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Mohammad El Rawas’ sense of the absurd and his own
ambivalence as to how and why each piece develops is reason
enough for the viewer to take courage while plotting these
microcosmic worlds. If the artist himself accepts that the journey
can take many forms - and he does - then certainly the viewer is
free to chart a new path, sifting through evidence and navigating
the space before arriving at journey’s end.
Maureen Ali, 2012
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The Saga of a Reclining Model. 2009
Oil, acrylic, mixed media and assemblage on plywood panel
94 X 89 X 3 cm

MOHAMMAD EL RAWAS: A COMFORTABLE DISCOMFORT

Mohammad El Rawas:

A Comfortable Discomfort
If, by persistently looking in one direction, you can see, hanging near a goddess or a nymph,
a mediaeval map drawn by twelfth century geographer Mohammad al-Idrisi; if this goddess
or this nymph is Circe, daughter of Helios, god of the sun, and Perse, the Oceanid; if she
is represented as she was during the century of the romantics, in the Pre-Raphaelite style,
holding a cup full of a magic potion intended for Odysseus; if she is assisted by an attractive
yet peculiar contemporary woman; if you realize that Odysseus himself is not Odysseus
anymore but the member of one of the fundamentalist groups of our troubled times,
roaming the regions outlined in al-Idrisi’s map, where south is up; if you can discern a slender
woman, with long purple hair that cascades to her feet; if this sexy martial art fighter, this
Japanese Manga hero is Uncho Kanu, and if she pretends to be – or perhaps actually is –
Circe the Greek; if all these objects, people and symbols belong to different stories; if they
simultaneously belong to the past, the present and even the future; if they appear to you
slightly altered and tell stories they never told before; if you can see all of these objects,
symbols and people, and maybe a few others, in just one glimpse, then, there is no doubt, you
are in a narrative derived from the imagination of Mohammad El Rawas, the raconteur, the
Maker of Realities.
Magical Realism is what best describes El Rawas’ complex constructions – or should we
say ‘deconstructions’. Each one of his compositions is a layered assemblage of objects and
techniques, concepts and references. He borrows, modifies, alters, copies, pastes, reinterprets
and decontextualizes objects and concepts he finds in the history of art from Italian
renaissance to contemporary art, through haute couture and fashion, comics, architecture
and photography. El Rawas' juxtaposition of styles, genres and techniques, at times brutal
and uncomfortable, always surprising, mirrors the intertextuality and absurdity of our
contemporary life.
By introducing a third dimension to his works in the 1980s, Mohammad El Rawas takes the
art of assemblage as forged by American artist and sculptor Joseph Cornell (1903–1972) to the
realm of Magical Realism. In 2013 El Rawas abandons painting to work on creating a series of
