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شوقي بن حسن

 
ً
عادة واملؤّرخون  الباحثون  جه 

ّ
يت

يتحّدثوا  كــي  الفنية  األعــمــال  إلــى 
ــن، يـــقـــّولـــونـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــن تـــــحـــــّوالت الـ ــ عـ
فيرصدون  ومفاهيم  نظريات  من  لديهم  بما 
والخامات  النظر  وزوايــا  األساليب  متغّيرات 
واملحامل ومختلف املفردات البصرية ومن ثّم 
يثبتون وجود نقلة بني حقبة زمنية وأخرى. 
لــكــن مـــاذا لــو تــركــنــا جــانــبــا مــا فــي الــلــوحــات، 
ــا مــقــاربــة تـــحـــّوالت الــفــن انــطــاقــا مــّمــا  ــّررنـ وقـ

يبدعونه؟
الفرنسية كارول  الباحثة  له  ذلك ما تتصّدى 
ــادر هـــذا  ــ ــــصـ تــــالــــون-هــــوغــــون فــــي كـــتـــابـــهـــا الـ
الــعــام »الــفــنــان فــي ثــوب الــبــاحــث« )منشورات 
»بـــــــوف«(، وهــــي مــنــذ عــتــبــة الـــعـــنـــوان تكشف 
عــن لــقــاء حــاســم فــي تــاريــخ الــفــن، لــقــاء الفنان 
ُينتج  بــات  لقاء  وهــو  واندماجهما،  بالباحث 

تاريخ الفن منذ بضعة عقود.
ــدءًا، أن نــضــع الــكــتــاب الجديد  ربــمــا عــلــيــنــا، بــ
ضـــمـــن ســـيـــاق بـــحـــثـــّي أوســــــع تــشــتــغــل عــلــيــه 
تــــالــــون-هــــوغــــون، أســــتــــاذة فــلــســفــة الـــفـــن فــي 
»جــامــعــة شــــرق بــــاريــــس«، وقــــد ســبــق لــهــا أن 
ــرو الــفــن« )2017(، 

ّ
نــشــرت أعـــمـــااًل مــثــل »مــنــظ

اشتغلت  كما   ،)2019( الضبط«  تحت  و»الفن 
بني 2013 و2018 على كتابة »تاريخ شخصي 
هذه  ــدات. 

ّ
مــجــل فــي خمسة  للفنون«  وفلسفي 

 
ّ

ولعل األخــيــر،  لعملها  خلفية  ل 
ّ
تمث األعــمــال 

جميع هذه الكتب تشترك في إشكالية واحدة: 
ماذا حدث للفن في عقود معدودة، وبناء على 

ما يحدث فيه اليوم على أي مصير ُيشرف؟
خذ من فيران 

ّ
فاجئ املؤلفة قارئها بمدخل يت

ُ
ت

أدريا )1962( نموذجا للدرس. عنصر املفاجأة 
باملعنى  لفنان  املذكورة ليست  الشخصية  أن 
ــعــرف 

ُ
املـــعـــروف، أو بــاألحــرى هــي شخصية ت

أدريــا  ففيران  الفن،  عن  تكون  ما  أبعد  بصفة 
ــا بــكــونــه صـــاحـــب مــطــعــم في  ــاسـ مــشــهــور أسـ
ق صيتا عامليا بفضل فوزه ملّرات 

ّ
كتالونيا حق

تالون- لكن  العالم.  في  أفضل مطعم  بجائزة 
»الــطــّبــاخ اإلسباني«  أن  إلــى  تنّبهنا  هــوغــون 
قــد شــــارك فــي ســيــمــبــوزيــومــات ومــهــرجــانــات 
املــاضــي، كــمــا أن لديه  الــعــقــد  تشكيلية خـــال 
املعاصر  للفن  متاحف  في  معروضة  لوحات 
فــي مــدريــد ونــيــويــورك. بــعــبــارة وجـــيـــزة، لقد 

أصبح فنانا معترفا به.
هنا يرتسم سؤال رتّبت املؤلفة الوصول إليه 
بعناية: كيف تمّكن فيران من اختراق منطقة 
مسّيجة مثل الفن؟ ومن املعروف أن االعتراف 
دة 

