طرف القلم
احلربي الكروي� ،أ�صبح قلم ال  BICقلم ًا منوذجي ًا عاملي ًاّ � .إن ت�صميم  Cristalالذي يت ّم �إنتاجه بك ّميات
�ضخمة وي�س ّوق على �أنّه «قلم حرب كروي قليل الكلفة ميكن الإ�ستغناء عنه يف �أي وقت» ،مثال لثقافة
امل�ستهلك يف يومنا هذا  :فهو متوفر عاملي ًا ومنتج بكميات �ضخمة وقليل الكلفة وميكن الإ�ستغناء عنه يف
�أي وقت.
 iالفنان �أليغيارو بويتي (املولود عام  )١٩٤٠فنان مفهومي �إيطايل �إرتبط بحركة .Arte Povera
وقد قام بتجارب عرب الر�سم ب�أقالم  BICعلى لوحات خ�شبية ،غالب ًا ما كانت نتيجتها خطوط فنية.
يذهب موالن �أبعد من ذلك عرب �إ�ستخدام حرب ال  BICكو�سيط للوحاته.

كوزمو (بالأ�صفر والأ�سود) مر�آة يحيط بها قما�ش الإال�ستني ممتد ًا �إىل اجلدار من
الناحيتني وك�أن هذا القما�ش �إمتداد للمر�آة.
ف ّكر يف العنوان ،ماذا ي�ستح�رض هذا العنوان يف خميلتك؟
كيف تتفاعل املر�آة مع قما�ش الإال�ستني يف هذا العمل؟ كيف يت�شابهان؟
تف�س ما تراه؟
راقب كيف يتفاعل الز ّوار مع كوزمو .ماذا تالحظ؟ كيف رِّ
ميكن ال ّنظر �إىل الكر�سي البال�ستيكي على �أ ّنه عدمي القيمة �إلاّ �أنّ توفره يف ك ّل مكان يعطيه معنى يف �أوقاتنا املعا�صرةُ .يط ّبق هذا �أي�ضاً على
�أقالم ال  .BICجند كلنا ذكريات عزيزة على قلبنا مرتبطة بالكر�سي البال�ستيكي وقلم ال  .BICفتعرتف �أعمال موالن بالتو ّتر الكامن يف �أنّ
يف�سر
النموذجي غري ذي قيمة مع كونه كلي�شيه معنوية ويتج ّلى ذلك بو�ضوح يف عمل كهالة الطفل عرب الإيحاءات الوا�ضحة للطفولة .وهذا ّ
حتليله عندما يقول انه «يجب ممار�سة النموذجي» ...يف �آطر جديدة طبعاً.

و ثــــــا ئــــــــــــــق

إن كانت الأق�سام ال�سابقة تتكلم عن اجل�سد �أو غيابه يف امل�ساحة فهذا الق�سم
ينظر �إىل بناء اجل�سد بح ّد ذاته .مت�شّ ى يف هذه امل�ساحة  ،كم عمل يخاطب
مو�ضوع اجل�سد؟
آرثر م�صنوع من جمجة ان�سانية وباطون .قارنه مع فيفيان وهو بورتريه
لزوجة الفنان .ما هي الفروقات الكبرية بني العملني؟ كيف ينتقد الفنان
الت�صميم البيئي؟
ً
هذا الق�سم متع ّلق �أي�ضا مبفهوم الأثر .ح ّدد ال�صور التي تعالج مفهوم الأثر.
هل تعتقد ان تقابل العملني �أظافر و � Digest Soundصدفة؟
ما هي الأفكار امل�شرتكة �أو املتناق�ضة التي يت�شاركاها؟
عـــــــال مـــــــا ت
مصنوعة في اإلسكندرية

بدل من الإ�شارة �إىل الإقت�صاد العاملي وت�سويق النماذج ،يهتم موالن بخلق
جم�سم يعبرّ عن الإقت�صاد املحلي يف الإ�سكندرية .عندما ُ�س�ؤل عن هذا
ّ
املو�ضوع ،حت ّدث الفنان عن ما �صادفه من طريقة تفكري حملية حول كيفية
�إ�ستعمال اخل�شب ،فبما �أن هذا املورد نادر يف الأ�سكندرية ،قام ال�سكان
ب�إختالق طرق للتوفري عرب �إجتناب قطع الألواح اخل�شبية حتى لو كان ذلك
بهدف التماثل وقاموا ب�إعادة تدوير نف�س الألواح مل�شاريع �أخرى .ففي
املباين – البناء امل�ؤقتة غالب ًا ما تكون البنية النهائية غري متماثلة ومتع ّرجة
ولكنّها قابلة للإ�ستعمال .م�صنوعة يف الإ�سكندرية تطبيق مبالغ فيه .لطريقة
حملية منتجة يف نف�س املدينة .ي�ستك�شف الفنان الإحتماالت املختلفة لو�ضع
لوحتان خ�شبيتان مع ًا.
كيف يختلف هذا العمل عن�ستاندرد؟
+D’ordre - d’ordre

يف �أداء الفيديو هذا يقوم الفنان بعر�ض طرقه املختلفة لغ�سل الأطباق.
ميلأ احلو�ض باملاء وال�صابون ويبد�أ بغ�سل ال�صحون وجتفيفها بحركات
خمتلفة ويقوم برتتيبها بنماذج خمتلفة .يف هذا العر�ض �أ�صبحت احلركات
اليومية الروتينية الفتة لأنظار امل�شاهد .كيف تف�سرّ ذلك؟
رسومات BIC

�إ�ستعمل الفنان يف هذه الر�سومات رقع ًا من احلرب الذي بقي بعد قيامه
ب  ٤مونوكرومات  -ع ّينات .فعرب �إ�ستعمال نف�س الألوان والأ�شكال
 خطوط منحنية وم�ستقيمة -ي�ستك�شف الفنان الإحتماالت الالنهائية عربو�سائط و�أ�شكال حمدودة .مت ّعن النظر يف هذه الر�سومات.
هل تعجبك واحدة على وجه اخل�صو�ص ،وهل تعرف ملاذا؟
ما هو املو�ضوع الرئي�سي يف هذا الق�سم ؟
ما الذي تع ّلمته عن �إمكانيات الإعادة؟
�أ�شار الفنان مرة �إىل هذا الق�سم على �أنّه «�صالة الإنفتاح» .ملاذا بر�أيك؟
صــــــيــــــــد

ا

خالل زيارته �إىل �صيدا عام � ،٢٠٠١ص ّور الفنان املدينة و�س ّكانها الذين
�صاحبهم .و ُعر�ضت هذه ال�صور على جدران املدينة القدمية� ،أ ّما اليوم
فنجدها يف �أماكن خمتلفة ومع �أنا�س خمتلفة يف املدينة وحولها ،مبعنى �آنّه
�أ�صبح لديها حياتها اخلا�صة بعيد ًا عن اجلالريي ولكن يف �سياقها اال�صلي.
على �سبيل املثال وبعد ب�ضع �سنوات� ،إ�ستُعمل بورتريه ال�شاب � أبو بكر يف
جنازته.

? ما هو املو�ضوع الرئي�سي يف هذا الق�سم ؟
ما الذي تع ّلمته عن �إمكانيات الإعادة؟
�أ�شار الفنان مرة �إىل هذا الق�سم على �أنّه «�صالة الإنفتاح» .ملاذا بر�أيك؟

