
 

  
 ني ي والفَ األدِبلإلضاءة على تراث لبناندورية الالنشاطات يف سياق 

  يتشرف 

  مركز التراث اللبناني
  يف

  الجامعة اللبنانية األميركية
  معاشتراكاً 

  ة اآلداب والُعلومفي كلّّيدائرة الفنون الجميلة 
  ةاحتفاليبدعوتكم اىل 

  )١٩٧٨-١٩٢٥ (ةـفـيـلـخَان ــج رـكَّ ذَـتَـنَ
  هـالدتيف الذكرى الثمانني ِلـِو

   بريوت –م الْجامعة حـر - ٢٠٠٥ شباط ٢٢الثلثاء 
  

هيف نمسرح غولبنكيان- ٥:٠٠الساعة : دوٍة حول فن   
  معرٍض استعادي لنخبٍة من لوحاته يف مراحله الْمختلفةويف 

  ٩:٠٠ اىل الساعة ٤:٠٠افتتاحه الساعة 
  ٢٠٠٥ آذار ٤جمعة مساء الْحىت ) ٥:٠٠ - ٩:٠٠(يومياً و

  الْمدخل األسفل للجامعةمن  –قاعة الشيخ زايد يف 



  ةدَوـنَّـال
  ي منّسىـم    سد الْج ومشهدالْمرأةُ: جان خليفة * 
  * جان خليفة ركَوِني امباإلنكليزية( إيِتل عدنان      س(  
  مري الصايغس      حداثة الشرق: جان خليفة *  
  )تهزوج(أُوديت خليفة           كلمة العائلة *  

 

  لوحةً أمام الكامريا يرسم )١٩٦٥سنة من (للفّنان  فيلٍم قصري ها عرُضيتخلَّلُ
  عاصريه وعارفيه ُمبعض من موجزة  مصوَّرةٌ وشهاداٌت

  الكثرية من أعماله ُمختارة  وساليداٌت
______________________________________ 

 عن جان خليفة

رغم سهولته يفلكنه،  . على مختلَف أسراِرهاِبخربة محتِرٍف سيطَرن لوحته يقترب م" * 
فهو. وهذا يف رأس مخطَّط أعماله. اىل كتابٍة زخرفيٍة تغري العني فقط التنازالت  يرفض امتهانَالتعبري،

 عنيفٍة تتجاسرن صرخاٍتملوحاته مزيج غريب . طمِئنالْمكبوت وانطالقة الْماللون يف شهوانية " يفترس"
غَوٍصتأْخذ هيئة يف تلك اللطخات، الْحنان  اليت، من ضرباً على اللوحةلونيٍة مضروبٍة يف صورِة لطخاٍت 

 .)٢٥/٥/١٩٧١ - "النهار"( نزيه خاطر. "فَةٌ وجود الفناناألصالة مراِدحيثُ قعر العاطفة مستِمر حىت يٍف ِطلَ
  

  

بينهاكامالً يف سائر لوحاته، لكنه موجود . على اللوحات الكبرية وتهر كامل قُكان يظِه" *  
 ربعمن بيحدة والْمأساة، والِوعن الْم ٍح وانفجاراِتصفاٍءنها الْمؤلَّفرتاِن لديه فربما نصاخبة، وه 

ينات لبنان الست منرائداً طليعياً يف العصر الذهِبيمن مرحلٍة اىل مرحلة، لتجعال منه تتخالطان وتتجاوران 
   .)١٩٩٢كانون األول  –الْحافظة الْمساِعدة ِلمتحف سرسق ( سيلفيا عجميان. "والسبعينات

 
 



  من جان خليفة
فهو مادةٌ. الشكلالدة ِوال تنفصل عن  يف أعمايلالدةُ اللون ِو. رسم، كما الطري يغنيأنا أَ" *  

حىت إذا تأَملتِهاتمتد وسع الفضاء، غنائيةً متطورةً متنوعةً  ريد لوحيتأُ لذا. ظهور األشكالو ترافقتحيةٌ 
  ).١٩٧١ ("وعن قرٍب تغمركِ بانعكاساٍت لونيٍة قويةوإيقاع، حدة تأْليف ودتِها تتجمع  وجعن قُرٍب

رباً يدور حول الشمس بل الشمس هي اليت تدولست كوكَ. جزٌء من الكَونأنا، كفنان، " *  
ال يعودبعدئٍذ وشكِّل كوناً، ت مكتِمل ومع ذلك زءاً غريج اللوحةُ أن تكونَ: وهو هذا ِسر الرسم. حويل

