عبد احلميد �ص ّديقي ،نائب
رئي�س جمل�س ادارة �شركة
«�أحمد �ص ّديقي واوالده»
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ال�صور:

كو�ستا�س الال�س ()Kostas Lalas

ثورة من
نوع �آخر
الفن العربي يفرز
ربيعه اخلا�ص

ق

بقلم بهجت احلم�صي

ال�صورة� :سيدارت �سيفا

قبل ما يقارب ال�سبعة �سنوات ،مل يكن يجتمع ا�سم دبي بالفن يف جملة واحدة �إال وكانا على �أطراف نقي�ض .فقد
كان االعتقاد ال�سائد وقتها �أن هذه الإمارة احلديثة و�رسيعة النمو تفتقد �إىل حركة ثقافية فن ّية تُرثي العي�ش فيها
كتلك التي ت�شتهر فيها �أبرز عوا�صم الأعمال العاملية مثل نيويورك ولندن .وكانت ال�صفة املالزمة لدبي على مدى
�سنوات ب�أنها �إمارة جتار ّية �إىل �أبعد احلدود� .أما الآن فلم تعد دبي معروفة مبجمعاتها التجار ّية ال�ضخمة ومعاملها
املعمار ّية احلديثة من ناطحات ال�سحاب واجلزر اال�صطناعية فح�سب ،بل بات لها � ً
أي�ضا �إ�سم مهم يف عامل الفن وذلك
من�صات فن ّية مهمة مثل معر�ض «�آرت دبي»  Art Dubaiالذي �أ�صبح �أحد �أهم املعار�ض على الأجندة الفن ّية
بف�ضل ّ
العاملية ،ومكتب املزادات «كري�ستيز»  Christie’sيف دبي.
هذه احلركة الفن ّية النا�شئة لها بعد جغرايف �أو�سع من حدود هذه الإمارة التي باتت ح�سب العديد من اخلرباء
مركزها التجاري .فدبي من ناحية هي نافذة للأعمال الفن ّية العربية وال�رشق �أو�سط ّية من ال�سودان و�سوريا
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ثورة من
نوع �آخر
يرى �سلطان �سعود القا�سمي وهو �أحد اكرب
داعمي ومقتني الفن يف الإمارات� ،أن هذا
االهتمام العاملي بالفن من املنطقة ال يقابله دعم
م�ؤ�س�ساتي قوي للفنانني العرب

واليمن وال�سعودية ولبنان وم�رص وباك�ستان
و�إيران �إىل ال�سوق العاملي ،ومن ناحية �أخرى
اجتاها �أو�سع يف عامل الفن العاملي� ،أال
متثل ً
وهو االهتمام املتزايد من قبل املعار�ض العاملية
ومقتني الفن ودور املزادات بالفن القادم من
الأ�سواق النا�شئة من �آ�سيا وال�رشق الأو�سط
وهو ما مي ّثل اجتاهات العوملة يف عامل الفن .تقع
دبي � ً
أي�ضا يف منت�صف احلركة الفن ّية والثقافية
القوية التي تقودها كل من �أبو ظبي وقطر
مب�شاريعهما الفن ّية ال�ضخمة ومتاحفهما.
خالل ال�شهرين املا�ضيني �إن�شغلت
ال�صحافة املحلية وكذلك العاملية بانعقاد الدورة
ال�ساد�سة من معر�ض «�آرت دبي» ،وقد �شهد
حدث هذا العام عر�ض �أعمال فن ّية تراوحت
قيمتها الإجمالية بحدود  35مليون دوالر
ومب�شاركة � 75صالة عر�ض من  32دولة،
هذا وقد و�صفته جملة الفن ال�شهرية Art +
 Auctionالتي ت�صدر من نيويورك بـ «دافو�س
عامل الفن» نظ ًرا �إىل عاملية امل�شاركة واجتذابه
لأهم �شخ�صيات عامل الفن .مقاربة هذا احلدث
الفني بحدث عاملي مثل املنتدى االقت�صادي
العاملي دفعنا �إىل التعمق يف هذه ال�صناعة
النا�شئة والدور الذي تلعبه على امل�ستوى
املحلي والعاملي ،ويبقى ال�س�ؤال املهم هو �إذا
كان باالمكان القول �أن الفن �أ�صبح قطا ًعا
�إقت�صاد ًيا حيو ًيا يف املنطقة.

