معرض آدم حنين وبارفيز تانافولى فى قصر اإلمارات فى أبوظبى – نساء وطيور وحروف …
على جدران متوسطية
 إنها لمتعة أن يتؤمل زابر المعرض  ،طيور آدم حنين ونساءه الواقفات والجالسات  ،وأن يدور حولها كى يتفحص الحركةفى نشوبها والتفافها وانكساراتها ونتوءاتها على سطح الكتلة .وله ان يندهش بلمعان الذهب الذى يغمر فضاء منحوتات تانافولى
البرونزية التى تكتنفها الكتابات المحفورة كسطور منسية من ذاكرة الشعر الفارسى .وإذا كانت الشهرة العالمية التى حققها آدم
حنين فى مساره الطويل قابمة على استلهام التراث النحتى الفرعونى  ،فإن شهرة بارفيز تانافولى فى مرحلة المعاصرة آتية من
كيفية إدراج عناصر من التراث اإلسالمى الحروفى والزخرفى فى عمارة الشكل الحديث ضمن نطاق المدرسة التى أسسها
تحت اسم ` السقاخانة `  ،ال سيما انه أول نحات اخرج الفن فى ايران من سطح اللوحة إلى بناء نحتى يحتل مكانه فى الساحات
العامة.فالريادة هى القاسم المشترك الذى يجمع بين قطبى الحداثة والمعاصرة كما يجمع بينهما الشغب بمادة البرونز واكتشاف
جماليات التراث  - .لبن كان محمود مختار قد قاد فن النحت فى مصر نحو التشخيص  ،فإن آدم حنين نقل الفن نحو روعة
االختزال فى التجريد والرصانة والحضور الراسخ للكتلة .الالفت أن أعماله المنفذة بمادة البرونز تتراءى شبيهة بخامات
الخشب والغرانيت والرخام  ،يعود ذلك إلى شغفه باستخدام االحماض واالكاسيد  ،كمصادر للمحصلة اللونية  ،كما تتميز
منحوتاته باالقتضاب وقوة البساطة وانسيابية الخطوط والحركة التى تنبثق من الداخل الى الخارج  ،فضالا عن المظاهر
الهندسية الخفية فى تقاطيع الزوايا وعند المفاصل ويتراءى احيانا ا التشكيل العضوى فى تفاصيل بعض الموضوعات االنسانية ،
أما الهيبات فتكتفى بالتلميح .كل ذلك يإكد مدى استيعابه حداثة الغرب اآلتية أساسا ا من استلهام الحضارات البدابية فى الشرق (
هنرى مور وزادكين وجان آرب …وسواهم )  - .هذا االستيعاب الذى مكنه أكثر فؤكثر من القبض على نفسه ومكنوناته
العاطفية وموروثاته الجمالية  - .يتراءى ذلك فى استنباطه األشكال بتآليفها اوتموضعاتها واختصاراتها .فقد قطف عصارة
التجارب األوروبية فى سيطرته على الكتلة  ،غير ان موضوعاته الفنية ظلت تهيمن عليها النزعة التؤملية والروحانية المستمدة
من حضارة مصر القديمة  ،بتماثيلها الصرحية وطقوسها الجنابزية وأساطيرها ورموزها وعالقتها بالزمن والعبور إلى العالم
األخر  - .فؤدم حنين الذى تعلم منطق الطير فى وادى النيل قد جسد الصقر حورس وهو يطل من عمق األزمنة فى جسد
الصقر حورس وهو يطل من عمق األزمنة فى صرخة ال نعلم إذا كانت صرخة حياة ام صرخة بعث ووالدة  ،غير انها تشد
القلب إلى اوتار يتردد صداها فى فضاء النحت الحديث .وإلى الحياة الريفية التى تؤثر بها الفنان تظهر فى اعماله جوانب خفية
تتصل بالحياة الشعبية فى مصر ،التى كان قد تشربها فى طفولته وعاشت أطيافها فى أحالمه فطبعت رإيته طوال حياته كرسام
ونحات على السواء  - .يتحدث أدم حنين عن شخصيات ` لها حضرة ` تستوقفه وهو الباحث عن وجود انسانى ليس له
مبررات ظاهرة سوى بالفن .يتذكر فى طفولته طاحونة الحبوب كمكان سحرى حيث تجر الدواب حجر الرحى بينما تؤوى إلى
النافذة الطيور  .لعل الطيور التى تتراءى بكثرة فى اعمال الفنان قد خرجت للمرة األولى من نوافذ الطفولة قبل أن يكتشفها مرة
أخرى محفورة على جدران المسالت والمعابد وفى قوابم الكتابات الهيروغليفية .ومن بين الطيور تظهر البومة التى تراقب
وتستطلع احوال الليل – يقول الفنان إنها موضوع مستعاد من قديمه فى الخمسينات من القرن الماضى ،لذا يجد صعوبة فى
وضع تواريخ على منحوتاته .من هنا تاتى عالقة مفرداته بالزمن كعامل ترابطى يتجاوز العابر .هكذا يجذب الفنان المشاهد
نحو سحر الحياة السرية للتمثال وهو يسمو بفنه من عالم الوجود المادى إلى عالم الجمال الروحى  .جريدة الحياة – 0202

