ّ
فن مقابلة

ANGIE
CRABTREE
���ول امل���اس
حت� ّ
فنية
إىل لوحات ّ
ب��ع��د أن اكتشفت ول��ع��ه��ا باملاس
واألح���ج���ار ال��ك��رمي��ة ،ت��خ� ّل��ت الفنانة
األم��ي�رك���� ّي����ة Angie Crabtree
ع������ن وظ����ي����ف����ت����ه����ا ك����م����د ّرس����ة
رس�����م ل��ت��ت��ب��ع ش��غ��ف��ه��ا ب��ت��ح��وي��ل
امل����اس إىل ل���وح���ات ف��ن � ّي��ة ف��اخ��رة.
تخرج��ت  Crabtreeم��ن معه��د س��ان
ّ
فرانسيس��كو للفن��ون يف الع��ام 2009
ث��م تابع��ت دراس��تها يف School of
ّ
the Art Institute of Chicago
"
و Gerrit Rietveld Academieيف
أمسرتدام.
األح��ب إىل قلبه��ا
فم��ا ه��ي القط��ع
ّ
وكي��ف تعمل على ابت��كار روائع فاخرة؟

روال حداد
م��ا ال���ذي مي� ّي��ز أح��ج��ار امل���اس التي
تختارينها موضوعًا لف ّنك وحمورًا له؟
بعد ل��وح��ة امل��ا���س الأوىل ال�ت��ي ر�سمتها يف العام
ق�صة
 2013لأح��د امل�ع��ار���ض ح��ول ال�ت�رف ،ب��د�أت ّ
ح� ّ�ب ك �ب�يرة ب�ي�ن��ي وب�ي�ن الأح��ج��ار ال �ك��رمي��ة التي
�أذهلتني ب�أ�شكالها الهند�س ّية ،فق ّدمت ا�ستقالتي
من وظيفتي كمد ّر�سة ر�سم يف العام  2015لأك ّر�س
وقتي لر�سم املا�س.
ّ
املفضلة لديك؟
ما هي األشكال
���ب ال��ق��ط��ع ال��ت��ي ت����أت���ي ع��ل��ى ���ش��ك��ل دمعة
�أح� ّ
وامل�ستطيلة ال�شكل.
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إىل جانب مهاراتك االستثنائ ّية يف
تهتمني كثريًا مبسألة تعليم
الرسم،
ّ
ّ
الفن وباملسؤول ّية االجتماع ّية.
هذا
التطوع
ه�لا تخربينا ع��ن أن��ش��ط��ة
ّ
التي تقومني بها وعن شعورك لدى
مساعدة اآلخرين؟
ا� �س �ت �خ��دام امل� �ه ��ارات الإب ��داع� � ّي ��ة م �ف �ي��د ج� � ّد ًا
�إذ �إ ّن� ��ه ي �� �س��اه��م يف ت��ط�� ّور ال �� �ش �خ ����ص ،لذلك
�أح � � � ّ�ب ت �ع �ل �ي��م ال���ر�� �س���م .ف �ق �ب��ل �أن �أم �ت �ه��ن
ر�� �س ��م امل���ا����س ،ع �م �ل��ت ك �م �ع � ّل �م��ة ر�� �س ��م ط ��وال
� 7أع� ��وام ،ك�م��ا ت�ط� ّوع��ت لتعليم ه��ذا ال �ف��نّ بعد
الدوام املدر�سي يف الأحياء ال�سكن ّية ذات الدخل

املنخف�ض يف �سان فرن�سي�سكو يف فلوريدا .وقد
وج ��دت ال�ت�ج��رب��ة رائ �ع��ة� ،إذ �أح�ب�ب��ت ال�ع�م��ل مع
الأط�ف��ال وق� ّدم��ت لهم جت��ارب �إب��داع� ّي��ة م�شابهة
لتجربتي ال�شخ�ص ّية عندما كنت يف مثل �س ّنهم.
ما هي األلوان التي تستخدمينها يف
رسم لوحاتك؟
�أ�ستخدم عادة اللونني الأزرق والأخ�ضر املائل �إىل
الأزرق ،و�أعمل حالي ًا على لوحة جديدة �أ�ستخدم
فيها الأزرق الزاهي املائل �إىل الأخ�ضر ،كما �س�أبد�أ
بر�سم جمموعة جديدة من الأح�ج��ار الكرمية يف
العام .2018