�آ

�آرت دبي
يف �أروقة وقاعات منتجع
مدينة اجلمرية بت�صميمه
املثري الذي يعك�س عمارة
املدن العربية القدمية� ،إنطلق معر�ض هذا العام
مب�شاركات وا�سعة من دول املنطقة والعامل
و�إقبال جيد .فمعر�ض «�أثر» من ال�سعودية باع
جميع معرو�ضاته من الفن ال�سعودي يف اليوم
الأول ،ومعر�ض «اخلط الثالث»  Third Lineباع
معظم معرو�ضاته من الفن الإيراين والعراقي،
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وحتى معر�ض «بي�س»  Paceالعاملي ا�ستطاع �أن
يبيع لوحة مهمة للفنان ال�صيني زانغ هوان تقدر
بـ � 250ألف دوالر.
مل يقت�رص املعر�ض على اجلانب التجاري
فقط ،بل ت�ضمن � ً
أي�ضا م�ؤمت ًرا فن ًيا ا�ستمر
ملدة �ستة �أيام ،بد�أ من املتحف العربي للفن
احلديث «متحف» يف الدوحة ثم انتقل بعدها �إىل
دبي .حمل امل�ؤمتر ر�سالة الفن يف املنطقة التي
تدفعها كل من دبي والدوحة وال�شارقة و�أبو
ظبي .فكل واحدة من هذه املدن حتمل ر�سالة
فن ّية وثقاف ّية خمتلفة ولكن جميعها مرتابطة
ومتكاملة فيما يبدو �أنها مت ّثل ع�رص النه�ضة
الفن ّية يف املنطقة التي ميكن تعقب بداياتها �إىل
العقد املا�ضي فقط.

هذه احلركة الفن ّية
الناشئة لها بعد
جغرايف أوسع من
حدود دبي

�أنتونيا كارفر ،املديرة العامة ملعر�ض «�آرت
دبي» والتي انتقلت للعي�ش يف دبي عام ،2001
تذكر هذه البدايات .فقد كانت تعمل وقتها
ك�صحف ّية لدى �صحيفة Art Newspaper
العاملية التي تغطي عامل الفن .وتعزي البداية
�إىل جمموعة من ر ّواد الفن الذين تكبدوا عناء
املخاطرة و�أ�س�سوا �أوائل املعار�ض الفن ّية
التجار ّية يف عام  .2003كانت بداياتهم من
خالل عدد من العرو�ض التي �أقاموها يف الفنادق
وال�صاالت العامة ،ومن �أبرز ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�ساين راهبار التي �أ�س�ست �أحد �أوائل املعار�ض
و�أ�شهرها حال ًيا وهو «اخلط الثالث» الذي
مي ّثل  23فنانًا والذي افتتح �صالته الر�سمية
يف منطقة القوز ال�صناع ّية عام � ،2007أي بعد
عامني من ت�أ�سي�سه .نذكر � ً
أي�ضا هيتال باواين،
التي �أ�س�ست �أول جمتمع للفنانني ،جمتمع
«جام جار»  Jam Jarالفني يف منطقة القوز عام
 ،2005والذي يق ّدم للفنانني الدعم اللوج�ستي
من �أماكن للعمل ومعدات للر�سم وي�صدر
دليلاً �سنو ًيا عن جميع الالعبني يف عامل الفن
يف الإمارات .هذا اجليل اجلديد هو الذي بد�أ
حركة املعار�ض الفن ّية التجار ّية يف دبي.

يدرك مايكل جيها ،مدير «كري�ستيز»
ملنطقة ال�شرق الأو�سط� ،أهمية تواجدهم
يف املنطقة وما قدموه للقطاع

ن

ل

ال مزاودات مع دور
املزادات
«هنالك الآن عدد
�صغري من الأ�شخا�ص
املهتمني بالفن يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ولكن العدد يتنامى ب�رسعة كبرية»،
هذا ما قاله ل�شبكة  CNNجوناثنان ما�ساي،
�أحد مدراء املزادات يف دار «�سوذيبيز»
 Sotheby’sالتي افتتحت مكتبها يف دبي عام
 .2009ي�ضيف ما�ساي �أن مبيعات املزاد من
الفن و�صلت �إىل  60مليون دوالر يف نهاية
عام  .2010ولكن الإجناز املذهل جاء من
مناف�سهم ،دار املزادات «كري�ستيز» الذي
تنبه مبك ًرا �إىل امكانيات هذا ال�سوق النا�شئ
فافتتح مكتبه يف دبي عام  2005وا�ستطاع �أن
يربط ا�سمه بنه�ضة �سوق الفن يف املنطقة.
تقول كارفر�« :أعطى افتتاح كري�ستيز دفعة
ثقة كبرية لدبي لت�صبح مركزًا للفن وتر�سيخ
مكانتها كمركز جتاري ونافذة عامل ّية للفن
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا» ،وت�ضيف
�أنه م ّهد كذلك النطالقة معر�ض «�آرت دبي»
الذي بد�أ عام � 2007أي بعد عام من افتتاح
ال�صورة:

Christie’s Images Ltd

«كري�ستيز» ،لأنه عندما مت الإعالن عنه كان عامل
الفن قد �سمع عن دبي من خالل «كري�ستيز».
يدرك مايكل جيها ،مدير «كري�ستيز»
ملنطقة ال�رشق الأو�سط� ،أهمية تواجدهم يف
املنطقة وما قدموه للقطاع� ،إال �أنه يرى �أن
الإجناز الأكرب لهم كان يف عملية جمع �أ�سواق
الفن يف املنطقة و�إعطائها �صبغة واحدة ،وهو
الآن ما يعرف ب�سوق الفن العربي وال�رشق
�أو�سطي ،وهي فئة جديدة على ال�ساحة الفن ّية
العاملية .ففي ال�سابق كانت �أ�سواق الفن
املحل ّية يف م�رص و�سورية و�إيران قو ّية ولكن
امتدادها مل يكن يتعدى حدودها اجلغرافية
�إال فيما ندر ،ومل يكن هناك �أي تفاعل �أو تبادل
جتاري فني ر�سمي بني هذه الأ�سواق .فكان
جامع الفن اللبناين مثلاً ي�شرتي من لبنان
وهكذا دواليك� .أما الآن فقد �أ�صبحوا ي�شرتون
الفن ال�رشق �أو�سطي ،وهي الفئة التي �ساهمت
«كري�ستيز» يف ترويجها يف ال�سوق ،فمكتبها يف
دبي يتعامل مع الفن من العامل العربي وتركيا
و�إيران فقط .هذا وقد بلغ �إجمايل مبيعاتهم
حتى اليوم  220مليون دوالر وقاموا ببيع
�أكرث من � 2.5ألف قطعة فن ّية.

منو غري متوقع
عندما افتتحت
«كري�ستيز» مكتبها يف دبي،
مل يكن من �ضمن خمططها
�أن تقيم �أية مزادات .ح�سب جيها كان الهدف
هو �إن�شاء مكتب خدماتي يخدم قاعدة عمالئهم
يف املنطقة وي�شجع ه�ؤالء على امل�شاركة بطريقة
�أكرب يف املزادات العاملية لل�رشكة .ولكن �رسعان
ما �أح�سوا ب�أن املنطقة جاهزة لإقامة املزادات
وتلم�سوا �شهية متزايدة القتناء الفن من خالل
املعار�ض غري التجار ّية التي �أقاموها .جاء
قرارهم ب�إقامة �أول مزاد بعد عام واحد فقط
من ت�أ�سي�س املكتب ،فحقق مبيعات مبقدار 8.5
مليون دوالر مما دفعهم �إىل تغيري ا�سرتاتيجيتهم
وحتويل املكتب �إىل دار للمزادات مما �آذن
بانطالق عملياتهم البيعية بطريقة ر�سم ّية
وبد�أت الدار ب�إقامة مزادتها الدور ّية مع بداية
عام  .2007ي�ضيف جيها �أنه بالرغم من العمر
الق�صري ملزاداتهم يف دبي ،فقد باتت الآن تعطي
رشا قو ًيا لأداء الأ�سواق الأخرى وبالأخ�ص
م�ؤ� ً
ملزاداتهم يف نيويورك التي تقام يف �شهر مايو
من كل عام ،وهي تتبع مزادات دبي التي تقام يف
ً
ملحوظا لأداء �سوق
ني�سان ،وقد الحظوا ت�أ ّث ًرا
نيويورك ب�أداء �سوق دبي.