ّ
يمّر عبر منظومة معق كفنان  ما  بشخص 

اد وأصحاب الغاليريهات 
ّ
يتحّرك ضمنها النق

واملمّولون والصحافيون والفنانون أنفسهم، 
وهؤالء هم من يقبلون من ينتمي إلى املجال 
ي ومــن عليه أن يــغــادره، وربما علينا أن 

ّ
الفن

أسماء  الــيــوم  يعتبرون  ممن  بعضا  أن  نــذكــر 
أيــقــونــيــة فـــي عـــالـــم الـــفـــن لـــم يــنــجــحــوا طـــوال 
االعـــتـــراف هــذه،  اخــتــراق منطقة  فــي  حياتهم 
الهولندي فنسنت فان  الفنان   أشهرهم 

ّ
ولعل

غوخ. فكيف نجح فيران أدريا في ما فشل فيه 
فان غوخ؟

الكتالوني«  »الطّباخ  أن  تالون-هوغون  تذكر 
قـــد اســتــفــاد مـــن فـــائـــض الــشــهــرة والـــعـــائـــدات 
املادية ملطعمه كي ينشئ مخبرًا يدرس العاقة 
بني اإلبداع والطعام، وهي منطقة بحثية غير 
بــعــيــدة عـــن اهــتــمــامــات مـــجـــاالت كـــبـــرى مثل 
عــلــم الــنــفــس واألنــثــروبــولــوجــيــا وخــصــوصــا 
منظومة البحث العلمي حول الفنون، وهناك 
أصــبــحــت قــضــيــة اإلبــــــداع ومــــصــــادره مــســألــة 

أساسية منذ سنوات. 
ــان مـــن الــصــعــب أن ُيـــعـــتـــرف بــأحــدهــم  ــإذا كــ ــ فـ
فــنــانــا، فـــإن صــفــة الــبــاحــث مــبــذولــة ملــن يعرف 
كيف يندرج ضمن حلقة من حلقات املنظومة 
الجسر  تالون-هوغون  ترسم  هكذا  املعرفية. 

الـــذي انتقل مــن خــالــه أدريـــا مــن الــطــّبــاخ إلى 
»مــســار  ــق بـــ

ّ
الــفــنــان، مـــؤّكـــدة أن األمــــر ال يــتــعــل

شخصي واستثنائي، وأنه ليس مجّرد خطة 
رها 

ّ
يوف بــات  ملمكنات  استعمال  بل هو  ذكية 

الواقع«. كما تشير إلى كونها تعتقد أن فيران 
ــا لــم يبحث بنفسه عــن مــوقــع فــي الحقل  أدريـ
الترويج ملنتجات  الفني بل إن اشتغاله على 
مطعمه هو الذي ربطه بمنظومات )أكاديمية 
وإعامية وفنية... ( لها القدرة على أن تدفع به 

إلى مواقع جديدة: الباحث فالفنان.
في هذا املدخل، فتحت تالون- هوغون قوسا 
ل فاتحة ملشاريع بحثية قادمة، حيث 

ّ
قد يمث

إلــى أن األحــكــام الجاهزة وحدها تقيم  تشير 
ــّبـــاخ والـــفـــنـــان، فـــي حـــني أن  ــطـ الــفــصــل بـــني الـ
التجربة التي يمارسها كاهما هي ذاتها من 
حيث كونها اشتغااًل على مادة إبداعية تقّدم 
للتلقي عبر الــحــواس. فــي تــاريــخ الــفــن، حدث 
أن جــــرى طــــرح عــــدد مـــن الـــحـــواس وتــكــريــس 
أجهزة  وحدهما  واألذن  العني  فباتت  أخـــرى، 
تلقي العمل الفني، وبالتالي انحصر الفن أو 
يكاد في فنون مثل الرسم واملوسيقى والشعر 

ــا املــــــادة الـــتـــي تــقــّدم  ــرح. أمــ ــســ والــســيــنــمــا واملــ
الــشــم، اللمس(  )الـــذوق،  الــحــواس  لتلقي بقية 
فــهــي غــيــر مــعــتــرف بــهــا ضــمــن الــفــن، فــي حني 
تــقــّدم للمتلقي تجربة  قــد  الــعــطــور  بــعــض  أن 
حسية أعلى مما تقّدمه قصيدة، ويمكن أيضا 
أن يكون لألكل مفعول انتشائي أعلى من ذلك 
الــــذي تــقــتــرحــه مــشــاهــدة لــوحــة أو مسرحية. 
وبــهــذا املــعــنــى املــوّســع للفن )الــــذي ال يقصي 
أي حاسة( فإن الطريق الطويلة التي سلكها 
أدريا كي ُيعترف به كفنان ماهي إال تعقيدات 
الفنانون  اختلقها  الـــذي  االعـــتـــراف  منظومة 
عالم  بــعــبــارات  االجــتــمــاعــي  حقلهم  لتسييح 

