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المقدمة

يشــكل كتــاب “ســبعة أيــام فــي عالــم الفــن” إطــارًا زمنيــًا لمرحلــة فارقــة فــي تاريــخ الفــن، ازدهــرت خاللهــا 

ســوق تــداول المنتجــات الفنيــة ازدهــارًا اقتصاديــًا هائــاًل، كمــا شــهدت المعــارض الفنيــة إقبــااًل متناميــًا مــن 

الزائريــن، عــالوة علــى ازديــاد أعــداد الراغبيــن فــي التخلــي عــن وظائفهــم وأعمالهــم اليوميــة كــي يتفرغــوا 

للعمــل فــي المجــاالت الفنيــة.  

يتألــف عامــل الفــن المعاصــر مــن شــبكة عنكبوتيــة فضفاضــة تحتــوي جماعــات فرعيــة ذات اتجاهــات فنيــة 

ــر الكــرة األرضيــة، لكنهــا تتخــذ مــن عواصــم الفــن الرئيســية  متعــددة. وتمتــد هــذه الشــبكة وتتغلغــل عب

حــول العالــم مثــل نيويــورك، ولنــدن، ولــوس انجلــوس، وبرليــن، مراكــز لهــا. ومجتمعــات نابضــة بالحيــاة فــي 

مــدن غالســكو )إســكتلندا( وفانكوفــر )كنــدا(، وميــالن )إيطاليــا.( وتعــد هــذه التجمعــات بمثابــة مناطــق 

خلفيــة لصناعــة المنتجــات الفنيــة وترويجهــا.

 إن مــن أصعــب المهــام وأكثرهــا مشــقة أن يصبــح اإلنســان فنانــًا ناجحــًا يتقبلــه اآلخــرون. أمــا تجــار المنتجات 

الفنيــة القــادرون علــى تصريــف مــا أفرزتــه طاقــات الالعبيــن األخريــن فــي ميــدان الفــن وتعديــل مســارها 

ــة  ــم الفــن ليــس مجــرد مدين ــة فــي هــذا المضمــار. إن عال ــر فعالي ــة أكث ــأدوار محوري فإنهــم يضطلعــون ب

فاضلــة لخــوض التجــارب الفنيــة الجديــدة وتبــادل األفــكار، وإنمــا عالــم يقــوم علــى التمييــز الشــخصي، 

واســتبعاد اآلخريــن مــن الميــدان.   

الفصل األول المزاد العلني

الرابعــة وخمــس وأربعــون دقيقــة بعــد ظهيــرة أحــد أيــام نوفمبر، هكذا تشــير الســاعة في مدينــة نيويورك. 

ــة يضــع لمســاته  ــر الدالليــن فــي مؤسســة كريســتيس للمــزادات العلني ــرغ، كبي كان الســيد كريســتوفر بي

ــة اللــون لوحــات لفنانيــن مــن ذوي  ــة العــرض. ُعلقــت فــوق الجــدران الصناعيــة الرمادي ــرة فــي صال األخي

األســهم المرتفعــة فــي عالــم المــزادات، مثــل ســي تومبلــي وإد روشــا. إن صــوت المطرقــة يلعــب دورًا 

مهمــًا فــي إيجــاد فواصــل ووقفــات ُتفضــي فــي النهايــة إلــى اتخــاذ قــرار بشــأن المًبيعــات، وُتســتخدم 

المطرقــة عندمــا يتوجــب إنهــاء المزايــدة علــى تحفــة فنيــة مــا، لكــن صــوت المطرقــة قــد يمثــل نوعــًا مــن 

العقــاب الليــن لمــن ال يرغــب فــي االســتمرار فــي المزايــدة. ومــن ناحيــة أخــرى يتقــرب بيــرغ مــن مشــاعر 

الزبائــن بطريقــة ماكــرة: “هــذه القطعــة الفنيــة الرائعــة التــي ليــس لهــا مثيــل قــد تكــون مــن نصيبكــم”.  
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أمــا الكابــوس الــذي يــراود الســيد بيــرغ ويقــص مضجعــه ويقلــق منامــه، فهــو أن يخفــق فــي البيــع لســبب 

مــا، بعــد أن تتحــول المزايــدة إلــى لغــز يتعــذر فــك شــيفراته. ثمــة أنــاس ُكثــر يتوقــون إلــى االســتيالء علــى 

الدفتــر الســري الــذي يحتفــظ بــه بيــرغ، والــذي يضــم المعلومــات والبيانــات واإلرشــادات الخاصــة بكيفيــة 

المنــاورة فــي صالــة المــزادات. إن هــذا الدفتــر المجهــول يشــتمل علــى ســيناريوهات تخــص عمليــات البيع. 

والدفتــر الــذي فــي حوزتــه الليلــة، يتكــون مــن ســت وأربعيــن صفحــة بهــا ســتة وأربعــون ســيناريو ســيتم 

توظيفهــا لبيــع ســت وأربعيــن قطعــة فنيــة. وبالدفتــر صفحــة واحــدة تضــم جــدواًل تفصيليــا فيــه بيانــات 

عــن األماكــن التــي ســيجلس فيهــا المزايــدون والزبائــن، وبيانــات عــن إمكانيــة مشــاركتهم فــي المزايــدة، 

ومعلومــات عــن المزايديــن المحتمليــن إن كانــوا مــن المشــترين المغامريــن أو مــن صغــار المشــترين.  

مــن المفتــرض أن يتــم بيــع اللوحــات المعروضــة والمنتجــات الفنيــة هــذه الليلــة بأســعار تبــدأ مــن 90.000 

دوالر للوحــة واحــدة، علــى أن يرتفــع الســعر حســب نوعيــة اللوحــات المعروضــة ووفــق رغبــات الحضــور. 

ُيعــّد بيــرغ الــدالل رقــم واحــد فــي مؤسســة كريســتيس، وبســبب شــخصيته الجذابــة وتألقــه وقدرتــه علــى 

التحكــم والســيطرة علــى مجريــات األحــداث داخــل صالــة المــزاد،  يمتلــك بيــرغ خيــااًل واســعًا يتعــدى لغــة 

األرقــام والمبالــغ التــي ينــادي بهــا طــوال العــرض. وحتــى فــي هــذا الركــن المحــدود مــن عالــم الفــن، 

نجــد أن العامليــن فيــه لديهــم شــخصيات ذات حيثيــة وحضــور دائــم. إن الضغــوط التــي يمارســها الجمهــور 

وعامــة النــاس، تكــون غيــر مألوفــة نســبيًا بالنســبة إلــى مــن يتعاطــون الفــن المعاصــر للمــرة األولــى، فلــم 

يســبق أن تــم بيــع المنتجــات الفنيــة التــي أبدعهــا الفنانــون المعاصــرون وســط حضــور وصخــب جماهيرييــن 

إال منــذ أواخــر الخمســينيات مــن القــرن المنصــرم. أمــا بالنســبة إلــى الفنانيــن غيــر المعاصريــن، فقــد بيعــت 

أعمالهــم فــي منــاخ مختلــف تمامــًا. وعلــى ســبيل المثــال فقــد اكتســب بيكاســو شــهرته مــن خــالل عالــم 

خــاص مــن النخبــة وصفــوة المجتمــع الفنــي. كمــا عرفــه العامــة مــن النــاس، وكانــوا ينظــرون إلــى أعمالــه 

باســتهزاء ويقــول واحدهــم: “إن أصغــر أبنائــي يمكنــه أن يرســم لوحــات مماثلــة للوحــات بيكاســو”. ولكــن 

عامــة النــاس ال يشــعرون بالصدمــة بســبب األســعار الفلكيــة التــي بيعــت بهــا لوحــات بيكاســو لســبب 

منطقــي، وهــو أن هــؤالء النــاس لــم يشــهدوا عمليــات البيــع، ولــم يكــن لديهــم علــم بمــا يحــدث فــي 

الدهاليــز الخفيــة لعالــم الفــن. أمــا اليــوم فــإن أخبــار الفنانيــن تتصــدر عناويــن الصحــف، ألن ثمــة مــن اشــتروا 

إنتاجهــم بأثمــان باهظــة بعــد عــرض تلــك المنتجــات فــي صــاالت المــزادات العلنيــة. وحســب قــول بيــرغ: 

»فــإن التكالــب علــى أعمــال الفنانيــن المعاصريــن يعــود إلــى قلــة األعمــال الفنيــة المعروضــة التــي ترجــع 

إلــى األزمنــة الغابــرة”.   

إن جميــع شــركات المــزادات العلنيــة التجاريــة تخضــع لقانــون غيــر مكتــوب أال وهــو عــدم محاولــة بيــع أي 

منتــج فنــي لــم يمــر علــى إنتاجــه عامــان علــى األقــل. 
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 وحســب مــا قالــه لــي أحــد عاملــي مجموعــة شــركات كريســتيس فــي لحظــة شــهامة: “إننــا ال نتعامــل 

مــع الفنانيــن وإنمــا مــع أعمالهــم، فمــن األفضــل أن يتعامــل المــرء مــع تلــك األعمــال الفنيــة بشــكل مباشــر. 

لقــد أمضيــت وقتــًا طويــاًل فــي صحبــة الفنانيــن، واكتشــفت أنهــم شــخصيات غريبــة األطــوار. إنهــم أنــاس 

ــة لتســويق  ــان قــد تــؤدي إلــى توقــف إنتاجــه، لكنهــا تفتــح آفاقــًا رحب مزعجــون. وهكــذا فــإن وفــاة الفن

إبداعاتــه بشــكل مناســب فــي ســوق الفــن”.

