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معر�ص �سالفي اأزهار لديديه لونوري يف غالريي األي�ص مغبغب
تقيم غثثالثثري األثيث�ثثص مغبغب مثثن � 6شباط اإىل  24اآذار معر�ص
ديثثديثثه لثث�نثث�ري «�ثشثثالثفثثي الأزه ث ثثار لثث�حثثات واأوراق» ي ثقثث�ل ديثثديثثه:
«لطاملا اأحببت ال�شحراء .جتل�ص هناك على كثيب من الرمل .ل ترى
�شيئاً .ل ت�شمع �شيئاً .ومع ذلك ،فثمّ ة ما ي�شعّ متاألّق ًا يف �شك�ن»..
اأنط�ان دو �شانت اأكزوبري ،الأمر ال�شغر.
ديدييه ل�ن�ريه ير�شم باحلرب الأ�شمر زهرته الأ�شا�شيّة :اأربع
بتالت ،و�شاق ،واأ�شي�ص .هذه
حتتل واجهة ف�شاءات
ّ
الزهرة
ال�رق العذراء وتتج�شد ف�قها
يف �ث ثشث ثك ثثل واحثث ث ثثد م ث� ثش ثت ثط ثيثثل
وعث ث ثم ث ثث�دي قث ثي ثثا�ث ثش ثثه 65x50
�شم .اأكثثانثثت مر�ش�مة ،مل�ّ نة
خطية
ّ
منجزة يف حثثركثثات
َ
اأو
وا�ثشثعثثة ،هثثذه الأزهث ثثار خارجة
أي واقث ث ثثع؛ اإنّ ث ثه ثثا ل مت ث ّثثثل
ع ثثن ا ّ
أي نثث�ع مثثن الثثزهثث�ر .فهي من
ا ّ
ب ثنثثات خمث ّيثلثثة ال ثف ث ّنثثان وول ثيثثدة
ثل
ثن .ك ث ّ
مم ثثار�ث ثشث ثت ثثه هث ث ثثذا الث ث ثف ث ث ّ
زهث ثثرة تثنثبثثثثق م ثثن �ثشثثابثقثتثهثثا.
م ث ثثن خث ث ثثالل اإب ث ثثداع ث ثثات ث ثثه املثثئثثة
واخلم�شني املر�ش�مة باحلرب
ع ثلثثى ورق ،ي ثت ثحثثدّ ى ديثثدي ثيثثه
ل�ن�ريه ق�اعد البتكار ،عامد ًا
وبثث�ا� ثش ثطثثة الثثرك ثيثثزة نف�شها،
اإىل تك�ين انثحثثدارات من هذا
ال�شكل الثفث ّنثثي الثفثثريثثد و�ثشثث� ًل
اإىل الب�شاطة البديهيّة .باقة
من امل�اقف الأنث�يّ ة هي هذه
الأزه ثثار املنت�شرة ،العا�شية،
الر�شيقة اأو الزاهية ،الغازية،
املث ثتث ثغث ثط ثثر�ث ثش ثثة اأو ال ث ثغث ثثاويث ثثة،
املث ثتث ث�ث ثشث ث ّلث ثط ثثة ،ال ثت ثب ث� ثش ثي ثط ث ّيثثة
ث�ع ثثدة،
اأو الث ثتث ثج ثثري ثثديّ ثثة ،املث ثت ث ّ
ال ثع ث� ثش ثب ث ّيثثة ،امل ثتثث�ا� ثش ثعثثة ،اأو

الظريفة ،اخلج�لة ،املتحفّ ظة ،اأو املعقّ دة ،املق�ّ �شة ،املتق�قعة
عثلثثى نثفث�ثشثهثثا ،املثثربّ ثعثثة ،اأو امل ث� ثش ثتثثديثثرة ،ال ثه ث� ّثثشثثة ،الث�ثشثثاعثثريّ ثثة،
بكل مهارة ور�شاقة،
ّ
الكئيبة ،الطريفة ..ديدييه ل�ن�ريه ينقل،
ماأثرة الر�شم باإح�شا�ص.
ت�شكل هذه املجم�عة معر�ش ًا مده�ش ًا ي�شم
ّ
يف نهاية املطاف،
مثئثثة وخثمث�ثشثثني � ثشثث�رة «� ثشثثال ثفثثي» ،فثيثهثثا ت ثقثثدّ م ك ثثلّ زهث ثثرة نف�شها

بنف�شها؛ وحيدة ،م�شتقلّة ،فريدة .يف بداياته ،كان ل�ن�ريه ير�شم
متت لأحد ب�شلة ،ومع
ّ
ال�ج�ه م�شتعين ًا بتقنية الأيق�نات ،وج�ه ًا ل
ذلك ،خمتلفة جدّ اً.
ديثثديثيثثه لثث�نثث�ريثثه مثث�الثيثثد فرن�شا عثثام  .1957عثثا�ثثص يف باري�ص
والن�رماندي وعمل فيهما ..بثثداأ م�شرته املهنيّة بر�شم وجثث�ه ،ثمّ
انتقل منها اإىل الأ�ثشثجثثار ،حتّى و�شل تدريج ّي ًا اإىل الأزه ثثار� .شهد
الثث ثعث ثثام  1989اأوّل م ثعثثر�ثثص
ثي لث ثثه يف كث ثثالمث ثثار ،يف
� ثش ثخ ث� ثشث ّ
متحف األ ثبثثر �ثشثثانثث� .يف الثعثثام
 ،2011ويف املركز الفنّي فيال
تثثامثثاري يف منطقة �ثشثثني �ش�ر
مثثر ،قثثدّ م جمم�عته «من�ّعات
زهثثريّ ثثة :نثبثثاتثثات الأك�شيجني»
(Variété florale: oxygénante
 ،)cultureوذلث ثثك يف مثعثثر�ثثص
بارز جمع فيه كلّ اأعماله ح�ل
الأزهثثار .وقدّ قدّ م لكاتال�ج هذا
املثعثثر�ثثص روب ثثر بثث�نثثاكثث�ر�ثشثثي
وامل�ؤرّخ الفنّي الن م�نف�ازان.
اأمّ ثثا يف ب ثثروت ،فقد اأقثيثثم اأوّل
معر�ص له يف العام  2012يف
غثثالثثري األثيث�ثثص مغبغب؛ تبعه
مثعثثر�ثثص اآخ ثثر يف ال ثعثثام 2015
خ ث� ثش ث�ثثص لثثر� ثشثث�مثثاتثثه واأعث ثم ثثال
ُ
الك�لج .يف العام  ،2018يع�د
ديثثدي ثيثثه لثث�نثث�ريثثه ويف جعبته
هذه الل�حات املئة واخلم�ش�ن
ال ث ثتث ثثي مل تُ ث ثعث ثثر�ث ثثص م ث ثثن قث ثب ثثل،
وق ثثد اأجن ثثزه ثثا يف ال ثعثثام 2010
م ث� ثش ثت ثع ثم ث ًال ق ث� ثشثثر اجلث ث ثث�ز وق ثلثثم
حثثرب الأن ثكثثر دو �ثشثثني ،ج�هرها
زهثثرة عثثاديّ ثثة ،زهثثرة ب�شيطة يف
اأ�ثشثيث�ثثص ،زهثثرة يثحثثاول الفنّان
تروي�شها.