تشابه العناصر البنيوية يخلق التفرد فى معرضه بؤبو ظبى
أدم حنين يطلق طيوره بؤجسادها البرونزمعى عشرة أعمال تلخص رإاه الفنية  ،نحات من زمن الحديد والصلب والفوالذ.
ويتساءل القارئ معى  :لماذا النحت بالبرونز ؟ هلى ثمة مغزى من ذلك ؟ نعم فالبرونز متعدد األلوان ،المشع والقاتم  ،الملون
ببريق الحجر والمتماهى مع نفسه  ،المطواع حد الليونة  ،والعصى حد الكبرياء ،صديق الزمن والمتصارع معه ،المتبقى بعد
كل االنهيارات ،المسجل بين حركات جسده اسم صانعه  .ذلك هو البرونز  ،األصفر فى بريقه واألبيض فى شفافيته واألسود
فى عمق غوره وخوفه ،ذلك هو البرونز المتلون كالحرباء  ،المشع والخافت كالسحابة  - .عرف هذا النحات اآلتى إلى أبو
ظبى من عمق الحضارات  ،من رموز الكتابات الهيروغليفية  ،من أقبية رطبة فى المقابر الفرعونية من زخارف مذهبة على
جدران المعابد  ،هذا النحات اآلتى من لفابف البردى ومن صخور األهرامات ومن معادن تربة مصر  ،هذا النحات المشبع
بكل ثقافات حضارة وادى النيل وإشراقات الرإى الفرنسية وثقافتها  ،جاء إلى أبو ظبى يحمل معه  02منحوتات فقط  - .هو

أدم حنين الذى استضافه مهرجان أبو ظبى  0202ليقدم مدرسته فى فن النحت بالبرونز التى تتلخص فى تمازج فن الحداثة
الغربية وعمق الموروث الفرعونى  ،إنه سليل النحاتين الفراعنة بكل اختصار

مدرسة فن النحت
 فى أعماله نجد منحوتته الرشيقة مارى نيلوس التى صنعها عام  0191بؤبعاد  002×00× 02سم  ،حيث رشاقتهاوانسيابيتها ومالمح وجهها الصغير ورقبتها المعتدلة  ،شا أشبه بالموجة بكل التوابها وانهمارها من األعلى حتى تفيض على
قاعدة التمثال أشبه بذيل سمكة  - .لم يهمل آدم حنين ظهر التمثال ` المنحوتة البرونزية ` بل شكل غديرتها ` النازلة من شعرها
المصفوف بعناية ال ترى  ،كما أنه شكل ثوبها الملتصق بجسدها كؤنه ثوب أميرة فرعونية ذاهبة إلى احتفال تمجيد اآللهة - .
يبدأ بالنساء ويعبر إلى الطيور ويعود مرة أخرى إلى العالم ذاته الخالق  ،نساء آدم حنين  ،بل أقول امرأته الفرعونية
الالمتغيرة أبداا  - .فى منحوتته ` هى منى تراقب أحوال الليل `  0112البرونزية ذات األبعاد  04 ×04 ×90سم نكتشف كيف
يخلق آدم حنين ` الكتلة – الحظ األبعاد ارتفاعا ا  90وعرضا ا  04وعمقا ا  04وهى متقاربة إلى حد كبير ..إنها كتلة واحدة` هنا
– فى جسد البومه ووجهها المفلطح وأنفها المثلث كاألهرامات وبعينيها النافرتين وجناحيها الملتمين خلف ظهرها وبذيلها
المنسرح قاعدة للمنحوتة من الخلف نكتشف حقيقة مالمح وأسس مدرسة آدم حنين فى الفن النحتى  - .كتلة دابرية بتفاصيل
صغيرة والتفاف جميل ومبهر للجناح األيسر باتجاه الظهر فى الوقت الذى يبرز فيه هذا الجناح متميزاا عن الجناح األيمن فى
سكون الليل ،حيث ترقب ألبومه الدابم

