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تمیزت وقد بقوة. الحریة مالمح بلجیكا) (غنت، إیغرمونت سام الفنان إبداع عنھا تمخض التي المتنوعة الوجوه تعكس 
والعروض علیھا عُثر التي واألشیاء والرسومات والصور األفالم من شعریة بمجموعات بالبراعة تتسم التي الفنیة أعمالھ 

والمبادرات، وكذلك بالحسِ الالذع على مدار السنوات العشر الماضیة. 

في أُدمج قد السیاسي بالواقع العمیق فاالھتمام فیھ: لبس ال نھج في یسیر أنھ إال الظاھرة، التعددیة ھذه أساس في أنھ بید 
إیغرمونت الستكشاف الكبیر المرجعي اإلطار الثقافي العالم تاریخ ویمثل وإنسانیة. وتعقید ھشاشة من فیھ ما كل 

الشرق بشأن المعاصرة بالمقترحات نُدد الماضي، درب على السیر خالل ومن الحالیین. والزمان للمكان جدًا الشخصي 
والغرب، مما أسفر عن تحطم األطر المرجعیة.

الھندسیة األشكال من تجریدي عالم عن دارنا موقع على المقام "تجریدیات" أو » Abstracts«معرض لنا ویكشف 
أدنى الغربي الفني الخطاب في الشرق، إلى أصولھ تعود الذي الزخرفي النمط اعتبر ولطالما الملونة. والبقع والخطوط 

البحت (الشكلي المتكرر استخدامھ من الرغم على ھذا مادیة. أو روحیة داللة أي من وفارغ الزینة، منھ والغرض مكانة 
 Ask The(" S.T., 2018 الورقيالعمل اآلن. حتى لدینا آثاره تبقت والذي الغربیة، الثقافة في األحیان) من الكثیر في 

Angels Persepolis ،(" المعقوف، الصلیب من متكررة زخرفیة ألنماط األبیض باللون مطبوعة رسوم عن عبارة ھو
الذي كان یرمز في الماضي للسعادة والسالم في مختلف األدیان، وھو یشھد على ھذا الصدى الضارب في القدم. 

الشرقیة الجمالیات بین بالجمع الصعبة المعادلة "تجریدیات"، في  2020لعام الجدیدة اللوحات من سلسلة وتحقق 
وبفضل ". Rorschach"رورشاخ حبر بقع مثل الشرقیة، بالتقنیات واأللوان والخطوط الھندسیة األشكال فتذكر والغربیة. 
المجردة األشكال تشكك كما الغربیة. للوحات المجال الدخیل المرجع ھذا یفسح ما سرعان القماش، على الزیت استخدام 

فالتوتر بالمحتوى: وثیقًا ارتباطًا المختارة األشكال لغة ترتبط إیغرمونت، ممارسة خالل فمن الغربیة. الھیمنة ھذه في 
الجمالي والمصالحة یرتبطان ھنا بواقع اجتماعي متشابك بنفس القدر. 

ھذا كان ولقرون، والغرب. والشرق والحاضر، الماضي بین ثقل مركز الحریر طریق یمثل الحدیثة، األعمال ھذه في 
نزال ال كبیرًا، وثقافیًا واقتصادیاً سیاسیًا تأثیرًا التجاري المسار مارس وقد والغرب. الشرق بین الفقري العمود الطریق 

التي والطریق")، "الحزام (مبادرة الجدید الحریر طریق بناء إن الیوم. مجتمعنا في بھا الشعور ونعاود بآثاره نشعر 
بعد تعرف ال والغرب الشرق بین جیوسیاسیة تغییرات یُحدث یزال ال ، 2013عام في الصینیة الحكومة وضعتھا 
عواقبھا.

الشرق بین الزمان قدیم من اآلتیة األصداء إیغرمونت لنا یُظھر والعمارة، الجمال وعلم للدین شاملة دراسة خالل ومن 
 "تجریدیات"في الفنان رد یغیب الدینیة. أو االقتصادیة أو السیاسیة الطبقات في الوقت بمرور تبددت والتي والغرب، 

استكشاف یتم بینما العالمي. لحاضرنا موضوعیة قراءة بأي المساس جواز وعدم الواضحة االستحالة عن ینم مما عمدًا، 
وآفاق ذكیة إشارات ولكن رنانة، خطابات وال متفلسف مفخم كالم یوجد ال األحیان. بعض في بینھا والتوفیق التناقضات، 

جدیدة في عصر األخبار المزیفة واالستقطاب الشدید والمناخ الجیوسیاسي المعقد.

 أكتوبر 8االفتتاح: الخمیس 
 reservation@darnavzw.beالدخول المجاني > یجب التسجیل من خالل البرید اإللكتروني 

 Rue des Pierres 25/27, 1000 Bruxelles مساءً – 6من الساعة 

 مساءً.5 صباحًا إلى 10یظل المعرض متاحًا مجانًا حتى نھایة أكتوبر، ویعمل كل یوم من الساعة 