ومــن المتعــارف عليــه، أن الفنانيــن ال يشــاركون فــي أســواق المــزادات العلنيــة. وقــد يشــعر الفنانــون بخيبة 

األمــل، ألن الشــركات التــي تنظــم المــزادات تتعامــل مــع الفــن باعتبــاره ســلعة تجاريــة تبــاع وتشــترى. 

فالنــاس فــي صالــة المــزادات يتحدثــون عــن اللوحــات الفنيــة والصــور والتماثيــل وفــق أنهــا صفقــات تجاريــة 

أو أصــول ثابتــة أو ممتلــكات ماديــة تشــبه العقــارات.

إن اإليمــان بالقــدرة الفطريــة علــى فــرز الغــث مــن الســمين هــي ســيمة كل جامعــي التحــف الفنيــة 

والمستشــارين الفنييــن والتجــار. كل هــؤالء يعشــقون الخــوض فــي الحديــث عــن غرائزهــم الفنيــة. ومــع 

ذلــك، فمــن النــادر أن يجــد المــرء متخصصــًا فــي المجــال الفنــي يعتــرف بأنــه ال يقــرأ شــيئًا عــن عالــم الفنون.  

إن ســيكولوجية الشــراء معقــدة للغايــة، بــل يمكــن القــول إنهــا حالــة ســيكولوجية شــاذة. فــي ســوق الفــن 

ثمة أشــياء ال يمكن مقاومتها عند البيع والشــراء ســواء كان ذلك بســبب المنافســة الشرســة أو المردود 

المــادي أو أســباب أخــرى يصعــب تحديدهــا .

تشــير عقــارب الســاعة إلــى 6.35 مســاًء، وال تكــف األبــواب الــدوارة عــن الحركــة، تمــر مــن األبــواب بشــكل 

متواصــل حشــود مــن حاملــي التذاكــر الذيــن يتقاطــرون علــى المــكان.  

كان الجمــع يضــم ضيوفــًا مــن مختلــف الجنســيات جــاؤوا مــن شــتى أرجــاء العالــم. يعيــش فــي بلجيــكا 

وسويســرا أكبــر نســبة مــن جامعــي الفنــون المعاصــرة حــول العالــم. وحتــى انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة، 

كانــت فرنســا تحتــل المركــز األول فــي مجــال بيــع وشــراء المنتجــات الفنيــة وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

-وحتــى الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي- كانــت لنــدن عاصمــة للمــزادات الفنية،  أمــا اآلن فتأتي العاصمة 

البريطانيــة فــي المركــز الثانــي حيــث يفضــل التجــار المزايــدة عبــر الهاتــف بــداًل مــن الذهــاب إلــى مدينــة 

ــورك فــي عــام 1977، ولكــن  ــدأت شــركات كريســتيس فــي إقامــة المــزادات فــي نيوي ــاب. لقــد ب الضب

أصبــح المشــهد اآلن مختلفــًا تمامــًا. وحســب قــول أحــد الخبــراء الفنييــن: “فــإن الســوق مفعــم بالحركــة”.   

يبــرز الســؤال التالــي: مــن الــذي يشــتري مــن المــزادات؟ بالتأكيــد ثمــة جامعــو تحــف جــادون يســعون إلــى 

اقتنــاء المنتجــات الفنيــة. إن هــذه المنتجــات قــد تبــدو أقــل ســعرًا لمــن يرجــو خــوض مغامــرة الشــراء.    
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ــح ذات النظــام التسلســلي الهرمــي إذ يمكــن ألي شــخص أن  إن المــزاد العلنــي قــد أنهــى زمــن اللوائ

يقفــز إلــى صــدر القاعــة مباشــرة ويصبــح فــي أول الطابــور بمجــرد رفــع إصبعــه.

 قفــزُت الســاللم المؤديــة إلــى صالــة البيــع ولحقــُت ببقيــة أعضــاء الوفــود الصحفية الذيــن يتقاطرون على 

ــا ال مــكان للجلــوس.  الغرفــة، ثــم تــم حشــرهم فــي أحــد جوانبهــا، وظلــوا واقفيــن علــى أقدامهــم.  هن

ويبــدو مــن هــذه الترتيبــات المكانيــة أن ثمــة رســالة يتــم توجيههــا إلــى المراســلين والصحفييــن بــأن التزمــوا 

حدودكــم. يتــوق معظــم المراســلين الصحفييــن الموجوديــن هنــا إلــى الحصــول علــى المعلومــات المتاحــة 

حتــى إن كانــت ضئيلــة. لــم تكــن المزايــدات علــى العشــر صفقــات األولــى تجــري عبثــًا وإنمــا تمــت وفــق 

نظــام ممنهــج ومخطــط لــه مــن جانــب شــركة كريســتيس بحيــث تتصاعــد األســعار ويتــم اختــراق األرقــام 

القياســية، وهكــذا يتــم تجــاوز علــى ســعر كان محــددًا لــكل صفقــة قبــل بــدء المــزاد. وعنــد وصولنــا إلــى 

الصفقــة الثانيــة عشــرة أو الثالثــة عشــرة نبــدأ فــي التعامــل مــع األســعار بشــكل أكثــر جديــة. أمــا الموظفون 

الذيــن يمثلــون شــركة كريســتيس، الجالســون فــي جــوار الهواتــف يتلقون المكالمات الخارجيــة، فقد تدربوا 

علــى كيفيــة رفــع درجــة اإلثــارة فــي القاعــة، ولذلــك فــإن المزايديــن المحتمليــن عبــر الهاتــف يتســببون 

فــي بــث روح المنافســة بفضــل أســاليبهم، التــي يجســدها الموظفــون الجالســون عنــد الهواتــف.  

تــم بيــع آخــر صفقتيــن مــن دون ضوضــاء. وبعــد انتهــاء بيــع كل صفقــة كنــا نســمع صــوت المطرقــة مصحوبًا 

بصــوت بيــرغ يقــول: “شــكرًا لكــم”. اآلن أرى زمــرًا مــن النــاس وقــد ســارعوا فــي الخــروج مــن القاعــة. وبينمــا 

كنــت أخطــو خارجــة عبــر البــاب الــدوار وقــد بــدأت فــي استنشــاق هــواء نيويــورك البــارد، مــرت بخاطــري، 

عــدة عبــارات اصطالحيــة تعــود إلــى المســرح الرومانــي القديــم: “إنهــا صناعــة المــوت” “يجــب قتلــه”.   

الفصل الثاني منتدى النقد الفني

فــي معهــد كاليفورنيــا للفنــون، يكــون المــرء دائمــًا علــى موعــد مــع وجــه آخــر مــن وجــوه عالــم الفــن 

وتجلياتــه المتنوعــة. أنــت هنــا علــى لقــاٍء مــع أعمــال فنيــة مازالــت قيمتهــا التجاريــة- حتــى هــذه اللحظــة- 

مهملــة. وصــل مايــكل آشــر إلــى الغرفــة فــي العاشــرة صباحــًا. منــذ زمــن بعيــد يتولــى آشــر تدريــس مســاق 

المنتــدى النقــدي الــذي تحــول إلــى أســطورة علــى يديــه، والمنتــدى النقــدي هــو نــدوة أكاديميــة يقــوم 

الطلبــة الذيــن يدرســون الفــن عبــره بعــرض أعمالهــم حتــى يتــم تقييمهــا وإلقــاء الضــوء عليهــا مــن أكثــر مــن 

زاويــة نقديــة. وبســبب زهــده فــي الحيــاة وتقشــفه وانصرافــه إلــى اهتمامــات خياليــة وربمــا غيبيــة، بــدا 

آشــر وكأنــه راهــب يرتــدي مالبــس عاديــة.

 ســمح لــي بحضــور المحاضــرة باعتبــاري مســتمعة، لكنــه لــم يــأذن لــي بالحديــث فــي أي لحظــة ألن ذلــك 

قــد يــؤدي إلــى قلــب األمــور رأســًا علــى عقــب. 
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مــن األعمــال التــي تحمــل توقيــع آشــر، عمــل يتضمــن إزالــة أحــد الجــدران الفاصلــة بيــن مكتبــه والفضــاء 

المخصــص لعــرض المنتجــات الفنيــة للبيــع حتــى يتــم تســليط الضــوء علــى األعمــال التجاريــة، التــي تهــدف 

إلــى جنــي المــال بينمــا تتــم عمليــات صناعــة الفــن الــذي ال يقــدر بثمــن داخــل المكتــب.

 وآشــر ليــس لــه وكالء وال يتعامــل مــع التجــار ألن أعمالــه الفنيــة ليســت معروضــة للبيــع بشــكل عــام. 

عندمــا ســألته إبــان إحــدى المقابــالت فــي مناســبة أخــرى عمــا إن كان باســتطاعته أن يقــاوم إغــراء ســوق 

الفــن، فقــال لــي بطريقــة جافــة: “أنــا أتجنــب األشــكال الفنيــة التــي تصلــح أن تكــون ســلعًا أو بضاعــة تبــاع 

وتشــترى”. وعلــى الرغــم مــن أن آشــر لــه بــاع طويــل فــي الفنــون ومشــاركات ال نهايــة لهــا فــي المتاحــف، 

فــإن أهميــة فنــه تكمــن فــي الطريقــة التــي أســهم فيهــا هــذا الفــن بشــكل فعــال ومؤثــر فــي تشــكيل 

الثقافــة الشــفاهية فــي عالــم الفــن، فأعمالــه -كانــت علــى الــدوام- مصــدرًا لإللهــام والتنــدر ورافــدًا مهمــًا 

للحكايــات التــي تنتقــل مــن فنــان  إلــى آخــر عبــر األجيــال المتعاقبــة. إن آشــر ظــل يواظــب علــى تدريــس 

مســاق “منتــدى النقــد الفنــي” منــذ عــام 1974. وقــد تحــدث كبــار الفنانيــن أصحــاب الشــهرة العالميــة 

مــن أمثــال ســام دورانــت، وديــف موليــر، عــن هــذا المســاق، الــذي يشــرف عليــه آشــر. وقــد أجمــع هــؤالء 

الفنانــون أن هــذا المســاق النقــدي يعــد واحــدًا مــن المســاقات الدراســية التــي ال ُتنســى، والتــي أســهمت 

فــي تشــكيل وعيهــم الفنــي وتجربتهــم فــي عالــم الفــن.