three-dimensional constructions using multiple materials and techniques. In his latest artistic
phase, he goes back to two-dimensional paintings. By doing so, and painting with striking
realism the objects, real or imagined, altered or accurate, he juxtaposes on his canvases, he
takes the art of assemblage, the process of deconstruction and the idea of Magical Realism to
a whole new level of virtuosity.
Remarkably, by looking at the art of Mohammad El Rawas through the lenses of literature,
one can fully apprehend his talent as a raconteur. Indeed, El Rawas’ audacious amalgams and
borrowings resemble French writer Michel Houellebecq's use of intertextuality and pastiche,
while the peculiar atmospheres of the imaginary worlds generated by these very amalgams
evoke yet another writer, Japanese novelist Haruki Murakami. Like these two authors, El
Rawas epitomizes Postmodernism in its most accessible and understandable dimensions.
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All three contemporary artists excel at the art of deconstruction. For French philosopher
Jacques Derrida who coined the concept, ‘deconstruction’ is not the process of ‘undoing
construction’; there is a word for that, it is ‘destruction’. Deconstruction is the amalgam of two
words i.e. destruction and construction. Therefore, a process of destruction-construction or
deconstruction is a process through which the artist, by inflicting destruction on something,
constructs something else. That's what El Rawas does in a composition like “The Saga of a
Reclining Model”, Houellebecq in a novel like “The Map and the Territory”, and Murakami in his
monumental “1Q84”. Houellebecq’s literary assemblages and Murakami’s juxtaposition of
unrealistic tableaux produce an all too Rawas-ian puzzling uneasiness.
The concomitant use by El Rawas of techniques as opposed as photorealism and surrealism,
resonates with the world of Magical Realism, of which some characteristic features are the
mingling and juxtaposition of the realistic and the fantastic or bizarre, skillful time shifts,
convoluted and even labyrinthine narratives and plots, miscellaneous use of dreams, myths
and fairy stories, expressionistic and even surrealistic descriptions, arcane erudition, the
element of surprise or abrupt shock, the horrific and the inexplicable. The use of different
materials found in places that do not naturally belong together, the mysteries left unresolved,
the hentai-like sexual tensions, the altered, foreign yet familiar atmospheres, immerse the
Rawas reader in a throbbing comfortable discomfort.
Camille Ammoun, 2016
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معــرض "متجيــد املــرأة" يف غالــري "أجيــال" ،يشــهد عــى بلــوغ محمــد الــر ّواس أنضــج مراحــل أســلوبه
يف املراكمــة والتأليــف الجــديل بــن العنــارص واألزمنــة والحكايــات ،بــن األســاطري القدميــة و"ميثولوجيــات"
األزمنــة الحديثــة باملعنــى الــذي أراده روالن بــارت .لعلّــه معــرض املواجهــة مــع الــذات بامتيــاز .مواجهــة
