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الثقافي  -تشكيل

(ما بني اخلر�سانة واحلرير) معر�ض
فني عن حياة الفل�سطينيني

العدد ( )2613ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )6ت�شرين االول 2012

ال���ق���راءات امل��ت��ع��ددة يف م��ن��ح��وت��ات �سلمان را���ض��ي
حوار :حممد الكحط

ال�ضفة الغربية /رويرتز

ي���أخ��ذ ارب��ع��ة ف �ن��ان�ين من
فل�سطني وال��دمن��ارك زوار
م�ع��ر��ض�ه��م ال �ف �ن��ي (م ��ا بني
اخلر�سانة واحلرير) الذي
افتتح م�ساء االرب �ع��اء يف
رحلة حول جوانب من حياة
الفل�سطينيني املختلفة.
واخ �ت��ار الفنان الت�شكيلي
ب �� �ش��ار احل� ��روب ان يعود
بزائري املعر�ض يف مركز
خ��ل��ي��ل ال �� �س �ك��اك �ي �ن��ي يف
رام ال�ل��ه اىل ت�ل��ك البيوت
ال��ت��ي ه �ج��ره��ا ا�صحابها
ال�سباب خمتلفة �سيا�سية
واقت�صادية.
وت�ظ�ه��ر جم�م��وع��ة ال�صور
التي حر�ص احل��روب على
ان ت �ب��دو ق��دمي��ة ع�ب�ر تلك

االط � � ��ارات ال �ت��ي و�ضعت
فيها بع�ض ادوات املطبخ
واالث ��اث على حالها وك�أن
ا�صحابها ت��رك��وه��ا بهدف
العودة اليها بعد حني.
وكتب احل��روب يف و�صفه
مل �ج �م��وع��ة ال� ��� �ص ��ور انها
"بيوت ت��رك�ه��ا ا�صحابها
خالل مراحل زمنية خمتلفة
م� �ن ��ذ ال��ن��ك��ب��ة وال �ن �ك �� �س��ة
واالنتفا�ضة االوىل والثانية
لي�صنعوا ذاكرة جديدة يف
ام��اك��ن ج��دي��دة وت��رك��وا كل
ا�شيائهم وق�ص�صهم يف تلك
ال�ب�ي��وت ال�ت��ي ه�ج��روه��ا ..
مل اعرف عنهم �شيئا �سوى
الوقت الذي تركوا فيه تلك
البيوت".

املعر�ض الت�أ�سي�سي الأول جلمعية
فن ال�ضواحي ORTART
املدى  /خا�ص

تقيم جمعية ال�ضواحي  ORTARTمعر�ضها الت�أ�سي�سي الأول،
يعر�ض فيه جمموعة من الفنانني الت�شكيليني (�سارة �سعدون ،روناك
�إبراهيم ،كارولينا كو�ستاف�سون ،فاروق عمر ،احمد بجاي ،خالد بابان،
جميل جبار ،عبد الكرمي �سعدون ،فا�ضل نا�صر ،ريزكار عليبنه) ،عملني
لكل فنان ،ر�سم ونحت ،على قاعة �ضاحية همركلة ال�سويدية ،اعتبارا من
� 5أكتوبر /ت�شرين الأول ،ولغاية  11من ال�شهر ذاته.
ميثل املعر�ض تقدميا وتعريفا بت�أ�سي�س جمعية فن ال�ضواحي التي تهتم
بالفن والثقافة عموما .ت�ضم اجلمعية نخبة من الفنانني الت�شكيليني يف
مدينة كوتيبورج.

