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فن

ابتعد عن الكالسيكية واستخدم الصورة بأسلوب حديث

كان للصورة الفوتوغرافية 
منذ ظهورها في بدايات القرن 
التاسع عش���ر، وحتى اليوم 
دور مهم على مسرح احلياة 
االنسانية، وتغيرت تقاليدها 
وتعددت عطاءاتها على مدار 
الزمن، نشهد تأثيرها بدرجات 
كبيرة متسارعة، حتى سمي 
عصرن���ا بعص���ر الصورة، 
تس���تأثر باهتمامنا ونفتنت 

بسحرها.
وان كان للصورة اش���كال 
مختلفة باملعنى التقني، ففي 
اعمال الفنان عادل بوجبارة، 
نقف امام ص���ور فوتغرافية 
اصلي���ة مؤلفة م���ن عناصر 
الطبيعة  واقعية الشكال من 
احلية والصامتة، اس���تخدم 
فيها آلة التصوير )الكاميرا( 
اللتقاط مناظرها: اشخاص، 
عمارة، زه���ور، طيور، لؤلؤ 
ومجوهرات، في صور رباعية 
اتاحت للمصور الفنان فسحة 

من االبتكار.
وان كانت لعادل بوجبارة 
مساهمات اخرى في التشكيل 
والتصميم الداخلي، وتصميم 
امللصقات الفنية الدعائية، فإننا 
اليوم نتفاعل م���ع الصورة 
الفوتوغرافية كنص بصري 
جمالي يتن���اول القيم الفنية 
البحتة، من عناصر التكوين 
واخل���ط والل���ون والظ���ل 

واالضاءة.
فل���م تعد الص���ورة مرآة 
عاكسة ملوضوع فيزيقي، اي 
انها لم تعد حيادية، ولم تعد 
مجرد وسيط س���لبي ناقل، 
انها فاعل���ة ومؤثرة، وكذلك 
لم يع���د الفنان مجرد ملتقط 
للصورة، بل اصبح صانعا لها، 
اذ ان تعريف املصور على انه 
مجرد ملتقط فيه اقصاء له من 
دائرة الفن، التي من اهم سمات 
املنتمني لها هو خلعهم ذاتهم 
على الصورة، وبذلك تصبح 

الصورة منتمية لهم، وجزءا 
من ذاتهم، ال ش���يئا منفصال 

عنهم.
في جتربة الفنان بوجبارة، 
نالحظ اعالن رفض احليادية 
من قبل الصورة جتاه املوضوع 
املصور، وذلك بتوظيف تقنية 
العزل بشكل واضح في الكثير 

من االعمال، حيث يتم تغييم 
تفاصيل معينة في الصورة 
وابراز تفاصيل اخرى، وهذا 
ما ينم عن ادراك فني معاصر 

ملفهوم الفنان.
غي���ر ان تغيي���م بع���ض 
التفاصيل في جتربة بوجبارة، 
والذي ميك���ن ان نطلق عليه 

صف���ة احملو، في مقابل صفة 
االثبات، ليس إلغاء سيميائيا 
لهذه التفاصيل، وليس تفريغا 
انه موظف  الدالل���ة،  لها من 
بشكل دقيق لتخصيب الصورة 

دالليا.
التقاط  وتب���دو مرحل���ة 
الص���ورة عن���د بوجب���ارة 

مفعمة باملستويات، تلك التي 
استطاع من خاللها تأسيس 
مناذج خاصة في اعماله كافة، 
وبالتالي االلتقاء مع مضامني 
الوقت  شعورية راقية، وفي 
نفسه ذات وجوه عدة ميكن 
ق���راءة مدلوالته���ا بأكثر من 

اجتاه.

لقد ابتعد الفنان بوجبارة 
الكالس���يكية، واستطاع  عن 
استخدام لغة الصورة باسلوب 

حديث.
وفيم���ا يخ���ص اختي���ار 
املناظ���ر، فإن بوجب���ارة قد 
عرج ف���ي لقطاته الى املناظر 
التي تعطي انطباعات جمالية 

للمكان، من خالل االهتمام اكثر 
بالتفاصي���ل ومن ثم تضمني 
هذه التفاصيل بهوامش تزيد 
اللقطة ثراء وجاذبية وتعطي 

انطباعات حسية للمكان.
وه���ذه التقنيات في رصد 
املناظر اس���همت بشكل فعال 
في ايجاد حاالت فنية، تقترب 

كثيرا من الصياغة التشكيلية، 
تلك التي حتتوي على عناصر 
ومواضيع واسلوب، وان من 
الواضح في اعمال بوجبارة ان 
الرمزية هي التي كانت مسيطرة 
على مدل���والت اعماله، وانها 
رمزية مأخوذة في االساس من 
الواقع، اال ان املعاجلة التقنية 
باستخدام االساليب احلديثة 
صاغتها في رؤى حتتاج الى 
التفكير من اجل فك رموزها.

رحلة من عوامل الرومانسية 
احلاملة حولها عادل بوجبارة من 
الكاميرا الى تصورات الريشة، 
فمنذ اللحظة االولى تقيم انت 
ح���وار املتلقي م���ع اللوحة، 
وتشاهد فنا تشكيليا، ولكن 
يدركك الوقت فال تس���تطيع 
االبق���اء عل���ى ه���ذا التفاعل 
الشفاف وتنتقل  الرومانسي 
من عالم الريشة الدارجة الى 
عالم الكاميرا، وهذا ما استطاع 

بوجبارة ان يدركه.
يق���ول بوجب���ارة: اخفاء 
املوض���وع يعن���ي اجته���اد 
ومش���اركة املتلق���ي في بذل 
مجهود يوازي رؤيته الفنية، 
وهي رحلة الصورة ليدركها 
املتلق���ي بتلقائي���ة االجتهاد 
االنساني، وبالتالي يستطيع 
ان تكون اجاباته وفق قناعات 
نابض���ة بالرضا الس���تقرار 
املضمون االساسي والفعلي 

لتسلسل االعمال.
وع���ادل بوجب���ارة فنان 
تشكيلي صمم مجموعة من 
التجريدية  اللوحات اخلطية 
لقصر بيان، خ���الل املؤمتر 
االسالمي، نشرت صورها في 

اليابان.
وله نشاط واسع في مجال 
الداخلي والزخرفة  التصميم 
الكالس���يكية واحلديثة، كما 
انه عضو بيت الفوتوغرافيني 
السعوديني، وعضو االحتاد 

الدولي للتصوير.

بوجبارة: رحلة الصورة يدركها المتلقي بتلقائية
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