ــة  ــان باإلضافــة إلــى طالــب واحــد ســوف يعرضــون أعمالهــم فــي هــذا اليــوم. دخــل الطلب    ثمــة طالبت

إلــى الغرفــة، تتــراوح أعمارهــم بيــن 28  و30 عامــًا، وهــم فــي الســنة الثانيــة مــن برنامــج ماجســتير الفنــون 

الجميلــة. أحدهــم اســمه جــوش، قــام بإخــراج كل محتويــات حقيبــة الصــور أمــا هوبــز فقــد احتلــت مقعــدًا. 

وبــدأت فيونــا فــي إفــراغ حقيبتهــا مــن الزجاجــات. 

منــذ الســتينيات مــن القــرن المنصــرم  أصبحــت درجــات الماجســتير فــي الفنــون الجميلــة بمثابــة البــاب الذي 

يدخــل منــه الفنانــون إلــى عالــم الفــن، علــى أن يكــون ذلــك متبوعــًا بحصولهــم علــى الجوائــز وقيامهــم 

بالتدريــس أو مواصلــة الدراســة فــي  إحــدى المعاهــد المتخصصــة مــع تكليــف مندوبيــن أو وكالء للقيــام 

بتســويق أعمالهــم وعرضهــا، ثــم  إظهارهــا فــي المجــالت والدوريــات المتخصصــة، ووضــع أعمالهــم ضمن 

المجموعــات الفنيــة الذائعــة الصيــت، ومــن ثــم الســماح لهــم بعــرض أعمالهــم فــي المتاحف، يليــه دخولها  

إلــى عالــم المعــارض الدوليــة، وأخيــرًا حصــول أعمالهــم علــى رضــا جامعي التحف والتجــار، وبالتالي عرضها 

للبيــع فــي المــزادات العلنيــة.

تدفقــت أعــداد البــأس بهــا مــن الطلبــة إلــى الغرفــة، إن عمليــة النقــد الجماعــي لعمــل مــا، تــؤدي إلــى 

نتائــج مبهــرة ال مثيــل لهــا. قــام جــوش بتعليــق لوحتيــن جميلتيــن مرســومتين بالقلم الرصاص فــوق الحائط. 

فــي الســاعة  10.25 صباحــًا كان الجميــع جالســين علــى مقاعدهــم فــي قاعــة المنتــدى. جلــس مايــكل 
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آشــر وهــز رأســه وهــو ينظــر إلــى جــوش، وهكــذا أعطــاه إشــارة البــدء. كان جــوش جالســًا فــي صــدر الغرفــة. 

انطلــق قائــاًل: “قمــت ببعــض األعمــال التــي تتعلــق بالعنصريــة والهويــة عندمــا كنــت طالبــًا فــي المرحلــة 

الجامعيــة األولــى، واعتبــرت نفســي دائمــًا جــزءًا مــن ثقافــة الهيــب هــوب، أكثــر مــن كونــي منتميــًا إلــى 

تــراث  الكليزمــر “.  بعــد أن انتهــى جــوش مــن الــكالم، بــدأ معظــم الطــالب ينظــرون تحــت أقدامهــم، 

أمــا آشــر فقــد كان علــى وشــك الحديــث ثــم انحنــى ناحيــة جــوش، لكنــه لــم ينطــق ببنــت شــفة. بــدأت 

المناقشــات فــي المنتــدى تتفــرع وتتشــعب وتأخــذ منعطفــات متباينــة، وظــل األمــر هكــذا لمــدة تزيــد عن 

ســاعتين مــن الوقــت. وعلــى الرغــم مــن أن المناقشــات كانــت جــادة وبهــا قــدر مــن الــذكاء والفطنــة، فــإن 

الطلبــة لــم يشــتبكوا نقديــًا وبشــكل فاعــل ومؤثــر مــع لوحــات جــوش. 

تشــير عقــارب الســاعة إلــى الواحــدة والربــع بعــد الظهــر. نحــن اآلن نقبــع داخــل جــدران المنتــدى فــي حالــة 

مــن الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة. علــى حيــن غــرة بــدأ آشــر ينطــق كلماته األولى.   قــال مخاطبًا الطلبة: 

“عفــوًا، اســمحوا لــي”. رفــع الطلبــة رؤوســهم وهــم يســترقون الســمع إلــى تعليقــات آشــر. نظــر آشــر إلــى 

لوحــة جــوش فــي محاولــة لتحليــل اللوحــة فــي إطــار مــا أســماه بنظريــة “الغيــاب الفنــي المحــدود”. قــال 

لجــوش إن ثمــة عنصــرًا غائبــًا هنــا: “لمــاذا لــم تقــدم لنــا هــذه اللوحــة فــي ســياق موســيقي أو لغــوي علــى 

األقــل؟”. وبعــد أن انتهــى آشــر مــن طــرح ســؤاله، انطلقــت عــدة مناقشــات فــي الغرفــة عــن المفاهيــم 

الفنيــة التــي تكمــن وراء اللوحــة. 

تعــد المنتديــات النقديــة الجمعيــة ركنــًا فــي مناهــج الفنــون األمريكية من دون اســتثناء، لكنها أقل انتشــارًا 

فــي أوروبــا وأماكــن أخــرى حــول العالــم. ويســعى معظــم األســاتذة فــي مجال الفن إلى تدريســها. 

معظــم المؤسســات التعليميــة التــي تمنــح درجــات فــي الفنــون تغــض الطــرف عــن ســوق الفــن أمــا 

معهــد الفنــون فــي كاليفورنيــا فقــد أدار ظهــره لســوق الفــن متجاهــاًل وجــوده. ومــع ذلــك فــإن ثلــة مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس العملييــن، مــن أصحــاب الفكــر الواقعــي، يعتقــدون أن الطــالب ينبغــي عليهــم إنتاج 

مشــاريع فنيــة بمعــزل عــن التغيــرات والتقلبــات التــي تشــهدها ســوق الفــن.    

تشــير عقــارب الســاعة إلــى 6.20 بعــد الظهــر. لــم يكــن الجــدل يســير فــي دوائــر وإنمــا كان يتخــذ مســارًا 

حلزونيــًا لولبيــًا ليــس لــه معالــم ثابتــة. إن الطالــب الناجــح هــو فنــان ناجــح بــال شــك. ولقــد تــم قبــول الطلبــة 

باألقســام المخصصة لدراســة الفن بفضل روح التمرد التي تســكنهم وبســبب مجموعة الصور والرســوم 

التــي رســموها ولــم ُتعلــق علــى الجــدران بعــد. 

تشــير عقــارب الســاعة إلــى التاســعة والربــع ليــاًل، ويبــدو أن آشــر هــو عضــو هيئــة التدريــس الوحيــد الموجود 

داخــل الحــرم الجامعــي. ذات مــرة قــال لــي آشــر “ال أومــن بنظريــة الوقــت، إن المســألة تتعلــق بكيفيــة ســير 
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األمــور فــي الواقــع”. والمؤكــد أن آشــر لــم يعــد يتذكــر بالتحديــد كيــف ومتــى خرجــت األمــور عــن الســيطرة 

فــي أثنــاء المنتــدى، قــال لــي: “كان الطــالب يريــدون االســتمرار فــي الحديــث قلــت لنفســي: ولكننــا ال 

يمكــن أن نجلــس هنــا إلــى مــاال نهايــة”. عقــارب الســاعة تشــير إلــى 12.55 بعــد منتصــف الليــل، ومــازال 

الحضــور فــي حالــة مــن اليقظــة، فقــد شــهدت القاعــة تحالفــات، ومواجهــات، وغــزاًل وكراهيــة ومناوشــات 

عديدة.

الفصل الثالث معرض الفنون

هــذا هــو الثالثــاء الثانــي فــي شــهر يونيــو، إننــي اآلن فــي سويســرا. تشــير عقــارب الســاعة إلــى 10.45 

صباحــًا. مــن المتوقــع أن ُيفتــح أهــم معــرض للفنــون فــي العالــم بعــد 15 دقيقــة.

يقــف جامعــو التحــف مــن أصحــاب المالييــن- وبعضهــم بالطبــع- يمتلــك بالييــن الــدوالرات فــي حشــد 

متــراص ومحكــم وقــد أمســكوا ببطاقــات الدعــوة المخصصــة لكبــار الضيــوف. فــي األيــام الخوالــي كانــت 

عمليــات البيــع فــي ســوق الفــن تتــم بشــكل بطــيء للغايــة، وكان بعــض جامعــي التحــف يتســكعون فــي 

الصــاالت حتــى اللحظــات األخيــرة قبيــل إغــالق المعــرض. عندئــذ كانــوا يســيرون الهوينــى وهــم فــي 

طريقهــم إلبــرام الصفقــات الرابحــة أمــا اآلن فقــد تغيــرت األمــور، وال يمكــن ألحدهــم أن يفعــل ذلــك، 

فعنــد الظهيــرة لــن يجــد هــؤالء التجــار شــيئًا باقيــًا فــي صــاالت العــرض يمكنهم شــراءه. لقــد كان االنتعاش 

المتصاعــد الــذي يشــهده ســوق الفــن موضوعــًا للنقــاش والجــدل. مــن الواضــح أن معظــم مــن يســتثمرون 

أمــوااًل طائلــة فــي عالــم الفــن يتحدثــون طــوال الوقــت عــن ميــزان التضخــم. وكان واضحــًا للعيــان أن أكثــر 

مــن مائــة طائــرة نفاثــة خاصــة قــد هبطــت فــي مطــارات مدينــة بــال إبــان الســاعات الـــ24 المنصرمــة.  