أســلوبيّة ،وأتوبيوغرافيّــة ،تنتــر لـــ "الراهــن املســتحيل" ،الراهــن الشــائك واملع ّقــد ،والـــ "مــا بعــد حــدايث"،
يتســن لهــا لألســف أن تــرى منحوتــات الــر ّواس
إذا شــئنا أن نقــف عنــد تصنيــف مــي غصــوب التــي مل
ّ
املجســات حــارضة هنــا ،يف
ومجســاته الهندسـ ّية مــن معــدن وصمــغ الراتنــج وبالســتيك وخشــب .وهــذه
ّ
ّ
املعــرض ،بصفتيهــا :املســتقلّة ،أو التابعــة كجــزء مــن اللوحــة الشــاملة التــي يعرضهــا علينــا الف ّنــان…
يبقــى ســؤال :مـ َّم يخــاف محمــد يف النهايــة؟ مــن املشــاعر الزائــدة ،وترومــا الحنــن؟ مــن الوقــت الهــارب؟
مــن الجهــل والنســيان؟ مــن تلــوث العــامل الــذي يدفعــه إىل االحتــاء يف عزلــة اللوحــة؟ ملــاذا يخالجنا الشــعور
أحيان ـاً ،أنّ الف ّنــان ميازحنــا ويســخر ،وكالطفــل يعبــث بأشــياء الذاكــرة ،وأشــياء العــامل؟ إنّــه يحتــال عــى
الرتاجيديــا بالضحــك بالخفــة والخصوبــة واملعرفــة والخيــال والفانتازيــا.
بيـروت٢٠١٦ ،
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مبهـاً وصعــب التأويــل ،يبهرنــا ويح ّرضنــا عــى الحنــن والتهويــم والفانتازيــا .يف الحقيقيــة ال بــد مــن رحلــة
بحــث واســتقصاء معرف ّيــة وتفكيــك للعنــارص .هــذا رشط للتفاعــل مــع الرؤيــا .الحكايــة بــدأت قبــل اللوحــة،
وستســتم ّر بعدهــا .أهـاً بكــم يف املتاهــة.
يف معرضــه الجديــد "متجيــد املــرأة" ،مح ّمــد الــر ّواس ليــس بعيــدا ً عن "ذئــب الســهوب" ،بطل هريمان هيســه.
خــال رحلتــه العــادة اكتشــاف العــامل الخارجــي ،تقــوده مرشــدته الغامضــة إىل ذلــك "املــرح الســحري".
هــاري هالــر يعــر املــرآة إىل أزمنــة ســابقة ،يعـ ّدل أفعــاالً قدميــة مل يتقنهــا يف املــايض ،يلتقــي غوتــه ويتحــاور
مــع مــوزار .بــدوره يوغــل الــر ّواس يف الالوعــي الفــردي والجامعــي والثقــايف .يدخــل إىل مــرح الالوعــي،
حيــث يعيــش ـــــ بــاإلذن مــن ســتيفن ســبيلربغ ـــــ لقــاءات (نســائيّة) مــن النــوع الثالث مــع شــخصيات الواقع
ـن واالســطورة .يعيــد ِصالتــه بذاكــرة قلقــة ،مضطربــة ،يف ـكّك عنارصهــا بصــر ،وبهــوس يف التفاصيــل
والفـ ّ
الواقع ّيــة .يُنـزِل الربــات عــن مرتباتهــا ،كأمنــا يدعوهــا إىل رقصــة وثنيــة غامضــة .يقــوده الجســد األنثــوي يف
شـتّى أحوالــه واحتامالتــه ،يف محاولــة لصياغــة موقــف أخالقــي فلســفي راديــكايل مــن العــامل .يحـ ّور الخطــاب
الرمــزي ،ويختطــف الرمــوز واملراجــع واألدوات واملفاتيــح املعرفيّــة إىل كوكبــه املتمــ ّرد املاجــن .نحــن يف
قلــب جدليّــة املوضوعــي والــذايت ،الهــادئ والصاخــب ،املهــادن واالســتفزازي ،البنــاء والهــدم .الفنــان منحــاز
يف حيــاده الظاهــري ،يــرخ بصمــت ويه ـ ّدم اللوحــة وهــو يبنيهــا .الســينوغرافيا املرت ّبــة واملنظّمــة ،تنضــح
بفــوىض الحــواس والتداعيــات واملشــاعر .خلــف بــرود املشــهد يعيــد الــر ّواس النظــر بالعــامل ،للم ـ ّرة األلــف
ربــا ،يراجــع نفســه ويراجــع املــايض القريــب والبعيــد ،يف الفــن ،وعــر الفــن ،ومــن خاللــه.
ّ
لوحــة محمــد الــر ّواس لوحــة صادمــة ،تقــول أحــوال الجســد األنثــوي وتحوالتــه ومخاضاتــه .لوحــة الــر ّواس
لوحــة سياس ـ ّية ،تنظــر بريبــة نقديّــة إىل العــر ،ومت ّجــد املــرأة ،وتحــثّ عــى التم ـ ّرد والقطيعــة .وتح ـ ّرض
