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الرافدين���ي  ال���راث  ا�ستله���ام  اإن 
وال���ذي يعتم���د عل���ى امل���زج الفني 
الواعي واملبتكر  ب���ن الت�سويرية 
الواح���د.  العم���ل  يف  والنحتي���ة 
الهند�سي���ة  امل�ساح���ات  وتوظي���ف 
للع���ن،  مث���رًا  توظيف���ًا  امللون���ة 
التب�سيطي���ة  الفن���ان  نزع���ت  رغ���م 
يف  والغنائي���ة  الفن���ي  لل�س���كل 
الفك���ر  يف  وامليتافيزيقي���ة  الل���ون 
عل���ى خلفي���ة روح فطري���ة تبح���ث 
املع���رة  الرمزي���ة  مب�سخ�ساته���ا 
املعا�س���ر  الأن�س���ان  ح�س���ار  ع���ن 
و�سياعة عل���ى اأر�سية من التجريد 
الراثي���ة  واملوتيف���ات  الهند�س���ي 
اأ�س���كال                                                                                                         يف خل���ق منحوت���ات ذات 
تقرب م���ن روح ال���راث با�ستياء 
حداث���وي ، مم���ا دفع���ه للبح���ث عن 
مواد خا�سة به اأبتكرها ذاتيًا ومن 
جتارب���ه النحتية خا�س���ة ، قد تبدو 
بال لون ويغلب عليها اللون الأ�سود 
لأنه���ا �سنعت من م���واد حتمل ذات 
الل���ون لتق���رب م���ن روح ال���راث  
وهذا اأقراب اعتقد اأنه مق�سود من 

الفنان لتب�سيط روؤى البحث .
 اإن الفن���ان ي�سع���ى بج���د لمت���الك 
باإبه���ار  حتتف���ي  جدي���دة  تقني���ات 
ذات  واألوانه���ا  ال�سرقي���ة  الفن���ون 
ال���روح املتوثب���ة وا�ستيعابها لتلك 
البدائي���ة املتف���ردة بالتعبري���ة يف 
الفكر الن�س���اين باظهار روؤى فنية 
بال�س���كال  يحتف���ي  فه���و  حديث���ة. 
ويغلفه���ا  الهند�سي���ة  التجريدي���ة 
ماأخ���وذ  جم���ايل،  تزين���ي  بح����س 
بطيف الألوان الرا�سخة يف الذاكرة 
ال�سرقي���ة ومعرًا عن غنائية لونية 
تغري العن. اإن اأعماله تقراأ وكاأنها 

ن�سو�س تعويذية اأو قد�سية،
البداعي���ة  الفن���ان  فمح���اولت 

لوح���ة  بخل���ق  الطم���وح  ميالأه���ا 
عراقي���ة رافديني���ة املرج���ع ت�سعى 
ومناه���ج  امل���وروث  ل�ستيع���اب 
املدار�س العاملي���ة احلديثة يف ذات 
الوق���ت. وخلق لوحة حتاكي طابع 
وا�ساليبه���ا  بتوجهاته���ا  ال���راث 
التب�سي���ط  انه���ا تنح���و نح���و  م���ع 
ال�سكل���ي ال���ذي ليخل���و م���ن روح 
يخل���ق  اذ  واملعا�س���رة،  البت���كار 
الفن���ان توفيقية جميل���ة بن العمل 
التزويق���ي والتعبري���ة باحثًا بجد 
عن خ�سو�سية جتديدية بانفتاحه 
على املنجز والجتاهات الت�سكيلية 
العاملية والتاأثر بها، فاعماله توحي 
بالنف����س  الوا�سح���ة  الثق���ة  بتل���ك 

والوعي بعاملية الثقافة والفنون
وم���ع ذل���ك يبق���ى )م���ازن اأحم���د ( 
جمالي���ن  قطب���ن  ب���ن  يتاأرج���ح 
هم���ا  بينهم���ا:  يوؤائ���م  اأن  يح���اول 
ايقا�س خمزون الراث الرافديني 
و خلق لوحة معا�سرة. فهو ينطلق 
يف م�سع���ى خ�سو�س���ي م���ن مب���داأ 