حمل املؤمتر رسالة
الفن التي تدفعها
كل من دبي والدوحة
والشارقة وأبو ظبي
م�ساهمة هذا املكتب احلديث نو ًعا ما مل
تقت�رص فقط على ترويج وبيع الفن العربي
وال�رشق �أو�سطي يف املنطقة ،بل جاءت
باجتاهني .من جهة قامت بالرتويج لهذه الفئة
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ثورة من
نوع �آخر
عمل للفنان ثاير هالل
معرو�ض يف كالريي «�أيام»

من الفن عامل ًيا ،فمع نهاية العام املا�ضي �شكلت
ن�سبة املبيعات ملقتني الفن من خارج املنطقة
 30باملئة من �إجمايل مبيعات مكتب دبي ،مما
يدل ح�سب جيها �إىل االهتمام العاملي املتزايد
بالفن القادم من املنطقة .ومن ناحية �أخرى لبت
طموحات مقتني الفن يف املنطقة ب�إعطائهم منفذ
�أو�سع �إىل مبيعات «كر�ستيز» العاملية نتيجة
اجلهود الت�سويق ّية التي يقوم بها املكتب ،فقد
بلغت ح�صة جامعي الفن من منطقة ال�رشق
الأو�سط ثمانية باملئة من �إجمايل مبيعات
«كري�ستيز» العاملية لنف�س العام.
وكما يقول املثل البحري ،املد القادم يرفع
جميع ال�سفن ،فقد �أ ّثر رواج الفن العربي
وال�رشق �أو�سطي على جميع العاملني يف
القطاع .تقول �سو�سي ديكيجيان ،مديرة الفن
يف �صالة عر�ض «�آرت �سباي�س» Art Space
املتواجدة يف مركز دبي املايل العاملي :DIFC
«عندما بد�أنا عام  2003مل نكن نتخ�ص�ص ب�أي
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زوار يف معر�ض
«�آرت دبي» 2012

ّأثر رواج الفن العربي
والشرق أوسطي على
جميع العاملني يف
القطاع
نوع حم ّدد من الفن وكنا من ّثل فنانني من جميع
�أنحاء العامل .ولكن مع تط ّور ال�سوق �أح�س�سنا
بالفر�صة الكبرية التي ميثلها الفن العربي
والرتكي والإيراين ،ومن هنا قررنا التخ�ص�ص
يف هذه الفئة» .وت�ضيف ديكيجيان ،التي
امتنعت عن تزويدنا بالأرقام� ،أن النمو الكبري
والطلب املتزايد على هذه الفئة الفنية دفعهم
بالتو�سع العاملي ،ف�أطلقوا �أول
�إىل �أخذ القرار
ّ
فرع ل�صالتهم خارج دولة الإمارات يف لندن يف
منطقة ت�شيل�سي يف التا�سع من �شهر مايو من

للتو�سع
هذا العام .ويبدو �أنه الوقت املنا�سب ّ
للعديدن ،فقد قرر كالريي «�أيام» الذي بد�أ من
دم�شق ثم تو�سع يف دبي ،افتتاح معر�ض له يف
بريطانيا قري ًبا.
يعود تاريخ الفن يف الإمارات العربية
�إىل �سبعينات القرن املا�ضي مع بروز اجليل
الأول من الفنانني من �أمثال عبد القادر الري�س
وح�سن �رشيف الذي بد�أ حياته الفن ّية كر�سام
كاريكاتور وهو يعرف الآن ب�أب الفن املعا�رص
يف الإمارات ومن �أ�شهر رموزها الفن ّية.
وتطورت احلركة الفن ّية تدريج ًيا وبهدوء
وكانت دائ ًما ما ت�أخذ املنحى الثقايف ،تقودها
�إمارة ال�شارقة التي �أطلقت يف بداية الت�سعينات
معر�ض بينايل ال�شارقة ،Sharjah Biennial
وهو تظاهرة فن ّية عاملية غري ربح ّية تقام مرة
كل عامني لعر�ض الأعمال الفن ّية التجريب ّية
اجلريئة .كما ت�ستقبل ال�شارقة بينايل اخلط
 Sharjah Calligraphy Biennialويتمركز