الكتلة المحسوبة
 ويلعب آدم حنين على األشكال ليقدم لنا منحوتته ` الطابر الملعقة ` التى صنعها عام  0190حتى  0224وهى بحجم 0974 ×04×00سم بلون أخضر وبجناحين مستقيمين ملتمين على بعضهما أشبه بمقبض الملعقة تماما ا  ،بينما تبدو كتلة الجسد
محفورة كالملعقة وهى تحمل رأسا ا صغيراا نافراا كالورم عند حافتها  ،ويختفى المنقار والعينان والفم سوى أنف بارز  - .اعتمد
آدم حنين الكتلة ` المتن ` الذى يحمل القصة كاملة ،أما ما هو خارج تلك الكتلة  ،فال يبدو سوى هامش بسيط يحيل المتن /
الكتلة إلى المعنى المراد  - .ويتجلى أدم حنين فى منحوتته الكبرى ` المضجعة التى نحتها عام  0229بؤحجام 12 ×020 ×04
سم من البرونز األسود فى اشتغال جديد على كتلتين فقط وهما المربع والمستطيل  ،حيث امرأة بكل اكتنازها األنثوى تجلس
على كرسى طولى  ،ويدها اليمنى حول بطنها عند الحضن  ،بينما بدت عروق يديها أو ربما شالها تلف به يديها نافراا  - .جسد
المضجعة يستطيل عند األفخاذ ويمتلا بشكل ظاهر ويقصر عند البطن والصدر  ،وثمة مالمح فى الرأس المربع من الصعب
تحديد جهة رإيتها ،كتفاها غير متناظرين تماماا ،بل نرى كتفها األيمن مرتفعا مع حركة اليد اليمنى وكتفها األيسر منخفضا مع
انخفاض اليد اليسرى  ،تناغم حركى جسد فى الكتلة وتالعب فى الرأس المربع بانحراف واضح أيضا ا ` وهذا ما سنجده فى
أغلب تشكالت أعماله الجسدية على مستوى عدم تناظر الكتفين أو انحناءة والتفاته الرأس فى أغلب لوحاته التى سنتحدث
_ `.عنها

التماثل التشكيلى
 فى لوحته ` بومة واقفة `  0190بحجم  09 ×00 ×04سم  ،ال حظ تكرر رمز البومة لديه  ،إنها متحفزة فى برونزرصاصى وهى بقدمين صغيرتين وذيل يتوسطهما وجسد ينفخ لألمام ورأس مستطيل  ،وأنف بارز وعينين جاحظتين  ،وهذا
التكوين اشتغال على انسيابية الصدر نحو األمام وانكسار الكتفين فى قطع مباشر وسريع  .هنا نالحظ المشتركات تتكرر ،
وهى -0 :عدم تناظر الكتفين-0 .الصدر المنتفخ-4 .الكتلة الملتمة -0 .التحفز لالنقضاض ` المعنى المرموز`  .فى منحوتته `
تسامى  0194إلى  0142بؤحجام  41×04×4سم  ،حيث الطابر يمد رقبته الطويلة نحو السماء ،نافخا ا صدره -ثيمة مشتركة