رغم معاناته مع الغربة يوا�صل الفنان �سلمان را�ضي
نتاجه الإبداعي ،جمددا يف �أ�ساليبه الفنية ،فهو مل يرتك
الر�سم وال النحت ،بل ي�سري بهما معا ،رغم كونه نحاتا
بالدرجة الأوىل ،واليوم يوا�صل جتربته التي بد�أها
منذ ع�شر �سنوات وي�ضيف فل�سفة جديدة ،حيث يقول
�إن فن النحت كما هو معروف فن مكاين يرتبط باملكان،
ومو�ضوعته واح��دة �ضمن نف�س امل�ك��ان ،لكنني �أعتقد
اليوم انه مل يعد فنا مكانيا باملعنى املتعارف عليه ،حيث
�أنني ا�ستطعت تطويعه.
حول هذا الطرح كان حوارنا مع الفنان �سلمان الرا�ضي،
يف البدء عرفنا فن النحت �أن��ه من الفنون الت�شكيلية
املتميزة عن باقي الفنون الأخ��رى ،فهو فن احل�ضارات
على مر الدهور والأزم��ان ،وهو ال يتعامل مع الأ�شكال
امل�سطحة مثل فن الت�صوير �أو الر�سم ،بل يتعامل مع
الأ�شكال املج�سمة ،لذا فهو �أق��در على نقل احل�س الفني
من خالل اللم�س ،والذي ينقل �إلينا الإح�سا�س بواقعية
ال�شكل امل�ن�ح��وت ،وتختلف اخل��ام��ات امل�ستخدمة يف
النحت ،منها الرخام امل�صقول� ،أو اخل�شب �أو الطني �أو
الربونز �أو احلديد...الخ.
وع��رف �ن��ا ال�ن�ح��ت �أن ��ه ف��ن م �ك��اين ي��رت�ب��ط مب �ك��ان معني
ومبو�ضوع معني ،وا�ستخدم عرب التاريخ لعدة �أغرا�ض،
منها كفن من �أجل �شيء تذكاري حلدث معني �أو تخليد
�شخ�صية ما ومت��ت اال�ستفادة من املنحوتات القدمية
ك�أر�شيف تعرفت الب�شرية من خالله على بع�ض الأحداث
والعادات ال�سائدة يف تلك احلقب التاريخية.
وكما هو معروف ،فالنحت عمل فني ثالثي الأبعاد ،ينفذ
عن طريق احلفر �أو ال�سبك ال�صب �أو الرتكيب ،ليتحول
�إىل �شكل �إبداعي ،وحلجم التمثال ت�أثري على املتلقي،
ومو�ضوعتنا تتناول معنى النحت وعالقته بني ما ينتجه
الرتكيب والت�شكيل بطرق خمتلفة من حيث عالقة الكتلة
بالفراغ واملكان واملو�ضوع.
كما �أن �أنواع النحت عديدة منها النحت املبا�شر ،وينفذ
على خامات خمتلفة يف درج��ة �صالبتها .والنحت غري
املبا�شر ،كالل�صب� ،أو الت�شكيل والرتكيب النحتي.
ومن خالل الكتلة والف�ضاء واملكان وال�سطح تربز عنا�صر
احلركة وقوة العمل و�شكله ،هكذا عرفنا النحت �أما فناننا
�سلمان را�ضي فله ر�أيٌ �آخر نحاوره عليه.
يقول :يتفق �أغلب الباحثني يف تاريخ الفن وعلم اجلمال

على تق�سيم الفنون �إىل فنون زمانية ومكانية ،والزمانية
مادتها ه��ي الكلمة ك ��الأدب ب��أن��واع��ه م��ن �شعر ورواي��ة
ومقالة وم�سرحية ،وفن املو�سيقى والرق�ص الذي يعترب
�أول الفنون منذ ن�شوء التجمعات الب�شرية ح�سب ر�أي
الفيل�سوفة والباحثة يف تاريخ الفنون وعلم اجلمال
"�سوزان الجنر  ،"1895هذه الفنون الزمانية "ال�سمعية
واملرئية" مرتبطة باحلقب الزمانية التي توثق تلك
التجارب الب�شرية.
واملتلقي لهذه الفنون يحتاج �إىل زمن ملتابعتها ،كقراءة
رواي���ة �أو ��س�م��اع ق�صيدة �أو مو�سيقى �أو م�شاهدة
م�سرحية.
�أم��ا الفنون املكانية فهي الفنون الت�شكيلية ب�أنواعها،
كالر�سم والنحت والعمارة وال�سرياميك...الخ .هذه
الفنون مرتبطة ارتباطا وثيقا باملكان ،وه��ي تت�ضمن
موا�ضيع فكرية وثقافية وعقائدية ،حالها حال الفنون
الزمانية� ،إال �أنها حتتاج �إىل املكان ال��ذي تلت�صق به،
ويعتقد البع�ض �أنها تفتقد الوقت �أي الزمان الطويل
ملتابعة تفا�صيلها ،كما هو احلال يف الفنون الزمانية.
وهنا ي�ستدرك �سلمان را�ضي قائال� :أن��ا �أعتقد �أن هذا
الكالم غري دقيق ،و�إن ك��ان ��ص��ادرا من كبار الفال�سفة
واملفكرين ،فمثلما يحتاج املتلقي لفهم و�إدراك م�ضمون
الرواية �إىل زمن لقراءتها ،كذلك لرمبا يحتاج اىل زمن
�أطول ليت�سنى له فهم م�ضمون تلك اللوحة �أو ذلك العمل
النحتي ،هم قالوا ،ومل �أق��ل �أن��ا ب��أن الفنون املكانية ال
حتتاج �إىل زم��ن ،فمنذ اللحظة الأوىل ،ميكن �أن يدرك
املتلقي معنى تلك اللوحة� ،أو التمثال ،وهذا الكالم غري
�صحيح ،فلدينا �أمثلة كثرية عرب التاريخ ،فعندما مت
عر�ض �أع�م��ال بع�ض الفنانني الكبار ،معظم احل�ضور
مل يفهموا معنى تلك الأعمال �إال بعد ف�ترات طويلة من
الزمن ،هل �أدرك��وا معنى اجلمال ال�ساحر واالبت�سامة
الدفينة يف لوحة "املوناليزا" �أي "اجليوكندا" للر�سام
الإي�ط��ايل دافن�شي ،هل �أدرك��وا لوحة "عباد ال�شم�س"
للفنان الهولندي فان ك��وخ ،فهذه اللوحة مل تكن تعني
�شيئا يف بادئ الأم��ر ،وبيعت بثمن بخ�س ،وبعد مرور
�أكرث من مئة عام و�صل �سعرها �إىل �آالف الدوالرات ،وبعد
ت�أمالت هذه اللوحة مرارا وتكرارا من قبل املتخ�ص�صني،
و�صل �سعرها �إىل مئتي مليون دوالر ،والأمثلة كثرية،
وكذلك يف فن النحت فـ"اللبوة اجلريحة" يف النحت

