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الفن
طاملا  »فنًا«  يسمى  اإلنسان  مخيلة  تبدعه  إنتاج  كل  »إن 
اإلنسان  إرادة  األساسي  جوهرها  جمالية  قيمًة  يحقُق 

وحريته«.

األعمال الفنية
إذا أردت يوماً أن تشاهد عماًل فنياً بصرياً وتتعرف على 
أعمال الفنانني املعاصرين، أو فنانني من عصور مختلفة، 
ما عليك إال أن تزور املتحف، أو دار عرض األعمال الفنية 
واملمارسات  األعمال  من  الكثير  فيها  لتجد  )اجلاليري(، 
الفنية املختلفة.  من هنا تبدأ أولى خطوات عملية التذوق 
الشعورية، املعتمدة بالكامل على اجلمهور، بدون أي تدخل 
مسبق من قبل اجلاليري أو املتحف، بأدواتها وسياساتها 
برامج  االنخراط يف  أما يف حاالت  املختلفة.   التعليمية 
تعليمية معدة مسبقاً من قبل املتحف أو اجلاليري، فهي 
ليست  وهذه  واإلنتاج،  التفاعل  إلى  الرؤية  من  تتنوع 
الطريقة املثلى والوحيدة لتلقي األعمال الفنية والتفاعل 
معها، فاجلالريات واملتاحف ليست األماكن الوحيدة التي 

توجد فيها األعمال الفنية.

العامة  األماكن  يف  املوجودة  الفنية  األعمال  هناك 
والفضاءات املفتوحة والشارع واحلارة: من متاثيل وتصاميم 
الفنانون؛  ينتجها  جلداريات وأعمال فنية تفاعلية أخرى 

سواء كان الفنان أو الهيئة احمللية، هو من قرر أن يكون 
يف هذا املكان عمل فني، وقرر أيضاً محتوى هذا العمل 
الفني  العمل  يحملها  التي  املقولة  نوع  وما  فكرياً،  الفني 
للمجتمع والناس، وعالقتها باملكان املوجودة فيه من حيث 
العمل(،  )قصة  الداللي  واملعنى  األدبي  واحملتوى  الفكرة 
سواء كان العمل الفني يخلد بطاًل شعبياً، أو يخلد حادثة 
الناس ومشاعرهم.   أو قصة وطنية شعبية تالمس حياة 
يف هذا النوع من األعمال الفنية، تكون الهيئات احمللية، 
والبلديات، واحلكومات داعماً أساسياً وشريكاً رئيسياً يف 
اإلعداد والتحضير، ويف كثير من األحيان، يجب أن تتفق 
هذه األعمال مع برامج هذه الهيئات وفكرها، وغالباً ما 
تكون هذه األعمال على شكل منحوتات أو أعمال تركيبية 
أو جداريات ضخمة جداً لتؤدي دورها الشعوري والعاطفي 

للتأثير على الناس.

من  الفنان  فيقوم  اجتماعياً،  املنخرطة  الفنية  األعمال  أما 
حياته،  وسبل  قضاياه  يف  والنظر  املجتمع  بدراسة  خاللها 
حياتهم  على  يؤثر  حيث  مباشر،  بشكل  الناس  مع  ويتعامل 
ويتناولها بالنقد والتحليل، ضمن إطار عمل فني عام يثير 
مقابل  الفردي  واإلنتاج  االجتماعية،  القضايا  حول  أسئلة 
و«العيش  املعيشة  وأشكال  واجلمال،  واألخالق  اجلماعي، 
كشكل«، و«الدور االجتماعي«، بحيث تكون كل هذه أرضية 

مقاالت حرة

الفنان والعمل الفني في السياق االجتماعي
قراءة في األعمال الفنية المنتجة ضمن »مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية«