ال�صورة :كلينت ماكلني

فيها اليوم قرابة  15متحف ،الأمر الذي
َو�سم دور الإمارة كراعي غري جتاري للفن يف
الإمارات واملنطقة.
ولكن التاريخ التجاري للفن مل يبد�أ حتى
 2006و .2007وقاد هذا التوجه بالإ�ضافة �إىل
«كري�ستيز» و»�آرت دبي» عد ٌد قلي ٌل من �صاالت
العر�ض التي مل يتجاوز عددها اخلم�س �صاالت
وقتها .وبينما ا�ستطاع «�آرت دبي» النمو من
� 8آالف زائر عام � 2007إىل � 22ألف زائر هذا
العام ،منا كذلك عدد �صاالت العر�ض �إىل ما
يقارب اخلم�سني �صالة يف دبي وحدها ،موزعة
بني ثالثة جتمعات فن ّية� .أقدم هذه التجمعات
منطقة الب�ستكية التاريخية التي تتم ّيز ببيوتها
الرتاثية و�أ�سواقها ال�شعبية والتي �أ�صبحت
اليوم واجهة ثقافية ت�ست�ضيف املعار�ض الفنية
ومعر�ض الب�ستكية الفني ومعر�ض �سكة الفني
الذي يتخ�ص�ص يف دعم الفنانني الإماراتيني.
واملنطقة الثانية هي منطقة القوز ال�صناع ّية
ال�صورة� :سيدارت �سيفا

التي جاءت بداياتها الفن ّية حم�ض ال�صدفة،
عندما ا�ستقبلت عام � 2005أوائل املعار�ض
التي كانت تبحث عن م�ساحات وا�سعة لتفتح
�صاالتها عليها ،فوقع اختيارها على منطقة
القوز .من �أوائل هذه الدور معر�ض «اخلط
الثالث» .وال ميكن �إغفال جممع ال�رسكال الفني
يف القوز الذي ي�ضم حال ًيا ع�رشة �صاالت عر�ض
فن ّية والذي �أعلن مالكه عبد املنعم ال�رسكال
م�ؤخ ًرا عن خططه التو�سع ّية اجلديدة با�ستثمار
ي�صل �إىل  50مليون درهم ويت�ضمن ا�ضافة 62

املتاحف اجلديدة من
حتول جزيرة
شأنها ان ّ
السعديات اىل جزيرة
كنوز الفن

�صالة عر�ض .يع ّلق ال�رسكال على م�رشوعه
قائلاً « :هذه التو�سعة هي نتيجة حتم ّية
للمجتمع الفني الذي ولد يف هذه املنطقة»،
هذه املنطقة التي تعترب الرديف الإماراتي
ملنطقة وي�ست ت�شيل�سي يف نيويورك ومنطقة
هوك�ستون يف لندن ،كالهما مناطق �صناع ّية
حتولت �إىل قبالت فن ّية� .أما التجمع الثالث فهي
«غايت» فيالج  Gate Villageيف مركز دبي
املايل العاملي ،وفيها يتواجد كل من «كري�ستيز»
ومكتب «�آرت دبي» وجمموعة متزايدة من
املعار�ض التي و�صل عددها حتى الآن �إىل ت�سعة
وتن�شط ب�إقامة �أم�سيات فن ّية دورية.
وعلى بعد  100كم فقط من دبي وعلى
جزيرة ال�سعديات يف �أبو ظبي ،تت�شكل
التظاهرة الفن ّية الأكرب يف املنطقة :متحف
اللوفر املنوي �إطالقه عام  2014والذي
�سي�شكل �أول متحف عاملي ين�ش�أ يف املنطقة
العرب ّية� .سيلي �إطالق اللوفر افتتاح متحف
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ثورة من
نوع �آخر

�أنتونيا كارفر ،املديرة العامة ملعر�ض «�آرت دبي» ،تعزي البداية �إىل جمموعة من
رواد الفن الذين تكبدوا عناء املخاطرة
ّ