عــى الرغبــة .لوحــة الــر ّواس درس يف تاريــخ الفــن ،تســائل الهويّــة الثقاف ّيــة .لكــن ،عــى الرغــم مــن لوحتــه
الصادمــة ،ال يــرك لنــا أن نتهمــه باالســتفزاز ،بســبب كل هــذا االمتــاء والســكون الظاهــري ،وتلــك الرقّــة يف
النظــر اىل الجــال األنثــوي ،والهــوس بتفاصيــل األشــياء واالكسســوارات واالدوات واآلليّــات .هــو الــذي ال يرفع
شــعارا ً ،وال يل ّقــن درس ـاً ،وال يلقــي خطاب ـاً ،يق ـ ّدم لنــا لوحــة سياس ـيّة بإمتيــاز ،تشــكك يف الثوابــت ،تجاهــر
بالرغبــة ،تســخر مــن النظــام والظالم ّيــة ،وت ُقــي الذكــورة املســتبدة… يف لوحتــه ،بحســيتها ،وشــبقيتها،
وســخريتها وإحاالتهــا املعرف ّيــة ،ميكــن أن نجــد جمهوريّتنــا الفاضلــة.
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للرؤيــا واألســلوب .مــع مفاهيــم كاالمتــاء الدرامــي والرتاكــم البــري واالزدحــام الســينوغرايف ،ندخــل يف صلــب
تلــك األعــال التــي يض ـ ّم املعــرض الحــايل أهــم مناذجهــا (زيــت وأكريليــك عــى كانفــاس ،أو خشــب) .لقــد
بلــغ محمــد الــر ّواس هنــا ذروة مراجعــة الــذات ،أو املواجهــة مــع الــذات .فجمــع كل قصصــه ،نســاءه ،حيواتــه،
وعواملــه يف لوحــة واحــدة .تقنيتــه الدراميّــة األثــرة منــذ ســنوات طويلــة ،أي الفـ ّن داخــل الفــن ،واللوحــة داخــل
اللوحــة ،تصــل هنــا إىل أقــى احتامالتهــا… إنّهــا لعبــة املســتويات ـــــ أو "التقعــر"  mise en abymeـــــ التــي ترتك
للحكايــة الصغــرة ،يف قلــب الحكايــة األكــر ،أن تشــحن دينام ّيــة الخطــاب ،وتسـلّط أضــواء إضاف ّيــة عــى املعنــى.
يف عمــق "املــرح" أعــاد رســم زيتيّــاه األوىل التــي تعــود إىل أواســط الســبعينيات ،ويف املق ّدمــة "وضــع" (نقصد:
مجســاته الهاربــة مــن قصــص الخرافــة العلميّــة ،أو منحوتــات صديقــة ،أو تفصيــل مــن لوحــة
أعــاد رســم) ّ
قدميــة لــه (املــرأة العاريــة املســتلقية ،وهــي بحــد ذاتهــا محــاورة مــع ف ّنانــن ســابقني مثــل مارســيل دوشــان).
وبــن املقدمــة والعمــق ،هنــاك بطلــة األســطورة التــي تــروي الحكايــة عــى طريقتهــا ،اســتعارها (كعادتــه)
مــن "ذاكــرة العــن" ،مــن أرشــيف الفــن التشــكييل والبــري ،وأجلســها وســط ركام مــن الديكــورات وقطــع
األثــاث واالكسســوارات .وأخ ـرا ً هنــاك موديــات معــارصة مــن محرتفــه ،شــابات مبالبــس معــارصة و"بــوزات"
(وضعيّــات) فوتوغرافيّــة ،يشــاركن يف املشــهد ،بــل يلعــن فيــه الــدور املحــوري .اللوحــة الجديــدة ،غالبــاً،
مــن بطولته ـ ّن .نحــن أمــام تجســيد لعمل ّيــة تكثيــف األزمنــة لالحاطــة باملــكان ،ووضــع الحــارض يف ســياقه.
إنّهــا نظريــة املونتــاج املتــوازي العزيــزة عــى قلــب الســيناميئ الســوفيايت ســرغاي آيزنشــتاين ،إذ تخلــق مــن
عنرصيــن متباعديــن "عالقــة تجــاذب" يتوالــد منهــا املعنــى الجديــد.
هكــذا يف لوحــة "مســا ِعدة سريســيه" ،مل تعــد اإللهــة اإلغريقيّــة هــي األســاس ،بــل املوديــل ،معارصتنــا.
تســاعد هــذه األخــرة "سريســيه" ،امللكــة الســاحرة ،س ـ ّيدة الغوايــة اآلتيــة مــن االســطورة االغريقيــة (وقــد
اســتعارها الف ّنــان مــن لوحــة الربيطــاين جــون ويليــام واترهــاوس ،)1917-1849 ،تســاعدها يف تحضــر رشابهــا
الســحري الــذي ميســخ الرجــال خنازيـرا ً .ويف الخلف ّيــة لوحــة "أزواج" ( ،)1975وأبعــد منهــا يف العمــق يوليــس