رأفت أسعد
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الفني ومحتواه، من خالل  العمل  يبني عليها فكرة  معرفية 
الناس،  مع  املباشرة  احلوارات  منها  الوسائل،  من  العديد 
حيث  ومؤثر،  فيه  فاعل  كعضو  باملجتمع  الفنان  وعالقة 
فهم  على  قادراً  ويكون  معهم،  ويتعامل  الناس،  مع  يتواصل 
السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يتعرض 
لها املجتمع احمللي يومياً.  من خالل هذا الفهم والتواصل 
الفنان أن يعبر عن شعور  واحلوارات والنقاشات، يستطيع 
جمعي مشترك، وقضايا يومية يعيشها ويتبادلها معهم، من 
خالل أدوات التعبير اخلاصة بالفنان، كالرسم، والكاريكاتير، 

والبوستر، واألعمال األدائية، والفيديوهات، ... وغيرها.

منصًة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  وحديثاً، 
بني  تفاعل  وسيلة  ليخلق  الفنان  يستخدمها  جداً  مهمًة 
مهمة  تعبير  أداة  أيضاً  ولتكون  واجلمهور،  الفني  العمل 
يستخدمها الفنان وليست فقط أداة لعرض العمل الفني، 
هذه  خالل  من  التعبير  على  قادراً  الفنان  أصبح  بحيث 

الوسائل، وهنا تظهر مقولة )كل إنسان هو فنان(.

الفنان: من األستوديو إلى الفضاء العام
»ال يقوم الفنان وحده بالفعل اإلبداعي.  إن املتلقي 
وعالقته بالعمل الفني تنقله إلى مستوى آخر من 
خالل فك رموزه وعالقاته الداخلية وتأويالتها، وبالتالي 
 يضيف مساهمته إلى العمل اإلبداعي«.
مارسيل دوشامب«1.

هنا يقول مارسيل دوشامب، وهو فنان رائد وشخصية بارزة 
يف حركة الدادا،2 إن الفنان واملشاهد ضروريان إلجناز عمل 
فني.  فافترض أن إنتاج العمل الفني يبدأ بالفنان -وهو 
غالباً ما يعمل يف عزلة يف االستوديو- وال يكتمل حتى يتم 

عرضه يف األماكن املخصصة، ويتذوقه اجلمهور.

داخل  الفنان  حالة  على  ينطبق  دوشامب  قاله  ما  إن 
الفني وصالة  بالعمل  الفنان  االستوديو واملشغل، وعالقة 
واحد  سير  بخط  فقط  تتحدد  التي  واجلمهور  العرض 
يقع فيه الفنان بني االستوديو اخلاص به وصالة العرض 
إن  أي  املعادلة؛  لتكتمل  جمهوراً  تتطلب  والتي  »العامة«، 
الفنان ينقل عمله الفني من االستوديو إلى قاعة العرض 
ليكون متاحاً ألكبر عدد من اجلمهور، ولكي يكون متاحاً 
للرؤية والتلقي والنقد، علماً أن جمهور القاعات واملتاحف 
العدد  ناحية  من  ومحدوداً  نخبوياً  زال  ما  واجلالريات 
واملستوى املعريف »اجلمهور املثقف«؛ أي إن الفن يف هذه 
نوعاً  تستهدف  نخبوية  ثقافية  مادة  إلى  حتول  احلالة 
محدداً من اجلمهور الذي يضع الفن يف دائرة محدودية 
أساسي  جزء  اجلمهور  أن  لو  حتى  والتأثير،  االنتشار 
الفني،  للعمل  والتحليل  والفهم  املعنى  إنتاج  عملية  من 
غير  الفني،  العمل  محتوى  إلى  إضافة  من  يحمله  وما 
االجتماعي  الصعيد  على  الفاعل  دوره  يدرك  الفنان  أن 
والتربوي والنضالي، إذ إن الفن، وعلى مر العصور، لعب 
دوراً سياسياً فاعاًل يف مقاومة الظلم واالضطهاد، وساهم 

كثيراً يف حركات التحرر العاملية.