االجتماع الفرنسي بيير بورديو.
ــذا الــقــوس الــــذي فتحته تــالــون-هــوغــون ال  هـ
يــفــتــأ يــعــيــد الـــقـــارئ إلـــى اإلشــكــالــيــة األصــلــيــة 
ــمـــوذج الــفــنــان-  ــيـــوم نـ ــاذا يـــســـود الـ ــ لــلــعــمــل: ملـ
الباحث بحيث أن دخول مجال البحث العلمي 
القول:  التي تمنح شرعية  بات أحد الصكوك 

أنا فنان. 
تعتبر املــؤلــفــة أنــه ومــنــذ الــقــرن الــتــاســع عشر 
جــــرى تــطــويــر خـــطـــاب مــتــضــخــم حــــول الــفــن، 
ــاد ثــم الــفــنــانــون 

ّ
خــطــاب بـــدأ فــي إنــتــاجــه الــنــق

ــع تــطــّور الــجــامــعــات بــاتــت هــذه  أنــفــســهــم، ومـ
األخـــيـــرة محضنة هـــذا الــخــطــاب، كــمــا قــّدمــت 
في الوقت ذاتــه مواقع جامعية للفنانني وقد 
خلق هذا الوضع ما تسّميه الباحثة الفرنسية 
»الــنــوايــا الــثــاثــيــة«، فقد بــات الــرســام الــذي  بـــ
يــنــتــمــي إلـــــى مـــؤســـســـة جــامــعــيــة يــبــحــث فــي 
ــات،  نــفــس الـــوقـــت عـــن إنـــتـــاج مــعــرفــة )أطـــروحـ
م 

ّ
دروس، مؤلفات...( تتيح له التطّور في السل

الوظيفي، وإنتاج فن يتيح له »البقاء حيا« في 
مجال تنافسّي مثل الفن، وإنتاج خطاب ذاتي 
)تــأّمــلــي أو تــنــظــيــري( يــمــنــح مــشــروعــيــة لكل 
ى 

ّ
مسار من مساريه، وهنا بات الباحث يتغذ

ى الــفــنــان مــن الــبــاحــث، 
ّ
مــن الــفــنــان كــمــا يــتــغــذ

حــتــى إذا دخــلــنــا الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
دوريــن  يلعب  الباحث  الفنان-  بــات  العشرين 
الفني  الحقل  لــدخــول  االعــتــراف  فــي منظومة 
الفنان(، وفــي ظل وضعية  الناقد ودور  )دور 
قواعد  أن يجري توظيف  الطبيعي  كهذه من 
وال  بخيوطها.  يمسكون  ملن  الجديدة  اللعبة 
ــه فـــي األثــــنــــاء انــكــمــش دور الــنــاقــد  نــنــســى أنــ
ــــده، بل  ألســـبـــاب ال يــفــّســرهــا تـــاريـــخ الــفــن وحـ

التاريخ األدبي أيضا والتحّوالت السياسية.
خــرى 

ُ
أ مسارات  تالون-هوغون  كتاب  يتناول 

العلوم  املسار، منها صعود  تتداخل في هــذا 
اإلنـــســـانـــيـــة كــســلــطــة مـــعـــرفـــيـــة جــــديــــدة مــنــذ 
عن  قــاطــع  بشكل  استقالها  مــع  الستينيات، 
املعرفة األدبية، وكان من الواضح أن أكاديميي 
الـــفـــن قـــد أخــــــذوا يــنــدمــجــون فـــي األطـــــر الــتــي 
رها العلوم اإلنسانية، وأخذ الفن يعكس 

ّ
توف

أكــثــر فــأكــثــر نــتــائــج الــبــحــث فــي عــلــم الــتــاريــخ 
وعلم النفس واألنثروبولوجيا وعلم الجريمة 
وصواًل إلى الحضور القوي لإليكولوجيا في 

