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إفتح نافذتك...

حي��ن و�سل��ت فرن�س��ا مطل��ع ه��ذا الق��رن قادم��ًا م��ن لبن��ان، كان اأول م��ا ا�س��تقبلني هن��اك واجه��ات المبان��ي الباري�س��ية، 
وبالأخ�ض تلك النوافذ المتعددة الأ�سكال والأحجام، التي اإعتدت م�ساهدتها في بيروت. هكذا تجددت حينها عالقتي 
القديم��ة م��ع الناف��ذة، واأحي��ت ذك��رى حميم��ة اأ�س��رت اإليه��ا في مقال كتبته ع��ن الحياة الفنية في باري���ض قائاًل “ لطالما 
عن��ت ل��ي الناف��ذة ف��ي حيات��ي الكثي��ر، فم��ن خالله��ا كن��ت ا�س��ترق النظ��ر ف��ي طفولت��ي لأ�س��اهد الطرق��ات الفارغ��ة، بع��د 
�س��ماعي مجب��رًا ل�س��مفونيٍة م��ن اأ�س��وات الر�سا���ض والقذائ��ف، الت��ي كان��ت تعزفه��ا الميلي�س��يات المتقاتل��ة بر�سا�سه��ا 
وقذائفه��ا خ��الل الح��رب الأهلي��ة اللبناني��ة، مجب��رًة الكب��ار وال�سغ��ار، عل��ى حج��ز اأماكنه��م ف��ي مالجئ الأبني��ة الأقرب 
اإليهم... ومن نافذة الطائرة المحلقة فوق ال�سواطئ اللبنانية ومن ثم مياه البحر الأبي�ض المتو�سط، �ساهدت بيروت 
من ال�سماء، مدينتي التي ق�سى عليها الزمن، تبتعد �سيئًا ف�سيًا وتختبئ بجمالها و�سحرها خلف ال�سحاب، واأنا اأغادرها 
م��ع بداي��ة الألفي��ة الثالث��ة، متجه��ًا نحو العا�سمة الفرن�س��ية ...ومن نافذة اأخرى، �س��اهدت �سوء القمر يت�س��لل اإلى داخل 
اأح��د المبان��ي القديم��ة عل��ى ه�سب��ة مونم��ارت ، اإح��دى اأب��رز معال��م باري���ض، لي�سي��ف �س��حرًا خا�س��ًا له��ذا البي��ت العتي��ق 

والمر�س��م الهادئ..األخ” . 

 م��رت �س��نوات واأن��ا اأتاأم��ل النواف��ذ الباري�س��ية، اأعاي��ن تفا�سيله��ا، تقا�س��يمها، اأ�س��كالها وحالته��ا المتع��ددة. وف��ي ه��ذه 
الأثن��اء، بقي��ت الح��رب وم�س��اهدها ماثل��ة اأمام��ي، ومعه��ا الأحا�سي���ض والنفع��الت الت��ي ع�س��ناها ونح��ن نتو�س��ل طريق��ة 
للو�س��ول تح��ت القذائ��ف اإل��ى اأق��رب ملج��اأ. ورغ��م الماأ�س��اة، كان��ت عين��ي تلتق��ط �س��ورًا اإيجابي��ة ل زل��ت اأحتف��ظ به��ا ف��ي 
ذاكرت��ي، خا�س��ة تل��ك الت��ي ُتظه��ر كي��ف اأن ح��ب الحي��اة والبق��اء، يلغ��ي الف��وارق الجتماعي��ة والطبقي��ة، فم��ن كن��ت اأراه 
يمر فوق الأر�ض في الأم�ض واأنفه في ال�سماء، اأ�سبح اليوم تحت الأر�ض في الملجاأ، يتقا�سم الخوف والرغيف وقطعة 
الجبن��ة م��ع ج��اره الب�س��يط، متمني��ًا كغي��ره اأن ت�س��ع الح��رب اأوزاره��ا، عل بي��روت تعود ل�س��ابق عهدها، بي��روت القديمة، 
لوؤل��وؤة ال�س��رق كم��ا يعرفه��ا الكثي��رون، اأو مدين��ة العي���ض الم�س��ترك دون تع�س��ب وتفرق��ة كم��ا كانت قبل الح��رب، ول زلت 

احل��م اأن ُتبع��ث من تح��ت الرماد.