من  مهمًة  أداًة  يشكل  االجتماعي  الفعل  فالفن يف سياق 
الفنان ويستخدمها  يوظفها  التي  والتغيير  التعبير  أدوات 
القضايا  يحول  بحيث  املجتمع،  قضايا  عن  للتعبير 
الفنان  حيز  اخلاص؛  احليز  من  وينقلها  االجتماعية 
هذه  يف  الفنان  دور  إن  إذ  العام،  احليز  إلى  ومحيطه، 
إلى  الفني،  للعمل  كمنتج  العادي  دوره  يتجاوز  املساحة 

شريك أساسي للمجتمعات يف التعبير عن قضاياها.

يف هذا السياق سأتناول مجموعة من األعمال الفنية التي 
أُنتجت ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية 
الذي تنفذه مؤسسة عبد احملسن القطان ضمن برنامجي 
عمل  والتي  والفنون،  والثقافة  التربوي  والتطوير  البحث 
متنوعة  جغرافية  مناطق  يف  مختلفة  مجموعات  عليها 
اجتماعية  قضايا  الستكشاف  والبحث  الفن  جمعهم  مارسيل دوشامب مع عمله الفني »دوالب دراجة«.
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لكل منطقة،  تبعاً  نقاشها وحتديدها  ليتم الحقاً  متنوعة 
ولكل فئة اجتماعية، وبالالوعي عند كل هؤالء األشخاص، 
وقد كان الفنان الفرنسي مارسيل دوشامب وحركة الدادا 
حاضرين بقوة يف إنتاج هذه األعمال وفلسفتها دون أي 
الفني على  تقرر شكلها  إن األعمال  بل  قصدية مسبقة، 
مدار أشهر خالل العمل، وأثناء الورشات املختلفة التي مت 

عقدها ضمن املشروع.

ان مجمل األعمال التي أُنتجت عبر املشروع كانت أعماالً 
فنية حتتمل طرق عرض مختلفة، تشبه فكرة اجلاليري 
واملتحف من حيث املكان املغلق واجلدران واستراتيجيات 
أماكن  بفارق أساسي هو اختيار  املعروفة، ولكن  العرض 
وكراجات  زراعية،  جمعية  كفضاء  اجتماعياً  نشيطة 
جامعة، ومقرات ملؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسة نسوية، 
والشارع أيضاً كان املسرح األساسي لكل املمارسات الفنية 
وتسجيل  الناس،  ولقاء  واالستقصاء،  البحث  عملية  من 

الفيديو والصوت، وإجراء املقابالت.

مبعنى أن كل ما مت إنتاجه عبر املشروع، بدأ من الشارع 
واألماكن العامة، ومن ثم انتقل إلى أماكن عرض أخرى، 

أو بقي مكانه يف الشارع.

التناص البصري
»كان للمعرض موضوعاته، املرأة يف املجتمع بني احلجب 
والفاعلية، االسم والوجه والهوية، اإلغالق واحلصار، 
ضجيج الصوت، وكثافة االزدحام، الفن والقلق وأسئلة 
احلياة، الفراغ الذي ميأل األمكنة ويحدق فينا ... ».
)مالك الرمياوي - مقدمة كتيب معرض »اليد الثالثة«(

العامة  والنقاشات  البحث، وخالل احلوارات  أثناء عملية 
الكثير من  االجتماعية، مت طرح  قلقيلية وقضاياها  حول 
مهمة  وغير  مهمة  بني  ما  تتراوح  وكانت  القضايا،  هذه 
بالنسبة للمشاركني، والتصنيف كان منطقة خالف بينهم 
ألن خلفياتهم االجتماعية واملعرفية متباينة، كما إن آراءهم 
مدار  على  جرت  التي  البحثية  والعملية  مختلفة.   أيضاً 
وعرض  وحوارات  نقاشات  بني  تتراوح  كانت  املشروع 
اجلذري  التحول  ولكن  وفلسفية،  نقدية  وقراءات  جتارب 
يف العملية حصل عندما انتقل احلوار والبحث إلى األماكن 
العامة، من خالل اجلوالت امليدانية، عندما قرر املشاركون 
واملدرسة  الشارع  لتشمل  النقاش  حلقة  توسيع  يتم  أن 
واملنزل واملصنع، وكل مكان ممكن أن يصل إليه املشاركون، 

ولتشمل أيضا مختلف فئات املجتمع ومختلف األعمار.