زايد الوطني عام  2015ومتحف غوغنهامي عام
 2016الذي �سريكز على عر�ض الفنون اجلديدة
واملعا�رصة .هي ثالثة �رصوح ثقاف ّية من
�ش�أنها �أن تغيرّ البن ّية الفن ّية يف الإمارات وتغري
نظرة املنطقة �إىل الفن وحت ّول هذه اجلزيرة
اال�صطناعية �إىل جزيرة كنوز الفن .وبح�سب
الينا �سيامي�شكا ،نائبة رئي�س جمل�س االدارة
ملعر�ض وم�ؤ�س�سة «اترينيتي» للفن ،التي تعمل
على ترويج الفن الرو�سي يف املنطقة ،فان جميع
ما ن�شهده على ال�ساحة الفن ّية يف االمارات ما
فني �ستكتمل معامله خالل
هو اال بداية ع�رص ّ
اخلم�سة �سنوات القادمة.
يف لقاء مع �صحيفة النا�شيونال الإماراتية
ع ّلق الناقد الفني امل�شهور �أنتوين هادين جي�ست
على ال�ساحة الفنية يف الإمارات قائلاً �« :أرى �أن
�أبوظبي تقوم ب�إح�ضار الفن العاملي �إىل املنطقة،
فقري ًبا �سرتى يف هذه املتاحف �أ�شهر و�أهم
وخ�صو�صا يف
الفنانني الغرب ّيني� .أما يف دبي
ً
معر�ض �آرت دبي ،فالأمر خمتلف كل ًيا� .أنا مل
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ي�ؤيد فريدريك �سيكر ،املدير التنفيذي يف �أبراج كابيتل� ،ضرورة وجود دعم �أكرب
للفنانني بجانب هذه اال�ستثمارات الكبرية يف املتاحف

�أر هناك �سوى القليل من الأ�سماء العامل ّية ،وهذا
ما مييز دبي .فرتكيزها هو على الفن العربي
والإيراين وهذا ما يعطيها �أهمية عاملية».
ولي�س بعي ًدا عن الإمارات ،تربز قطر � ً
أي�ضا
كالعب �أ�سا�سي يف عامل الفن بطموحاتها الفن ّية
وا�ستثماراتها الكبرية يف هذا املجال .فبح�سب
� Art Newspaperأنفقت العائلة احلاكمة
القطر ّية خالل ال�سبع �سنوات املا�ضية قرابة
املليار دوالر على �رشاء الفن ،وقد اكت�سبت
لقب �أكرب م�شرتي للفن يف العامل لعام ،2011
خ�صو�صا بعد قيامها ب�رشاء لوحة (العبي
ً

جتمع عامل املال
واالستثمار بالفن
عالقة معقدة ليس
من السهل حتديدها

الورق) للفنان الفرن�سي الراحل بول �سيزان
مبيلغ  250مليون دوالر.
يف هذا ال�صدد يرى �سلطان �سعود
القا�سمي وهو �أحد اكرب داعمي ومقتني الفن
يف الإمارات� ،أن هذا االهتمام العاملي بالفن من
املنطقة ال يقابله دعم م�ؤ�س�ساتي قوي للفنانني
العرب .وهذا ما دفعه لت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة برجيل
للفنون ،وهي م�ؤ�س�سة خا�صة يقوم من خاللها
بعر�ض جمموعاته الفن ّية لي�س فقط يف مقر
امل�ؤ�س�سة الرئي�سي يف ال�شارقة بل يف جميع
�أنحاء العامل للرتويج للفن والفنانني العرب.
فكما يقول القا�سمي� ،إن لوحاته يف �سفر دائم
بني معار�ض ومتاحف ميامي وطوكيو وباري�س
وا�سطنبول وغريها.
ي�ؤيد فريدريك �سيكر ،املدير التنفيذي يف
�أبراج كابيتل ،وهي �إحدى �أكرث ال�رشكات دع ًما
للفن مبيزانية �سنوية تق ّدر بعدة ماليني دوالر،
ما جاء به القا�سمي وب�رضورة وجود دعم �أكرب
للفنانني بجانب هذه اال�ستثمارات الكبرية يف
ال�صورة� :أحمد عرديتي

لوحة فنية تظهر املمثل الأمريكي
الراحل جامي�س دين ،معرو�ضة
يف «�آرت دبي»

فئة ال�شباب الإماراتي للإ�ستثمار يف الفن ،فمن
الوا�ضح �أن هناك �سيولة يف ال�سوق ونظ ًرا
النخفا�ض معدالت الفائدة وخمول �أ�سواق
الأ�سهم ،يرى بع�ض ال�شباب منف ًذا ا�ستثمار ًيا
يف الفن .ولكن اال�ستثمار بالفن له خ�صو�صياته
و�صعوباته احلالية ،فهو ا�ستثمار يفتقر لل�سيولة
وي�صنّف �أنه ا�ستثمار متو�سط �إىل طويل الأجل
ميتد من ثالث �إىل خم�س �سنوات ورمبا �أكرث .هذا
ومل ت�صل �أ�سواق الفن يف املنطقة �إىل الن�ضوج
الذي مي ّكنك من بيع القطع الفن ّية ب�سهولة.