إن السويســريين يختلفــون عــن ســائر البشــر، فهــم حريصــون علــى تطبيــق القواعــد والقوانيــن بقــدر حــرص 

الشــعوب والجنســيات األخــرى علــى خرقــه، لقــد وقعــت مصادمــات بيــن السويســريين المشــرفين علــى 

ــة  ــوا التســلل إلــى الصال المعــرض ومجموعــات مــن جامعــي التحــف والمستشــارين الفنييــن الذيــن حاول

ــل أن  ــرام الصفقــات قب ــل الموعــد المحــدد لالفتتــاح مــن أجــل المــرور علــى أجنحــة العــرض بهــدف إب قب

يتمكــن الحضــور مــن الدخــول إلــى صالــة العــرض. 

تتــم فعاليــات معــرض بــال للفنــون داخــل مبنــى قــد تــم تصميمــه لهــذا الغــرض حصريــًا، وعندمــا تــم افتتــاح 

ــال للفنــون للمــرة األولــى فــي عــام 1970 كان يبــدو وكأنــه ســوق لبيــع الســلع المســتعملة،  معــرض ب

وكان العارضــون والتجــار يتوافــدون علــى المعــرض وفــي أيديهــم لفائــف عبــارة عــن لوحــات ورقيــة وزيتيــة، 

وكان منهــم مــن يحمــل هــذه اللفافــات تحــت إبطــه. أمــا اآلن فقــد اســتطاع المعــرض أن يوفــر بيئــة 

مناســبة ومحترمــة لعــرض اللوحــات والفنــون. 
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تشــير عقــارب الســاعة  إلــى  10.55 صباحــًا. بعــد خمــس دقائــق ســوف تفتــح أبــواب المعــرض لدخــول كبــار 

الشــخصيات.  يجــب علــى جامــع التحــف أن يــدرك أن مجموعــة األيقونــات التــي يســعى لجمعهــا تعتمــد 

علــى رؤيتــه الشــخصية ولذلــك ال يوجــد أي شــخص آخــر يمكنــه أن يســرق حلمــه. أمــا المطلعــون علــى 

األمــور مــن داخــل عالــم الفــن، فإنهــم يتبعــون اســتراتيجية مشــددة تكفــل لهــم جمــع التحــف المناســبة 

التــي أبدعهــا الفنــان المناســب حتــى يتــم بيعهــا وتســويقها بالطريقــة المناســبة إلــى الشــخص المناســب. 

ثمــة دوافــع تحــث المــرء علــى اقتنــاء التحــف ومــن بينهــا عشــق الفــن فــي حــد ذاتــه، وقــد يقبــل شــخص 

مــا علــى شــراء المنتجــات الفنيــة ألنــه ينتمــي إلــى الجمعيــات الخيريــة ومؤسســات البــر التــي ترغــب فــي 

دعــم الفنانيــن.

ــر األبــواب الــدوارة، مــن الواضــح أن  ــاح. اآلن يتدافــع جامعــو التحــف عب الحاديــة عشــرة، إنــه وقــت االفتت

ــا الطابــق  ــة الرابحــة قــد تالشــت جموعهــم حيــث تفرقــوا فــي أركان وزواي ــن عــن الصفقــات الفني الباحثي

األرضــي أمــا الباحثــون عــن “الفــن الناشــئ” فقــد احتشــدوا فــي المصاعــد المتحركــة فــي طريقهــم إلــى 

الطابــق العلــوي. ومــع تدافــع الحشــود انجرفــُت نحــو الســاللم الكهربائيــة ووجــدت نفســي فــي الطابــق 

العلــوي فــي مواجهــة مــع معــرض الفنانــة باربــرا غالدســتون. فــي معــرض بــال تقــع حامــالت اللوحــات 

المخصصــة لعــرض إنتــاج باربــرا فــي موقــع فريــد، حيــث تشــغل المنصــة الخاصــة بهــا مكانــًا فــي الصــف 

األول المطــل علــى الصالــة، إنــه موقــع مناســب لمعــرض دأبــت باربــرا علــى إقامتــه باســتمرار منــذ عــام 

1980. احتــل معــرض باربــرا قمــة عالــم الفــن فــي مدينــة نيويــورك، وهــو عالــم ينطــوي علــى منافســات 

شرســة. وقفــت باربــرا أمــام لوحاتهــا. ال يمكــن ألحــد أن يتخيــل أن هــذه المــرأة كانــت ذات يــوم مجــرد ربــة 

منــزل فــي رود آيالنــد بنيويــورك، إن أعمــال باربــرا التــي أبدعتهــا بيــن جــدران منزلهــا تســلب األلبــان وتجــرد 

النقــاد مــن جميــع أســلحتهم. 

اعترفــت باربــرا بــأن أجندتهــا الفنيــة قــد تغيــرت تمامــًا وأصبحــت أكثــر تعقيــدًا، ألن الفنــان فــي الوقــت 

الحالــي يبــدع األعمــال الفنيــة بنيــة البيــع ويجــب أخــذ هــذا األمــر علــى محمــل الجــد. ومــع ذلــك فــإن ثمــة 

فنانيــن يبتكــرون أعمــااًل بهــدف كســب قــوت يومهــم، وفــي الوقــت نفســه يبدعــون أعمــااًل أخــرى بهــدف 

وضعهــا فــي المجموعــات الفنيــة التــي تقتنيهــا المتاحــف والمعــارض.   

تشــير عقارب الســاعة إلى الثامنة مســاًء، ولم يتبق إال أقل من ســاعة قبل إغالق المعرض. كانت حشــود 

المتســوقين المتعبــة تســير بتثاقــل وإجهــاد، وهــي فــي طريقهــا إلــى المخــرج األمامــي للمعــرض. بيــن 

الحشــود رأيــت شــابًا كان يســير بســرعة ويقفــز إلــى األمــام إنــه ســاندي هيليــر. قــام بتحيتــي الشــاب البالــغ 

مــن العمــر 34 عامــًا يعمــل مستشــارًا فنيــًا. قــال لــي بصــوت مفعــم بــروح االنتصــار: “يبــدو  أننــا اســتطعنا 

شــراء زهــاء  أربعيــن قطعــة مــن المعــرض”. يتولــى هيليــر إدارة المجموعــات الفنيــة لســتة مــن كبــار المديرين 
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الحالييــن فــي شــارع وول ســتريت فــي نيويــورك، ومعظمهــم مــن أصحــاب المليــارات واختــاروا هيليــر 

ليقــوم بهــذه المهمــة. بمجــرد أن ُفتحــت األبــواب األماميــة للمعــرض، هبــت علينــا النســمات المســائية. 

فــي حيــن كنــت أتلــكأ ألشــاهد الحشــود المتعبــة وهــي فــي ســبيلها إلــى الخــروج. رأيــت جيرمــي ديليــر، 

وكان الرجــل فــي حالــة مــن الحيــرة واالرتبــاك. هــذا الفنــان البريطانــي الفائــز بجائــزة تيرنــر وصاحــب الخبــرة 

الكبيــرة فــي إدارة المتاحــف، كان هنــا مــن أجــل المشــاركة فــي معــرض “فــن بــال حــدود” الــذي أقيــم علــى 

هامــش معــرض بــال. ســألته: “هــل أمضيــت يومــًا ســعيدا” قــال: “كان يومــًا مضحــكًا إن نوعيــة الفــن الــذي 

ُيعــرض اآلن حــول العالــم تصيبنــي باإلحبــاط. قــد يبــدو ذلــك فنــًا مــن وجهــة نظــر بعضهــم، لكننــي ال أراه 

فنــًا. أنــا لســت رجــاًل ذا نزعــات تجاريــة، وليــس عنــدي أي ميــول ماديــة. لــو كنــت كذلــك مــا أبدعــت الفنــون 

التــي أعتــز بهــا. إن الفــن الــذي أنتجــه ليــس للبيــع”. 

الفصل الرابع الجائزة

تمــام التاســعة والنصــف صبــاح االثنيــن األول مــن ديســمبر. كان متحــف تيــت البريطانــي،  )وهــو المتحــف 

األصلــي للفنــون، المنتصــب عنــد منبــع النهــر علــى مقربــة مــن متحــف تيــت للفــن الحديــث التابــع لــه( لــم 

يفتــح بعــد أبوابــه للجمهــور، رغــم مــرور نصــف ســاعة علــى الموعــد المحــدد. داخــل المتحــف وفــي صــرح 

ُبِنــي فــي الســبعينيات علــى الطــراز الـــڤيكتوري القديــم، كان الســير نيكــوالس ســيروتا مديــر المتحــف 

بصحبــة لجنــة التحكيــم الرباعيــة يلقــون نظــرًة فاحصــة أخيــرة علــى معــارض الفنانيــن األربعــة الذيــن وصلــوا 

لنهائيــات جائــزة تيرنــر وهــي المنافســة الدوليــة األشــهر فــي عالــم الفــن المعاصــر. لــم يطــل حديــث 

المحكميــن إلــى بعضهــم. كانــوا يتأملــون األعمــال الفنيــة ويتحسســون آراء بعضهــم اآلخــر، وقــد اعتــرف 

لــي أحدهــم مؤخــرا بأنــه وبالتدريــج راَح يبــذل مــا فــي وســعه كــي يظــل واســع الصــدر، وأنــه عكــف علــى 

اســتظهار الحجــج التــي تدعــم اختيــاره.  

