بقلم قٌس عٌسى
ان العمل الفنً المبتكر والذي ٌتصف باإلبداع  ،وحتى ٌخرج من دائرة التطوور الصوناعً ٌ و
ان ٌتخللو ال انو اإلنسووانً صومن اصووطة الووويدة اينسووانٌا وربموا اي ووا ٌ .وويدي مقاربووا
أقوى لحٌاة اينسان الفسل ٌا والحسٌا.
وربمووا مووا بوورر قووذة القوورااة قووً اسووتعارة اصووطةحً الووويدة واي ووا لقرب مووا موون كٌنونووا
اينسوان بصووٌرورات المختلفووا موون الجوكلً ال سوومً الووى الووذقنً العقلوً وتمرحةتو ووً التطووور
الفكري الحاصل لبنً البجر .
اعمال الفنان غسان غائ تدخل صمن قذٌن ايصطةحٌن اي وقما ( الوويدة واي وا
ديلت ما لتطور النوع اإلنسانً  ،وقذا التطور حسً ذو مفاقٌم معاصرة.

ف وً

اَي ان العموول ٌولوود لذات و ِ كائن وا ي حسووٌا ي ٌوويدي انب وا ي موون الممارسووا اينسووانٌا ووً الحٌوواة  ،صوومن
اجتراطات معاصرة ً التلقوً والتووٌول واٌصوا ي بوصوف كائنوا ي ٌحتموً بذاتو خوارج حودود التقنٌوا
سووواا أكانووت تقنٌووا مسووتمدة موون الفنووون السووابقا أم تقنٌووا رقمٌووا مسووتمدة موون التفاعوول الرقمووً
المعاصر ،كون ان قذة التقنٌات تبقٌ ً منظوما الدٌموما ( بمعنى الثباتف .وقذة الصفا خارج
حدود ا ساد غسان غائ  ..قوو ٌحاكٌ وا عون بعود كونو ٌعوٌز وً أامنت وا المختلفوا وقوً أٌصوا ي
صاغطا وميثرة ً ممارسات الفن المعاصر.
نةحظ البناا الحسً ل ذة الويدات ٌخرج بوجكال ومفاقٌم دٌدة وً التوراكم والتكورار والحركوا
وايندماج  ،قذة اجتراطات معاصرة ً قذا ال سد ال دٌد صمن ويدت ال دٌدة  ،الجوكل خورج
من التصمٌم وذا ً ممارسات حٌاتٌا أوسع من تواجج الرسم والنحت والتصومٌم ،وأوسوع مون
الممارسات الكرا ٌكٌوا  .التكووٌن لوم ٌكون مقلقوا ي انفوتى علوى الفصواا الم واور بوصوف جورٌف وً
البٌئا سواا أكان رثا ي أم غاٌا ً ايناقا وال مال .قوذة أٌصوا ي صوفا مون صوفات الوويدة اينسوانٌا
أي ان كان ٌختار وي ٌختار بٌئات المفترصا  ،و لٌس دٌكوراي أو اااي من مكمةت ايثاث أو
لوحا تكتفً بحدود ت وا دقا المعر ً ً حقل الفن وتعنً الباحثٌن والمختصٌن .
كما ان اعمال الفنان غسوان غائو تقتور مون ايصوطة الثوانً قوو اي وا كون وا ي تعوٌز
حٌاة دائما بل ان ا تعٌز حٌواة ننسوان مودة امنٌوا قصوٌرة تنتجوً ٌ وا وتكابود أمواكن و ودقوا وً
المجاغل وتستقر ً كالري ثم تُفَكف أوصال ا تموت .
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وقذا الموت ٌعاا الذاكرة الذقنٌا للمتلقً بما ستخان من صور دٌدة ومختلفا عون قوذا الكوائن
المحدث  ،الذي ترف اثوراي ٌنوا وتلمسونا مفاصول بكول أ اائو الخجونا والناعموا  ،الحوادة واللٌنو ،
ح دٌد وقماز واسوةف واصوباك كل وا توياار بعصو ا لتعاٌوا الوذاكرة بصوور لون تواول عون ذلوف
الكائن اي وقو العمل الفنً.
الويدة ال دٌدة لكوائن ٌ واور المةموس اينسوانٌا وٌحقوث انودثارة الموادي وٌبقوً دٌمومتو ِ الفكرٌوا
والبصرٌا الباحثا ً تسايل االً :ما قو السبٌل ً تحقٌث الرقً اإلنسانً لبنً البجر؟.
ملا قال ا (سٌاان ف" أنً أدٌنُ لكم بالحقٌقا ً الرسم وننً لسوف أقول ا لكم" عندما ألف ( اف
درٌداف كتابا ي بعنوان (الحقٌقا وً الرسومف كوان ٌتسوائل كٌوف نمون ُى الرسوم حوث الكوةم وقوو صواا
الصمت بومتٌاا؟ بل وحث التنوٌ عن الحقٌقا؟ ماذا ٌرغ (سٌاانفبقول عن الحقٌقوا؟ علوى حود
توصٌف( اف درٌدافلن ٌبقى قول سٌاان قويي واحداي ننما سوٌكت لو أن ٌتكواثر الوى موا ي ن اٌوا.
ما عاد البحوث عون الحقٌقوا بوالمعنى اي ةطوونً وً عوالم خور أو وً صوااات واقموا ٌسوكن ا
خٌال الفٌلسوف أو مااج نان حالم وما عاد الفن مٌةي ٌرٌى النفس ،بول أصوبى مصودراي للحقٌقوا
والتوووتر والقسوووة والخوووف .لووم ٌعوود و ووود
الصووادما التووً موون خةل ووا ٌبوورا التموورد والوور
لةستطٌقً الذي ٌجعرنا باللذة ً أعمال الفنان( غسان غائ ف مكان .وننما قناف حقوائث صوادما
ت اب نا بإستمرار .حقوائث تعلون عون نتوائج نٌوا وترتحو ُل الوى أامنت وا المسوتقبلٌا ( وً اجوارة الوى
تكوواثر الخوورا ف كإن ووا مخووا عسووٌر ٌنووتج ويدا ا
ت مجوووقا .نن الرائووع الووذي ٌجووكل رادتو ُ ووً
أعمال الفنان (غسان غائ ف ما قو اي حقٌقا سولبٌا لنموو الخورا ومنحو حٌواة و دٌموموا العوٌز
بٌننا  .نحن نساقم ً منح رصا العٌز لذا و ٌتكاثر .وقنوا ٌرصود الفنوان أجوكال تكواثرة عبور
مادتو ِ المفترصووا وعبوور دييتو الصووامرة المتخفٌووا خلووف العموول الفنووً .وصووبحت أعمووال الفنووان
تةمس أنسانً تعٌز حٌاة اينسان ب ُمكابدات مختلفوا .مورة مسوتندة الوى ال ودار أو
(غسان غائ ف
ٌ
أو ً الفصاا الخار ً كون ا بدٌل لةنسان تحٌا حٌات وممات .
ملقاة على اير
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