– احل���ي ،و  التفك���ر يف ال���راث 
ت���راث املرج���ع التاريخ���ي - تراث 
الف���رد- فال�س���يء ال���ذي يبحث عنه 
الفن���ان ه���و خل���ق اأر�سي���ة ملرج���ع 
وهك���ذا  الي���ه.  بالن�سب���ة  تاريخ���ي 
نرى انفج���ار ال�س���كال الكادميية 
م���ن الداخل ك���ي يولد فن���ًا اآخر ذو 
خ�سو�سية �سخ�سية بابداع الفنان 

ومتيز لوحاته وا�سلوبة الفني

فهو يبح���ث ع���ن رومان�سية ح�سية 
وم�سهدي���ة روحية فال�س���كال لدية 
وتنق���ل  التف���رد  اإح�سا����س  توق���ظ 
اح�سا�س الن�س���ان املعا�سر وترز 
اتكاء الفن���ان عل���ى التاريخ كمعن 

تاريخي وفني.
كم���ا اأن معاجل���ة ال�سط���وح الثابتة 
العجائ���ن،  طري���ق  م���ن  للوح���ات 
وتقنيات البن���اء امل�ساعف واإن�ساء 
تقني���ة  ا�ستعم���ال  وكذل���ك  العم���ل، 
ال�سط���وح  بع����س  عل���ى  الك���ولج 
الثابت���ة وغ���ر الثابت���ة، اأتاح���ا لها 
تع���دد يف خي���ارات تنفي���ذ الفك���رة 
الت���ي يعمل عليه���ا. فالكتلة تتحرك 
ع���ر ت���رادف اللوح���ات باأحجامها 
املختلف���ة، ح���راك بخط���وات ثابتة 
تتمحور عر خلق ع���امل من الكتلة 

املع���رة وال�سط���وح ذات التكتالت 
اللوني���ة البارزة الت���ي ت�سي بعمق 

�سطح اللوحة.
 ) احم���د  )م���ازن  الفن���ان  ويبق���ى 
امللحم���ي  املن���اخ  عل���ى  حمافظ���ًا 
التجري���دي م�سيط���رًا عل���ى اجواء 
لوحت���ه ومنحوتات���ه حي���ث تاأخ���ذ 
واملوتي���ف  واحل���روف  الرم���وز 
ال�سخ�سي لالن�سان مركز الهتمام. 
اذ تنجذب اآلية كل الكتل واحلجوم 
خل���ق  يح���اول  فه���و  ب���ه  املحيط���ة 
تداعي���ات ل�س���دى �س���وت تاريخي 
م�سرج���ع يوقظ �س���داه م�سرجع 
املحلي���ة  الذاك���رة  يف  ال�س���وت 
فاملعنى الرم���زي الذي تختزنه تلك 
الرموز يخلق توازنًا مابن جمرى 
الذاك���رة العيني���ة للف���رد وجم���رى 

الذاكرة اجلمعية للمجتمع، 
اإن فن���ه يح���اول اأن ي�ستبدل حقيقة 
نظ���رة اكت�ساف ق���وى البداع التي 
ماه���و  وثب���ات  املا�س���ي،  يخفيه���ا 
�سعوري م�ستور يف عمق املوروث 
املهم���ل اأو املن�س���ي وجتدي���ده على 
م�ست���وى الال�سع���ور باملجابهة مع 
ثقاف���ة الآخ���ر. اإن لوح���ات الفن���ان 
تعطي فر�سة للتفكر ولي�س للتلقي 
ال�سلب���ي وال�ستهالك���ي للم���وروث 
اإن���ه يح���اول اخل���روج ع���ن ال�سكل 
املتع���ارف علي���ه للوح���ة امل�سندي���ة 
القيم���ة  ت���وازي  اأ�س���كال  وابت���كار 
الفني���ة لذلك املوروث ع���ر اللوحة 
غر التقليدية املتعددة الجزاء.اإنه 
�سرخ���ة احلا�س���ر يف اأ�ستحت�سار 

املا�سي ب�سكل مغاير .