  ).١٩٦٤( " أو ال، أن تعِجب أو ال تعِجبتكون مجيلةًمهماً أن 

اىل بدافٍع أقوى مني، ،نها أحياناً تتعداه وتتعداينلكعبر عن هذا الصمِت ِبي، تلوحايت " *  
ألنين أمحل لوحايت يف أعماقي، ولَها ِفي ركيزةٌثانوياً، غري أنّ العالَم الْخارجي يبقى . كةوالْحرالصخب 
  ). ١٩٧٠" (من جسدي

  

 ).١٩٧٢(؟ "خِبركم ِبجميع مراحل درب الصليبأُأتريدون مني أن . أتسلّىعندما أَرسم،  " *  

فني التشخيصي اليوم. والتجريدي فيها التشخيصي ينصهر النقطة اليت أنين بلغتشعر أَ" *  
مارست التشخيص والتجريد، أُِحسينولكثرِة ما . منسِحق على الْمسطَّحفهو مذوب : مختِلف تماماً

 مجيع مربرات وجود التجرياليت فيها، اىل النقطٍة وصلت ستعاد١٩٧٣" (دتصويرياً يف التشخيص، ت( .  

  * "بأَالشعور الزمينهة الْمرأة ييح،. مقُز مجيلٌ من الطبيعة، قوس عنصر ،طبيعي هي مشهد
ها داِئماً يف لوحايت...، عصفورتم١٩٧٥" ( وأنا كَر .(  

ِبما القماش والرسم والرباويز واأللوان، سأرسم وإذا نفَدت مواد. سأَظَلُّ أَرسم حىت الْموت "*  
ت عليفاض. ه الْحقيقي ووجِه الْمضطَِرِبعن لبنانَأُريد أن أُعبر، ولو باكياً أحياناً، . يتوفّر أمامي
هاالْمواضيعمترس كالكوابيس، ولكي أَرتاح  .م الْخنغاِور، يرسان الْمصرت كفنوي يرزير البه كينحت

  ).١٩٧٨" (يتغلَّب على خوفه
 
 
 



  ـوُهــــــ
  .والدته يف حدتون:  ١٩٢٥ -  
  . سنوات٤) ألبا(دراسته يف األكادميية اللبنانية للفنون اجلميلة :  ١٩٤٧ -  
  معهد الْيف من الدراسة  سنواٍت ٤ حكومة اللبنانيةمنوحاً من الْماىل باريس  فَرهس:  ١٩٥١ -  
  ".اند شوميريال غر"أكادميية جميلة ويف الوطين العايل للفنون الْ    
  ).  سنوات٤" (أَلبا"والـ) سنتني(عودته اىل بريوت مدرساً يف اجلامعة اليسوعية  : ١٩٥٥ -  
  .نجاح الِفت).  نيسان١٦ -٢ : بريوت–الصنائع (معرضه الفردي األول :  ١٩٥٩ -  
  . أُسلوبه الْجديد يف بريوتواندالع) ١٠/٢ اىل ٣١/١(معرضه الفردي الثاين :  ١٩٦١ -  
  - ١٩٦٢  :ليه الْمفصفندق كارلتون (معرض (حه التجريدية مِدثةً جدالًوفيه برزت لوحات.  
  فرئيساً ) حىت غيابه( يف معهد الفنون اجلميلة أستاذاًانتسابه اىل اجلامعة اللبنانية :  ١٩٦٥ -  
  ).١٩٧٧-١٩٧٣( ِلمحترف قسم الرسم والتصوير     
  ).سنتني (ني اللبنانيني للرسم والنحت الفنانمعيةَ جاستهرئ:  ١٩٦٧ -  
  .أثار لغطاً يف الوسط التشكيلي" دار الفن واَألدب"معرضه الصداِمي يف :  ١٩٧٠ -  
  .)أُكسفورد( لوحٍة له اىل متحف أشموليان دخولُ:  ١٩٧١ -  
  . كانون اَألول١٢غيابه الْمفاِجئ بنوبٍة قلبية صاعقة يف :  ١٩٧٨ -  
  . معرضاً مجاعياً وبييناالت كثرية١٣ فردياً، وشارك يف  معرضا١٩ًله *   
    

 
 