الفن منذ عقدين.  
ترى تالون-هوغون أن اللقاء بني األكاديميا 
والـــفـــن لــيــس إيــجــابــيــا فـــي مــجــمــلــه، فــالــفــن 
منغرس في الذاتية التي تنكرها األكاديميا 
ــا ُيــنــتــج  فـــي أدبـــيـــاتـــهـــا الـــصـــريـــحـــة، وهـــــذا مـ
»نــزع  مــســارًا تــســّمــيــه الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة بـــ
الفن من الفن« أي أنها بذلك تشير إلى أحد 
الــفــن وهــو تضحيته بالذاتي  أزمـــة  أســبــاب 
الـــتـــي تقتضيها  املـــوضـــوعـــيـــة  مـــذبـــح  عــلــى 
الشروط األكاديمية. وفي االتجاه املعاكس، 
ــة الـــعـــلـــم الــحــديــث  ــ ــد أســــبــــاب أزمــ ــ ــم أحـ تـــرسـ
)الــعــلــوم اإلنــســانــيــة تــحــديــدًا( وذلـــك بسبب 
محاولتها احتضان كل شــيء، بما في ذلك 
الفن على ما فيه من تناقض جــذري معها، 
 األرضـــيـــة الـــتـــي تقف 

ّ
ونــتــيــجــة لـــذلـــك تــهــتــز
عليها املعرفة العلمية.

نــشــعــر ونــحــن نــعــبــر كــتــاب »الــفــنــان فــي ثــوب 
الــبــاحــث« بــانــتــقــال تــدريــجــي فــي الــنــبــرة، من 
بدايٍة هي أقرب إلى طرح مرح ووصفي للقاء 
الباحث والفنان، إلى خطاب مسكون بالقتامة 
حني تحفر املؤلفة في نتائج هذا اللقاء، فهي 
ترى أنه ما إن يلبس الفنان ثوب الباحث حتى 
»يــتــســّمــم« كــاهــمــا، وفـــي صــــورة أكــثــر قسوة 
تقول بــأن »فنان اليوم بــات أقــرب إلــى موديل 
في مرسم الباحث«، ربما يصح في ذلك قول 
الفنان  لقاء  فــي سياق بعيد تماما:  ابــن حــزم 

بالباحث أّوله هزل وآخره جد، بل مأساة...

كيف ُتطبخ الفنون 
المعاصرة؟

ترى الكاتبة أن الفنان 
بات أقرب إلى موديل 

في مرسم الباحث

وضع الفن تحت سقف 
األكاديميا يَنتج عنه »نزع 

الفن من الفن«

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
ــات فــي املجتمع  صــدر حديثًا كــتــاب »لــبــنــان: دراســ
زيــادة  خالد  وتقديم  بــإشــراف  والثقافة«  واالقتصاد 
وتأليف مجموعة من الباحثني واألكاديمّيني؛ ُهم: أنطوان 
أبي فضل، وحسني  وكوليت  املصري،  أبوزيد، وشفيق 
شلبي، وعبد الرؤوف سنو، ولورا صياح، وخالد قباني، 
وعــبــيــر تــقــي الــديــن، ولــورنــس شــربــل. مــن خـــال مسح 
ان واالقتصاد 

ّ
شامل ملجاالت التاريخ والجغرافيا والسك

والــتــربــيــة والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــســيــاســة والــعــاقــات 
 على لبنان خال مئة عام، 

ً
الخارجية، ُيقّدم الكتاب إضاءة

منذ إعان تأسيس لبنان الكبير عام 1920.

ــذه األّيــــــــام عــن  ــ نــــي، يـــصـــدر هـ
ّ

ــــعــــا ــّيـــد ال بــتــعــريــب الـــسـ
متعّددة  حداثة  »ابتكار  كتاب  الجمل«  »منشورات 
الــرديــســي.  التونسي حــّمــادي  للباحث  فــي اإلســــام« 
ابتكار حداثة من  اإلســام شهد  أنَّ  إلــى   

ُ
العمل يذهب 

خـــال نــــوٍع مـــن املــــزج بـــني حـــداثـــة انــتــقــائــيــة ومــــوروث 
الحداثة في اإلســام كثيرًا ما  أنَّ فشل  ح، ُمعتبرًا 

َّ
منق

رّد إليه جميع املشاكل 
ُ
ُيرّد إلى هذا »البني بني«؛ حيُث ت

بــأّن هذا  ُيجادل  ه 
ّ
لكن اإلســامــي،  العالم  التي يعيشها 

خــرى مثل قــارة آسيا؛ 
ُ
املــزج أثبت نجاحه في مناطق أ

حيث بإمكاننا أن »نكون يابانيني وحداثّيني، وصينّيني 
وحداثّيني، وهندوسًا وحداثّيني«.

