سين جيم | Q&A

العالمية بفضل
إيطالية وصلت إلى
تشكيلية
شاميرا مينوتزي،
ّ
ّ
ّ
الفن اإلس�ل�امي وش���غفها بالثقافات األخرى
وتذوقها
رؤيتها
ّ
ّ
بتعبيرية الخطّ
ّ
ونش���رها حوار الحضارات بأرقى ص���ورة .تأث���رت
ّ
أهلها
اإلس�ل�امي ،ف���أرادت أن تضفي اللون على الح���رف ،ما ّ
متفرقة
العالمية ،وجعل لوحاتها تعرض في أماكن
حصد الجوائز
ّ
ّ
م���ن العالم ،كروم���ا والبندقية وتورينو ولن���دن وباريس وجنيف
وبكين والرياض والدوحة والقاهرة ومسقط...
«سيدتي ديكور» التقت مينوتزي ،في البندقية .وفي ما يلي
نص الحوار :البندقية | ريما لمع بزيع
ّ
الفنانة التشكيليّة شاميرا مينوتزي

حدثينا عن بداياتك في عالم
ّ
التشكيل...
ألن والدي فنّان،
ولدت محاطة باأللوان ّ
وكنت أراقبه منذ صغري وهو ينقش،
يحض��ر لي بعطف قطع��ة صغيرة من
القماش ويزوّدني باألصباغ وبريش��ة
في يدي .بدأت الخربشة على القماش،
وكن��ت أخ��ال نفس��ي فنّان��ة حقيقيّة،
فأمأل فراغ النسيج...
والزمتن��ي ه��ذه الحال من��ذ طفولتي،
حتى بات��ت جزءاً ال يتج��زّأ من حياتي،
تجس��د
فرح��ت أقتبس طرق��ًا جديدة ّ
الجم��ال ،وحاول��ت دائمًا فه��م وتقييم
القوة التعبيريّة للروح.
الخ��ط ال��ذي يطب��ع معظم
ّ
م��ا ه��و
أعمالك؟
الخ��ط العربي يميّز لوحات��ي ،فيمدّها
بالم��ادة التي تعبّر ع��ن كلمات القرآن
الكريم.

والفن
ّ
مصر
االسالمي

شاميرا مينوتزي وحوار الحضارات
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الفن اإلس�لامي
م��ا الذي جذب��ك إلى ّ
وجعلك تخوضين غم��ار هذه التجربة
وأنـــ��ك إيطاليّـة
ِ
بقــ��وّة ،وال س��يّما
وتعيشين في أوروبا؟
تأثّ��رت كثي��راً بعد س��فري إلى مصر،
الف��ن
ّ
حي��ث ش��اهدت للم��رّة األول��ى
اإلسالمي في أحد المساجد ،والزمتني
للخط
الدهش��ة من الق��وّة التعبيري��ة ّ
العرب��ي ،برغ��م أنّن��ي لم أك��ن أفهم
المعنى ،ألنّني لم أدرس اللغة العربيّة.
وشيئًا فشيئاً ،أمسى نور اإلسالم نبعًا
آخ��ر من اإلله��ام .ثم ،انغمس��ت بتلك
الثقافة التي كانت ممثّلة بأناقة فائقة،

الخط العربي
يميّ ز لوحاتي،
بالمادة
ّ
فيمدها
ّ
التي تعبّ ر عن
كلمات القرآن
الكريم
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يمكن للفن أن
أداة للتبادل
يكون ً
اإلنساني المفيد...
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الخط العربي ،الذي كان يجتاح
فن ّ
خصوصًا عبر ّ
النصوص والنقوش وهندس��ة العم��ارة ،ليخرج
كل م��كان كلمة
ع��ن نط��اق المادة ويحم��ل في ّ
وجل .وهكذا ،اس��تطعت أن أتقرّب من
«اهلل» ع ّز ّ
الفن ورم��وزه ،نظراً إل��ى جماليّة الخطوط
ه��ذا ّ
المستقيمة والملتوية ومعانيها الفريدة.
كيف استطاعت لوحاتك أن تصل إلى العالميّة؟
أعتق��د أن أعمالي الفنيّة ت��كاد تحاكي قلوب من
الفن يمكن أن يكون جس��راً
وأن ّ
ينظ��رون إليهاّ ،
للعب��ور بي��ن الثقاف��ات والحض��ارات المختلفة.
وه��ذا ،ف��ي الواق��ع ،م��ا أردت أن أبرهن��ه خالل
الخط العربي اإلسالمي،
فن ّ
مسيرتي في مجال ّ

والتعمق في
ّ
وه��و م��ا دفعني أيضًا إل��ى البح��ث
الثقافة التي ينتمي إليها.
ثقافة بأخ��رى ،وهذا ما يعبّر
ً
ويرب��ط هذا العمل
عنه من يشاهد أعمالي ،فهي تحكي عن الحوار
أن ه��ذا األخير ال
بي��ن ثقاف��ات مختلف��ة ،علم��ًا ّ
يتجس��د من خالل التعبير عن الثقافة الشخصيّة
ّ
حصراً ،ولكن بالمعرفة والتعبير عن ثقافة اآلخر
أيضاً.
الفن يمك��ن أن يصبح عنصر التقاء لثقافات
إذاًّ ،
ع��دّة م��ن الش��رق والغ��رب ،ومن خالل��ه يمكن
الحص��ول ،وبش��كل س��ريع وممتع ،عل��ى تبادل
إنساني مفيد.