ومكررة – بقدمين يتخللهما فراغ يسند كتلة جسده – عجيزته – مع انحناءات ظاهرة لجناحى الطابر وثمة كتلة تلتم خلف هذا
الطابر الفرعونى  ،إنه يتسامى فى تؤلقه وكؤنه يرقص بقدمين ثابتتين  .ويحيرنا آدم حنين – حقا ا – فى منحوتته كابن متحضر
 0149-0199بحجم  0074×00×94سم الذى أحسب أنه صاغه بؤربع زوايا وبؤربعة وجوه  ،هو جسد مستطيل من البرونز
األسود  ،فيه -0 :الزواية األولى تجسد مستطيالا مقطوعا ا من الوسط-0 .الزاوية الثانية تجسد مستطيالا منحرفا ا بشكل نصف
دابرى -4 .الزاوية الثالثة تجسد مستطيالا بزاوية متعرجة-0 .الزاوية الرابعة تجسد مستطيال بشق طويل من األعلى حتى
المربع األخير من جسد التمثال فى األسفل - .كل هذه الزوايا تشترك مع بعضها بخاصية التشكل الداللى ،حيث نجد كل زاوية
تعطى ملمحا ا وصورة للجسد ،وهى الصورة  0و  0و  4و  0أى بؤربعة أجسد وبـ  4زوايا مشتركة كل زاوية جزء من
الصورة التى قبلها والتى بعدها  - .هذه هى براعة آدم حنين  ،أما الرأس فال وجود له ` إنه كابن متحضر `  ،بل هو موجود
_ .فى الوقت نفسه فى تعرجات سطح الكتلة نفسها ،حيث ترى فيها  0حركات تمثل كل جسد فى سطوح الكابن األربعة

الوردة البرونزية
 فى منحوتة ` الجالسة `  0229 -0110بحجم  002×04 ×00سم نرى أنها شكل مواز تماما ا لمارى نيلوس  ،اللون هو ذاته` البرونز األسود ` مع انسراح األضالع ذاتها ولكن فى وضع جلوس ،بينما كانت مارى نيلوس واقفة .هنا ال يرى من وجه
الجالسة سوى أذن واحدة  ،فالوجه بال أنف أو فم أو عينين .يؤخذ أدم حنين من ` المضجعة ` حركة الكتفين – الحظ عناصر
التكرار – فالكتف األيسر النازل – ال يناظر الكتف األعلى الصاعد-وهذا وجدناه فى ` المضجعة ` وفى ` بومة واقفة ` أيضا ا
– وبذلك يمد أدم حنين الضلع األيمن طويالا ويقصر الضلع األيسر  - .هنا فى ` الجالسة ` يلعب آدم حنين على منطقة الورك
الجالس على كرسى طولى بدون مساند  ،حيث يعتمد انكسارات متداخلة ومتوازية للفافة عند الورك أشبه بالوردة .حيث يطوع
البرونز كالقماش ليخلق منه وردته البرونزية  .تناظر بنيوى  -فى آخر عملين له وهما ` صرخة ` و ` التفاته `  ،األول تمثال
برونزى لغراب والثانى تمثال برونزى لطابر مجهول - .فى صرخة  0112من البرونز بحجم  44 ×042 ×40سم نجد جسداا
يمتلك  4كتل ويستقيم كالسهم فاتحا ا منقاره صارحا ا  ،سهم يريد أن يغادر مكانه /قاعدته  ،يريد أن يطلق قدميه المربوطتين بقوة
إلى كتلة رابعة تشده إلى األسفل  - .دابما ا ما نجد عند آدم حنين جناحى أى طابر لديه ملمومتين ملتصقتين  ،وهذا الجانب
البنيوى فى أعمال آدم حنين قد نجده فى الحياة ذاتها عندما يتحفز كابننا لالنقضاض - .أما منحوتة ` التفاتة `  0222من
البرونز  10 ×42 ×14سم  ،فهى تشكل طيراا يلتفت بزاوية منحرفة – وهذا عنصر بنيوى آخر يتكرر فى أعمال كثيرة لدية
مع محاولة أدم حنين أن يشكل رإوس طيوره إلى األعلى – كما فى ` تسامى ` و ` صرخة ` و ` التفاته` – كذلك نجد الطير
فى ` التفاته ` ينفخ صدره مع أجنحة ملتمة على بعضها  ،وهذه كما أتصور محاولة لتبنى مفهوم الكتلة بنيويا ا  ،حيث تتشكل
لدى آدم حنين مفهوميا أن الجسد كتلة واحدة حتى لو تقسم إلى أجزاء مختلفة  ،فالصدر كتلة والجناحان كتلة والرأس كتلة
والقدمان كتلة  ..هذا ما أراد آدم حنين أن يقولة  .سلمان كاصد