�إمي��ان حمم��د والت�شكي��ل م��ن وح��ي الكلم��ات
د.علي ثويني

عادة ما رددت �إميان ب�أن لها ع�شرة �أ�صابع ،كل واحد
له موهبة ،وهذا عني ال�صواب ،ف�إميان التي عرفناها
دائم ًا معطاءة ،ومتعددة املواهب ،وجامعة امل�شارب،
حتى �أنها ال تكتفي ب�ضرب من الإبداع دون �أن توغل
فيه �سربا وتن�ضج فيه روح� ًا ،فهي القا�صة والأديبة
وال���ش��اع��رة وامل���ص�م�م��ة .وب��ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا در�ست
االقت�صاد يف اجلامعات العراقية ،ف�إنها �سب ّقت وغلبّت
ال�سليقة الباحثة ع��ن اجل�م��ال وال�ك�م��ال على جممل
منتجها ،حتى لنعدها طاقة وثابة ومبادرة وال ت�ستكني
وترف�ض االن��زواء والن�سيان ،فتنهمر تلك الروحية
خمرتقة كل توظيف وممتثلة لكل موائمة ،وم�سبغة
طرق عن �سواه.
منهجا �إبداعيا ال ي�شذ يف ِ
ك��م ه��ي ثقيلة تلك ال�غ��رب��ة ع��ن الأوط� ��ان ،لكن غربة
الأرواح وقعها �أث �ق��ل م��ن غ��رب��ة الأب� ��دان .ففي جلة
امل �غ�ترب��ات ،ال�ت��ي �أم���س��ت ق��در ال�ك�ث�ير م��ن املبدعني
العراقيني جمبورين ال جمبولني .م�سكينة هي تلك
الروح املعذبة ملن اغرتبوا ،حينما ترادفت وتراكمت
على كاهلها خيبات الأم��ل وكم االنك�سارات ،فلج�أت
للبوح والتفريع من خالل التفكري والإبداع والتدبري
�أكرث من مطالبتها بحرية التعبري ،التي �أم�ست مثلما
دعي "اخلبز اخلايف" �أو �شغل ما ال �شغل له ،فالتفكري
باحللول من خالل انفجار الذات املتجلية �أجدى من

