
تجریبي
١٤٣٧ رمضان ٣   |   ٢٠١٦ حزیران/ یونیو ٩ الخمیس،
األمیركي الفن إلى األرز رمز حمل نحاس نبیل
في لیون غابي الثقافة وزیر إیاه وقلّده فارس، رتبة من األرز وسام سلیمان میشال الجمھوریة رئیس ومنحھ نحاس نبیل العالمیة، الشھرة ذي» األرز فنان «بـ لبنان احتفى
نی مدرسة إلى یضیف أن استطاع الوجودي، بالقلق الموصوف واألسالیب، القوالب على المتمرد المثقّف، المھني نحاس نبیل. الوطني المتحف في الوطني التراث مؤسسة
ن نبیل حفره الذي الطویل المسار ولعل. األزمنة لیل في المتألقة بحارھا ونجوم الجذور أرض فینیقیا وأساطیر الغابات ونشید األرز أشجار وعطور اإلسالمیة، الزخرفیة
.االغتراب بالد في اللبناني التفوق حكایة عن صورة یعكس نیویورك،

وألو النول یبھره كان حیث معملھ إلى یصحبھ األقمشة صانع والده كان. القاھرة في حیاتھ من األولى العشرة األعوام قضى ،)1949 عام (بیروت موالید من مھاجر فنان
ً لھ قدمت أشقر إیفیت التجریدیة الفنانة خالتھ وكانت والدتھ متجر في الكریستال قطع تحدثھا التي الضوئیة بالتأثیرات أعجب بیروت، ر تكون أن معنى عن مبكراًَ أنموذجا
ً أخذ حیث عینطورة، في الداخلیة ً وكانت والرسم، البیانو في دروسا الفنو قسم إلى ثم لویزیانا، جامعة إلى الفن احتراف في رغبتھ قادتھ أن إلى الطبیعة، إلى للھروب مكانا
األس أصحاب أن «نحاس اكتشف حین یال جامعة من البدایة إذاً،. غرینبرغ كلیمنت والناقد بونز والري ستیال وفرانك روشنبرغ أمثال من األمیركي الفن بأساطین نحاس
».ممكنة الفنان حیاة وأن. ومثلك
با نحاس بدأ حین. الفنیة باالضطرابات صاخبة مرحلة أنھا نالحظ - الیوم حتى السبعینات منذ - نحاس فیھا نشط التي المرحلة إلى نظرنا ما إذا: «كاتز فنسنت الناقد یقول
اإلی اآللیات جمیع عن تخلّیھ عبر تدریجاً، نفسھ الفن ینقّي بأن تقضي) ھیغل إلى نسبة (ھیغلیة نظریة طرح وقد سیما ال قائمة، تزال ال غرینبرغ الناقد بقوة عنھا عبّر التي
.األدائیة واألعمال األرض فنون نحو المفھومیة تطورت أن إلى التقدمیة، للنظرة منطقیة ثمرة والمفھومیة المینیمالیة وكانت والتلطیخ، والتقطیر الصب تقنیات
مستطی من بعیدة ظھرت الھندسیة أشكالھ أن غیر نیویورك، في میلر روبرت صالة في السبعینات في أقامھا التي األولى معارضھ في ستیال، فرانك بمنجزات نحاس تأثر
و زخرفیاً، عنصراً اعتباره لحساب بذاتھ، ھندسٌي العمل بأن االنطباع یتراجع بحیث تماماً، ظاھر غیر بأسلوب الھندسة استخدم فھو. Held ھیلد آل أستاذه ھندسیات عن

Hard Edge (الصلبة الحافة أسلوب اكتسب حین نحاس فن في جذري تبدل وقع ،1980 - 1979 عامي خالل. اإلسالمي الفن في شیوعھا
ور بیضاء عالمات یحتوي عمودي شكل ذو وبعضھا كبیر حجم ذو بعضھا سود لوحات ظھرت فجأة. ھندسي تجرید كرسام مسیرتھ بعد التالیة نحاس خطوة توقّع كاتز،
والحج النسب قضیة تواجھ الھندسیة، القیود من تحررت التي أعمالھ بدأت ثم. 1982 عام لبنان اإلسرائیلي االجتیاح على مكتوم رد بمثابة وجاءت القدیمة، الجدران على
 الحجم من جعلوا وآخرین ونیومان وبوللوك روثكو أمثال من التعبیریین، التجریدیین كبار إرث مع لالنسجام محاولة في واألسود، األحمر مع الذھبي الطالء من جداول
ً ً أمیركیا ً الدائریة، الرسوم عنوان علیھ یطلق ما إنجاز في نحاس شرع الذھبیة اللوحات بعد. نموذجیا  مرحلة أعقبتھا. مدھشة ومالمس جدیدة خامات مكتشفا
ً یكون یكاد منھجي .Latex بالالتكس حیوانیة أشكال بصنع فبدأ وجزرھا، بمدھا الحیاة تقلبات بحدود تحیط ھندسیا
ً نحاس فیھا یستخدم تجارب سلسلة في عمل أول) 1977 عام (فضیة ریاح لوحتھ تعتبر كارتر قول على تبدو محكمة، دفقات في األكریلیك وألوان الخفان حجر من خلیطا
یبرق بینما المحیط، أرضیة على ناٍم كنبات یبدو بعضھا مدروس، وعي عن ناتجة اللون من كسرة فكل... نیویورك فناني إرث عن مفصولة «ویستوتر، سبیرون غالیري
».عنھ صورة ولیس ذاتھ، الشيء حضرة في بأنھ إلیھا الناظر یشعر المواد لنوعیة مكثف ملمس ھناك. خفّي
ً أكثر خطوة إلى العملیة تجاربھ نحاس قاد 2005 عام مت والكلي الجزئي أن فكرة ضوء على الكسوریة والھندسة ،)غرینبرغ حداثیة بعد ما (الفوضى نظریة مع انسجاما

الت القفزات فأصبحت األخیرة، أعمالھ في أما. النظر على خافیة كانت التي والجوانب األجزاء عن الكشف بغیة محترفھ، في الكبیرة لألعمال التفتیت آلیة نتیجة الصغیرة
ألش واضحة، صوراً تحمل األعمال بعض. التعبیرّي بعد ما تلویني بأسلوب والتجرید الواقعیة دمجھ طریقة في بل فحسب التقني الصعید على لیس المفاجأة، الفنان إتقان
ً تخلق ألصولھ قصائد إال ھي وما األصلي، موطنھ ً مناخا .والحضور السطوة شدیدة شعریا
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