كن��ت متيقن��ا اأنن��ي �س��اأخو�ض تجرب��ة ت�س��كيلية �س��تكون النواف��ذ محوره��ا الأ�سا�س��ي يوم��ًا م��ا، ولكن ل��م اأرغ��ب اأن اأتناولها 



بالل بصل

فق��ط م��ن الجان��ب الفن��ي المج��رد، ب��ل اأردته��ا اأن تنب���ض بتجربت��ي ال�س��خ�سية. ل��م يك��ن هدف��ي ق��ط اأن اأتوق��ف مج��ددًا 
عن��د الح��رب وم��ا حفل��ت ب��ه م��ن معان��اة، وهو مو�سوع عالجه كثيرون؛ بل كان همي الأ�سا�س��ي هو البحث عن �س��بل اإبعاد 
�س��بح الحرب وب�س��ط الأمن وال�س��الم...كانت هذه الفكرة الأ�سا�س��ية التي �س��غلتني. ومرت الأيام م�س��رعة، ولم األبث اأن 
وج��دت تل��ك العالق��ة بي��ن م��ا اأردت الحدي��ث عن��ه وبين فكرة النافذة نف�س��ها. هكذا ولدت مجموع��ة نوافذ العام ٢٠٠٨، 

بتخطيط��ات ب�س��يطة لنواف��ذ متقارب��ة، م��ا لبثت اأن تط��ٌورت مع الوقت. 

قب��ل حوال��ي �س��نة ، كتب��ت ر�س��الة ل�سدي��ق م��ع �س��ورة العم��ل ال��ذي كن��ت اأ�س��تغل علي��ه حينه��ا. و�س��اأختتم ه��ذه الأ�س��طر 
بمقتط��ٍف م��ن ر�س��التي تل��ك ع�س��اه يلخ���ض الفك��رة العام��ة لمجموع��ة نواف��ذ:

“ الناف��ذة ه��ي عن�س��ر البح��ث الأ�سا�س��ي ف��ي ه��ذه المجموعة. تلك الفتحة المتعددة الأ�س��كال والمقا�س��ات، التي ت�س��مح 
لن��ا بالدخ��ول ب�سري��ًا اإل��ى ف�س��اء اأي بي��ت، والخ��روج ب�سري��ًا اإلى م��ا يحيط بنا... اإنه��ا قناة التوا�سل الدائ��م مع الآخر، 
فف��ي حي��ن تبق��ى الأب��واب مقفل��ة، تظ��ل النواف��ذ مفتوح��ة، فعلي��ًا اأو مجازي��ا لأن الناف��ذة المو�س��دة ، تبق��ى م�س��رعة عل��ى 

دللت رمزي��ة عديدة.

للناف��ذة جمالي��ة فري��دة. ق��د ي�ّس��ف زجاجه��ا ليك�س��ف لن��ا، ف��ي اآن واح��د، الداخ��ل، بتفا�سيل��ه، واأحالم��ه، وتعقيدات��ه، 
وا�س��راره كله��ا، والخ��ارج ال��ذي ينعك���ض عل��ى �س��طحها،  بمعالم��ه، و�س��حره، واأ�س��ئلته، واآلم��ه. 

ت�س��عى هذه المجموعة للتقاط  �سفوة ما اأحببته وع�س��ته في باري���ض، وهو وجه اآخر لما ع�س��قته في الحلة التي تزينت 
به��ا بي��روت  ال�س��تينيات، لك��ن الزم��ن حرمن��ي م��ن اأن اأعي�س��ه واتاأمل��ه عن كثب...هذا الع�س��ق، في الحالتي��ن، هو اللوحة 
الب�سرية التي تر�سم باللون وال�سوء، التعاي�ض بين الأديان والأفكار الثقافية وال�سيا�سية كافة في مبنى واحد ) المبنى 
هنا متعدد الدللت،  فهو يرمز للوطن، المدينة، ال�سارع اأو هو مبنى فعلي يقوم هنا اأو يرتفع هناك(. لكل منها نافذته 
الخا�س��ة، يخف��ي وراءه��ا ا�س��راره و هواج�س��ه وخيالت��ه، يقفله��ا اأو يفتحه��ا، ولكنه��ا تبق��ى اأداتنا الأ�سا�س��ية لإثراء جمال 
الم�سهد العام...وحين ت�سود المحبة، والت�سامح، الأخالق والإن�سانية، في الزمن الجميل الذي نحلم به،  �سيعّم الفرح  

ونقترب من بع�سنا، فتتقارب نوافذنا وتتعانق، غير مبالية بالخطوط الهند�سية والح�سابات التقليدية.” 