ال�شكوى والتم�شكل ،و�إن كان كم الإب��داع نابع ًا من
ظ��رف ،وتابع ًا ملا نالقيه من خ��ذالن وح�سرة ،فجدير
�أن يكون العراقيون� ،آخر من ي�صنع الإب��داع وي�شيد
للكلمات الواعية �سياقا و�سجاال و�سردا ،وللون موط�أ
قدم وموقعا على حامل .وهكذا كان الأم��ر مع �إميان
التي �أترعت بخيبات الأمل من و�ضع عام مرتد ،فلج�أت
�إىل الذات مالذ ًا واللوحة حثا وتفريغ ًا ،فكتابة ق�صة
�أو �إن�شاد �شعر �أو والدة لوحة هو خما�ض وفرح ،ن�أي ًا
عن االحتقان واحلزم .فكان لها �أن تظهر ما ت�ضمر من
ويل وح�سرة ،ف�أم�سى اللون املجرد عربة والتكوين
الت�شكيلي مودة  ،كما هو ال�سرد املتدفق عندما تكون
روائية �أو النظم حينما ت�صبح �شاعرة.
اليوم كان لنا معها لقاء �ضمن منا�سبة احتاد الأطباء
العراقيني يف �أملانيا �-8أيلول� /سبتمرب ،2012 /على
نحو احتفايل ،فقد َّ
مت تر�شيح �إمي��ان حممّد لتقدمي
ٍ
�صورة م�شرقة للفن العراقي اجلميل ،ولقد كان هذا
االختيار موفق ًا من زوايا ثقافيّة عديدة  ،فقد عك�س يف
�إحداها قدرة الإن�سان العراقي الذي عا�ش حتت وط�أة
احل��روب وامل��وت وال��دم��ار والتهمي�ش وامل�ساومات
والتحا�ص�ص واملتاجرات� ،أن يبعث من حتت رمادها
عنقاء ينب�ض به عرق ي�ؤكد البقاء ،ويُثبت للعامل قدرته
على العطاء  ،الذي �أريد له عك�سه ،و�صحّ حَ من خالل
ذل��ك م��ا روج ع��ن هام�شية ه��ذا الإن���س��ان ال��ذي عانى
متاهات احللول املمالة عليه ،حتى مل يعد له من مالذ
�سوى التعبري عن ذات نابعة وغري تابعة ،وال�صنع
دون الت�صنع ،رمز ًا ومواراة وجماز ًا.

التورية لي�ست تعمية ،والرمز هو حاكم كل �شجون
حياتنا ،وامل �ج��از يدلل العمق ودرء ال�سطحية �أما
التجريد فلي�س تقليدا ،حتى ل��و ��ش��اع يف الفنون
الغربية يف احلداثة ابتدا ًء من الرو�سي (كندن�سكي)،
فبدا للبع�ض �أن��ه دخيل على فنوننا املرتعة بها منذ
�سومر حتى منمنمات الوا�سطي� .أما املنهج الرمزي
وامل�ج��ازي ال��ذي تتبعه �إمي��ان يف لوحاتها ،فهو غري
�صريح وظاهر ،ومهاجنة بينه وبني جت�سيد �ضامر،
فيه من الدالالت املكملة للفكرة واملتكاملة دون تكلف
و�إق �ح��ام م��ع �سياق اللوحة م��ن الناحية الت�شكيلية
وات��زان الكتل اللونية وان�سجام عنا�صرها ،وكذلك
التدرج والتداخل واالن�سجام بني �ألوانها ،التي تبقى
نابعة من نف�س �أنثوية مرهفة ت�شكو ب�صمت ،وتنكر
ذاتها ،وتن�شغل بالعموميات لكنها ال تهمل التفا�صيل
التي هي �سليقة وفطرة ن�سوية ،فنجدها �أحيانا تقرتب
م��ن املنمنمات يف م��در��س��ة ب �غ��داد ب��دق��ة املحتويات
امل �ك��ون��ة ،و�أح �ي��ان��ا ت �ك��ون متماهية م��ع موندريان
الهولندي يف خطوطه املت�صالبة املحددة لكتل اللون
والتابعة لن�سب جمالية� ،أملتها الفطرة �أو احل�س �أو
اخلربة ،نابعة من نف�س جبلت يف البحث عن اجلميل،
حتاول �إظهاره من خالل الفكرة قبل ال�صورة.
بالرغم من عتمة احلال وتلبد النف�س بالهم الذي مير
به كل عراقي اليوم ،و�أجدر �أن يكون �إنتاجه الأقرب
�إىل عتمة �ألوان ممربانت ،لكن دفق ال�شم�س و�ضوئها
الهادر وتنوع اللون من بيئة �إميان حممد الأوىل ،قد
�صارع و�أنت�صر على بيئتها الأملانية املكفهرة غربة
و�سماء ،حيث يتدفق يف اللوحة اللون امل�ضي غري
ال�صارخ ،ال املعتم �أو الفاقع ،يف حبكة من تدرجات
و�إ� �س�ت�ر� �س��االت وت ��داخ�ل�ات وان �ت �ق��االت من�سجمة
بدرجاته الفاحتة عادة .حتى يوحي لنا ب�أنه �شاعرية
نابعة م��ن دف��ق كلمات �شاعر متفائل ب �ق��ادم الأي ��ام
ونابذ للون احلرائق وقاين الدماء وف�ضاعة الأ�شالء
وداكن الفواجع  .وبالرغم من احلبكة ال�سوريالية يف
لوحاتها �أحيانا ،ف�إنها تنطلق من روح خ�ضراء متفائلة
و�صريحة ،وجند لونا �أخ�ضر غالب غري مدغم.
لدي �إح�سا�س ب�أن كلمات ال�شعر تنهمر على حيثيات
اللوحة ،و�إن دفق التفعيلة ميزان متوار يف تكوينها
املتوازن ،و�شعور ب�أن ثمة بوح ًا عجزت عنه الكلمات
ليجد ط��ري�ق��ه للت�شكيل ،و �أم ��ل ب� ��أن دف��ق املوهبة
ال�ضاربة بفعلها هنا ،يكون ف�ضا�ؤه هناك يف بلد يئن
من التناحر الأ�سود ،فكم هي حاجتنا اليوم لأن يكون
اللون �سائدا ولغة حوار  ،و�أن تلون �إميان وطبقات
الإب��داع العراقي حيثيات احلياة  ،ويعلنوا قطيعة
ونبذا حلالة النكو�ص التي تعم ،ورف�ضا لرموزها من
جتار التناحر و�ساكني العتمة والكارهني لطيف النور
واجلمال.

