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إلى التعالي على األشخاص 
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وباإلعجاب باألشياء.
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الرعاة الرسميون

تـــــــــــــائه في أمر يكا



منذ بروز اسم جيف كونز في ثمانينيات القرن 
العشرين، سرعان ما تحّول إلى أحد الفنانين األكثر تأثيرًا 

وتعقيدًا على الساحة الفنية. وبينما َوجدت أعماله 
طريقها إلى الكثير من المتاحف الهامة والمؤسسات 

البارزة حول العاَلم حيث تْلقى احتفاًء كبيرًا، ال يزال 
كونز فنانًا مثيرًا للجدل على نطاق واسع، وهو ما 
يؤكد مكانته باعتباره صوتًا جسورًا في تاريخ الفن 

المعاصر. “جيف كونز: تائٌه في أمريكا” هو المعرض 
األكبر ألعمال كونز في الشرق األوسط، ويقّدم 

إضاءات فريدة على مسيرة فنية استثنائية جلبت معها 
تغييرات جذرية إلى عاَلم الفن خالل العقود األربعة 

الماضية. عبر جمعها عوالم فن البوب ومفهوم 
التبسيطية ومواضيع المنتجات الجاهزة، ينسج كونز 

بإبداعاته روابط وصالت جديدة بين الفن الطليعي 
م صيغًا جديدة عن دور  والثقافة الشعبية، بينما ُيقدِّ

الفنان إّبان عصر يشهد حالة من اإلفراط في التواصل.   

على امتداد مسيرته الفنية، أعاد كونز ابتكار الطرق 
التي يتم من خاللها إعداد األعمال الفنية وتوزيعها. 

دة ولوحات  ولهذه الغاية قّدم مجسمات معقَّ
ل مقتنيات الحياة اليومية  وأعمال تجهيزية تحوِّ

 والمواد الصناعية إلى ابتكارات فاتنة تطرح أسئلة 
عن الرغبة والنرجسية والذات والجماعة. يحفل معرض 

“جيف كونز: تائٌه في أمريكا” بمجموعة من أشهر 
أعمال الفنان من سالسل متتابعة منها “جديد” 

)1٩80–1٩87(، و”عادّي” )1٩٩8(، و”احتفال” )1٩٩4–(، 

و”پاپاي” )2002–2013(، و”عتائق” )2008–(، باإلضافة 
إلى كوكبة من األعمال الحديثة. 

يرسم المعرض كذلك صورة لحالة الهذيان التي 
تّتسم بها الحياة األمريكية من خالل السيرة الذاتية 

لـلفنان بدءًا من المحطة األولى وطفولته في 
ضواحي بنسلفانيا. يستعرض الفنان كل قاعة بنّص 
ط فيه الضوء على انجذابه للثقافة  من كتابته ُيسلِّ

البصرية األمريكية والروابط العائلية وموضوعي 
الذاكرة والهوية، وهي مفاهيم تعكسها بنفس 

المستوى لوحاته ومجّسماته المبهرة. 

يتقاســم كونز ذلك الهوس بالثقافة الشــعبية مع 
العديد من أســالفه، وال ســيما روي ليختنشــتاين 

وآنــدي وارهــول، ومعاصريــه مثل روبرت غوبر 
وباربارا كروغر وريتشــارد برينس وســيندي شــيرمان. 

فعلــى امتــداد مشــواره في عاَلم الفن، قّدم 
رؤيتــه الشــخصية لبــالده باعتبارهــا “أمريكا خيالية... 

ر  نرســم معالمها كما نريد باســتخدام الفن وتفجُّ
العواطف والمشــاعر” بحســب وصف وارهول 

للثقافــة األمريكيــة. وعبــر تلك الوفــرة في الجماليات 
المكنونــة والــرؤى المتعلقــة بالِحراك العام والقبول 
االجتماعــي، يخلــق كونــز كينونة ســرابية ألمريكا تبدو 

زائغــة وآســرة بدرجــة أكبر عنــد تأملها في الدوحة، 
هــذه المدينــة التــي أصبحت هي األخرى تناطح 

الســحاب في شــغفها بكل ما هو جديد. 
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