في استعادة ألعمال رائد الفن المعاصر في اإلمارات

الشارقة للفنون تفتتح معرض "حسن شريف :فنان العمل الواحد"

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون يوم السبت املوافق  4نوفمرب املقبل معرض "حسن شريف ( :)2016 – 1951فنان
العمل الواحد" ،يف استعادة هي األكرب من نوعها ملنجز هذا الفنان اإلمارايت الرائد ومسريته الفنية االستثنائية ،مبا
يضيء على مخسة عقود من ممارسته الفنية يف الرسم ،والنحت ،والتجميع ،واألعمال الرتكيبية ،والتصوير الفوتوغرايف،
إضافة ألعمال تعرض للمرة األوىل.
هذا ويعد هذا املعرض تتوجياً لألدوار االستثنائية اليت اضطلع هبا شريف طيلة مسريته الفنية ،بوصفه أحد دعائم احلداثة
واملعاصرة فنياً وفكرياً يف دولة اإلمارات ،وخاصة إمارة الشارقة اليت شهدت أوىل معارضه ،عدا عن مشاركاته املتعددة

يف بينايل الشارقة ابتداءً من دورته األوىل عام .1993

ويف هذا السياق قالت الشيخة حور بنت سلطان القامسي ،قيمة املعرض ورئيس مؤسسة الشارقة للفنون" :كان الفنان
الراحل حسن شريف شخصية تأسيسة يف جمتمع الفن املعاصر يف إمارة الشارقة وداعماً رئيساً له .وكان لنا شرف
العمل معه ومواكبة منجزه الفين منذ مشاركته يف بينايل الشارقة األول عام  ".1993وأضافت" :وها حنن اآلن نستعيد
أعماله ومسريته الفنية عرب هذا املعرض النوعي يف إمارة الشارقة الشاهدة على منجزه اإلبداعي وأنشطته اجملتمعية
والفكرية ،واضعني منجزه يف سياق متسق يف جتلياته ومراحله وتنويعاته".
يعترب حسن شريف رائد الفن املعاصر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومن مؤسسي الفن املفاهيمي والتجرييب يف
املنطقة .بدأت مسريته الفنية يف سبعينيات القرن املاضي ،متخذاً هنجاً خاصاً به جعله مبنأى عن السائد والتقليدي
وعلى شيء من احلداثوية الراديكالية متأثراً حبركات فنية طليعية مثل فلوكسيسم والربيطانية البنائية ،وعليه يأيت هذا

املعرض حمتوياً اجلزء األكرب من أعماله املفاهيمية بدءاً من سبعينيات القرن املاضي وصوالً إىل  2016سنة رحيله عنا،
ولتكون أعماله املستعادة يف هذا املعرض كشافاً لرؤاه الفلسفية واالجتماعية املتلعقة بالزمن ،واحلياة اليومية ،واألنظمة

احلسابية ،وقد جرى اقتباس عنوان املعرض من مقال كتبه شريف عام  1989واصفاً فيه إميانه بأن "الفنان حيتل زاوية

خاصة به – ميكن وصفها بزاوية الفنان – مكرراً إبداع عمل واحد طيلة حياته".

كما حيتوي املعرض رسومات شريف الكاريكاتورية والقصص املصورة املنشورة يف الصحف يف السبيعينات ،واليت
سبقت حتوله اجلذري حنو الفن التجرييب واملفاهيمي .كما تكشف األعمال املعروضة عن تعمقه بالصناعة والتصنيع
واإليقاع الزمين السريع للعوملة اليت عاشتها دولة اإلمارات .ويف سياق متصل حيتوي املعرض ما ميكن اعتباره سلسلة
أعمال بعنوان "نسج" متأسسة على املزج والتجميع .ومن اجلدير ذكره أن هذه املنسوجات شكلت بالنسبة لشريف
عملية حول من خالهلا الفائض الصناعي إىل فن ،وهذا ما بات يعرف بعملية التكرار اليدوية اخلاصة بربط املواد واليت
مارسها شريف على نطاق واسع.
ويأيت ما عرف بـاألعمال "شبه النظامية" ليكمل فضاء جتربة شريف الفنية ،وخاصة يف الثمانينيات حني فتنته النظم
وبنائها ومنهجيتها ،جمسداً إياها على هيئة رسومات تفسر التعليمات ،واإلجراءات ،وقواعد التكرار اليت طورها،
ليخرج منها بتكوينات وأشكال هندسية ،ولتنعكس أيضاً يف صوره الفوتوغرافية ورسوماته ومالحظاته اليت توثق

"جتاربه" و "عروضه األدائية" يف الثمانينيات ،واليت تصوره ميشي أو حيفر أو يقفز ،أو جير حبالً يف الصحراء أو
االستوديو اخلاص به.