لحظــة وصولــه إىل املــكان عــى خلفيّــة الجزيــرة املتوســطية ومينائهــا .نحتــاج هنــا إىل "أوديســا" هومــروس
لنعــرف أنّ سريســيه ستفشــل يف تحويــل البطــل االغريقــي األشــهر إىل خنزيــر (قبــل أن تستســلم لحبّــه) ،ألن
حصنــه ض ـ ّد مفاعيلهــا الســحريّة .وعــى يســار املشــهد اعــاد الــر ّواس رســم أحــد
هريمــس رســول اآللهــةّ ،
مجســاته امليكانيك ّيــة ،تتص ّدرهــا دميــة مــن "نســائه" يف وضع ّيــة سادو-مازوشـ ّية .عــامل يبــدو للوافــد الجديــد
ّ
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الفقــري ملســر ٍة تبقــى عــى حــدة يف املحــرف اللبنــاين .هــو املرتبــص القلــق عــى هامــش العــامل (أي يف قلبه)،
املنقــب يف تاريــخ الفــن والحضــارة وحدائــق الالوعــي ،ميــارس "لعبــة األزمنــة" هوايتــه املفضّ لــة ،يو ّجــه لنــا
دعــوة رميبالديّــة مفتوحــة إىل الســفر (نســبة إىل الشــاعر آرتــور رامبــو) ،يــروي الحكايــة ذاتهــا بعنــارص
مختلفــة  :املــرأة والحريّــة ،والفــرد يف مواجهــة املؤسســة ،الرغبــة واملــكان األ ّول ،الجســد والبيــت ،العــارات
والخرائــط ،الخــوف واالنعتــاق ،الحــرب واالســتبداد ،العالقــة التفاعل ّيــة بــن العنــارص كــا بــن الثقافــات،
العنــاق الصعــب واألنوثــة املنتــرة .كل أولئــك النســوة مــن هيالنــة الطرواديــة إىل الرا كروفــت ،ومــن
فينــوس ميلــو إىل أونشــو كانــو .شــخصيات املانغــا واملحاربــات األمازونيــات ،ربّــات الحضــارات القدميــة ،أو
بطــات األســاطري والقصــص الشــعبي والذاكــرة الجامعيّــة.
تن ّقــل محمــد الــر ّواس مــن الســطح األملــس إىل الســطح النافــر ،مــن البعديــن إىل املجســات والنتــوءات
التــي تخلــق عمقـاً وتفتــح رشخـاً يف اللوحــة ،وصــوالً إىل البعــد الثالــث الــذي يقتــي الخــروج مــن اإلطــار.
ضاقــت اللوحــة بشــخوصها وعامراتهــا امليكانيك ّيــة ،فأفلتــت املجســات مــن عقالهــا وتجســدت يف الفضــاء
الثــايث األبعــاد ،بالخشــب واملعــدن ،بالبالســتيك واملــواد الصمغيّــة وخامــات أخــرى .وهــا هــي "املنحوتــات-
الغرائبيــة" التــي طاملــا تعاملنــا معهــا بصفتهــا امتــدادا ً للوحــة محمــد الــر ّواس ،تعــود فتدخــل تلــك اللوحــة،
كأحــد عنارصهــا املنجــزة ،كــا نــرى يف هــذا املعــرض.
يف مراحــل ســابقة ،اعتمــد الف ّنــان منطــق الكــوالج يف أعاملــه الليتوغرافيــة وبعــض لوحاتــه ،القامئــة
عــى عمليّــة "قــص ولصــق" وتجميــع لعنــارص برصيــة مختلفــة ،مــن صــور فوتوغرافيّــة ومراحــل الحركــة
وتخطيطــات وتصاميــم وقصاصــات واشــكال هندســيّة… وجعلهــا تتقاطــع ،تتجــاور ،تتخاطــب ،تتواجــه،
تتكامــل .بــدأ يف مــكان غــر بعيــد عــن املدرســة "املســتقبل ّية" ،لينتقــل إىل "بنيائ ّيــة" تشــتغل عــى عمــق
املشــهد ،طبقاتــه ومســتوياته ،وتُراكِــم الشــخصيات والحكايــات والعصــور والعنــارص املشــهديّة مــن ديكــور
واكسســوارات وأثــاث ومالبــس… حتــى تضيــق بهــا اللوحــة.
يضــع الف ّنــان مهارتــه الح َرفيّــة يف خدمــة قلقــه النفــي وامليتافيزقــي والثقــايف ،فيعمــل عــى تقطيــع اللقطــة
وتطعيمهــا وترصيعهــا .خطابــه الفكــري ال ينفصــل عــن الســؤال األســلويب الكامــن يف كل عمــل ،والنزعــة املتجــددة
إىل تجــاوز الحــدود التــي تح ـ ّرك التجربــة بر ّمتهــا .وأعــال مرحلتــه األخــرة هــي مثــرة هــذا التط ـ ّور املنطقــي
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محمـد في "مسرحـه السحـري"