فــي تمــام العاشــرة وفيمــا كان الزائــرون يعبــرون المدخــل األمامــي للمتحــف، كانــت لجنــة تحكيــم جائــزة 

تيرنــر تجلــس فــي غرفــة اإلدارة ذات الســقف المقبــب، التــي تســتعمل عــادًة فــي اجتماعــات مجلــس 

أمنــاء المعــرض. وفــي هــذا اليــوم يتعيــن عليهــم تحديــد الفائــز. فــي وقــت متأخــر مــن هــذه األمســية 

ســيقوم مضيــف مــن أعــالم المشــاهير بتقديــم شــيك بمبلــغ 25000 جنيــه إســترليني لفنــان واحــد مــن بين 

المترشــحين، فــي حفــل يبــث علــى شاشــات التليفزيــون الوطنــي. وقــد ضمــت الئحــة األعــالم المشــاهير 

الســابقين برايــان إينــو وتشــارلز ساتشــي ومادونــا. وفــي هــذه الليلــة ســتقوم يوكــو أونــو بتقديــم الجائــزة. 

وســوف يجلــس المتســابقون علــى الجانبيــن محاوليــن إبــداء االبتهــاج واالستبشــار وقــد حــاز كل منهــم 

جائــزة ترضيــة تبلــغ قيمتهــا 5000 جنيــه إســترليني.
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وفيمــا ال تمثــل جوائــز الفــن أكثــر مــن مجــرد ســطٍر فــي بيــان الســيرة الذاتيــة ألي فنــان، فــإن جائــزة تيرنــر 

هــي حــدٌث وطنــي، يتحــزب فيهــا النــاس لهــذا الفنــان أو ذاك، ويصــل األمــر إلــى درجــة المراهنــة علــى 

أيهــم يفــوز بالجائــزة. فــي هــذه الســنة، تتكــون لجنــة التحكيــم مــن صحفيــة وثالثــة  أمنــاء متاحــف .

كان ســيروتا بصحبــة لجنــة التحكيــم جالســين فــي حجــرة االجتماعــات المقببــة، يحاولــون حســم أمــر الفائــز 

بالجائــزة، وكان قــد مــر علــى جلوســهم هــذا ثــالث ســاعات متواصلــة. وفــي مســتهل النقــاش انقســمت 

اللجنــة، لكــن ومنــذ بدايــات االجتمــاع كان التصويــت 1:3 لصالــح اثنيــن مــن الفنانيــن المرشــحين بعينهمــا. 

وقــام المؤيــدون والمعارضــون بعمليــة جمــع النقــاط، وبــدا أن كل تقريــر أو تقديــر تقــدم بــه أحــد أعضــاء 

اللجنــة كان يقلــب موازيــن اللجنــة. ولــو أن لــدى ســيروتا ترجيحــًا مــا، فــال أحــد باليقيــن كان يعلــم مــا هــو. 

تعتبــر جائــزة تيرنــر فــي نظــر الكثيريــن مؤشــرًا موثوقــًا يــدل علــى مــدى قــدرة فنــان مــا واســتعداده فــي 

الحفــاظ علــى أداء فنــي نابــض بالحيــاة علــى المــدى الطويــل. لكنهــا أحيانــًا مــا تكــون بمثابة نبــوءة بوصول 

فنــان مــا إلــى أقصــى مــا فــي وســعه.  

فــي الســاعة الخامســة والنصــف مســاء ونحــن علــى بعــد ســاعة أو يزيــد قبــل بــدء حفــل تســليم الجائــزة، 

ــا مــن اللحظــة الفاصلــة. وهــا هــو ســيروتا يعتلــي المنصــة.  ــا وطــال االنتظــار. وهــا قــد اقتربن لقــد انتظرن

ولدينــا ســت دقائــق مــن البــث المباشــر فــي نهايــة نشــرة األخبــار. تعــد نشــرة أخبــار الســابعة علــى القنــاة 

الرابعــة واحــدة مــن أطــول برامــج األخبــار علــى شاشــة التليفزيــون البريطانــي، وتســتغرق ســاعة علــى 

األقــل، وعلــى الرغــم مــن أن غــالس كان يزيــد علــى المذيعيــن اآلخريــن بمقــدار ثــالث دقائــق ونصــف-  إذ 

خصصــت لــه 6 دقائــق- فقــد أقــرَّ لــي قائــاًل: “ليــس لــديَّ أي وقــت لكــي  أتعمــق فــي  أي موضــوع”.   

 ألمــح اآلن، مــن وراء كتــف غــالس، يوكــو أونــو وهــي تصعــد ببــطء درجــات المنصــة. كانــت ترتــدي بنطــااًل 

وقبعــة عاليــة ونظــارة مــن نظــارات زوجهــا جــون لينــون. عمــدت يوكــو إلــى إنــزال الميكروفــون ليتناســب 

مــع قصــر قامتهــا،  راحــت تقــرأ الكلمــات المكتوبــة أمامهــا بشــغف وحماســة. “...  واآلن فــإن جائــزة تيرنــر 

للعــام 2006 تذهــب  إلــى ...” وهنــا تتوقــف يوكــو. فقــد كان المغلــف فــي يدهــا خاليــًا ألن هــذا كلــه كان 

مجــرد تجربــة لــأداء.

فــي الســاعة السادســة وخمــس وأربعيــن دقيقــة ُفتحــت األبــواب وتدفقــت حشــود الجمهــور متخطيــة 

كل قواعــد األمــن إلــى داخــل القاعــة. فــي قاعــة جانبيــة – حجــرة كابيــة يوجــد الفنانــون األربعــة المرشــحون 

ــن. راح المرشــحون  ــن البريطانيي ــر مــن الفناني ــه حفــل تخــرج، وجــواز مــرور مهــم بالنســبة إلــى الكثي اآلن، إن

األربعــة يظهــرون واحــدًا إثــر اآلخــر واصطفــوا فــي زاويــة إلــى يســار المنصــة، كان تجــار القطــع الفنيــة 

يراقــب كل منهــم فنانــه الــذي يتعامــل معــه، فيمــا ارتســمت علــى وجوههــم ابتســامات أربــاب الصنعــة 
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المحترفيــن. 

وبعــد مــرور فتــرة مــن الصمــت القاســي، كانــت خاللــه يوكــو أونــو تتحســس بارتبــاك المغلف الــذي يحتوي 

النتيجــة، أعلنــت يوكــو أخيــرًا أن الفائــزة هــي “تومــا آبتــس” صعــدت آبتــس إلــى المســرح وقبلــت أونــو 

وقدمــت للجميــع تشــكراتها وامتنانهــا. ثــم انســحبت أســفل المســرح حيــث كان طاقــم العمــل فــي القنــاة 

اإلخباريــة رقــم 4 جاهــزًا إلجــراء مقابلــة علــى الهــواء معهــا. 

الفصل الخامس المجلة 

ــر الجــادة الســابعة  ــد الحــب، كنــت متجهــة عب ــوم عي ــة والنصــف صباحــًا فــي ي فــي تمــام الســاعة الثامن

صــوب مكاتــب مجلــة آرت فــوّرم إنترناشــونال .قــد تكــون دنيــا الفنــون عالميــة ال مركــز لهــا، إال أن حــي 

مانهاتــن اليــزال هــو عاصمــة اإلعــالم المطبــوع التــي تواصــل بقــوة دعمهــا لنقــاد الفنــون أكثــر مــن أي 

مدينــة. أومــأت لحــارس البوابــة محييــة، وأنــا أدلــف إلــى داخــل البنايــة المتواضعــة المســماة بنايــة الفنــون 

الجميلــة التــي أقيمــت فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، تلــك البنايــة التــي تضــم بيــن جنباتهــا هيئــة تحريــر 

المجلــة وطاقــم عمــل اإلعالنــات. وتمثــل مجلــة آرت فــورم بالنســبة إلــى الفنــون التشــكيلية وغيرهــا مــن 

الفنــون مــا تمثلــه مجلــة فــوغ بالنســبة للموضــة واألزيــاء، وآرت فــورم مجلــة تجاريــة ذات شــعار عابر للقارات 

ومؤسســة ذات نفــوٍذ وتأثيــر مثيريــن للجــدل والخــالف.

كانــت ثمــة كومــة مــن أعــداد المجلــة -إصــدار شــهر فبرايــر-  تعلــو إحــدى الطــاوالت فــي مواجهــة المدخــل. 

يــرن هاتفــي الخلــوي “ســارة! إننــي نايــت!”، ونايــت لندســمان هــو ناشــر مجلــة آرت فــورم، قلــت لــه: “أنــا 

فــي مكتبــك “. ســألني: “أمــا زلــت مســتعدة لحضــور االفتتــاح هــذا المســاء؟”. فأجبتــه: “قطعــًا”، كنــت أريد 

أن اكتشــف األجــواء التــي تترعــرع فيهــا المجلــة. عندمــا أغلقــت الهاتــف ظهــر أمامي فجأة تشــارلز غوارينو. 

