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لميا جريج في "توشيم بيرووتت": االرسم.. ال االتوبة عنه

جاءء في منشورر غاليريي "مرفأ" حولل معرضض لميا جريج االمقامم بعنواانن "توشيم بيرووتت" (حتى 29 كانونن ااألوولل)، أأنن ااألعمالل تلقي االضوءء
على االمرااحل ااألوولى من مبحث ووااسع، ما ززاالت االفنانة في صددد إإنجاززهه حولل االمكانن االبيرووتي. أأما مسعاها عبر هذاا االمبحث، فهو فك

فضاءءااتت االمدينة عن خطابب االتجزئة االسياسي، كما أأنن ااستفهامها هو كيفية سمو ووتفكير االفن فوقق ووخاررجج هذاا االخطابب االذيي يوصم ااألغيارر
وويطلق ااإلتهاماتت عليهم.

ووبالفعل، تلك ااألعمالل، وومثلما بدتت على مختلف ووسائطها، من فيديو ووررسم ووتصوير ووتدووين، لم تكتمل بعد، بحيث أأنن االموااضيع، االتي تريد
تناوولها، تظهر من خاللها في بدئها أأوو في إإقالعها، إإذذ إإنها غرضض مشاهدةة أأكثر منه غرضض تحديق أأوو توُسم.

على أأنن االبدءء، أأوو ااإلقالعع، ال يلغيانن االلحظ إإلى ااألعمالل، االتي قد يصح تقسيمها بين أأعمالل صريحة في طرحح موااضيعها، ووأأعمالل موحية في
تشكيلها. طبعًا، االتصريح، هنا، يرااددفف ااإلددالءء االمباشر، ووااإليحاءء يساوويي االكناية ووااإلنابة.

إإلى االجهة ااألوولى، ينتمي فيديو بعد االنهر، ووهو ووثائقي قصير يتطرقق إإلى نهر بيرووتت على أأساسس مقابالتت مع مالك إإحد االعقاررااتت في جوااررهه،
وومع خلف، ناطورر "مركز بيرووتت للفن"، ووعمالل االبناءء في ووررشش االمباني االمرتفعة في نطاقه، باإلضافة إإلى مطبوعة "ااألووززااعي، خراائط تحولل"،
ووتصميم "ااألووززااعي"، ووررسومم "تواارريخ صغيرةة من ااألووززااعي". فغالبًا، ما تطرحح هذهه ااألعمالل، االنهر أأوو ااألووززااعي، إإما عبر االتسجيل أأوو االتزيين،

لكنها في االحالتين تشير إإلى شرخخ بين بغيتها من تناوولل موااضيعها ووطريقة معالجتها لها، ووال تتواانى عن سدّ هذاا االشرخخ بنقل صورريي أأوو
تخطيطي يتأررجح بين االتقرير، على منواالل تلفزيوني، وواالمسح، على نهج سوسيو-هندسي، في حين أأنن االتفنن يقتصر بضآلته على

.HD االتحسين االمتكئ على االماددةة وواالوسيلة، كالحبر االنفاثث وواالكريستالل االسائل، ووقنوااتت
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ااألعمالل االمقدمة فيه تلقي االضوءء على االمرااحل ااألوولى من مبحث ووااسع
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إإلى االجهة االثانية، تنتمي لوحاتت االنهر ووخط االساحل، االتي من االمتاحح أأوو من ااألجدىى أأنن تكونن محورر االمعرضض وورركيزته. ذذلك أأنها تبتعد عن
االتصريح، تسجيالً ووتزيينًا، ووتذهب إإلى تناوولل موااضيعها على سبيل تشكيلي موحي، يكني االرسم عن االتخريط، ووينيب االجسد عن ااألررضض.

ووال تتوقف هذهه االلوحاتت على خط مستقيم، أأوو مجرىى ددمويي ررأأسي، بل إإنها تبين شعابه، ووتعرجاته، متمكنة منها، وومظهرةةً شدتها. في هذاا،
تساعدها أألواانها االدقيقة في إإيضاحح غايتها، أأيي إإحالة خط االساحل ووااألووززااعي وواالنهر إإلى أأووررددةة ووأأنسجة ووتجويفاتت فيزيقية، تتنامى،

ووتركد، ووتطفح من ووقت إإلى آآخر. فإذذاا كانت االفنانة تريد أأنن "تترجم االسرددياتت" االتي تولدها االفضاءءااتت بتحويلها إإلى أأشكالل شاعرية، فقد
أأددرركت مرااددها في لوحاتها، االتي بمقدووررها، ووعلى عكس ما تشيع االتوبة االمعاصرةة عن االرسم، ووااستخفافها االبصريي به، أأنن تفضي بموااضيعها

إإلى مناظر وومقالب تغنيها، ووتستخلص منها مالمح أأخرىى.

بعد ذذلك، من االممكن االقولل أأنن مبحث لميا جريج االوااسع، "تطريس بيرووتت-ااألووززااعي"، ووفي حالل ااختارر االجهة االثانية، برسمها االموحي، لكي
يوااصل االتقدمم إإلى مقصدهه، قد ينتج أأعماالً بوقع ووأأثر في متلقيها. ووهذاا ال يعني تناززله عن االجهة ااألوولى، بل مدّ االرسم إإليها، ووسحب شدته
عليها، لكي تتالفى االمشهد االتقريريي أأوو تكتفي بإستداانة االمسح، وواالعمل على أأساسه، بال أأيي إإضافة مكتملة، أأكانت تزيينية أأوو غيرها. ووبهذهه

االطريقة، بطريقة ااإليحاءء، كنايةً ووإإنابًة، من االمحتمل أأنن يعلو االفن فوقق خطابب االتجزئة، ووإإذذاا لم يستطع ذذلك، فعلى ااألقل سينجح في
ااإلعرااضض عنه قبل أأنن يحدقق فيه من جديد.
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