لقـاءات (نسـائ ّيـة) مـن النـوع الثـالث

بيـــار أيب صعــب

يتم ّيــز مســار محمــد الــر ّواس منــذ الســبعين ّيات ،بتنــ ّوع األســاليب واملــدارس ،وبتفاعلــه مــع اتجاهــات
مختلفــة أخذتــه مــن التصويريّــة إىل التعبرييّــة املج ـ ّردة ،مــرورا ً بالدادائ ّيــة والرسيال ّيــة والبــوب آرت وفــن
الغرافيــك… بــل إن الفنانــة والباحثــة اللبنانيّــة الراحلــة مــي غصــوب ،مل تجانــب الحقيقيــة ،يف كتابهــا "مــا
بعــد الحداثــة  -العــرب يف لقطــة فيديــو" ("دار الســاقي" ،لنــدن ،)1992 ،حــن ص ّنفــت تجربتــه ـــــ إىل جانــب
الشــاعر ع ّبــاس بيضــون ومبدعــن آخريــن ـــــ بــن التو ّجهــات الـــ "بوســت مــودرن" ،أو مــا بعــد الحديثــة ،يف
الحركــة الثقاف ّيــة العرب ّيــة.
تلــك اللوحــة القامئــة ،عــن ســابق تص ـ ّور وتصميــم ،ومــع ســبق االرصار ،عــى التنــاص واملثاقفــة ومحــاورة
املــدارس الجامليّــة والفكريّــة ،تســتند إىل كالســيكيّة صارمــة ،غــر معلنــة ،يف موضوعهــا وتكوينهــا ومرجعياتها.
"كالســيك ّية" يؤســس عليهــا ،أو باألحــرى يخ ّربهــا ،يكتــب فوقهــا ويزيّــح خطوطـاً واشــارات طلســم ّية غامضــة،
متجــاوزا ً حدودهــا إىل قوالــب ولغــات وأســاليب وأمزجــة وتقنيــات وعصــور ومرجع ّيــات تصنــع فـرادة عامله،
ـن ،وتاريــخ
وغرابتــه ،وخفّتــه ،وطزاجتــه املتج ـ ّددة .أمــام هــذه اللوحــة املثقفــة يعــر جــزء مــن تاريــخ الفـ ّ
الفكــر والثقافــة والحضــارات ،يعيــد الفنــان قراءتهــا /كتابتهــا عــى طريقتــه .ميــي يف اقتفــاء "األثــر" الــذي
يعطــي لألشــياء معناهــا ،للوجــود معنــاه… لذلــك فــإن الداخــل إىل لوحــة محمــد الــر ّواس ليــس كالخــارج
منهــا .هــو الــذي أقعدنــا ذات م ـ ّرة عــى كــريس فــان غــوغ الفارغــة تنفيــذا ً لوص ّيــة أيب ن ـ ّواس "الشــعوب ّية"
("قــل ملــن يبــي عــى رســم درس…") .اللوحــة؟ كيــف ميكــن للمس ـطّح الــذي يتامهــى مــع األفــق ،مــع
الفضــاءات ،مــع الجلــد األنثــوي ،أن يتســع إىل كل هــذه الطبقــات والنتــوءات ،األزمنــة والحكايــات ،ويبقــى
مجـ ّرد "لوحــة"؟
ولعـ ّـل الرابــط األســايس يف هــذا املســار الصاخــب واملتح ـ ّول باســتمرار ،هــو عالقــة الف ّنــان بالزمــن .الزمــن
طريقنــا لوعــي املــكان ـــــ حســب جــاك دريــدا ـــــ والــرخ الــذي يعيــق امكان ّيــة تكـ ّون الهويّــة الذات ّيــة .يف
هــذا التفــكك الدائــم ،والتح ـ ّول الدائــم ،ال خيــار أمامنــا يك ننوجــد ،إال أن نقبــض عــى الراهــن املســتحيل،
وندرجــه يف ســياقه الزمنــي بــن مــاض طــاغ ومســتقبل مقلــق .تلــك عالقــة الــر ّواس بلوحتــه ،بســرورتها
ومراحــل تط ّورهــا ومن ّوهــا .يراجــع ذاتــه باســتمرار ،عينــه عــى كل تفصيــل يف عاملــه الف ّنــي منذ الســبعينيات،
وكل منجــز بــري ،وكل إحالــة أو مرجــع :فهــو مل يتن ّكــر للــايض ،ومل يتخطــاه ،بــل يحملــه معــه ،يســتعيده
باســتمرار ،يســائله ،يح ّولــه ،ويعيــد انتاجــه وقولــه بأشــكال ولغــات وقوالــب جديــدة .هــذا هــو العمــود

