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شذا شرف الدين: الفردوس... أنثى
سناء الخوري | السبت 16 تشر&ن األول 2010 آداب وفنون | 

كوالجات رقمّية تجعل الصورة املعاصرة جزءاً من املنمنمات القديمة

عليها بحّد ذاته، يتطلب جرأة كب_ة، وخصوصاً أّن شرف الدين قررت إدخال أجساد حقيقية إX عالم الخيال. هكذا، صّورت مجموعة من عابري
الجندر Androgyne. أعطت مركز لوحاتها لصور فوتوغرافية أبطالها شبان يحملون مالمح أنثو&ّة. صممت مالبسهم، واختارت معهم األكسسوارات
واملاكياج، ثّم صورتهم بعدسة تs بالكث_ من الفضول واإلعجاب o آن. الحقاً، بواسطة برنامج الـ«فوتوشوب»، أنجزت كوالجات رقمّية، حرفية
ودقيقة، فأدخلت أبطالها املعاصر&ن إX امليثولوجيا، فباتوا جزءاً من املنمنمات القديمة. حّولت هذا إX براق، وذاك إX طاووس، وذاك إX مالك،
وذاك إX سلطان... قبل يوم~، أغلقت «غال_ي أجيال» (الحمرا ـــــ ب_وت) الباب ع{ هذه «الكوميديا اإللهية». لكّن شذا شرف الدين فتحت الطر&ق

ع{ مساءالت مفتوحة ملسّلمات الجمال والجندر املعاصرة. 

«غال_ي أجيال» (ب_وت) ـــــ لالستعالم: 01/345213

سناء الخوري سناء الخوري 
طواو&س وأحصنة مجّنحة برؤوس آدمية، ومالئكة، ومخلوقات من الجحيم، سكنت معرض شذا شرف الدين (الصورة) «الكوميديا
اإللهية». شخصيات ميثولوجية، استقتها من املنمنات الهندية والفارسية ب~ القرن~ السادس عشر والثامن عشر، ثّم أدخلتها عالم
الـ«فوتوشوب». قيمة األعمال ال تقتصر فقط ع{ الجمالية التشكيلّية. فما قّدمته الفنانة اللبنانية اآلتية إX عالم التشكيل من ميدان
الرقص والفنون األدائية، ثمرة جهد بحثي جدي وطو&ل. تحدثك شرف الدين بشغف عن سنت~ من التنقيب عن املنمنمات املغولية
اإلسالمية الهندية والفارسية، وتفكيكها وتحليل معانيها. «مخيلة الفنان~ o ذلك الح~ كانت تعطي الãاق وجه غالم، يصعب

تحديد هو&ته الجنسية ب~ األنوثة والذكورة»، تقول. «لكّن تمثيالت الãاق o املخيلة الشعبّية اختلفت مطلع القرن العشر&ن، ليأخذ
o الفنون الشعبية الهندية مالمح أنثى مكتملة»، تضيف. هذا التحول o مقاربة الهو&ة الجنسية للمخلوق األسطوري، ألهم الفنانة
فكرة هذا املعرض. اإلحالة إX دانتي، مفادها ما اكتشفته من قرابة ممكنة ب~ قصيدته الشه_ة «الكوميديا اإللهية»، وما تصّوره تلك

املنمنمات من أساط_ مسرحها غياهب الجحيم. 

يمكن أن نجد تلك املخطوطات النادرة o املكتبة الوطنية الفرنسية، أو متحف امليèوبوليتان o نيو&ورك، وأماكن أخرى. إّنها بما
تختزنه من خيال مشهدي، مادة حساسة، ومنجم ألطروحات غنّية عن مفاهيم الجمال الشعبّية. العمل
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