دنيا االتحاد – _ 0202
اسم الشهرة  :آدم حنين
تاريخ الميالد 0101// :
محل الميالد  :القاهرة
التخصص  :نحت المراحل الدراسية  -بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت  - . 0144دراسة بؤكاديمية الفنون الجميلة
الوظابف و المهن التى اضطلع بها الفنان  -رسام صحفى لمدة  02شهور  ( terms .ميونخ ) المانيا لمدة أربعة فصول دراسية
 - .اقام فى باريس منذ  0190كفنان محترف ولم يلتحق باى وظيفة وكان يعيش من انتاجه الفنى  - .أسس سمبوزيوم النحت
الدولى فى اسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام  0119حتى اآلن

األٍامِ اىر ٚعاع تٖا اىفْاُ
 .اىْ٘تٔ تالد  ،األقصز  ،اىقإزج -
 .أىَاّيا -

اىَعارض اىخاصح
 1958 .تَيّ٘خ خاص ٍعزض -
 1961 .تاىقإزج خاص ٍعزض -
 1985 .فياك صاىُ٘ تَْاطثح خاص ٍعزض -
 1987 .تيجينا جاىيز ٙخاص ٍعزض -
ٍ 1988 .يّ٘خ جاىيز ٙخاص ٍعزض -
 1988 .ىْذُ جاىيز ٙخاص ٍعزض -
 1991 .تثاريض اىعزت ٚاىعاىٌ تَعٖذ ٍعزض -
 1995 .اىشات٘ر ٙحظيِ يقاعح تاإلطنْذريح خاص ٍعزض -
 1988 .اىقإزج ـ اىفزّظ ٚتاىَزمش ٗذص٘يز ّحد ٍعزض -
 1999 .ىيجزاّيد أط٘اُ تَحاجز ٍزطَٔ تْي٘ي٘رك اىَرزٗت٘ىيراُ تَرحف اىْحرئ ألعَاىٔ ٍعزض -
 2006 .اىقيعح تح ٚطاس االٍيز تقصز ٍعزض -
 2006 .ىيفِ اىشٍاىل تقاعح ٍعزض -
ّ٘ 2007 .فَثز ٗحزٍٔ خييو ٍحَ٘د ٍحَذ تَرحف ) ٗاحذ أفق ( تقاعح ٍعزض -
ٍ 2010 .ارص – األطنْذريح تَنرثح ) ت٘رذزيح  ( 100تقاعح ذنزيٍَ ٚعزض -

اىَعارض اىجَاعيح اىَحييح
 ( 26 ) 1999 .اىذٗرج اىرشنيييح ىيفُْ٘ اىقٍ٘ ٚاىَعزض -
 ( 28 ) 2003 .اىذٗرج اىرشنيييح ىيفُْ٘ اىقٍ٘ ٚاىَعزض -
 ) .شزف ضيف (  2005اىفُْ٘ تقصز اىْثييح ىيخاٍاخ األٗه اىْحد صاىُ٘ -
 2007 .يْايز ش٘ق ٚأحَذ تَرحف ٕاّٚء اتِ مزٍح تَزمش ) اىعزٗطح ( ٍعزض -
) 2007 .األٗى ٚاىذٗرج ٍصز صاىُ٘( األٗه اىرشنيي ٚاإلتذاع ٍٖزجاُ -
ٍ 2008.اي٘ ٗاحذ آفق تقاعح اىثاّيح اىذٗرج جاىيز ٙصاىُ٘ -
ٍ 2009 .ارص تاإلطنْذريح اإلتذاع تَزمش ) اىْحد ت٘رذزئ ( ٍعزض -
 2009 .ديظَثز ٗحزٍٔ خييو ٍحَ٘د ٍحَذ ٍرحف – ٗاحذ أفق تقاعح ) ٗج٘ٓ ( ٍعزض -
 2010 .اىجذيذج تَصز ) شادين٘ر ( تقاعح طْ٘ ٙذشنييٍٖ ٚزجاُ -