01.
Paintings

PAINTINGS

Paintings

Levitation. 2015 - 2016
Oil and acrylic on plywood panel
113 x 120 cm
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The Falling Bridge. 1972
Oil on canvas
64 x 59 cm

The Lady Who Descended the Staircase. 1987
Mixed media and assemblage on cardboard
18.5 x 18.5 x3 cm

PAINTINGS

Apotheosis of Woman. 2015
Oil, acrylic and graphite on canvas
150 x 160 cm
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A Posted Letter. 1974
Oil on canvas
100 x 100 cm

The Water Carrier. circa 1967
Clay
approximate height 22 cm

PAINTINGS

Dear Art Lover... 2015
Oil and acrylic on canvas
140 x 150 cm
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Landscape. 1975
Oil on canvas
68 x 73 cm

PAINTINGS

Variations Around the Theme of Survival. 2014-2015
Oil and acrylic on plywood panel
133 x 106 cm
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Sky. 1975
Oil and charcoal on canvas
100 x 74 cm

PAINTINGS

The Savior. 2014
Oil and acrylic on canvas
150 x 140 cm
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A Couple, or Homage to Arshile Gorky. 1975
Oil and charcoal on canvas
148 x 70 cm

PAINTINGS

Circe's Assistant. 2014
Oil and acrylic on canvas
140 x 150 cm
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Woman. 1975
Oil on canvas
128 x 91.5 cm

PAINTINGS

Phased. 2014
Oil and acrylic on plywood panel
135 x 120 cm
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02.
Sculptures

SCULPTURES

Sculptures

Circe. 2013
Wood, plywood, aluminum, stainless steel, salix branches, acrylic
paint, copper cast silver plated statuette and ready-made resin and
plastic figurines
53 x 60 x 31 cm
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Entangled. 2013
Wood, plywood, aluminum, copper, stainless steel, salix branches,
silver plated copper, acrylic paint and ready-made resin figurine
41 x 37 x 32 cm

SCULPTURES

The Sleeper. 2013
Wood, plywood, aluminum pipes, copper, stainless steel, salix
branches, silver plated copper, carborundum, acrylic paint and
ready-made plastic figurine
31 x 41 x 30 cm
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Freeing Angelica. 2013
wood, plywood, aluminum pipes, copper, stainless steel, salix
branches, silver plated copper, acrylic paint and ready-made plastic
figurine and polyester statuette
50 x 83 x 27 cm

SCULPTURES

A Flying Swimming Pool. 2013
wood, plywood, aluminum, stainless steel, silver plated copper,
plexiglas, salix branches, twine, acrylic paint and ready-made resin
figurine
43 x 70 x 30 cm
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A Rider on the Storm. 2013
wood, plywood, aluminum, copper, salix branches, acrylic paint, and
ready-made resin figurine
53 x 66 x 15 cm

SCULPTURES

Forest-maid. 2013
Wood, plywood, cast aluminum and aluminum sheets, stainless steel,
salix branches, silver plated copper, acrylic paint and ready-made
resin figurine
41 x 36 x 38 cm
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The Spell. 2013
Wood, plywood, aluminum, copper, stainless steel, salix branches,
silver plated copper, acrylic paint and ready-made resin figurine
41 x 37 x 32 cm

SCULPTURES

The Guardian. 2013
Wood, plywood, cast aluminum and aluminum pipes, stainless steel,
salix branches, copper, silver plated copper, encaustic, acrylic paint
and acrylic paint and ready-made resin figurine
38 x 53 x 28 cm
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لوحـة األنوثـة القـاهرة والقوة القـاهرة