اجلولة يف الشارع؛ سواء أكانت يف قلقيلية أم يف نعلني أم 
أي من املناطق التي مت العمل فيها، هي حالة من البحث 
واالستقصاء واالستكشاف قام بها املشاركون، وكان الكل 
تفاعلية  جتارب  وعنده  األماكن،  هذه  يعرف  أنه  يعتقد 
عديدة ومختلفة معها، ولكن عند بدء اجلوالت يف الشارع، 
والسياسية  االجتماعية  املوضوعات  وطرح  الناس،  ولقاء 
للنقاش، عندها اكتشف املشاركون أن الكثير من املفاهيم 
بدأت  قد  اجلميع  أذهان  يف  مسبقاً  موجودة  كانت  التي 
الشك  مناطق  إلى  اآلمنة  املعرفة  منطقة  من  بالتحول 
املفاهيم وضعت على  الكثير من هذه  والتحول،  والبحث 

احملك واالختبار.

يف  واالستكشاف  بالسير  الباحث  يقوم  أن  هنا  اقصد 
سياق دراسة القضايا االجتماعية وعالقتها به كشخص 
وما تفعله به، وما ردة فعله عليها، وما مدى تقبله لها أو 

ورفضها.

يف هذا العمل، قامت املجموعة ومعظمهم معلمات ومعلمون 
الوكالة،  أو  احلكومية  سواء  قلقيلية،  مدينة  مدارس  يف 

»اسمي املوناليزا«  فيديو.  عمل فني جماعي أنتج يف 
قلقيلية، كأحد أعمال معرض »اليد الثالثة«.
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بجمع الكثير من املعلومات حول موضوع كتابة اسم املرأة 
يف بطاقة دعوة حفل الزفاف، وكان معظم الناس ال تفضل 
ذكر االسم، وكأنه إحدى احملرمات االجتماعية والدينية، 

مع العلم أن الشخص نفسه الذي يرفض أن يظهر اسم 
يذكر  بأن  الزفاف، سيطالب  بطاقة دعوة حفل  ابنته يف 
اسمها يف الصحف احمللية يف حال كانت من املتفوقات يف 

العمل أثناء العملية البحثية.

العديد من الفئات االجتماعية شاركت يف إنتاج العمل.
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الدراسة مثاًل، أو أي جانب آخر غير موضوع الزواج.  من 
هنا، مت طرح سؤال القبول والرفض االجتماعي ونقاشه 
ولكن  االجتماعية،  والفئات  املستويات  من  الكثير  على 
للمألوف،  باستخدام وسائل بحث مغايرة  كان  االختالف 
كانت مبثابة الفرصة واملساحة اآلمنة للناس للتعبير عن 
أوضح  وكانت  احلقيقة،  الفعل  وردة  احلقيقي  الشعور 
خالل  من  كانت  عندما  وحكمة  واقعية  وأكثر  وأصدق 

التعبيرات الفنية املختلفة.

مت  االجتماعي(،  )الفعل  أو  الفني(  )العمل  هذا  يف 
والتعبيرية  البحثية  االستراتيجيات  من  العديد  استخدام 
لنقاش الفكرة واملوضوع مع الناس، وقد بدأت من السؤال 
العادي للشخص وانتهت مبمارسات فنية مختلفة.  وهذه 
املمارسات الفنية لقت القبول من قبل الناس، ومت التفاعل 
معها، وقام الناس بالتعبير عن شعورهم الفردي واجلمعي 

جتاه القضية بالكثير من االنفتاح والتقبل والرضى.