قــال: بنبــرة تقريــع وذراعــاه ممدودتــان “حبيبتــي”. وفــي هيئتــه المضحكــة التــي تشــي بقلــة النــوم أراد 

غوارينــو أن يفــرض ســيطرته علــى المكتــب الخالــي. مــن الوهلــة األولــى تبــدو مؤسســة مجلــة آرت فــورم 

فــي حالــة هــرج ومــرج وكأنهــا منــزل عائلــة يعــج بالشــباب المراهــق. فثمــة الناشــرون، والمحاســبون وأربــاب 

اإلعالنــات، فيمــا يبســط المحــررون ســيطرتهم علــى هــذا الحــرم طــوال الليــل. وفيمــا نحــن متجًهــون صــوب 

ــا”. لقــد ظــل غوارينــو  ــو: “ليســت آرت فــورم  إال لحمــًا مفرومــًا. فمــاذا ســتصنعين من مكتبــه قــال غوارين

والندســمان وتونــي كورنــر وثالثتهــم ناشــرو مجلــة  آرت فــورم يعملــون ســويًا لمــا يناهــز الثالثيــن عامــًا. 

فقــد اشــترى كورنــر المجلــة فــي أكتوبــر مــن العــام 1979، ولــم يكــن بهــا ســوى آلتيــن كاتبتيــن. ثــم انضــم  

إليــه بعــد ذلــك شــرعيًا الندســمان وغوارينــو. وفــي تلــك اآلونــة أصبحــت مجلــة آرت فــورم ذات شــأن 

متميــز. فالمجلــة التــي تأسســت فــي العــام 1962 فــي ســان فرانسيســكو ســرعان مــا انتقلــت إلــى لــوس 
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أنجلــوس حيــث ترســخت وجهتهــا كمجلــة للمتخصصيــن، ثــم عــاودت االنتقــال واالســتقرار فــي نيويــورك 

فــي العــام 1967 حيــث وطــدت مكانتهــا.   

يذكــرك مكتــب غوارينــو وأنــت فيــه بأنــك فــي بــرج عاجــي. فثمــة نوافــذ علــى جهــات ثــالث. يتقاســم 

غوارينــو وكورنــر ذات المــكان )لكــن كورنــر فــي أوروبــا حاليــًا( وبيــن مكتبيهمــا تقــع “حجــرة المؤتمــرات”. رفع 

غوارينــو نظارتــه إلــى أعلــى جبهتــه، وأخــذ يحملــق فــي خريطــة تصــور معــدل اإلنجــاز فــي نســخة العــدد 

الحالــي مــن المجلــة. يتألــف العاملــون فــي قســم التحريــر بالمجلــة مــن ســتة عشــر شــخصًا معظمهــم مــن 

خريجــي جامعــة آيـــفي ليــغ أو نظيراتهــا البريطانيــة. عمــل غوارينــو مــع مجموعــة مــن الفنانيــن المســرحيين 

قبــل أن ينضــم إلــى أســرة المجلــة، وأحــب عالــم الفــن لشــخوصه التي تتحرك على مســرحه. يقول غوارينو: 

إنــه فيمــا يتعلــق بالفــن المعاصــر فــإن %95 مــن هــذا الفــن ليســت علــى المســتوى وال يمكــن التعاطــي 

معهــا بجديــة”.  لقــد اكتشــفت أن غوارينــو هــو أحــد المتشــككين الكبــار فــي قيمــة الِفــن المعاصــر، ممــا 

يتصــادم وأي فكــرة مســبقة، كونــه ممــن يشــارك فــي إخــراج هــذا الســْفر الفنــي )المجلــة( كل شــهر. 

رحــت أتجــول خــالل المــكان ذي الطابــع األنثــوي المتجانــس، الــذي تجــري فيــه التعامــالت فــي اإلعالنــات 

ودورة المبيعــات والحســابات. وصلــت مبيعــات المجلــة إلــى 60.000 نســخة، نصفهــا بالضبــط يصــدر 

ــًا إلــى المشــتركين فــي حيــن يعتلــي النصــف اآلخــر أرفــف أكشــاك الصحــف. وعلــى الرغــم مــن أن  بريدي

تــداول مجلتــي آرت نيــوز وآرت إْن  أميــركا )أخبــار الفــن – الفــن فــي أميــركا( يحقــق معــدالت توزيــع أعلــى، 

فإنهمــا يفتقــران تمامــًا  إلــى القــراء المحترفيــن الذيــن جعلــوا مــن مجلــة آرت فــورم رائــدة مجــالت الفنــون 

فــي العالــم قاطبــة.   

رن هاتفــي الجــوال وجــاء الصــوت “ســارة !  أيــن أنــت؟” كان نايــت الندســمان، ذو العينيــن الصافيتيــن 

والمكتنــز واقفــًا فــي إحــدى محطــات عملــه. طلــب منــي “أن أتبعــه” تبعتــه إلــى مكتــب غوارينــو. قــال 

غوارينــو: “فــي طــرف مــن النمــوذج أمامــك بوســعك أن تــرى بعــض اإلعالنــات الجميلــة”. منــذ بضــع 

ســنوات قليلــة، مــرت المجلــة بأزمــة هويــة قويــة تعلقــت بمــا إن كانــت مســتعدة لقبــول إعالنــات الموضــة 

أم ال. وفــي نهايــة المطــاف قــرر الطاقــم الســماح بنشــرها علــى أن تأخــذ الصفحــات اليســرى علــى 

الــدوام.  يعتبــر الغــالف األمامــي للمجلــة هــو المجــال الوحيــد فــي عمليــة التحريــر الــذي يتدخــل فيــه 

الناشــرون رســميًا.

تمــام الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، غــادرت مكاتــب المجلــة وتوجهــت إلــى فنــدق هيلتــون وســط المدينــة 

حيــث كان ســتة آالف مــن مؤرخــي الفنــون وآخــرون مــن الباحثيــن المهتميــن بالفنــون يتأهبــون للمؤتمــر 

الســنوي الــذي تعقــده رابطــة كليــات الفنــون. كنــت قــد حــددت موعديــن متتالييــن لمقابلتيــن مــع اثنيــن 

مــن مؤرخــي الفنــون، حتــى اســتكمل مــا لــدي مــن نقــص فــي فهــم طبيعــة مجلــة آرت فــورم. رتبــت لقــاء 
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مــع تومــاس كــرو، المــؤرخ الفنــي والمحــرر المشــارك فــي المجلــة، كان كــرو رئيســًا لمعهــد غيتــي للبحــوث 

لمــدة ســبع ســنوات، كمــا أنــه حاليــًا أســتاذ كرســي روزالــي ســولو فــي مــادة تاريــخ الفــن الحديــث بمعهــد 

جامعــة نيويــورك للفنــون الجميلــة، وقــد نشــر كــرو مؤلفــات عاليــة القيمــة فــي مجــال الفــن. وحســب كــرو 

فــإن قــوة مجلــة آرت فــورم تكمــن فــي أنهــا ال تغفــل تاريــخ الفــن: “فثمــة فــي كل عــدد مــن أعــداد المجلــة 

مقالــة أو بحــث تاريخــي كبيــر”. 

شــكرت كــرو، ثــم انحشــرت داخــل مصعــد مزدحــم بالنــاس وهبطــت ذاهبــة إلــى مقهــى إلجــراء مقابلــة مــع 

مــؤرخ فنــون مــن الجيــل األصغــر، أال وهــو تــوم ماكدونــه، المــدرس بجامعــة بنغهامتــون، الــذي يكتــب فــي 

مجلــة )الفــن فــي أميــركا(. وفيمــا نحــن واقفــون فــي الطابــور لنأخــذ كأســين مــن الشــاي قــدم تــوم مؤلــف 

كتــاب يــدور حــول “لغــة المســابقات الفنيــة” فــي فرنســا مــا بعــد الحــرب– دفاعــه عــن االلتفاتــات اللغويــة 

والتوريــات التــي تعمــد إليهــا مجلــة آرت فــورم. وقــال لــي بحماســة صادقــة: “ال بــد لــِك مــن لغــٍة معقــدة 

لتشــرحي األفــكار المعقدة”.   

يعتقــد ماكدونــه أن ثمــة زمنــًا مضــى كان فيــه النــاس مقتنعيــن بــأن وظيفــة النقــد هــي األخــذ بيــد الثقافة 

نحــو األرقــى واألمثــل. “أمــا فــي الوقــت الحاضــر، فبــداًل مــن دفــع الثقافــة قدمــًا، أصبــح هــمُّ النقــد هــو 

إيجــاد جماعــة خاصــة يتولــى تطويرهــا. وهــم – أي النقــاد – يطــورون هــذا العمــل ليــس ألنهــم يعتبرونــه 

أجمــل وأهــم األعمــال التــي يمكــن القيــام بهــا”.

الفصل السادس زيارة إلى المرسم

 تمــام الســاعة التاســعة وأربــع دقائــق صباحــًا. كنــت فــي البهــو ذي األرضيــة الرخاميــة الحمــراء الالمعــة 

مــن فنــدق وســتن طوكيــو، كان تيــم بلــوم وجيــف بــو اللــذان قابلتهمــا آخــر مــرة فــي بــال بسويســرا يقفــان 

عنــد األبــواب األماميــة للفنــدق، ثــم مــا لبثنــا أن شــرعنا فــي رحلتنــا اليوميــة لمشــاهدة عمــل جديــد مهــم. 

كان تجــار القطــع الفنيــة يتابعــون عــن كثــب ولمــدة ســبع ســنوات التطــور الفنــي لتمثــال بــوذا الفضــي 

النحــت وميزانيــة فيلــم  أعمــال  أمــا  انجــازه.  تاكاســي موراكامــي، عاكفــًا علــى  الــذي كان  البيضــاوي 

هوليــودوي مســتقل قصيــر يــدور حــول هــذا اإلنجــاز فكانــت منتهيــة. كان التمثــال، الــذي يعــد علــى نحــو 

مــا صــورة الفنــان الشــخصية، والــذى يبلــغ ارتفاعــه 18 قدمــًا قابعــًا فــي أحــد المســابك فــي تويامــا، وهــي 

مدينــة صناعيــة تقــع علــى الســاحل الشــمالي الغربــي مــن اليابــان، فــي انتظــار فرصتــه فــي العــرض علــى 

النــاس. 