اىَعارض اىجَاعيح اىذٗىيح
 1960 .األٗه اإلطنْذريح تيْاى- ٚ
 1962 .فيْيظيا تيْاى- ٚ
 1980 ، 1981 ،1983 .تاريض ف ٚاىفياك ف ٚشارك -
 1992 .اىذٗى ٚاىقإزج تيْاى- ٚ
 1998 .االط٘د اىجزاّيد ٍِ ترَثاه اىصيِ ف ٚاىْحد طَث٘سيً٘ ف ٚشارك -
 2005 .اإلطنْذريح تَنرثح اىثاّ ٚاىذٗى ٚاىنراب خياه تيْاى- ٚ
 2009 .ي٘ىي٘ – تاىجشائز إقاٍرٔ اىَشٍع اىثاّ ٚاألفزيق ٚاىثقاف ٚاىَٖزجاُ فعاىياخ ضَِ اىرشنيييح اىفُْ٘ ٍعزض -

اىشياراخ اىفْيح
 .ىْذُ  ،تيجينا  ،تاريض ٍ ،يّ٘خ -

اىثعثاخ ٗ اىَْح
 .اىَصزيح اىثقافح ٗسارج ٍِ ذفزغ ٍْحح عاٍيِ ىَذج دراطيح ٍْحح -
 .اآلُ حر ٚع٘دذٔ ٍْذ اىَصزيح اىثقافح ٗسارج ذفزغ ٍْحح -

اىَٖاً اىفْيح اىر ٚميف تٖا ٗ االطٖاٍاخ اىعاٍح
 .تاىٖزً اىفُْ٘ ٍذيْح ٗاجٖح عي ٚاىَيُ٘ اىخشف ٍِ أعَاه ىٔ -
ٗ .اىرعييٌ اىرزتيح ٗسارج ف ) ٚاىحزيح ( ذَثاىٔ اّجش اىثزّٗش ٍِ ٍْٗفذج اىجْاحيِ ٍفزٗدج طي٘رٓ احذ تاىقإزج األٕزاً ٍؤطظح ٍثْ ٚاٍاً ذْرصة -
 1990 .تاىجيشج اىٖ٘ه ات٘ ذَثاه ذزٍيٌ ف ٚشارك -
ٗ .االطنْذريح تاىقإزج اىظيَْا ٍٖٗزجاُ ٍْ 1971ذ ٗاىذٗىيح اىعاٍح ىيَعارض اىرحنيٌ ىجاُ عض٘ -

اىج٘ائش اىَحييح
 .اىفْ ٚىالّراج أٗى ٚجائشج -
 1996 .اىَنزٍُ٘ ٍعزض ف ٚمزً -
 1998 .عاً اىفُْ٘ في اىرقذيزيح اىذٗىح جائشج -
 2004 .عاً ٍثارك جائشج -

اىج٘ائش اىذٗىيح
 1992 .اىذٗى ٚاىقإزج ىثيْاى ٚاىنثز ٙاىجائشج عي ٚحصو -

ٍقرْياخ رطَيح
 هىاك اربعت تماحيم بزووشيت وخامس مه انجبس بىسارة انخقافت . تمخال حامم انقدور مه انبزووش فً حديقت انىحت اندونيت بأمزيكا 0691 حالث قطع بمتحف انفه انمصزي انحديج اهمها تمخال ( انبىمت ) . 0691 -تمخال انحمار انذي حبته انفىان انزاحم رمسيس واصف فً قزيت انحزاويت انجيشة .

 -تمخال طائز مه انزخام االبيض ـ اكاديميت انفىىن ـ روما