يتط ّلب رسم كل لوحة
بني  100و 300ساعة
عمل بحسب حجمها
م���ا ال��ن��ه��ج ال�����ذي ت��ع��ت��م��دي��ن��ه يف
الرسم؟
�أنطلق �أ ّو ًال من �صورة حجر املا�سّ ،ثم �أر�سمه بالألوان
الزيت ّية على لوحة الر�سم .تتط ّلب العمل ّية ،بدء ًا من
التح�ضري فالر�سم والتلوين ،بني  100و� 300ساعة
بح�سب حجم اللوحة وتفا�صيلها التي تكون يف بع�ض
الأحيان دقيقة ج � ّد ًا � .اّإل �أ ّنني �أعمل على �أك�ثر من
لوحة واحدة يف الوقت نف�سه لكي �أ�سمح للألوان ب�أن
ّ
جتف قلي ًال ،ما ي�ستغرق حواىل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني
ً
�أي�ضا .لذا ،فامل ّدة الالزمة لإنهاء لوحة كاملة هي بني
�شهرين و�أربعة �أ�شهر.
ب��رأي��ك ،م��ا ه��و العنصر األس��اس��ي
لرسم املاس؟
املهم �أن تكون اخلطوط وا�ضحة وبارزة ،كما ال ب ّد
من ّ
من الرتكيز على االنعكا�سات ملزيد من العمق يف اللوحة.
ما هو أفضل جزء يف عملك؟
مبا �أ ّنني �أر�سم املا�س ،تت�س ّنى يل ر�ؤية الأحجار الكبرية
وتفح�ص كل تفا�صيلها ال�صغرية .ف� ً
ضال عن ذلك،
ّ
�أح� ّ�ب التوا�صل مع زبائني عندما يطلبون م ّني ر�سم
�أحجارهم ّ
املف�ضلة.
ب���دأت يف ال��ع��ام امل��ن��ص��رم برسم
الساعات .ما الذي جعلك تختارينها
موضوعًا للوحاتك؟
ق ّررت ر�سم ال�ساعات لأ ّنني �أردت �أن �أخو�ض حتد ّياً
ج��دي��د ًا .تت�ض ّمن ال�ساعات التي ر�سمتها تفا�صيل
مما تت�ض ّمنه �أحجار املا�س! ولر�سم
دقيقة ج ّد ًا� ،أكرث ّ

علي ا�ستخدام فر�ش
هذه التفا�صيل ال�صغرية ،كان ّ
ال تتعدّى �سماكتها املليمرت الواحد .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
تتط ّلب هذه اللوحات طبقات كثرية من التلوين.
ّ
السكري ال��ذي تعانني
هل يؤ ّثر داء
منه على عملك كف ّنانة؟
ُ�ش ّخ�صت ب��داء ال�س ّكري م��ن ال�ن��وع الأ ّول عندما
ك�ن��ت �أب �ل��غ  12ع��ام � ًا وه��و م��ر���ض م�ن��اع��ة ذات � ّي��ة ال
ميكن ع�لاج��ه .لطاملا متتّعت
ب�صحة ج� ّي��دة لكنّ
ّ
داء ال���س� ّك��ري جعلني �أ ّت �ب��ع �أ� �س �ل��وب ح�ي��اة �أك�ثر.
وبالطبع ،ت�أ ّثرت حياتي بذلك �إذ يجب �أن �أراقب
علي
مع ّدل ال�س ّكر يف الدم م ّرات ع ّدة يوم ّي ًا ،كما ّ

�أن � ّ
أتوخى احلذر و�أحرت�س من العوار�ض التي قد
ّ
�دي يف ح��ال ارتفع مع ّدل ال�سكر يف دمي.
تظهر ل� ّ
لذاّ ،
علي �أن
إذ
�
عملي،
عن
أمور
ل
ا
هذه
كل
لني
تعط
ّ
أهتم بنف�سي .ومنذ
�أتو ّقف بني الفينة والأخ��رى ل ّ
�سنتنيّ ،مت ت�شخي�صي مبر�ض مناعة ذات� ّي��ة �آخر
�أي�ض ًا ،لذلك �أحاول �أن �أو ّفق بني هاتني امل�شكلتني
لأ�ستم ّر يف الر�سم والعمل كل يوم.
م��ا ال��ذي تستمتعني بفعله عندما
ال تكونني منشغلة بالرسم؟
�أح� ّ�ب ق�ضاء الوقت يف قلب الطبيعة برفقة خطيبي،
ال �س ّيما يف الأماكن التي حتتوي على بحريات.
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