جمــانـة حــداد

خذوا هذا الكالم من أ ّوله :املرأة يف لوحة محمد الر ّواس صاحب ُة أقدا ٍر تصنعها بنفسها.
فهي ذات أنوثة وذات قوة ،معاً ويف آن واحد.
أنوثتها قاهرة ،وق ّوتها قاهرة.
َمن ال تهزمه أنوثتها ،ستهزمه ،وال ب ّد ،قوتها.
رشفة.
يف الحالتني ،هنيئاً للمهزوم ،أل ّن يف ذلك حيا ًة له ،كرمية ،وم ّ
لكن التهنئة عىل وجه الخصوص ،هي للمملكة (أو املدينة) التي تضع دستو َرها امرأة.
ـب
خـ ٌ
ـارج عــن الــرب ،هــو محمــد الــرواس .ذلــك أن لوحتــه "النســائية" ليســت املــرأة  -الزينــة .بــل هــي لوحــة الحـ ّ
والحيــاة والشــغف والحريــة بامتيــاز.
ـج محكــم يتآخــى فيــه التص ـ ّور التشــكييل املتكامــل مــع
لوحتــه هــذه ،ليســت نزق ـاً وال ترف ـاً وال هوايــة .إنهــا مزيـ ٌ
املوقــف األخالقــي والقيمــي مــن املــرأة ،باعتبارهــا كائن ـاً أعــى.
ال يثــر محمــد الــرواس هــذه املســألة مــن زاويــة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة فحســب ،بــل خصوصـاً مــن كــون املــرأة
امــرأ ًة وأنثــى وفنانـ ًة ومحاربـ ًة وقائــد ًة وإلهـةً ،وتجســيدا ً فائقـاً للــذروة اإلنســانية الخالّقــة.
أصل .فمن العبث أن نبحث عن أصلٍ خارجها ،أو عىل مقربة منها.
هي – أي املرأة ٌ -
ينطلــق الف ّنــان مــن الواقــع املأســوي أو مــن الواقــع املجيــد اللذيــن تعيشــهام املــرأة ،ثـ ّم يعـ ّرج عــى التاريــخ الفنــي،
مثلــا يســتخدم األســطورة ،ويســتدرج بعــض أســافه الفنانــن ،ولوحاتهــم ،ليجعــل ذلــك كلــه يف خدمــة رؤيتــه الشــاملة.
اللوحة ذات موضوع بالطبع ،لكنها نص تشكييل أوالً وأخريا ً.
األصل الكالسييك يحرض جنباً إىل جنب مع البعد االختباري ،العقيل ،والثقايف.
كل متكامــل .الجــزء فيهــا كيــا ٌن قائـ ٌم بذاتــه ،لكنــه جــز ٌء مــن
ذلــك أن العمليــة الفنيــة لديــه مركّبــة ،ومع ّقــدة .وهــي ٌّ
كل تشــكييل ،يتوالــد ويتضافــر ،بحيــث تصبــح اللوحــة ذات أبعــاد ملحميــة ،لكــن مــن دون قرقعــة وال صخــب.
ٍّ
ال تتباهــى لوحــة الــر ّواس بتوجيــه "رســالة" .فلوحتــه ليســت "توجيهيــة" ،وال "تلقينيــة" .إنهــا لوحــة انتــا ٍء إىل حقيقـ ٍة
مــا .هــي حقيقــة املــرأة.
وإذا كان مثــة "رســالة" يف اللوحــة ،فهــي تجعلهــا مذ َّوبــة يف النســيج الحيــوي للتشــكيل ،وللحكايــة املضمــرة ،لتصــر
تأجيج ـاً لعمــل إشــكا ّيل ،وفضــا ًء داللي ـاً ،ال يتــواىن عــن إثــارة األســئلة واألفــكار.
ـكل مواجعهــا وأفراحهــا ،فــإن
وإذا كان الشــعر ،األدب عموم ـاً ،يســتدرج الفلســفة وأســئلة العقــل والــروح والحيــاة ،بـ ّ
لوحــة الــرواس هــذه تتســاوى بــاألدب مــن هــذه الناحيــة ،لتســتقبل عــى ســطحها ،ويف نســيجها ،اإلشــكاليات واألســئلة،
ضمــن فضــاء تشــكييل ،اختبــاري ،محكــم وخـاّق ،ال يكـ ّـف عــن الــوالدة والتجــدد.
بيـروت٢٠١٦ ،
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