حم�سن الذهبي 

 اأفق التحديث في الموروث الرافديني
  يجتهد الفنان الت�سكيلي العراقي المغترب )مازن اأحمد ( في ا�ستلهام العنا�سر الت�سكيلية من موروث االبداع الرافديني 

عبر الغور في البحث عن معبرات مرجعية اليجاد المعادل المو�سوعي المعا�سر المرتبط بتلك الجذور كعنا�سر 
ت�سكيلية، لي�ض بغر�ض اقامة بناء فني تجريدي معا�سر وح�سب بل خلق اجواء تعبيرية ذات داللة رمزية حيث ت�سكل 
الحروف الم�سمارية واال�سارات اللغوية واال�سكال المعا�سرة لالن�سان الم�ستمدة من اأفق التاريخ كمرجعية ي�ستند اليها 
الفنان ليطوعها ب�سكل ان�ساني على نحو جديد. ففي معر�سه الثامن المقام موؤخراً في  قاعة حوار بالعا�سمة العراقية  
بغداد ، بعنوان )  بّو�سلة ( وهو اأ�ستمرار لمعار�سه ال�سابقة في اأماكن متعددة من مدن العالم . والذي جمع  بين اللوحة  

والمنحوتة .

 �ستار كاوو�ض
باليت المدى

ح���ن تراج���ع دور الفن���ان يف اأوروب���ا خ���الل اأربعينيات الق���رن املا�سي، 
واأ�سب���ح يف مف���رق ط���رق، ب�سبب ما تركت���ه احلرب العاملي���ة الثانية من 
اإنتكا�س���ات وتابوه���ات واآث���ار لم�س���ت روح الن�س���ان وحيات���ه ومعن���ى 
���َر وقته���ا الكث���ر م���ن الفنان���ن باحلل���م المريك���ي، لإنقاذ  وج���وده، َفكَّ
حياته���م اأوًل، ثم حتقيق طموحاتهم الفنية، هناك يف العامل اجلديد حيث 
تعم���ل بجد لتح�س���ل على اأ�سياء كث���رة وغر متوقع���ة، والفر�س متاحة 
للجمي���ع، وال�س���وق مفتوح لكل املواهب والمكاني���ات، وكل �سيء متوفر 
وممك���ن. وقتها �ساهم الكثر من فناين اأوروبا يف اإنتعا�س وجتديد الفن 
المريك���ي، لأن الفنانن الأوروبين قد �سبقوهم كثرًا يف طريق احلداثة 
والتجدي���د. وكما طغ���ت التجريدية التعبرية على الف���ن المريكي، فقد 
ظه���ر اأي�سًا نوع م���ن الواقعية احلديثة التي اإ�ستق���رت على قما�سات ر�سم 
الكثر م���ن المريكان، ونالحظ ذلك يف الب���وب اآرت والواقعية املفرطة 
وم�ساه���د املدينة وغرها الكثر. لكن فناين ه���ذه )الواقعية( مل ينظروا 
فق���ط اىل اجلانب امل�سيء من حياتهم، بل فتح���وا نافذة اأخرى تطل على 
امل�س���اكل المريكية حيث الفقر والعوز واآثار العن�سرية وعامل اجلرمية 
واملجتم���ع ال�ستهالكي، وكذلك اأج���واء املدمنن والزم���ات الأقت�سادية. 
وه���ذا النوع م���ن )الواقعية( ه���و ما ي�ست�سيف���ه الآن متح���ف درينته يف 
هولن���دا من خالل معر�س كبر لأ�سماء لمعة وكبرة يف الفن الت�سكيلي. 
زرت املعر����س ال���ذي �سملت اأعماله �سن���وات )١٩٤٥-١٩٦٥( حيث بداأت 
خطوت���ي الأوىل م���ع لوح���ة اأدوارد هوب���ر )مطع���م نيوي���ورك( التي تعد 
م���ن اعمال���ه املبك���رة، والتي مل تظه���ر عليها بع���د تقنيته التي ُع���ِرَف بها. 
وبجانبه���ا قلي���اًل تظهر لوحت���ه ال�سه���رة )ال�سم�س �سباح���ًا( حيث تبدو 
زوج���ة الفن���ان )جوزيفين���ا( جال�سة ب�س���كل جانبي عل���ى �سريرها، تنظر 
اىل عم���ق املدين���ة وه���ي تط���وي يديها عل���ى �ساقيه���ا العاريت���ن وتتاأمل 
باإ�سرخ���اء ي�سب���ه اخل���واء، حيث تظهر من خ���الل النافذة بيوت���ًا حمراء 
ممت���دة وتبدو كالبيوت املهجورة التي ر�سمه���ا دي �سريكو. ويف جانب 
اآخ���ر م���ن املعر�س تظه���ر لوح���ة الر�سامة األي����س نيل املتخ�س�س���ة بر�سم 
البورتريه، وقد ر�سمت �ساب ا�سباين  بفر�ساة متحركة وطريقة تعبرية. 
ام�س���ي قلي���اًل داخل املعر����س فتتو�سح امام���ي اعمال الر�س���ام ريت�سارد 
اإي�ستي����س الذي ير�س���م اعماله بطريق���ة واقعية مفرط���ة. يف هذه اللوحة 
م���زج اإي�ستي�س عاملن على قما�سة واحدة، فاإ�سافة ملحتويات املحل، ر�سم 
على الواجهة الزجاجية انعكا�س اجلهة الأخرى من ال�سارع، حيث النا�س 
َل يل وكاأنني اأرى �سورتي اي�سًا وهي تنعك�س على  وال�سيارات، حتى ُخيِّ
الواجهة. تركت اأ�س���واء هذا املحل خلفي، لأ�سل اىل عمل اأندي وارهول 
ذائ���ع ال�سيت )�سوربة بريلل���و( وهو واحد من جمموع���ة اعمال تناولت 
ذات املو�س���وع، وكان العم���ل هنا عبارة عن مكعب م���ن اخل�سب، مر�سوم 
ومنف���ذ بطريقة يبدو فيها وكاأنه واحدة م���ن علب الكارتون التي ُتَعباأ بها 
علب ال�سوربة. وقرب واره���ول علقت لوحة )الفتاة الباكية( للفنان روي 
ليختن�ستاي���ن، وقد ر�سمها بطريقته املعروف���ة التي يعيد فيها ر�سم بع�س 
اللقط���ات من الق�س�س امل�س���ورة، بحجم كبر على الكانفا�س. اأجتول يف 
املعر�س لأ�ساهد من بعي���د بورتريت �سخ�سي كبر احلجم للفنان ت�سوك 
كلوز، اقربت منه ليت�سح ان الر�سام قد نفذه على �سكل مربعات �سغرة 
متداخل���ة وم�سفوفة ق���رب بع�سها على طريقة الكلم���ات املتقاطعة، وكلما 
اقرب���ت اأكرث اأ�سب���ح العمل وكاأن���ه لوحة جتريدية، ولك���ن حن ابتعدت 
قلي���اًل اىل ال���وراء، تو�سح العم���ل �سيئًا ف�سيئًا لي�سب���ح يف النهاية وكاأنه 

