
	

 رسالة هيئة التحكيممعرض الخريف الثاني والثالثون: 

متحف سرسق وتجدید  بإعادة افتتاح الُمقترنة السبل الجدیدة باإلمكانیّات التي أتاحتھا اعترافًاكما  ،الخریف معرضتقدیًرا إلرث 
من إجمالي  المختارة خبت األعمالمتقّدم من فنّانین أفراد أو مجموعات، وقد انتُ  ٥٢ لـ أعماًال  اختارت ھیئة التحكیم، تكریسھ
ًما.  ٣٢٢  ملفًّا ُمقدَّ

خزفیّات، وملصقات، ومنحوتات، و ،ھي تضّم لوحات، ورسوماتعاًما، و ٨٢و ٢٢حقّق األعمال فنّانون تراوح أعمارھم بین 
 یدیو.ڤوكوالج، وتصویر فوتوغرافّي، وتجمیع، وتجھیز، و ،وأعمال حفر، وتطریز وزخرفة، وغواش، ونقش تظلیليّ 

 ما إلى الخریف معرض من الدورة ھذه في كینالمشار عدد تخفیض أنّ ب اإلدراك اممت مدركة عملھا خالل یمالتحك ھیئة وكانت
 العمل بطبیعة المرتبطة المؤھّالت إلى افةوباإلض تشّدًدا.مُ  یًراتدب سیُعدّ  ،السابقة الدورات في اركینالمش عدد نصف یقارب
 التّامة ةالمراجع خالل من وذلك ،األعمال في قّوةٍ  مواضع أعضاؤھا هاعتبر ما على التركیز إلى الھیئة اختیارات سعت وصلتھ،

 االعتبار. بعین واحد معرض في تجاورھا فكرة وأخذ المقّدمة، للمقترحات والتفصیلیّة

 ،والمھارة ،والوسائط ،األسلوب مسائل على اإلجابة في كبیًرا تنّوًعا المفتوحة سرسق متحف دعوة مع الفنّانین تجاوب وأتاح
 ما على الرسم، نمیدا في الھائلة الوفرةب التحكیم ھیئة وتفاجأت فنیّة.ال والتطلّعات ،السیاسيّ  االنخراطو ،والتعریض ،والخبرة
 الفوتوغرافیّة الصورو الخزف توّسلت مشاریعٍ  في یّةتجریب توّجھات من بدر بما أعضاؤھا تأثّر كما .المقّدمة المقترحات في ثبت

 واالتّجاھات ،الجدیدة األصوات تلك أسرتنا فقد بھا. یحتفي أن ،وأكثر الحیویّة، ھذه على اإلضاءة اختیارنا ویودّ  المتسلسلة.
 وأمام ،مكّرسون فنّانون أعمالھم في ھجھاانت التي الماضیة السبل مع الراھنة، األعمال تكوین في ،عِ طْ القَ  ذلك أمام وفُتنّا ،المختلفة
 ،األوقات معظم وفي حاسم نحو على ،النظر صرفنا قدو  وتجربةً. عمًرا األصغر الفنّانین أعمال في تحدیًدا ،الواعدة المالمح
 ،ةیَ نْ والبُ  باللون المفعم واالھتمام واإللماحات، العاطفیّة، الحّدة ذات األعمال مع خاصٍ  نحو على تناغمناو النمطیّة. النماذج عن
 مجموعو وبالمدینة أیًضا، بنا ترتبط والظروف الِكینة وھذه ،حیواتھم وظروف الفنّانین ِكینة في التفّكر إلى تمیل التي تلكو

 سّكانھا.

 تداوالتنا واتّسمت حدة. على اقتراحٍ  كلٌّ  ،المقترحات جمیع مراجعة من كامل شھر إثر ،أیلول أواخر في تحكیم كھیئة واجتمعنا
 عدد وكان اإلمكان. قدر التام، اإلجماع مجاورة على العزم عاقدین كنّا أنّنا إّال  .طویًال  وقتًا واستھلكت ،بالصعوبة ومشاوراتنا
 الدراماتیكيّ  النحو ھذا على المعرض حجمل ناتخفیض أنّ  ندرك كنّا أنّنا إّال  ،المتحف لتوقّعات نسبةً  عدًدا أقلّ  المختارة األعمال
 آخذین ،مضاعفة ومراعاةٍ  كبیر بحرص ذلك فحققنا .ویبرزھم حبّبینالمُ  الخریف معرض قُدامى من كبیرٍ  عددٍ  على سیضيء
 اعتماد سرسق لمتحف سمحت التي العدیدة العوامل من وھذه الیوم، البالد في للفنّانین المتاحة الفرص اتّساع أیًضا االعتبار بعین
عوتُ  ،المتابعةو القطع درجات بین ما توائم الخریف، معرضل جدیدة سبل  التغییر. تحتضنو االغتراب، طوِّ

 بما معنا التزامھم وفي ،الجرأةو بالدقّة المتّسمة خیاراتنال وتقبّلھم ثقتھمل أمنائھ مجلسو المتحف إلدارة ممتنّون ونحن
 ،الدقّة تجّسد التي الجدیدة لرؤىل الدعم یتیح بذلك فالمتحف .للتنفّس فسحة یمثّل معرًضا یكون أن منھ نأمل والذي ،سیستضیفونھ

 ومنھا. بیروت في جدیدة أصوات السمع إلى فیھ تتناھى زمنٍ  في یُشِرع وھو .النقدیّة المقاربات وتنتھج ،اللعب من تخلو وال
 وفي معرضال من الدورة ھذه خالل متدّ ی حوار طالقإ في نأمل أنّنا إّال  .مّدتھ ةٌ قصیر ،تحكیم كھیئة التزامنا بأنّ  یقین على ونحن

 مختلفة. عدسات عبر والنظر ،عاتقبّ ال من الكثیر وتجریب األدوار، تبادل خالل من ،القادمة الدورات

  