قــال بلــوم لســائق التاكســي بيابانيــة طليقــة: “مطــار هانيــدا مــن فضلــك”. كان بــو جالســًا فــي المقعــد 

األمامــي، تجــرع بــو بعــض الميــاه المعدنيــة مــن الزجاجــة التــي يحملهــا معــه “إن تمثــال بــوذا البيضــاوي 
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ــا حتــى اآلن”.  ــاج لمعرضن ــة إنت ــر ميزاني ــه صاحــب أكب ــر، ليــس فقــط لكون ــر الكثي ــا الكثي يعنــي بالنســبة إلين

حيــن فتــح معــرض بلــوم وبــو فــي العــام 1994 قــام الشــريكان بعــرض الســيجار الكوبــي للبيــع فــي الباحــة 

ــة هــذه التحفــة أمــر يبعــث  ــاًل: “إن رؤي ــو قائ الخلفيــة مــن المعــرض لتعويــض بعــض النفقــات. اســتطرد ب

علــى النشــوة”. 

إن إقامــة أول معــرض شــامل رئيــس لفنــان حــي هــو أمــر يدعــو للتأمــل وإمعــان النظــر ليــس فقــط بالنســبة 

إلــى النقــاد وأمنــاء المتاحــف وجامعــي القطــع الفنيــة، ولكــن أيضــًا بالنســبة إلــى الفنــان نفســه والتجــار 

المتعامليــن معــه. وفيمــا يــرى بلــوم فليــس ثمــة غرابــة فــي أن يحصــل موراكامــي ابن الخامســة واألربعين 

ربيعــًا على”صــك الجــدارة والمصداقيــة”  خــارج حــدود بلــده اليابــان “إن ثقافــة اليابان هي ثقافة متجانســة. 

وهــم ينفــرون ممــن يســطح بعيــدًا عــن حــدود ثقافتهــم بــل ويعمــدون إلــى محاولــة اســتعادتهم لحظيــرة 

اليابــان الثقافيــة”. قــال بلــوم وهــو ينظــر خــارج النافــذة فيمــا كنــا بالســيارة عنــد أحــد التقاطعــات المروريــة.  

ــَم موراكامــي مــن تأثيــره ويحقــق طموحاتــه كافــة قــام بتأســيس شــركة أطلــق عليهــا باليابانية  وحتــى يعظِّ

اســم شــركة )كــي كــي كيكــي( المحــدودة يعمــل بهــا تســعون مســتخدمًا داخــل طوكيــو ونيويــورك 

ومــا حولهمــا. وتســتغل هــذه الشــركة فــي “طائفــة ال معقولــة” مــن األنشــطة كمــا أطلــق عليهــا التجــار 

المتعاملــون مــع موراكامــي. فهــي تنتــج القطــع الفنيــة، وهــي تقــوم بعمــل التصاميــم للســلع والبضائــع 

والمبيعــات. وهــي مركــز اإلدارة والوكالــة واإلنتــاج بالنســبة إلــى ســبعة مــن الفنانيــن اليابانييــن اآلخريــن.    

فــي اليوميــن الســابقين كنــت قــد قمــت بزيــارة ثالثــة مــن مراســم موراكامــي فــي اليابــان. اســتقلينا 

ــا والمترجــم القطــار إلــى مقاطعــة ســيتاما إلــى المرســم الرئيــس. كان موراكامــي خارجــًا مــن المرســم  أن

وقــد أنهــى لتــوه جولتــه التفتيشــية اليوميــة. بــدا موراكامــي مكفهــر الوجــه. وعندمــا رأيتــه أكــدت موعــد 

المقابلــة المرتــب فــي وقــت تــال هــذا اليــوم فــي مقــر التصاميــم الرئيــس بطوكيــو. هــز موراكامــي رأســه 

بوقــار عالمــة الموافقــة ثــم انصــرف. بــدا مســاعدو موراكامــي كمــا لــو كانــوا قــد عوقبــوا لتوهــم. فــي 

صبــاح هــذا اليــوم وكالمعتــاد علــى الــدوام وصــل فريــق العمــل فــي تمــام الســاعة الثامنــة وخمســين 

دقيقــة )ال أحــد فــي اليابــان يتأخــر عــن الموعــد علــى اإلطــالق( وحينمــا وصلــت فــي تمــام التاســعة 

والنصــف كان اثنــا عشــر مســتخدمًا موزعيــن فــي حجــرة ذات حوائــط بيضــاء وفــي مســاحة ملعــب تنــس 

كبيــر. كان ثالثــة منهــم يعملــون علــى لــوح ثالثــي مــن الرســوم الــدوارة. التقــط أحــد الرجــال صــورة للوحــة 

الكانـــڤاه األولــى بكاميــرا رقميــة صغيــرة، ألن موراكامــي حريــص كل الحــرص علــى توثيــق كل طبقــة مــن 

طبقــات اللــون عــن طريــق التصويــر.  

تمشــيت فــي أنحــاء الحجــرة وأنــا اســتطلع مــا يمكننــي اســتطالعه فــي الزوايــا واألركان، فاكتشــفت 
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وجــود صنــدوق بالســتيكي زاخــر بلوحــات المشــروم )الفطــر( ذات المســاحة التــي ال تتجــاوز عشــر بوصــات 

مربعــة. لقــد أبــدع  مــورا كامــي  أربعمائــة تصميــم مختلــف مــن تصاميــم المشــروم.  

لــدى موراكامــي مرســم فــي نيويــورك يشــبه إلــى حــد بعيــد هــذا المرســم مــن نــواح عديــدة. فهــو متصــل 

بالبريــد اإللكترونــي وبخاصيــة التحــدث عبــر اإليميــل الشــخصي، وباالتصــاالت المنتظمــة بالمؤتمــرات 

والنــدوات، كمــا أنــه مرتــب منســبط، وذو حوائــط  بيضــاء.    

يختــص موراكامــي بيــن الفنانيــن عامــة بميــزة االعتــراف بالعمــل الجماعــي فــي كل أعمالــه. وإن بحثنــا في 

ــوا  متحــف الفــن المعاصــر فــي لــوس أنجلــوس، فســنجد أســماء طاقــم الخمســة والعشــرين ممــن عمل

علــى تنفيــذ اللوحــة وقــد ســجلت فــوق خلفيــة هــذه اللوحــة. وثمــة بعــض اللوحــات موثــق فــي أعالهــا 

خمســة وثالثــون اســمًا. وبالمثــل فــإن نــزوع موراكامــي فــي مــد يــد العــون إلــى مســاعديه فــي تدشــين 

مســتقبلهم الفنــي هــو ميــل غيــر عــادي.  

بعد ســاعات قالئل قضيناها في مرســم الرســم )ســاتيما(  كنا في طريقنا إلى موقع المرســم  األصلي 

لموراكامــي، وهــو المرســم الــذي  أقامــه فــي العــام 1995 مســتعينًا علــى ذلــك بثالثــة مــن المســاعدين 

.فــي المبنــى األول، كان ثمــة ثالثــة مــن مســاعدي موراكامــي يســتمعون إلــى محطــة إذاعــة يابانيــة تبث 

موســيقى البــوب – روك فيمــا هــم يتأهبــون لطــالء منحوتــة مــن األليــاف الزجاجيــة أقــل قليــاًل مــن الحجــم 

الطبيعــي معنونــة باســم المهمــة الثانيــة لمشــروع الفتــاة كــو، وهــي ثالثيــة نحتيــة تظهــر فيهــا مــس كــو 

ضمــن الفانتازيــا المانغية.  

 في المبنى التالي عمدنا إلى نزع أحذيتنا تأدبًا حتى يمكننا التطفل على ســبع من النســاء كن يتناولن 

أطبــاق األرز، فــي حيــن كان طاقــم العامليــن فــي مجــال ســلع وبضائــع شــركة كــي كــي كيكــي يتشــاركون 

غدائهــم اليومــي.  ومــن ثــم فقــد تمشــينا إلــى حيــث يوجــد أحــد المبانــي الكرتونيــة، وهنــاك وجــدت ميــكا 

يوســيتاكي وأحــد مســاعدي بــول ســيميل الموفديــن للعمــل فــي معــرض متحــف الفــن المعاصــر بلــوس 

أنجلــوس بأميــركا. فــي خضــم مــن التــي شــيرتات والبوســترات والبطاقــات البريديــة والوســائد والتماثيــل 

الصغيــرة البالســتيكية والملصقــات، والوحــوش المحنطــة واألقــداح والكتالوغــات وأغلفــة  وعلــى  أحــد 

جانبــي المــكان وبجــوار صندوقــه األبيــض، الهرمــي الشــكل، المعــد لرزمــه ينتصــب تمثــال رائــع يطلــق عليــه 

موراكامــي اســم )مســتر وينــك( الكــرة الكونيــة، وهــو عبــارة عــن منحوتــة بالســتيكية يبلــغ ارتفاعهــا عشــر 

بوصــات.  اســتغرق وصولنــا إلــى المقــر الرئيــس لتاكاشــي الســاعة تقريبــًا، وبالتدقيــق فــي المــكان بــدا جليــًا 

أننــا داخــل ورشــة تصميمــات رقميــة مؤمنــة تأمينــًا قويــًا. أخــذ موراكامــي يطــوف وهــًو عــاري القدميــن 