»األشرعة البعيدة: مختاراٌت من القّصة القصيرة 
اإلرتــريــة« عــنــواُن كتاب صــدر حديثًا عــن »منشورات 
عليها  أشــرف  ورشــة  نتاج  وهــو  العمل،  تكوين«. يضمُّ 
 
ً
الـــكـــاتـــب اإلرتـــــــري حــجــي جـــابـــر، نــصــوصــًا قــصــصــيــة

ولـــى، 
ُ
لــلــمــّرة األ يــنــشــرون  ِمــن إرتــريــا  ة عشر كاتبًا 

ّ
لست

الغير ال تصنع  »أوطــــان  أّن  مــفــاُده  نــاظــم  يربطها خيط 
املغربية  الكاتبة  تقديم  فــي  نــقــرأ  مــا  الــســعــادة«، حسب 
د األزمنة واألمكنة  شير إلى تعدُّ

ُ
عائشة البصري التي ت

واألصــوات في نصوص املجموعة، وتفاُوتها باختاف 
ـــهـــا »قـــصـــٌص مختزلة 

ّ
 أن

ً
ــواهــــب، مــضــيــفــة الــتــجــارب واملــ

فة، مفعمة بخياالتها وأساليبها وسردياتها«.
ّ
ومكث

رًا مجموعة 
ّ
الرافدين«، صدرت مؤخ »دار  عن منشورات 

قصصية جديدة للكاتب العراقي محمد خضّير بعنوان 
ـــف 

ّ
ــّدم املـــؤل ــقـ »الـــعـــشـــار.. أســاطــيــر املـــيـــل الــــواحــــد«. يـ

مجموعته بالقول: »أولدِت األحياُء الكبيرة للمدن عشرات 
الــقــصــص تــســتــغــرق روايـــتـــهـــا عـــشـــرات الـــســـنـــني، كــحــّي 
ف بنهر متفّرع من شط العرب  ار« بالبصرة، املنصَّ

ّ
»العش

 »الُعشر« 
ُ
ستوفى في زاوية مصدرِه ضريبة

ُ
الكبير، كانت ت

العثماني. ال تتعّدى مساحة هذا  العهد  الجمركية، خال 
ــدوران حوله  ــ  مربعًا واحـــدًا، لكن ال

ً
املــركــز الــتــجــاري مــيــا

مقرون بعدد القصص املروّية عن حياة ساكنيه وعامليه 
املحسوبة بحوادث غير مسّجلة في ديوان«.

كتاب  عــنــوان  املــحــافــظــة«  والــثــورة  »النيوليبرالية 
التونسي محمد  للكاتب  الفرنسية  باللغة  رًا 

ّ
صدر مؤخ

ف 
ّ
شريف الفرجاني عن منشورات »نيرفانا«. يربط املؤل

السياسية  والتحّوالت  الحديث  االقتصادي  التاريخ  بني 
يــدرس مــن خــال منعطفات  العربية، حيث  املنطقة  فــي 
الــدوالر والذهب  العاقة بني قيمتي  اقتصادية، مثل فك 
في 1971 أو وصول النيوليبراليني للحكم في بريطانيا 
الثمانينيات،  خال  للحكم  األميركية  حدة 

ّ
املت والواليات 

قضايا راهنة مثل الصراعات الطائفية، وعودة العاقات 
 إلى 

ً
القبائلية كفاعل أعلى من العاقات املواطنية، وصوال

مآالت الثورات العربية.

في طبعة مشتركة بني »دار الكتاب« )تونس( و»منشورات 
ــة »كــرنــفــال  ـــرًا روايــ

ّ
املــتــوســط« )إيــطــالــيــا(، صـــدرت مـــؤخ

القرود الثاثة« للكاتب التونسي وليد أحمد الفرشيشي. 
ف، وقد صدرت له من 

ّ
هذا هو العمل الروائي األّول للمؤل

 ،)2016( نيئة«  »حكايات  قصصيتان:  مجموعتان  قبل 
و»الرجل الــذي...« )2017(، كما ترجم عن الفرنسية عّدة 
فات من بينها: »اللص« لتوفيق بن بريك، و»يرى من 

ّ
مؤل

لـ إيريك إيمانويل شميت، و»القرآن تحت  الوجوه«  خال 
مجهر التحليل النفسي« أللفة يوسف، و»على صورته« لـ 
جيروم فيراري، و»على قيد الحياة« لـ كريستيان بوبان، 

و»أفيون الحمقى« لـ رودي رايشتطادت. 