�سورة فوتغرافية. 
جتول���ت يف املعر�س لأقف هنا وهناك اأم���ام اأعمال جميلة ا�سبحت جزءًا 
من تاريخ الفن. اتهياأ للخروج، واذا بي اأمام امراأة م�ستلقية على اأر�سية 
القاعة وم�سندة راأ�سه���ا اىل اجلدار، ويبدو عليها اآثار الكحول والت�سرد، 
تاأملته���ا بدقة اأكرث، ف���اإذا بها متثال من اعمال الفن���ان دون هان�سون. كان 
عل���يَّ ان اأنظ���ر له���ا ع���دة م���رات لأتاأكد م���ن كونها غ���ر حقيقي���ة، لأن هذا 
ن  الفن���ان اإ�ستهر مبنحوتاته الت���ي ت�سبه النا�س احلقيقي���ن، هو الذي لوَّ
التمث���ال واأَلَب�َسه مالب�س حقيقي���ة وو�سع له �سعرًا م�ستع���ارًا وا�ساف له 
بع����س التفا�سيل والك�س�س���وارات احلقيقية واإختار ل���ه موقفًا او حركة 
م���ن �سميم الواقع، ليجعلك يف النهاية حت���اول ان متد يدك مل�ساعدة هذه 

املراأة امل�سكينة.       

مدمنة يف املتحف 

فناني هذه )الواقعية( لم ينظروا فقط 
الى الجانب الم�سيء من حياتهم، بل 

فتحوا نافذة اأخرى تطل على الم�ساكل 
االميريكية حيث الفقر والعوز واآثار 

العن�سرية وعالم الجريمة والمجتمع 
اال�ستهالكي

اأق��ام��ت دائ���رة ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث يف  
ب���وزارة  وال����راث  ل��الآث��ار  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
خا�سة  دورة  والآث���ار  وال�سياحة  الثقافة 
باحلجر ومكوناته ا�ستمرت اثنا ع�سر يومًا 
نيكول�س  الي��ط��ايل  اخلبر  فيها  حا�سر 
حما�سرات  للم�ساركن  خاللها  قدم  فكا�س 
نظرية وعملية للتعريف باحلجر ومكوناته 