بجميــع أنحــاء الطابــق الثالــث، كان يجيــب بســرعة عــن أســئلة الطاقــم العامــل معــه، أمــا مركــز عملياتــه فهو 
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عبــارة عــن طاولــة يبلــغ طولهــا ســتة عشــر قدمــًا وتحتــل موقــع الوســط مــن إحــدى الحجــرات الفســيحة، 

ويحيــط بهــا طاقــم المصمميــن األربعــة مــن فنانــي الرســوم المتحركــة. أخبرنــي موراكامــي بأنــه كان يتابــع 

العمــل فــي نحــو ثالثيــن أو أربعيــن مشــروعًا فــي ذلــك اليــوم “إن نقطــة ضعفــي هــي أننــي ال أســتطيع 

التركيــز علــى  أمــر واحــد، وعلــي  أن  أقــوم بالعديــد مــن األمــور فــي الوقــت ذاتــه  ولــو اقتصــر اهتمامــي 

فــي مشــروع واحــد ألصابنــي الملــل فــي الحــال”. ســألته أي نــوٍع مــن رؤســاء العمــل أنــت؟ فأجابنــي 

بســرعة “أنــا رئيــس ســيئ للغايــة. إن إدارة البشــر واالشــتغال بالفــن أمــران مختلفــان تمامــًا”. هكــذا اعتــرف 

هــذا المديــر القاســي “لطالمــا آمنــت بــأن مــن يعملــون معــي ال يحركهــم ســوى المــال، لكــن األمــر األهــم 

بالنســبة إلــى المبدعيــن مــن النــاس هــو اإلحســاس بأنهــم يتعلمــون شــيئًا”.  

توقــف بنــا التاكســي أخيــرًا خــارج مطــار هانيــدا، وهــو مبنــى جميــل ونمــوذج للعمــارة الحديثــة   وواحــد مــن 

خمســة مطــارات هــي األكثــر ازدحامــًا وتســييرا للرحــالت فــي العالــم.  

ــد إلــى حــد بعيــد التراتبيــة القائمــة فــي عالــم الفــن. فقد خصص  كان تخصيــص المقاعــد فــي الطائــرة يجسِّ

لموراكامــي قمــرة خاصــة. أمــا بلــوم وبــو فجلســا فــي مقاعــد الدرجــة الثانيــة. واتخــذ العاملــون بالمتحــف 

مقاعدهــم فــي الدرجــة االقتصاديــة بالصــف الثامــن عشــر.   

الفصل السابع البينالي

ــه للجمهــور غــدًا،  ــرة يــوم الســبت الموافــق التاســع مــن يونيــو. ســوف يفتــح بينالــي فينيســيا أبواب ظهي

ولكــن المعــرض قــد بــدأ بالفعــل بالنســبة إلــى مــن يعملــون فــي األوســاط الفنيــة. بعــد أســبوع مــن العمــل 

الشــاق فــي المجــال الفنــي الــذي صاحبــه إجــراء العديــد مــن المقابــالت.  

التقيــت مصادفــة بالســيد دافيــد تيغــر، إنــه جامــع التحــف الشــهير الــذي رافقتــه كظلــه إبــان معــرض الفنــون 

فــي بــال. فــي الماضــي اشــترى الســيد تيغــر العديــد مــن األعمــال الفنيــة المتميــزة مــن البينالــي. وفــي 

هــذا العــام قــرر البحــث عــن أعمــال أخــرى. قــال لــي: “فــي البينالــي يكــون المــرء في حالة ســباق ماراثوني” 

مــن أجــل اقتنــاص الروائــع الفنيــة الجديــدة. 

إن البينالــي ليــس مجــرد عــرض فنــي ُيعقــد مــرة كل عاميــن، لكنــه عــرض عمــالق يهــدف إلــى جــذب 

أنظــار كل مــن هــو مهتــم بالفــن علــى مســتوى العالــم. لقــد أقيــم بينالــي فينيســيا ألول مــرة فــي عــام 

1895. يســتمد البينالــي ســمعته العالميــة مــن كونــه داعمــًا للثقافــة والفــن فــي أوروبــا إن هــذه النزعــة 

نحــو رفعــة شــأن كل مــا هــو أوروبــي فــي عالــم الفــن هــي ســر شــهرته. ولقــد ســعى المســؤولون عــن 

إقامــة بينالــي فينيســيا مــن خاللــه الســتعادة ســمعة المدينــة كمركــز ســياحي مهــم. واألســس التــي يقام 
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عليهــا البينالــي تتجــذر فــي الهويــة الوطنيــة للبلــد المضيــف عــالوة علــى بعــض الموضوعــات المتحفيــة. 

إن بينالــي فينيســيا يشــتمل علــى ثــالث حلقــات، ويمكــن القــول إنــه عبــارة عــن ســيرك يتكــون مــن 300 

ــر المراســم، أو المشــرف علــى البينالــي، مقعــده.  وهــذه المكانــة  حلقــة. وفــي مركــز الضــوء يتبــوأ مدي

عبــارة عــن منصــب يشــغله بشــكل متنــاوب أحــد كبــار مديــري المتاحــف أو المعــارض الفنيــة الــذي يضطلــع 

بمهــام المنصــب لمــدة أربعــة أعــوام. يتولــى خاللهــا فحــص األعمــال الفنيــة التــي تمثل الفنانين أنفســهم، 

وال تمثــل البلــدان التــي ينتمــون إليهــا. ولقــد تمــت إقامــة أجنحــة البينالــي فــي أكبــر قطــاع فــي مبنــى 

الجياردينــي )الحديقــة العامــة فــي فينيســيا(  إلــى أن قــام المهتمــون بالفنــون )فــي عهــد موســيليني(  

بمنحــه اســمًا جديــدًا  “الجنــاح االإيطالــي”. أمــا المــكان الثانــي المخصــص إلقامــة فعاليــات البينالــي، فهــو 

يقع داخل مبنى الترســانة البحرية. وفي هذا العام يتولى روبرت ســتور اإلشــراف على بينالي فينيســيا، 

ــر مــن المســؤوليات  ــر متحــف أمريكــي يتولــى هــذا المنصــب المحتــرم الــذي تكتنفــه كثي وهــو أول مدي

والتحديــات. أمــا فــي الحلقــة الثانيــة مــن حلقــات الســيرك الفنــي، فثمــة 76 جناحــًا وطنيــًا تتنافــس من أجل 

الحصــول علــى اعتــراف دولــي بإنتــاج الفنانيــن المشــاركين مــن األقطــار الـــ76 التــي تشــغل هــذه األجنحــة. 

وعــادة مــا تتــم العــروض الفنيــة بشــكل انفــرادي ال بطريقــة جماعيــة. 

 ســألت نيكــوالس لوغزديــل: لمــاذا نحــن مهتمــون بــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم الفــن؟ ورد علــيَّ بطريقــة 

ســاخرة إذ قــال: “ربمــا يتعلــق األمــر بمؤامــرة تجاريــة كبــرى. إن االهتمــام باللحظــة اآلنيــة وعــدم االكتــراث 

بمــا ســبق يعــد بمثابــة انعــكاس الســتحواذ النزعــة االســتهالكية علــى ثقافتنــا المعاصــرة”. يبــدو أن الســيد 

نيكــوالس، مســؤول المعــارض البريطانــي، كان فــي حالــة مــن البهجــة ولذلــك قــال لــي: “قــد تتحــول 

تجربــة البينالــي إلــى لحظــات ممتعــة لــو راق للمــرء مــا يــراه”. 

 فــي مناســبات عديــدة، ترفــض بعــض الــدول الدعــوات الموجهــة مــن إدارة البينالــي للمشــاركة، وثمــة 

دول أخــرى ال ترغــب فــي تطويــر الحركــة الفنيــة الوطنيــة وتنميتهــا أو اإلنفــاق علــى الفنــون وتمويلهــا. 

فــي عــام 2005 علــى ســبيل المثــال، تولــى أحــد تجــار األيقونــات الفنيــة -وهــو يعمــل بالقطــاع الخــاص- 

تمويــل الجنــاح الهنــدي شــبه الرســمي فــي البينالــي. وفــي هــذا العــام تولــى أعضــاء الجاليــة اللبنانية في 

إيطاليــا تمويــل الجنــاح اللبنانــي فــي البينالــي، وهــذه هــي المــرة األولــى التــي تشــارك فيهــا لبنــان بجنــاح 

فــي هــذه االحتفاليــة الفنيــة العالميــة. 

تحدثــت مــع رجــل أعمــال مــن مدينــة رومــا اإليطاليــة. اكتشــفت أثنــاء حديثــي معــه أن الرجــل مــن هــواة 

جمــع التحــف اإليطاليــة المعاصــرة. كان لــدى الرجــل عــدة اعتراضــات علــى البينالــي  اعتــرض علــى  إقامــة 

)بينالــي فينيســيا( فــي بلــد ليــس لســكانه  أي اهتمامــات بالفــن المعاصــر، كمــا أن الجهــات الحكوميــة ال 

تدعــم هــذه الفنــون بالشــكل المطلــوب.  
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ويعتقــد الفنــان اإليطالــي فيتزولــي أن بينالــي فينيســيا ال يختلــف كثيــرًا عــن مهرجــان “كان” الســينمائي، 

وشــرح لــي وجهــة نظــره قائــاًل: “إن الخــط الرفيــع الفاصــل بيــن الفــن والمتعــة أصبــح يتالشــى شــيئًا فشــيئًا. 

إن المجاليــن الفنــي والســينمائي يســيران علــى المنــوال نفســه ويتبعــان االســتراتيجيات ذاتهــا”. واتفــق 

فيتزولــي معــي علــى أن العديــد مــن الفنانيــن يشــعرون باالرتيــاح عندمــا يبدعــون أعمــااًل جديــدة.  




