كنٌسة سانتا مارٌا دٌلً غراسً
ساكرٌستٌا دٌل برامانتً
فٌا كارادوسو  ،1مدٌنة مٌالنو

عولٌس سارتٌنً .فضٌلة الجمال.
إهداء لٌوناردو
تحت قٌادة جٌوفانً غازانٌو
 11كانون األول/ديسمبر  13 – 2012كانون الثاني/يناير 2012
التدشٌن فً ٌوم السبت بتارٌخ  15كانون األول/دٌسمبر فً 17:30
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بٌان صحفً2018-11-09 ،
فً إطار االحتفال بالذكرى الخمسمائة للموتٌ ،كرم عولٌس سارتٌنً لٌوناردو دا فٌنشً بأكثر من ثالثٌن لوحة وأكثر من ثالثٌن رسوم
تمهٌدي ،سٌتم عرض جمٌع األعمال غٌر المنشورة فً مٌالنو من  16كانون األول/دٌسمبر  2018إلى  13كانون الثانًٌ/ناٌر  2019فً
ساكرٌستٌا دٌل برامانتً فً كنٌسة سانتا مارٌا دٌلً غراسً فً معرض "عولٌس سارتٌنً .فضٌلة الجمال .إهداء لٌوناردو" تحت قٌادة
جٌوفانً غازانٌو.
ٌقدم المعرض سلسلة من اللوحات التً تم إنشاؤها فً عام  2018المستوحاة من روائع لٌوناردو" :مونالٌزا" " ،العذراء تغزل النسٌج"" ،
عذراء الصخور" و"حداد جمٌل" ...كتب جٌوفانً غازانٌو ،مدٌر المعرض" :ال ٌتم إحٌاء هذه األعمال كنسخ مستحٌلة من النسخة األصلٌة ،
ولكن كصورة لألعمال الحقٌقٌة والمقدسة ،والتً فً الجو الخاص وفً مقاطع الضوء وفً لفتات الٌد وفً تفاصٌل خٌش رسام عصر النهضة
تجد مصدرً ا جدٌ ًدا ال ٌنضب للطرٌقة المبتكرة الجدٌدة.
سٌعقد هذا الحدث فً محٌط سٌناكولو وٌواصل الحوار الذي بدأ فً عام  2016فً معرض خٌش كبٌر لسارتٌنً .وهو مخصص للسر
االفخارستً ،وٌقع اآلن فً كاتدرائٌة بٌاتشٌنزا ،مستوحى من "العشاء األخٌر" من قبل لٌوناردو.
لوحات السٌد العظٌم فً عصر النهضة هً جواهر نادرة .خالل أكثر من خمسٌن عاما من أنشطته اإلبداعٌة المختلفة ٌبلغ عدد األعمال التً
وصلت إلٌنا إلى عشرٌن .قال البروفٌسور أنطونٌو باولوتشً" :بعض اللوحات التً تم تذكرها من المصدر" " ،مفقودة" ("مذبح كنٌسة سان
برناردو" فً قصر فٌكٌو" ،مٌدوسا" مجموعة مٌدٌشً) ،بٌنما بقً بعض اللوحات غٌر مكتملة ("عشق المجوس"" ،جٌروم سترٌدون") فً
بٌناكوثٌك الفاتٌكان) ،وتم تدمٌر اللوحات األخرى (اللوحة الجدارٌة "معركة أنغٌاري") أثناء البناء بسبب أوجه القصور الفنٌة فً أداء العمل.
لكن فً الواقع  ،بالنسبة إلى لٌوناردو دا فٌنشً ،كان تصوٌر اللوحات أكثر من مجرد وسٌلة .كانت أداة للمعرفة والبحث العلمً والتجارب
االحترافٌة الطلٌعٌة .وبالتالً ،كان هذا النشاط فكرًٌا للغاٌة بهدف التفاهم من خالل تقلٌد الطبٌعة وتفسٌرها بصفتها آلة عظٌمة فً العالم".