البيئية  والعوامل  الكيمائية(  )الركيبة 
العوامل  اىل  بال�سافة  عليه  ت��وؤث��ر  التي 
الفيزيائية والبايولوجية وطرق التنظيف 
با�ستخدام التقنيات الليزرية على الأحجار 
اجلافة والرطبة مع اأهمية تطبيق املعاير 

الدولية يف عملية ال�سيانة والرميم.
م��دي��ر عام  ال�����س��وداين  وق���ال قا�سم ط��اه��ر 

اإن ه��ذه   : ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث  دائ����رة 
عام  اأع��م��ال  ب��اك��ورة  تعتر  املهمة  ال���دورة 
20١8 والتي اأقامها ق�سم التدريب الثاري 
ال��دورات  خطة  منهاج  �سمن  ال��دائ��رة  يف 
لهذا العام، موؤكدا على اهمية عقد مثل هذه 
الدورات بطابعها العملي حيث مت اختيار 
التلف وتوثيق  لدرا�سة و�سف  قطع  ثالث 

ال��ع��م��ل وال���ق���ط���ع احل���ج���ري���ة ق��ب��ل وب��ع��د 
م�ستمرة  ال��دائ��رة  اأن  اىل  لفتًا  ال�سيانة، 
ب���الع���داد وال��ت��ح�����س��ر لإق���ام���ة ال����دورات 
ملنت�سبي  التخ�س�سية  والراثية  الآثارية 
من  ع��دد  مع  والتن�سيق  بالتعاون  الهيئة 
اخلراء الأجانب والعراقين واجلامعات 

العراقية.

يف الوق���ت الذي ب���داأ فيه الغ���رب بالتعرف على 
املهارة الفنية التي تاأتي من اأفريقيا، فاإن الكثر 
م���ن النمطيات املتبقية من الف���رة الكولونيالية 
ت�ستمر يف ت�سكيل اأفريقيا باعتبارها لتاريخية 
وغريب���ة عل���ى نح���ٍو �س���اّر خ�سو�س���ًا بامل���راأة 
الأفريقي���ة. والي���وم، ف���اإن الكث���ر م���ن الن�س���اء 
الفنانات الأفريقيات اللواتي يع�سن يف ال�ستات 
يتحدين هذه التوهمات عن بلدانهن وجماعاتهم 
املختلف���ة من خ���الل الفن. وميكنن���ا اأن نذكر هنا 

ثالثًا من هوؤلء الفنانات، على �سبيل املثال.
 Wangechi فق���د ول���دت واجنيت�س���ي ميوت���و
عمله���ا  وق�س���ت  بكيني���ا  نروب���ي  يف   Mutu
التخرج���ي يف ويلز يف " احت���اد كوبر"، قبل اأن 
تهاج���ر اإىل الوليات املتحدة، حيث نالت �سهادة 
ف لها  املاج�ستر يف الفن���ون اجلميلة. وقد تك�سَّ
هناك كيف بالغ العامل الغربي يف تب�سيط بلدها 
كيني���ا اإىل جم���رد ج���زء ل اإ�س���م له م���ن اأفريقيا، 

ومكون من اأماكن ال�سيد و"القبائل" التقليدية. 
وتنكّب واجنيت�س���ي على هذا وغره من ق�سايا 
م���ا بعد الفرة الكولونيالي���ة يف عملها، مونتاج 
ال�س���ور. وهو عملية حتوي���ر وتركيب ال�سور، 
حي���ث يج���ري اجلم���ع م���ا ب���ن احل���ر، ودهان 
الأكريلي���ك، واأحيانًا احلل���ي التافهة والالآلئ مع 
�س���ور مقتطعة من جم���الت الأ�سف���ار، وجمالت 
ال�سي���ارات، واملج���الت اخلالعي���ة، والإعالنات، 
ولل�س���ور  جدي���دة.  ب�سري���ة  اأ�س���كال  لتكوي���ن 
الأ�سلي���ة بالطب���ع �سياقاتها الفردي���ة وت�ستدعي 
معايَن �سمني���ة. وحن تقوم ميوتو بعملها فيها 

ت�سر �سيئًا يرمز للمراث الكولونيايل املتعلق 
بالكيفية الت���ي يدرك بها الغرب القارة الأفريقية 
باعتبارها "بدائية" اإ�سافًة لتج�سيمه -اجلن�سي 