ف��إذا م��ا نظ��ر األوروب��ي إل��ى لوح��ة
فنّية إس�لامية بريش��تي ،يتولّد لديه
الفض��ول والرغب��ة بفه��م المعن��ى
المعبّ��ر عن��ه عب��ر جماليّ��ة الخطوط
المرس��ومةّ ،أما إذا ما نظر العربي إلى
اللوحة نفسها ،فسوف يدهش ويشعر
أن غربي��ًا أنت��ج
بالرض��ى الكتش��افه ّ
ما ق��د يكون ال يعرفه ،م��ا يدعوه إلى
تعديل اهتماماته تج��اه ثقافته .وبذا،
أكون قد حصل��ت ،أو باألحرى ،وصلت
إلى النجاح األكبر.

الفن حاجة وسفر
ّ
وشكر للخالق
لك الرس��م؟ وم��ن أين
م��اذا يعن��ي ِ
وتغذيــــ��ن
تس��تلهمين أفـــ��كارك ّ
موهبتك؟
الف��ن بالنس��بة لي هو إيصال ش��عور
ّ
ورس��الة ...يرغ��ب المرء في تقاس��م
يحس به في دواخل��ه مع اآلخرين.
م��ا ّ

الفن برأيي هو حاجة ،ش��يء فطري،
ّ
سفر إلى المعرفة أيضاً ،وشكر الخالق
كل ما منحنا إيّاه.
على ّ
نفك��ر باألطف��ال عندم��ا
ويكف��ي أن ّ
عما يشعرون
يرس��مون ،فهم يعبّرون ّ
به ،بال حس��اب أو تفكير بمن س��ينظر
إلى لوحاتهم ،هم يرس��مون واضعين
كل جهوده��م وحبّه��م عل��ى الورق��ة
ّ
البيضاء ...وأنا عندم��ا أنقش لوحاتي
بالخط العربي ،هكذا أفعل.
كيف تصفين عالقتك باأللوان؟
كل ما أحصل عليه
أحب األلوان ،وأحب ّ
ّ
عندما أراق��ب قوس قزح مث�لاً ،البحر
والزهر والفراش��ات والطيور ...العالم
بأن األل��وان جمال
يذكرن��ا ّ
متناس��قّ ،
وفرح للعيون.
حدثين��ا ع��ن أب��رز مش��اركاتك ف��ي
ّ
تنظ��م ف��ي أنح��اء
المع��ارض الت��ي ّ
مختلفة من العالم؟
إضافة إل��ى المعرض الس��نوي الفنّي
ال��ذي يقام ف��ي إيطاليا ،ش��اركت في
عدد م��ن المس��ابقات العالميّة ،كتلك

الت��ي أقيم��ت ف��ي لن��دن أثن��اء دورة
األلعاب األولمبيّ��ة الفائتة ،وأخرى في
أن الح��دث ال��ذي منحن��ي
بكي��ن ..إال ّ
الكثي��ر من الرض��ى واالنفع��ال ،كان
تم تقديم واح��دة من لوحاتي
عندم��ا ّ
لمسجد مدينة البندقيّة في أغسطس
(آب)  ،1993ف��ي ختام ش��هر رمضان
المب��ارك .واألم��ر األكث��ر روع��ة ه��و
تهنئ��ة رئي��س الجمهوريّ��ة اإليطالي
جورجيو نابوليتانو لي ،ألنّني وضعت
لوحت��ي الفنيّة تح��ت تص��رّف الحوار
بين الثقافات المختلفة ،وكذلك تهنئة
البابا فرنسيس ،ولهذا معنى كبير في
حياتي.
أن
كون��ك تش��كيليّة ،ه��ل تري��ن ّ
اللوحات الفنيّة اإلس�لاميّة يمكن أن
تتالءم والديكور العصري للمنازل ،أو
غيرها من المشاريع؟
بالطب��ع ،الهندس��ة اإلس�لاميّة رائعة
أن
كل الطرز ،وأعتقد ّ
الجمال وتناسب ّ
كخط ونمط وأشكال
الفن اإلسالمـيّ ،
ّ
يشكل لغة جمال كونيّة.
هندسيّةّ ،

ملون
ّ
العالم
ومتناسق
بأن
ويذكرنا ّ
ّ
األلوان جمال
وفرح للعيون
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