ولكن بفضل لوحاته ،منحنا لٌوناردو بعض األعمال التً تنتمً إلى األٌقونات العظٌمة لتارٌخ الفن ،وأصبحت جزءاً من الخٌال العالمً
للبشرٌة :من "مونالٌزا" إلى الدراما "العشاء األخٌر".
إن عولٌس سارتٌنً باكرامه لعبقرٌة دافنشً ال ٌخشى أن ٌتعامل مع الجمال الذي كان لٌوناردو قادراً على خلقه ،ألن حٌاته كلها كانت تقارن
بالفن العظٌم فً الماضً ،وفً هذا الحوار كان قادراً على أن ٌقدم لنا رموزاً ولغات إٌقونٌة واصلة إلى ٌومنا هذا" .أعتقد أن حداثتً ،كما
ٌقول سارتٌنً ،هً شجاعة للعودة إلى المهمة العظٌمة لفن عصر النهضة والفن الفنٌسكً ألولئك السادة الذٌن أقترب منهم كثٌراً ،مثل
مورونً وتٌزٌانو وتٌنتورٌتو .وإكرام دافٌنتش هو أفقً اإلٌداعً .هذا هو قلب أفكار الفنان ولوحاته" :أنظر إلى الماضً وأشاهد الحاضر
وأرى المستقبل" .فً اقتباس من آدموس سكوت  -فً اتصال الزمن الذي ال ٌنفصل (وهو جوهر الحٌاة البشرٌة) – تكتشف إدراك استحالة
وجود الفن بدون التارٌخ ،وسخافة الخلق التً ٌنبغً أن تكون هكذا ،بطلب بحرق كل ما كان من قبل .لذا ،تم إحٌاء مونا لٌزا فً وجه الطفل،
هً معرفة الجنٌن فً األجنة ،والموسٌقى كصورة ذاتٌة للفنان .فً لوحاتهٌ ،واصل سارتٌنً التعبٌر عن الروح التً ٌصوّ رها.

فً مقدمة الكتالوج ،كتب أنطونٌو باٌلوتشً" :استخدام المواد التصوٌرٌة للتقالٌد كما ٌفعل عولٌس سارتٌنً ،والكشف عن ذكرٌات رائعة و"
قدرات تقنٌة مذهلة "(زغاربً) ٌصبح ممكنا .فعل اآلخرون ذلك فً نهاٌة المسارات الثقافٌة األخرى وباستخدام الوسائل األخرى للتعبٌر.
أقول هذا وأفكر فً بٌٌرو غوتشٌونً أو بٌل فٌوالٌ .مكن أن تأخذ اللغة القدٌمة تمامًا وإعادة العمل علٌها وتحوٌلها وجعلها مفهومة وفعالة
للنساء والرجال فً عصرنا .شرٌطة أن ال تدخل التنوٌه والذي هو دائما غٌر مجدي وغٌر لطٌف [ .]...نحتاج إلى معرفة كٌفٌة استخدام التقلٌد
المجازي مع نفس الطبٌعة التً نستخدمها لغة أدبة وهً أداة تواصل نعرفها ً
جٌدا تم بناؤها بواسطة دانتً وبترارك وبٌمبو ومنزونً ،ومع
ذلك نحتاج إلى التعبٌر عن األفكار والقٌم وعواطف وقتنا .وٌسٌر عولٌس سارتٌنً فً هذا الطرٌقٌ .دخل التقلٌد المجازي العظٌم (فً
كارافاجٌو ،فً أنٌبالً كاراتشً)؛ وٌحللها وٌبدو أنه ٌتنافس معه (تسمح له ذلك موهبته الفنٌة غٌر العادٌة) ،ثم ٌعرضه مرة أخرى ،وٌخترعه
وٌحوله وٌمٌزه بأدائه اإلبداعً الخاص.