املفرط للج�سد الأنثوي الأفريقي. 
اأم���ا غادة عام���رGhada Amer فق���د ولدت يف 
القاه���رة وح�سل���ت عل���ى ماج�ست���ر يف الفنون 

اجلميل���ة ع���ام ١٩8٩. وم���ع اأنها ت�س���ف نف�سها 
باأنها ، يف املقام الأول، ر�سامة، فاإن عملها الفني 
ينط���وي عل���ى و�سائل متع���ددة، منه���ا التطريز، 
والهتمام باحلدائق، وهو ما ُيعد يف الغالب من 
الهوايات اأكرث من كونه فنًا. وهي بدجمها و�سيلة 
الف���ن املقبول���ة يف الر�سم م���ع ه���ذه "الفعاليات 

الأنثوية" اإىل جنب اأو�سافها الإيرو�سية للج�سد 
الأنث���وي، فاإنها تتحدى مفهومي الأنوثي مقابل 
الذكوري، الرغبة واحلب. فنجدها ت�ستنطق يف 
اأح���د اأعماله���ا التوقعات الجتماعي���ة من ال�سكل 
اجلديد النق���ي التي تت�سادم مع جت�سيم اجل�سد 
الأنث���وي وجتني�س���ه، و ت�ستنط���ق يف عمل اآخر 

عالقة الأخالق والتنديد بج�سد املراأة. 
 ،Aida Muluneh بينما جند عايدة ميلونياه
وه���ي م���ن اأثيوبي���ا، تتاأل���ق يف ف���ن الت�سوي���ر 
وموؤ�س�س���ة  م�س���ورة  فه���ي  الفوتوغ���رايف. 
ملنظم���ة "تنمي���ة وتعلي���م املجتمعات م���ن خالل 
الفنون"غ���ر الربحية ، يف اأدي����س اأبابا، والتي 
ترّك���ز عل���ى م�ساغ���ل الت�سوي���ر الفوتوغ���رايف 

ومعار�س���ه. وتعتق���د عاي���دة اأن الأفارقة ينبغي 
اأن يقوم���وا بتوثي���ق وقائعهم وعر�سه���ا للراأي 
العام. وقد ولدت عايدة يف اأثيوبيا لكنها ق�ست 
ف���رة مراهقته���ا يف اأماكن خمتلفة مث���ل اليمن، 
واإنكل���رة، وقر����س، وكن���دا. واأّث���رت فيها يف 
اخلارج �س���ور املجاعة الأثيوبي���ة املنت�سرة يف 
الغ���رب. وحن ع���ادت بعد 30 عام���ًا، قررت الرد 

على تلك ال�سور ال�سيقة الروؤية. 
ه���ي  ول  ميلودرامي���ة  لي�س���ت  عاي���دة  و�س���ور 
معمول���ة لتكون مثرًة كما ميك���ن للمرء اأن يرى 
مث���اًل.   ،National Geographic جمل���ة  يف 
اإنها متّثل الأر�سية الو�سط بن هاتن احلالتن، 
م�س���ورًة الأح���داث الت���ي تق���ع يف حي���اة امل���رء 
اليومي���ة، وممّثلًة امل�ساه���د التفليدية واحلديثة 
ال�سائ���دة.  الثقاف���ة  وج���وه  ت�س���كل  الت���ي  مع���ًا 
وي�س���ور كتابها ال�س���ادر ع���ام 200٩ )اأثيوبيا: 
املا�س���ي/ واإىل اأمام( رحلًة اأك���رث �سخ�سيًة عر 
اأثيوبي���ا. وقد �ساركت موؤخ���رًا يف معر�س مقام 
ال�سم���اء،  الإلهي���ة:  "الكوميدي���ا  حت���ت عن���وان 
اجلحيم، املطه���ر الذي يزوره جم���ددًا الفنانون 
الأفارق���ة املعا�سرون" ، حيث يرك���ز نتاجها فيه 
على موديل ج�سده���ا م�سبوغ بالأبي�س ويداها 
واأذناها بالأحمر مع نقاط �سود يف مركز الوجه 
����� غ���ر اأن عايدة ت���رى مع هذا اأن توت���ر املا�سي 
)م���وروث ر�س���م اجل�س���د عل���ى امت���داد اأفريقيا( 
م���ا ي���زال مريث���ًا يف احلا�س���ر وق���د يرك���د يف 

امل�ستقبل.
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