صـــدر أخــيــرًا عــن »مــنــشــورات ال ديــكــوفــرت« بــبــاريــس 
ــنْي جـــان هــوغ 

َ
كــتــاب »عــلــم اجــتــمــاع الــعــائــلــة« لــلــبــاحــث

العائلة  أن مفهوم  لــوبــاب. رغــم  ديشو ومــاري كليُمنس 
الــقــول  الــبــاحــثــني ينطلقان مــن   أن 

ّ
يــبــدو بــديــهــيــًا، إال قــد 

برى 
ُ
 التحّوالت الك

ّ
بصعوبة تعريفها، وال سّيما في ظل

وخصوصًا  املــاضــيــة،  العقود  فــي  العائلة  عرفتها  الــتــي 
في الغرب، وهو ما يدفعهما للحديث عن »ُمعطًى عائلّي 
تزال  ما  العائلة  أن ظاهرة  إلــى  الباحثان  جــديــد«. يشير 
ٍد جديد  نْي الحديث عن تعدُّ

َ
ل

ّ
 عن أن تنهار«، مفض

ً
»بعيدة

تشهده العائلة، على مستوى املعايير والُبنى التي تقوم 
على أساسها.

لـــدى دار »الـــفـــارابـــي« فــي بـــيـــروت، صـــدر حــديــثــًا كتاب 
»خــبــايــا الـــســـيـــرة: حــســني ُمــــــرّوة يـــحـــاوره أحــمــد 
ــاح ُعــلــبــي، وهـــو كـــتـــاٌب يــضــّم  ــ ـ

ّ
ــداد وض ــ ُعــلــبــي«، مـــن إعـ

مــقــابــاٍت أجـــراهـــا أحــمــد ُعــلــبــي، أســـتـــاذ األدب الــعــربــي 
ــوام )1936  فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، الـــذي رحـــل قــبــل أعــ
»الــحــزب الشيوعي  ــر والــقــيــادي فــي 

ّ
املــفــك ـ 2017(، مــع 

اللقاءات حول املسيرة  ـ 1987(. تدور  اللبناني« )1910 
العربية  الفلسفة  في  املادية  »النزعات  لصاحب  الفكرية 
واإلســامــّيــة« وحـــول نشاطه الــســيــاســي. ويــأتــي العمل 
لُيكمل ســيــرة مــــرّوة الــذاتــيــة، الــتــي صـــدرت بــعــد رحيله 

.)1990( »
ً
بعنوان »ُولدُت شيخًا وأموُت طفا

تالون- كــارول  أنجزته  الذي  والفكري  التاريخي  االستقصاء  كان  إذا 
الفنان  الندماج  الكارثية  النتائج  كشف  إلى  أوصلها  قد  هوغون 
تفتح  بذلك  فإنها  السواء،  حد  على  والعلم  الفن  على  والباحث، 
على إشكالية جديدة: هل ينبغي لنا وضع حدود بين الفن والبحث 
النقدي-  بطابعها  بالذات،  الدراسات  من  النوع  هذا  لعّل  العلمي؟ 
المجالين غيَر  بين  آفاق عالقات وسطى  يقّدم  أن  يمكن  الفلسفي، 

القطيعة وغير االندماج.

ترسيم حدود؟

نظرة أولى

رة الفنان في ثوب الباحث مالبسات صفقة مدمِّ

تالون- الفرنسية كارول  الباحثة  العام، تواصل  الصادر هذا  في كتابها، 
هوغون اشتغالها على قراءة تحّوالت المشهد الفنّي، هذه المرة 
من خالل محاولتها فهم تحّوالت الفنانين مع هيمنة نموذج الفنان- 

الباحث، مشيرة إلى االنعكاسات الخطيرة على الفن والبحث العلمي

لوحة بعنوان »تداخل«، كورت كرانتس، ألوان مائية على ورق
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