هذا ويتكامل مع ما تقدم عمل تركييب حياكي استوديو حسن شريف والذي مت التربع به ملؤسسة الشارقة للفنون من
قبل "القائمني على تركة حسن شريف" وذلك لصاحل األجيال املقبلة من الفنانني والطالب اإلماراتيني ،إذ سيتم يف
املعرض إعادة تركيب مجيع عناصر االستوديو اخلاص به ،مبا يف ذلك أدواته واملواد اليت استخدمها .هذا ويقام املعرض
يف ساحة املرجية ،وبيت السركال يف ساحة الفنون ،ويستمر لغاية  3فرباير  .2018وسوف يصدر الحقاً يف غضون

شهر يناير  ،2018عن مؤسسة الشارقة للفنون "كتالوج" شامل عن جتربة وأعمال حسن شريف (بالعربية واالجنليزية)
متضمناً مقاالت بقلم الفنان حسن شريف ،والشيخة حور القامسي ،والفنان اإلمارايت حممد كاظم ،والشاعر اإلمارايت
راشد اخلالد .كما سينتقل املعرض إىل مواقع دولية شريكة حول العامل بعد اختتامه يف إمارة الشارقة.
ببلوغرافيا
خترج شريف من مدرسة بيام شاو للفنون يف لندن عام  1984وعاد إىل اإلمارات العربية املتحدة حيث بدأ يف
ممارسته الفنية وإقامة معارض الفن املعاصر يف الشارقة .وبالتنقل بني األدوار كفنان ومعلم وناقد وكاتب ،عمل شريف
على تشجيع مشاركة اجلمهور احمللي بالفن املعاصر من خالل ترمجاته العربية للنصوص التارخيية الفنية والبيانات
الرمسية ،وساهم بتأسيس البيت الطائر يف ديب ( ،)2007ومرسم الفنون يف مسرح الشباب والفنون يف ديب
( ،)1987ومرسم املرجية يف الشارقة ( ،)1984ومجعية اإلمارات للفنون التشكيلية ( ،)1980تلك املنظمات اليت
قامت بدعم املفاهيم متعددة االختصاصات للفن املعاصر يف اإلمارات من خالل التطوير اإلرشادي واملعارض.
من بني معارضه الفردية" :حسن شريف :جتارب وأشياء  ،"2011-1979قصر احلصن ،أبوظيب ()2011
و"حسن شريف" ،متحف الشارقة للفنون ( .)2007كما مت عرض أعماله يف معارض مجاعية منها" :تفاعل.
تشكيل .تواجد :مسارات إبداعية" ،غوغنهامي أبوظيب ()2017؛ "ال نراهم لكننا :تقصي احلركة الفنية يف اإلمارات،
 ،"2008-1988رواق الفن جبامعة نيويورك أبوظيب ()2017؛ "ذهبيات؟"DUCTAC ( ،مسرح ديب
االجتماعي ومركز الفنون) ،ديب ()2017؛  "do itبالعريب" ،مؤسسة الشارقة للفنون ()2016؛ "حول املعارض يف
اإلمارات" ،اجلناح الوطين لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املعرض الـ 56الدويل للفنون يف بينايل البندقية ()2015؛
"مغامرات املربَّع األسود :فن التجريد واجملتمع  ،"2015-1915غالريي وايت تشابل ،لندن ()2015؛ "احلياة
الفنية :اجلسد" ،متحف الفن احلديث يف ريو دي جانريو ()2014؛ "تاريخ :الفن والعمارة والتصميم منذ مثانينيات
القرن املاضي وحىت الوقت احلاضر" ،مركز بومبيدو ،باريس ()2014؛ "هنا أو يف مكان آخر" ،املتحف اجلديد،
نيويورك ()2014؛ بينايل سيدين الـ)2012( 18؛ "أنظمة وأمناط" ،املركز الدويل لفنون الغرافيك ،ليوبليانا ،سلوفينيا

()2012؛ "مداخل" ،متحف :املتحف العريب للفن احلديث ،الدوحة ()2010؛ ركيزة هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث
للفنون البصرية ،املعرض الـ 53الدويل للفنون يف بينايل فينسيا ()2009؛ "لغة الصحراء" ،متحف الفن احلديث ،بون
()2005؛ "فن اخلمسة من دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،منتدى لودفيغ العاملي للفنون ،آخن ،أملانيا ()2002
و"الفنون املعاصرة للعامل العريب" ،دارة الفنون ،عمان ( .)2000وقد عُرضت أعمال شريف منذ عام  ،1993يف

مثاين دورات من بينايل الشارقة ،وكان آخرها بينايل الشارقة .(2015( 12

أعماله مقتناه لدى العديد من اجملموعات ،ومن ضمنها :متحف ام بالس للثقافة البصرية ،هونغ كونغ؛ مركز بومبيدو،
باريس؛ مؤسسة لويس فويتون ،باريس؛ متحف :املتحف العريب للفن احلديث ،الدوحة؛ غوغنهامي أبوظيب؛ متحف
الشارقة للفنون ومؤسسة بارجيل للفنون ،الشارقة.
ولد حسن شريف عام  ،1951وقد عاش يف ديب وعمل حىت وفاته عام .2016
حول مؤسسة الشارقة للفنون
تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفين يف اجملتمع

احمللي يف الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .ومنذ عام ( ،)2009تشكلت املؤسسة على تاريخ التعاون
والتبادل الثقايف الذي تزامن مع بينايل الشارقة منذ انطالقته عام ( .)1993وتسعى مؤسسة الشارقة للفنون ،من

خالل العمل مع شركاء حمليني ودوليني ،إىل خلق فرص للفنانني وتفعيل اإلنتاج الفين ،من خالل املبادرات والربامج
األساسية للمؤسسة اليت تشمل بينايل الشارقة ،لقاء مارس ،برنامج الفنان املقيم ،برنامج اإلنتاج ،املعارض ،البحوث،
اإلصدارات ،باإلضافة إىل جمموعة املقتنيات املتنامية .كما تركز الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة ،على ترسيخ الدور
األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من خالل تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

-انتهى-