 10/10 بحجم  ورقية  بطاقات  توزيع  مت  الشارع،  يف 
امرأة  اسم  يكتبوا  أن  الناس  من  وطلب  سنتمترات، 
كانت  إن  بها  تربطهم  التي  العالقة  هي  وما  تخصهم، 
أُماً، أو أختاً، أو ابنة، أو زوجة، إلى جانب اسم الشخص 
نفسه، لقد مت جمع عدد هائل من البطاقات على مدار 
أيام عدة من التنقل من مكان إلى آخر: الشارع، السوق، 
املدرسة، اجلامعة، ورشات العمل، املصانع، وكل ما ميكن 

للمجموعة أن تصل إليه.

اجلامعة  بزيارة  البحثية  املجموعة  قامت  ذلك  مبوازاة 
ومقابلة الطالبات والطالب وسؤالهم عن القضية نفسها 
الفيديو  كاميرا  كانت  املرة  هذه  ولكن  معهم،  ونقاشها 
والطالب  الطالبات  من  العديد  تصوير  ومت  حاضرة، 
هذه  كل  جمع  مت  )كإعالن(.   باألسماء  صرحوا  الذين 
فيه  تنوعت  قصير،  بفيديو  والتصريحات  املقابالت 

الفئات االجتماعية من رجل الدين، إلى طالب وطالبات 
بث  ومت  االجتماعية،  الفئات  مبختلف  مروراً  املدارس، 
املادة باستخدام جهاز تلفزيون مؤطر بإطار ذهبي عريض 
وعرضت  املهمة،  الكالسيكية  للوحات  عادة  يستخدم 
املوناليزا  الضوء عليها كلوحة  ليتم تسليط  بشكل منفرد 

يف متحف اللوفر متاماً.

مجموعة  جاءت  لقد  احلد،  هذا  عند  املوضوع  ينتِه  لم 
املباشر  العمل  تتطلب  أخرى  بفكرة  املعرض  يوم  البحث 
اجلمهور  به  قام  أدائي(  فني  )عمل  املعرض  جمهور  مع 
بكل احلب والرضى، لقد قام مصور فوتوغرايف بالتقاط 
الزائر  قام  بحيث  للمعرض،  زائر  لكل  شخصية  صورة 
قاعة  يف  ثبت  خاص  خشبي  لوح  على  الصورة  بتعليق 
امرأة  اسم  فيها  ذكر  جملة  بكتابة  الزائر  وقام  العرض، 
فنياً  عماًل  اللوحة  هذه  شكلت  مباشر.   بشكل  تخصه 
بصرياً مدهشاً قاباًل للتلقي والنقد، وهو مادة غنية جداً 
املتعلقة  االجتماعية  األسئلة  من  العديد  وطرح  للحوار، 
بحياة املرأة، ودورها، وما تفعله وما تقدمه للمجتمع، وما 
هي األدوار التي تلعبها كل يوم دون أن يتمكن أحد من أن 
الفني  العمل  والتي متكن  واليومي،  العادي  بها يف  يشعر 
من إظهارها بشكل واضح وجلي للعيان، وبالشكل الفني 
التأثير دوماً يف مشاعر  املناسب والقادر على  والبصري 

البشر وحتفيزهم على طرح السؤال دوماً.

والفعل  االجتماعي  الفعل  توظيف  مت  األعمال،  هذه  من 
الفني إلنتاج معنى جديد وطرح القضايا وإعادتها للمجتمع 
بأشكال فنية عدة، واختبار تفاعل املجتمع معها، وتلقيها 
اجتماعي  حراك  خلق  أجل  من  اجلديدة  الفنية  بصيغها 

يكون املجتمع هو الشريك األساسي فيه.

فنان تشكيلي - برنامج البحث والتطوير التربوي
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