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في فھم وتطویر المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء أدرك تماماً المساھمة المھمة التي قدمتھا 

والفنانین في المجتمع. لكن یكمن السؤال في دور ومسؤولیة الفنون في بناء مجتمعات أكثر قبوالً  دور الفن

من التي نراھا في عالم الیوم أو ما قبل ستین عاماً، فرغم اختالف الظروف واقعیاً، لكن النظام نفسھ ما 

ھم الصعبة، وھذا یتماشى زال یعمل وازدھاره قائم على استغالل العمالة، والال مساواة، وظروف حیوات

مع المنطق نفسھ الذي یطرحھ النسویون واألكادیمیون المناھضون لالستعمار الذین فھموا منذ فترة طویلة 

على أن األمر یتمحور حول االستعمار، والبطریركیة، والرأسمالیة.  

 

لعلیا للفنون الجمیلة المدرسة اولھذا السبب، أصبح من الضروري إعادة النظر في الكیفیة التي تقترح بھا 

دور الفنانین كمساھمین في تأسیس مشروع دیمقراطي، من خالل بناء ثقافة متجددة متحررة من 

والمستقبل المحتمل؟ أو التراث الجمعي  االستعمار قادرة على إقامة صلة بین الماضي   

 

فھم للكیفیة التي تتواجد فیھا لإلجابة عن ھذه األسئلة المفصلیة بطریقة أكثر تحدیداً، أود تطویر معرفة و

الثقافة الفنیة في األماكن العامة، من خالل الفن العام والدیكور والمھارات اإلبداعیة خارج المتاحف 

واألماكن األخرى التي تصون الثقافة بصورة تقلیدیة.  

 

ارھم لمتابعة البحث واختیالمدرسة العلیا للفنون الجمیلة أیضاً بكیفیة فھم الفنانین في  ةثانیاً، أنا مھتم

الموجھ نحو التجرید. أسعى من خالل التجرید إلى جعلھ لغة للعمل، وإعادة مقاربتھ من منطلق أنھ ابتكار 

:فني غربي، كما ھو موضح بشكل بدیع في نص كتبھ توني ماریني شارحاً ذلك في المدرسة  

یقونات والتاریخ ضمن الفضاء األفرو "تم إبداء الكثیر من االھتمام بالعالمات والرموز، وجمالیاتھا، واأل

متوسطي. (...) تم اآلن تعلیق سجادة ریفیة تقلیدیة جمیلة من عمل امرأة ِحَرفیة من منطقة ھوز، على 

جدار في قاعة الرسم بغیة إلھام الطالب. كان یطلق على السجادة بطریقة لطیفة اسم "سجادة كلي". التحق 

رة بالمدرسة، وھو باحث ھولندي المولد كان یجمع القطع الفنیة ) لفترة قصیBert Flintبیرت فلینت (

الریفیة في جمیع أنحاء المغرب مع تركیز خاص على األیقونات. أكد "مصدر المرجع" مدى أھمیة أي 

 مثلث أو خط متموج أو معیَّن أو لون. لقد كانت جمیعھا عناصر لغة مشفرة، أو إن جاز التعبیر وفق إعالن

) عن العالم البصري، كانت عبارة عن "أساطیر صامتة". استلھم الرسامون Asger Jornآسغر جورن (

المغاربیون ھذا "المصدر" بذاتیة وحریة رادیكالیة. وجاء ذلك على شكل تأكید یفید أن التجرید لم یكن 

1ثمرة "االغتراب الغربي"، كما ادعى التقلیدیون.  
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، وھي مقتنیات 1927یعیدني سؤال "سجادة كلي" ھذا إلى "كاربیت من صنیع كلي" (بول كلي، تیبیتش، 

خاصة استخدمت في مشروع ومعرض باوھاوس إیماجینستا)، والتي أود استخدامھا كمفتاح لمعاینة 

عزیز فھم التجرید كفضاء من ناحیة، واختیار قراءة الرسم بوصفھا خطة من ناحیة أخرى، وأیضاً بغیة ت

عن التجرید على أنھ ممارسة تجریبیة تعود لألسالف، وقد برز بطریقة توثیقیة من خالل ما یُعرف بالفن 

.التجریدي الغربي  

بعبارة أخرى، یمكن القول أن تجارب التجرید الكبري لم تنشأ من قبل الفنانین الذكور العظام في القرن 

خ الفن، بل نشأ عن الممارسات الِحَرفیة من جمیع أنحاء العشرین، كما تجمع على ذلك أغلب مصادر تاری

العالم، والتي تنفذھا عادة النساء. لذلك ینبغي أن یسمى ھذا الخیط البحثي: التجرید كعمل نسوي.   

 

   سیلین كوندوریلي

  
توني ماریني، باوھاوس والمغرب، في مجلة باوھاوس إیماجنستا  1  

)http://www.bauhaus-imaginista.org/articles/256/the-bauhaus-and-morocco(  
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2022مایو   

حوار مع الفنانة سیلین كوندوریلي  

2022مایو  25األربعاء،   

مساء 6إلى  4من   

المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء  

 

في المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدار باللغة الفرنسیة  تقام الجلسة الحواریة التي تدیرھا سلمى بلحلو

.البیضاء  

 

للمدرسة العلیا  القائمممارستھا الفنیة وبحثھا  یتناولبعرض تقدیمي للفنانة سیلین كوندوریلي الجلسة تبدأ س

.الجمھورتلقي أسئلة من مدیرة الجلسة ومع  نقاش، یلیھ للفنون الجمیلة  
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ن مدرسة الدار البیضاءجزء م  

مدرسة الدار البیضاء ھي مشروع تعاوني یتخذ نقطة انطالقھ من إرث المدرسة العلیا للفنون الجمیلة 

.بالدار البیضاء وطرقھا التربویة المبتكرة واستراتیجیات المعارض في المغرب في الستینیات  

ومؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع للفن المعاصر  كي دبلیو أطلق مدرسة الدار البیضاء كل من معھد

معھد غوتھ في المغرب، وثینك آرت، وزمان بوكس آند كیوریتین. یتضمن المشروع إقامات بحثیة 

وبرامج عامة وأرشیفاً رقمیاً ومعرضاً متنقالً لألعمال الجدیدة للفنانین المقیمین، باإلضافة إلى معرض 

العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء. تم إطالق المبادرة  بالمدرسة لألعمال التاریخیة للفنانین الذین ارتبطوا

.2024، وستستمر حتى عام 2020في عام   

 

 

 

 

 

 

للفن المعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع  كي دبلیو أطلق مدرسة الدار البیضاء كل من معھد

آند كیوریتین. معھد غوتھ في المغرب، وثینك آرت، وزمان بوكس  

معھد العالقات الدولیة (إیفا) في برنامجھا العام عبر دعم إضافي من المدرسة العلیا للفنون الجمیلة تنظم 

برلین/شتوتغارت.  

للفن المعاصر مدعوم مؤسسیاً من وزارة الثقافة وأوروبا في مجلس الشیوخ. معھد كي دبلیو  
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