بالغ صحفي
ـارا مــن  20نونبــر  ،ينظــم متحــف محمــد الســادس للفــن
اعتبـ ً
بلميــن
معرضــا اسـ
ً
الحديــث والمعاصــر
ـتعاديا للفنــان فــؤاد ّ
ً
عامــا مــن اإلبــداع
بعنــوان «فاتحــة اإلبــداع» يســترجع خمســين ً
الفنــي.
هــذا هــو أول معــرض اســتعادي ُيخصــص لفنــان مغربــي
علــى قيــد الحيــاةُ .يغطــي حوالــي مائــة عمــل أساســي ُجلِ بــت
مــن المتاحــف الدوليــة والمجموعــات الخاصــة لتُ ِّ
مث َ
ــل
جمـ َ
ـل رحلــة
خمسـ َ
ـين عامـ ًـا مــن اإلبــداع ،فهــو ُيعيــد إنتــاج ُم َ
بلميــن مــن بداياتــه الفنيــة إلــى أحــدث أعمالــه.
فــؤاد ّ
وتبيــن
ـب المعــرض بفهــم العمــل فــي تنوعــه،
ـمح توضيـ ُ
ُ
يسـ ُ
هجــه الفنــان فــي التسلســل الــذي ال ُي َــر ُّد
المعنــى الــذي َن
ُ
ُ
ختــزل فــي تنويعــات علــى موضــوع الشــكل
تكــرار وال ُي
إلــى
ٍ
المعمــاري لمتــوازي الســطوح والــذي تَ
علــوه نصــف كــرة
ُ
ـوع
تســمى ُقَّبـ ًـة .بالنســبة للكثيريــن قــد ُيلخـ ُـص هــذا الموضـ ُ
َ
الذريع ُ
بعــدا
ــه
ــة
يهب ُ
ً
العمــل التصويــري لفــؤاد بالميــن ،إذ ُ
َ
ـن
تصويريــا
ً
ورمزيــا غيــر موجــود فــي تصميمــات الفنــان .يمكـ ُ
المعــرض أن يكتشــف بــأن هــذه المصفوفــة هــي
لمشــاهدِ َ
ُ
ً
ـق واســتقصاءٍ لألمكنــة امتـ َّـد عقــودا مــن الزمــن.
نتيجــة تحقيـ ٍ
مجمــوع األعمــال هــذه مــع
شــكله
المتــن الــذي ُي
يتوافــق
ُ
ُ
ُ
ِ
ســياق تاريــخ العالــم والفــن ،فــي حساســيته واهتماماتــه
الميتافيزيقيــة ،وفــي صلــة بالمســار الشــخصي لفــؤاد
بلميــن الــذي هــو ثمــرةُ لقـ ٍ
ـرص جعلــت منـ ُـه
ـاءات صاغتـ ُـه ُ
ّ
وفـ ٍ
فنانــا تشــكيليا.
ُ
تعمــل كل مرحلــة مــن
التسلســل الزمنــي للرحلــة،
فــي
ٍ
مراحــل اإلبــداع علــى جعــل أعمــال الفنــان ُمتوافقــة ولقاءاتــه

ـور ووثائـ َـق ودعامــات
بتشــكيليين ومــع اللحظــة المعيــش ُ
بصـ ٍ
عبــر
ينتظــم فــي شــكل تخطيطــي
نصيــة .إن مســار الزيــارة
ُ
َ
ســتة أقســام كرونولوجيــة.
ـرض ببواكيــر األعمــال تلـ َ
بلميــن
المعـ ُ
ـك التــي أنتَ جهــا ّ
يفتتـ ُـح َ
فــي شــبابه ســبعينيات القــرن الماضــي ،والتــي تميــزت
بانتمائهــا للمرحلــة األقليــة وأشــكالها الصغيــرة والمتوســطة
وأيضــا بحركيــة صامتــة .ثــم تقودنــا النزهــة إلــى أعمــال الفتــرة
ً
لعبــة جدليــة بيــن الحركيــة
الفنــان
قيــم
ُ
الباريســية ،حيــث ُي ُ
تقــد َم
ــس لعملــه .وعندمــا ُنتابــع
وبيــن الفضــاء
ِّ
ُ
المؤس ِ
المتَ ِ
ٍ
ِمعمــار ِ
وقــدة
كــرة فــي
لوحــات تعبيريــة ُ
نجدهــا بيــن ُ
الف َ
لحظــات تعبيريــة
المســتمتعة ،تتخللهــا
ٌ
إلــى الفوضويــة ُ
ُيهيمــن عليهــا َمبــدأ الصمــت حيــث يقــف الموضــوع علــى
حافــة التالشــي وحافــة المــكان  -الزمــان.
ً
ْ
عب َرهــا
تجولــه بالمعــرض أن َيطـ ُـر َق طرقــا َ
ـاء ُ
يمكــن للمــرء أثنـ َ
الفنــان فــي اســتطراداته ولوحاتــه المحوريــة فــي فتــرات
ُ
تأسيســية مــن مســاره .ينتهــي التقــدم فــي المســار بتركيــب
الكــون
بصــري وصوتــي غامــر فــي فضــاء ُيجســد بأحجــام
َ
التشــكيلي للرســام الــذي تغذيــه ذاكــرة الطفولــة فــي متاهــة
شــوارع مدينــة فــاس.
بتوجيــه مــن لجنــة التنظيــم ،ســتعمل منشــورات ملتقــى
الطــرق علــى نشــر ُم َصَّن ٍ
ــف  -كتالــوج فــي  320صفحــة.
الم َّ
ــف ،باإلضافــة إلــى الرســوم التوضيحيــة،
صن ُ
يتضمــن ُ
مقــاالت للكاتــب فــؤاد العــروي والناقد الفني هنري فرانســوا
ونصــا غيــر منشــور للصحفــي والناقــد الفنــي
ديبايلوكــسً ،
جيــل دي بــوري ،ومقابلــة مــع الكاتبــة لطيفــة الســرغيني.