املتاحف و�رشاء الفن .يقول �سيكر« :عندما
�أطلقنا جائزة �أبراج كابيتل للفن ،توقعنا �أن
حتذو العديد من ال�رشكات حذونا يف دعم الفن
والفنانني ،ولكن ما زال م�ستوى الدعم �أقل من
الطموح كث ًريا» .هذا وقد قامت اجلائزة حتى
اليوم بدعم  16عمل فني وهي الآن جزء من
جمموعة �أبراج الفن ّية.

هـ

هل الفن ا�ستثمار جمدي؟
جتمع عامل املال
واال�ستثمار بالفن عالقة
معقدة لي�س من ال�سهل
معرفتها �أو حتديدها .فمن جهة يحتاج الفن
�إىل عامل املال ليقدره ويدعم من ّوه وتطوره،
وقد يكون هذا �أحد �أ�سباب انت�شار املعار�ض
الفن ّية يف مركز دبي املايل العاملي ،لتكون هذه
القطع بالقرب من �أعني رجال املال والأعمال
الذين ي�شكلون �أهم املُقتنني .ومن ناحية �أخرى
يرف�ض معظم املقتنني مقولة �أن الدافع وراء
ال�صورة� :سيدارت �سيفا

حبهم للفن هو اال�ستثمار ،ولكن بالرغم من
ذلك فهم يقرون �أن حتقيق زيادة يف قيمة القطع
الفن ّية التي ميلكونها تعبرّ نو ًعا ما عن مدى
براعتهم يف اختيارها .يقول القا�سمي �أنه حال ًيا
ب�صدد �إعادة تقييم جمموعته الفن ّية التي بد�أها
قبل ع�رشة �أعوام ،ويهدف من العملي ّة حتديد
القيمتني الدفرتية وال�سوق ّية لها ،و�إذا ما تفوقت
الثانية على الأوىل فهذا يعني �أنه حقق عوائد
ا�ستثمارية .يقول القا�سمي�« :أنا ال �أ�شرتي
الفن بغر�ض اال�ستثمار ،ويف احلاالت النادرة
التي ا�ضطررت لبيع قطع فن ّية كانت لأ�صدقاء
�أبدوا �إعجا ًبا �شدي ًدا بها» .ولكنه ي�ضيف �أن
هذا ال يعني �أنه ال يتمنى �أن يقوم متحف مهم يف
امل�ستقبل بتقدير جمموعته و�رشائها بالكامل.
�أما جيها فريى �أن الفن هو ا�ستثمار
بجميع احلاالت ،ولكن هناك من ي�شرتي الفن
لأنه يق ّدره وهناك البع�ض الآخر ي�شرتونه فقط
لغر�ض اال�ستثمار ولو �أن ه�ؤالء ميثلون ن�سبة
قليلة .وي�ضيف �أنه الحظ �إقبالاً جدي ًدا من قبل

مل تصل أسواق الفن
يف املنطقة إىل نضوج
يسمح ببيع القطع
بسهولة
الدكتورة ملي�س حمدان تدير حمفظة
فن ّية ل�رشكة �ضمان للملك ّية اخلا�صة ،وهي
اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي الوحيد الذي وجدناه يف
القطاع الفني .ترى حمدان �أن الفن يف املنطقة
مي ّثل فر�ص ا�ستثمارية جيدة اال�آن ،فهو مير يف
مرحلة مف�ص ّلية مت ّهد لفورة فن ّية قادمة ،وترى
�أن الأ�سعار الآن منا�سبة للدخول �إىل ال�سوق.
حاولنا جاهدين احل�صول على معلومات �أكرث
عن حجم املحفظة التي انطلقت عام  2006وعن
�أدائها وعدد القطع الفن ّية التي متلكها ،ولكننا
ا�صطدمنا بحائط ال�رس ّية.
مما ال �شك فيه �أن هنالك نه�ضة فن ّية وا�سعة
جتتاح العامل العربي ومنطقة ال�رشق الأو�سط
ككل ،وهي جزء من رياح التغيري التي متر على
املنطقة .و�إذا كان الفن فعلاً نب�ض احل�ضارات
واحلريات ،فنحن بالفعل مقبلون على ع�رص
جديد ن�أمل �أن يظهر فيه دور الفنان احلقيقي
كروح الأمة �أولاً وكريادي ناجح ثان ًيا و�أخ ًريا.
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