
ّ

ً

ً ً
ّ

ً ً

ً

ّ
ً

ً
ً

ً

ً
ً ً

ّ

ً
ً

ّ

ً
ً

ً ً

ً

ً

ً

ً

ً

ّ
ً ً

ُ
28

1739العدد    2017- 01-21 السبت 

في  وتجمع  الواضحة،  والخطوط 
أعمالها بين التصوير والرسم بطريقة 
النوستالجيا  نحو  المتفّرج  تأخذ 

والحنين.
 1998 العام  في  لبنان  إلى  أتت 
تاريخ  في  محاضرة  كأستاذة  لتعمل 
الفن في األكاديمية اللبنانية للفنون 
البلمند،  جامعة   –  ALBA الجميلة 
على  بيروت  أيضا في  وعملت حينها 
العام  وفي  األيقونات.  تراث  ترميم 
وأعادتها  بيروت  إلى  عادت   2012

بيروت إلى الرسم.
»بيت  في  األخير  معرضها  في 
االتحاد االوروبي« نجد لوحات أكريليك 
البيوت  القماش.  على  بالزيت  والرسم 
أزمة  سيلير،  تراها  كما  التراثية 
والدمار  الحرب  السوريين،  الالجئين 

حملتها  موضوعات  والطفولة... 
غرف  جدران  على  الُمعلقة  اللوحات 
بيت االتحاد االوروبي، الذي هو بدوره 
اللبنانية، بشكله  البيوت  يحمل تراث 
وشبابيكه.  العالي...  وسقفه  وأحجاره، 
وتّم  مهجورا  كان  الذي  المنزل  هذا 
يستضيف  تراثي  مبنى  الى  تحويله 
مقر  هو  وحاليا  الثقافية،  االنشطة 
في  االوروبي  االتحاد  سفيرة  اقامة 

لبنان.
حديٍث  في  سيلير  فاني  وأكدت 
لـ«الجمهورية« أن »ليست لدّي رسالة 
أعمالي،  خالل  من  عنها  أعّبر  محددة 
وأعتقد أّن األشخاص الذين يشاهدون 
لوحاتي التي ال تعّبر عني أنا بالتحديد 
معّينة،  رسالة  تتضّمن  ال  والتي 
وتلمسهم أو تحّرك مشاعرهم، فهذا 

عملي«.  من  جزءا  أنجزُت  أنني  يعني 
وأشارت إلى أنها تعمل »باإلجمال على 

الذاكرة والطفولة ولبنان«.

العمل بصمت
كبيرا  عددا  تظهر  التي  اللوحة  عن 
أو  المهاجرين  والنساء  األطفال  من 
قضية  على  »عملت  قالت  النازحين، 
سنوات   4 منذ  السوريين  الالجئين 
من  أصدقائي  أتى  حين  ونصف، 
الوقت  في  تقريبا  بيروت  إلى  دمشق 
نفسه الذي جئت فيه أنا إلى بيروت، 
وهزتني  لمستني  القضية  وهذه 
فقّررت العمل عليها والتعبير عنها«.

من  عددا  نرى  أخرى  لوحٍة  في 
األلعاب  يحمل  َمن  منهم  األطفال، 
َمن  السالح، منهم  َمن يحمل  ومنهم 

َمن  ومنهم  التقليدي  الزي  يرتدي 
على  )زيت  العسكري  الزي  يرتدي 
وقالت   ...)cm  480  180 القماش- 
اللوحة  هذه  في  رسمت  إنها  سيلير 
األطفال اللبنانيين، وهي مستوحاة من 
للصورة«،  العربية  »المؤسسة  أرشيف 
الفوتوغرافي  المصّور  أرشيف  ومن 
األرمني أنوشيان أنترانيك الذي سكن 
الصور  أّن هذه  إلى  طرابلس، وأشارت 
الُتقطت قبل العام 1975، والموجودون 

فيها هم »أهلنا... أو أهلكم«.

وعن بقية اللوحات أوضحت سيلير 
فترات   3 اختارت  السن  السفيرة  أّن 
لوحة  أعمالها:  من  مختلفة  زمنية 
رسمتها  التي  السوريين  الالجئين 
منذ 4 سنوات ونصف، لوحة األطفال 
تعّبر  أكريليك  ولوحات  اللبنانيين، 
المنازل  وتجّسد  اللبناني  التراث  عن 
اللبنانية. وعّبرت سيلير عن سعادتها 
وفخرها بأن تكون الفنانة األولى التي 
األوروبي«،  اإلتحاد  »بيت  في  تعرض 
بعد أن قّررت السفيرة السن أن تفتحه 
م وفق  للفنانين، »هذا المنزل الذي ُرمِّ
هويته اللبنانية« حسب سيلير، والذي 
سبق أن عرض فيه عدد من الفنانين 
اللبنانيين والغربيين. واعتبرت الفنانة 
التراث  تدمير  »بإمكاننا  أّن  الفرنسية 
وإن  هويتنا،  من  جزٌء  لكنه  بسهولة 
استعادته«،  الصعب  فمن  مرة  ُهِدم 
وتابعت بتأثر واضح »أنا ال يسعني إال 

العمل بصمت«.

في  األوروبي«  االتحاد  »بيت  فتح 
الجميزة-بيروت أخيرا أبوابه للفن بقراٍر 
األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيسة  من 
السن،  كريستينا  السفيرة  لبنان  في 
وكان المعرض األّول المختار للرسامة 
الفرنسية Fanny seller، التي عرضت 
الفنية  أعمالها  فقط  واحد  ليوٍم 
المستوحاة من إقامتها في لبنان منذ 

عام 2012.

ال رسالة محددة
فاني سيلير فنانة تشكيلية فرنسية، 
تعيش  بالقلب«.  »لبنانية  إنها  تقول 
في بيروت منذ 15 عاما، ومنتسبة إلى 
زقاق  في   »Mansion« الفنانين  مركز 
»أستوحي  حيث  بيروت،  في  البالط 
وأجّسد ابداعي«. تتمحور أعمالها حول 
الذاكرة والفقدان، فتهدم وتفكك في 
أفضل  بطريقة  البناء  لتعيد  أعمالها 
الهادئة  واأللوان  األضواء  خالل  من 

فاني سيلير فرنسية تحيي الذاكرة 
وتراث بيروت... بريشتها

سكنت بيروت قلَب الفنانة 
التشكيلية الفرنسية فاني سيلير 

قبل أن تسكن األخيرة في بيروت 
منذ خمسة عشر عاماً. »أنا لبنانية 

بالقلب والروح« تقول سيلير، تتحّدث 
بشغف عن لبنان وعن تراثه وهويته. 

يعنيها لبنان وبيوته التراثية كما 
يعني كّل لبناني، وربما أكثر. تحفظه 
في رسوماتها، كما تحفظ في أعمالها 

ما يحيي الذاكرة، ويستعيد الطفولة. 
أن تأتي وتسكن في بيروت في العام 
2012 بالتزامن مع بداية أزمة الالجئين 
السوريين، مصادفة ال يمكن تجاهلها. 

الريشة عّبرت عن هذه القضية أيضاً، 
وخّطت بألوانها الطريق ما بين موٍت 

وموت.

»بإمكاننا تدمير التراث 
بسهولة لكنه جزٌء 

من هويتنا، وإن ُهدم 
مرة فمن الصعب 

استعادته«
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