أدرجت اإلجراءت المتعلقة بالمعرض فً الكتاب الهام الصادر من قبل إدبٌتسٌونً كروشٌفٌاالذي حرره جٌوفانً غازانٌو .وتمثله صور
لألعمال والتفاصٌل الصغٌرة والرسومات التمهٌدٌة المصحوبة بنسخ من أعمال لٌوناردو والتً ٌنبغً أن تكون مستحقةٌ .كمل هذا الكتاب
أٌضا بالنصوص النقدٌة من أنطونٌو باٌلوتشً وستٌفانو تسوفً والمحرر نفسه.
السيرة .ولد عولٌس سارتٌنً فً تسٌنو بٌاتشٌنتٌنو (بٌاتشٌنزا) فً عام  .1943فً سن مبكر ،كان معروف كرسام ورسام األشخاص ،درس
فً مٌالنو تحت إشراف الرسام لوٌجً كومولً  -طالب سٌغانتٌنً .لكن معلمٌه الحقٌقٌون هم الفنانٌن العظماء من عصر النهضة ،الذٌن درس
منهم فن رسم األٌقونات والتقنٌة .وبٌن أهم أعماله :صور رسمٌة للبابانٌٌن ٌوحنا بولس الثانً وبندٌكتوس السادس عشر وفرانشٌسكو؛ وكذلك
بورترٌه مارٌا كاالس الواقع فً متحف مسرح ال سكاال فً مٌالنو ،فً قاعة الحفالت الموسٌقٌة فً أثٌنا "مٌغارون" وفً مسرح ال فٌنٌتشً
فً البندقٌة .ومن المعروف أٌضًا صور رئٌس الوزراء اإلنجلٌزي جون مٌجر وبٌٌر باولو بازولٌنً ولوتشٌانا سافٌنٌانو ولوتشٌانو بافاروتً
فً مسرح روٌال كوفنت غاردن فً لندن وأودري هٌبورن لمقر الٌونٌسف الجدٌد فً روما وجٌوفانً فٌرغً لمتحف إٌمٌغٌنارٌو فٌرغٌانو
دي فٌزٌنً .وٌكوم هو رساما إٌطالٌا ثانٌا بعد بٌٌترو أنٌغونً الذي ٌتمٌز وجوده فً معرض الصور القومً فً لندن ببورترٌه جوان
ساذرالند.
أعماله موجودة فً المتاحف الكبرى والكنائس والمجموعات الخاصة فً إٌطالٌا وبالخارج.
وٌهتم العلماء ومؤرخو الفن المرموقون وبٌنهم رافاٌلً دي غرادا ومارٌو دي مٌكٌلً وفلورانو دي سانتً وألبٌرٌكو ساال وروبٌرتو سانٌسً
وفٌتورٌو سغاربً بأعمال سارتٌنًٌ .سكن وٌعمل فً مٌالنو.
تفاصيل المعرض:
اسم المعرض :عولٌس سارتٌنً .فضٌلة الجمال .إهداء لٌوناردو.
تحت قيادة جيوفاني غازانيو.
مكان المعرض :كنٌسة سانتا مارٌا دٌلً غراسً ،ساكرٌستٌا دٌل برامانتً ،فٌا كارادوسو  – 1مدٌنة مٌالنو.
فترة المعرض 16 :كانون األول/دٌسمبر  13 – 2018كانون الثانًٌ/ناٌر 2019
تاريخ التدشينٌ :وم السبت الموافق  15كانون األول/دٌسمبر ،وقت بداية التدشين – .17:30
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ساعات العمل :من يوم اإلثنين إلى يوم األحد من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر صباحا  /من الساعة الثالثة حتى الساعة
السابعة مساءا
أٌام ال ٌعمل المعرض فٌها 25 :كانون األول/دٌسمبر و 01كانون الثانًٌ/ناٌر
الدخول مجاني
الفكرة :صندوق كروشيفيا
تنظيم السجالت – غابرٌٌال لو كاسترو
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