ال �ب��ارز ال�سومري امل��وج��ودة حاليا يف متحف اللوفر
بباري�س ،وبعد التدقيق والتعرف على ق��وة تعبريية
النحات ال�سومري العراقي ،ت��رى هل تقدر بثمن...؟،
وقيمتها لي�س فقط على قدمها ،و�إمن��ا على قوة الإبداع
الذي تو�صل له النحات ال�سومري.
و�أود �أن �أ�شري �إىل ك��ون جميع التماثيل تقر�أ �أحادية
امل��و��ض��وع ،نعم ه��ذا ال�ك�لام �صحيح بالن�سبة للتمثال
ذي الهيئة الواحدة يف املدر�سة الكال�سيكية واملدر�سة
ال��واق�ع�ي��ة ،ول�ك��ن ه��ذا ال �ك�لام ال ينطبق على املدر�سة
احلديثة يف ال�ف��ن ،فتمثال "احلكيم" للنحات �سلمان
الرا�ضي ،الذي يخ�ص�ص للمكان املنا�سب له ،ميكن �إعادة
تركيبه ليقر�أ متثال "احلاكم امل�ستبد �أو الدكتاتور"،
وبذلك ال ميكن �أن يكون املكان الأول منا�سبا له بعد �أن
تغريت هيئة التمثال ،وميكن تغيري هيئته م��ن جديد
ليتحول �إىل "العا�شق" وهكذا ميكن �أن نعيد قراءته من
جديد ،ونعيد تركيبه مرة �أخرى ليقر�أ لنا قراءة �أخرى
وهي "رجل الدين �أو بوذا الع�صر اجلديد" وهكذا جند
عدة قراءات لنف�س التمثال لكن بهيئات خمتلفة وتركيبات
خمتلفة� ،صمم م�سبقا على �ضوئها ،تتيح لنا �إعادة تركيبه
ليتغري مو�ضوعه ،وبال�ضرورة يحتاج �إىل مكان �آخر
منا�سب له ،فجميع الن�صب والتماثيل حتتاج �إىل املكان
املنا�سب لها.
يقول الدكتور الناقد الت�شكيلي عبا�س جاور بعد حواره
م��ع �سلمان الرا�ضي �سنة 1996م يف ك��ال�يري بغداد:

لقد ح��اول الر�سامون جعل لوحاتهم ت�ق��ر�أ بقراءتني،
متغايرتني ،بعد �أن يتم عر�ض اللوحة للقراءة الأوىل،
ومن ثم يقوم الر�سام بقلب اللوحة ر�أ�سا على عقب ،وهي
ال�ق��راءة الثانية ،منهم من و ّف��ق يف ذل��ك ومنهم �أخفق،
وهذا �سهل وي�سري يف فن الر�سم "اللوحة" ذات البعدين،
ولكن يكون ذلك �صعبا جدا عندما غامر به النحات �سلمان
الرا�ضي يف منحوتته التي ت�ق��ر�أ بعدة ق ��راءات ،كون
املتعارف عليه يف فن النحت� ،أنه كتلة متما�سكة متحدة
�أحادية املو�ضوع.
ويف حوار �آخر مع الفنان �سلمان را�ضي �أجراه معه الناقد
الت�شكيلي �صالح عبا�س بعد �أن مت عر�ض بع�ض الأعمال
الت�شخي�صية له من حجر املرمر ،وهي �أعمال تركيبية
�صرح قائال :ب�أن فن النحت ما عاد فنا مكانيا يحمل قراءة
واحدة �أي �أحادي املو�ضوع ويهيمن عليه املكان.
هذه الإ�شكالية يف الفنون الزمانية واملكانية �أثارت جد ًال
يف الفرتة الأخرية بني �أو�ساط املثقفني والباحثني اجلدد
يف الفنون الت�شكيلية.
ولكننا نت�ساءل ،يف حالة تغيري هيئة العمل النحتي
"التمثال" مثال ليقر�أ مو�ضوعا جديدا ،ويو�ضع يف مكان
جديد يالئم م�ضمونه اجلديد ،ويف ف�ضاء جديد� ،أمل يعد
ذلك ب�أننا انتقلنا من عمل معني �إىل عمل �آخر...؟ وكالهما
يرتبط مبكان معني ويقر�أ مو�ضوعا معينا� ،أم �أن للفنان
�سلمان الرا�ضي وللنقاد واملتخ�ص�صني والفنانني يف
جمال الفن الت�شكيلي ر�أيا �آخر.

ذاكرة التشكيل
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كلود مونيه  14نوفمرب  1840يف باري�س 5 -
ر�سام فرن�سي .رائد
دي�سمرب  1926يف غيفرينّ ،
املدر�سة االنطباعية يف الر�سم ،قام ب�إجناز لوحة
�شم�س
ج��دي��دة ع��ام  ،1872و�سماها "انطباع،
ٌ
م�شرقة" ،وملا كان الأول يف ا�ستعمال هذا �أ�سلوب
ج��دي��د م��ن الت�صوير ،فقد ا�شتق ا��س��م املدر�سة
اجلديدة من ا�سم لوحته :االنطباعية.
يف ع ��ام  1860ال�ت�ح��ق ب��اجل�ي����ش و�أر�� �س ��ل �إىل
اجل��زائ��ر ،وم��ن ه�ن��اك كتب ي�صف وق��ع الأل ��وان
ال���ش��دي��دة والأل � ��وان امل�ت��وه�ج��ة يف ه��ذه البالد
ال���ش��رق�ي��ة ع �ل��ى ن�ف���س��ه .ول �ك��ن �إ� �ص��اب �ت��ه بحمى
التيفوئيد عجلت بت�سريحه من اجلي�ش ،فغادر
اجلزائر راجعا �إىل باري�س ليوا�صل تعلمه الفن،
وهناك توطدت عالقته مع بع�ض الفنانني ال�شباب
�أم �ث��ال ري �ن��وار .ع��ام  1874خ��رج م��ع �أ�صدقائه
للر�سم عن الطبيعة يف غابة فونتينيلو .وعندما
ن�شبت احل��رب الفرن�سية الرو�سية �سافر مونيه
�إىل �إجنلرتا هاربا من هذه احلرب ،وهناك عكف

على ر��س��م املناظر الطبيعية يف ح��دائ��ق لندن.
ويف العام نف�سه ( )1874رف�ضت �أعمال مونيه
ورينوار وغريهم من الفنانني مما حدا بهم لإقامة
معر�ض م�ستقل لهم �سمي "�صالون املرفو�ضات"
وق��د ك��ان ل�ه��ذا امل�ع��ر���ض ف�ضال ك�ب�يرا يف دخول
الر�سم والت�صوير �إىل مرحلة جديدة وهي مرحلة
احلداثة.
املر�أة �صاحبة املظلة 1875 ،م
من �أهم �أعماله :ن�ساء يف حديقة (Femmesau
 1867 ،)jardinم؛ الفطور (،)leDéjeuner
ح 1873 .م  -متحف �أور�سي ،باري�س ،م�ستنقع
ال�ضفادع ( 1869 ،)la Grenouillèreم -
متحف ميرتوبولينت ،نيويورك ،جمموعة من
ال�صور عن "حمطة �سان الزار" (Gare Saint-
أرجونتوي
 ،)Lazareمناظر طبيعية من �
ْ
وفيتوي (paysages d'Argenteuil et
ْ
 ،)de Vétheuilانطباع �شروق ال�شم�س
.1874