السيرة الذاتية

بالل ب�سل ولد يف بريوت العام ١٩٧٣، يقيم ويعمل يف باري�ض. 

ح��از عل��ى دبل��وم يف الر�س��م والت�سوي��ر م��ن كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة يف اجلامعة اللبنانية �س��نة ١٩٩٩. انتق��ل بعد ذلك اإىل 
École supérieure des arts appli�  باري�ض، حيث در�ض فن احلفر والطباعة يف املدر�سة العليا للفنون التطبيقية  

qués | Duperré Paris، يعم��ل يف جم��ال الف��ن والإع��الن.

 The 12th Space اأق��ام معر�س��ه الأول �س��نة ٢٠٠٠ يف ب��ريوت. و�س��ارك يف الع��ام ٢٠٠٢ يف بين��ايل احلف��ر يف �س��يول
International Print Biennial Seoul ال��ذي منح��ه جائ��زة الإنتق��اء وُعر���ض عمل��ه يف متح��ف Sungkok هن��اك. 

منذ ذلك احلني، ي�سارك يف العديد من املعار�ض الفنية اجلماعية، بني لبنان، فرن�سا، تون�ض، اإ�سبانيا، اأملانيا وكوريا. 
ع�س��و يف جمعي��ة الفنان��ني للر�س��م والنح��ت يف لبن��ان، ويف بي��ت الفنان��ني La Maison des Artistes يف باري���ض.

اأجن��ز الكث��ري م��ن الر�س��وم الفني��ة للعدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات ال�سحفي��ة، جمل��ة النّق��اد التي كان��ت ت�سدر من لبن��ان، جملة 
اللومون��د ديبلوماتي��ك بن�س��ختها العربي��ة يف فرن�س��ا، جمل��ة العرب��ي الكويتي��ة وغريه��م. ي��ويل اإهتمام��ًا خا�س��ًا لر�س��وم 
لالأطف��ال، الت��ي ن�س��ر من��اذج كث��رية منه��ا ع��ادت علي��ه بجائزت��ني. كم��ا �س��اهم يف دع��م امل��ادة الفني��ة الب�سري��ة املوجه��ة 
للطف��ل العرب��ي، وه��و حالي��ًا ع�س��و يف جلن��ة التحكي��م يف متح��ف ر�س��وم الأطف��ال عل��ى الإنرتن��ت Le Muz يف فرن�س��ا. 
يكتب يف النقد الفني يف عدة جمالت ثقافية، منها جملة العربي الكويتية، تراث ال�سادرة يف اأبو ظبي، وماجازين اإن 

الكوري��ة اجلنوبية.

موقع اإلنترنت الرسمي
www.bilalbassal.com





بداية ال�... 
اأكريليك على قما�ض

The beginning of...
Acrylic on Canvas

70x70cm
2010





نوافذ مهجورة  
اأكريليك على قما�ض

Deserted Windows
Acrylic on Canvas

100x80cm
2012





قط ونوافذ
اأكريليك على قما�ض

Cat and Windows
Acrylic on Canvas

113x180cm
2016





195x130cm
2016

اإنعكا�س جميل ٢ 
اأكريليك على قما�ض

Beautiful Reflection 2
Acrylic on Canvas





�سوء ونوافذ
اأكريليك على قما�ض

Light and Windows
Acrylic on Canvas

60x80cm
2016





تكتل
اأكريليك على قما�ض

Conglomerate
Acrylic on Canvas

80x60cm
2016





اإنعكا�ض جميل ١
اأكريليك على قما�ض

Beautiful Reflection 1
Acrylic on Canvas

150x150cm
2016





جاري
اأكريليك على قما�ض

My Neighbor
Acrylic on Canvas

41x33cm
2016





اأمل 
اأكريليك على قما�ض

Hope
Acrylic on Canvas

90x90cm
2015





لوفر ١  
اأكريليك على قما�ض

Louvre 1 
Acrylic on Canvas

20x50cm
2015





لوفر ٢  
اأكريليك على قما�ض

Louvre 2
Acrylic on Canvas

55x46cm
2016





بيت احلب الكبري 
اأكريليك على قما�ض

The Great House of Love 
Acrylic on Canvas

15x55cm
2015





نوافذ العامل
اأكريليك على قما�ض

Windows of the World
Acrylic on Canvas

140x220cm
2016





اإنعكا�ساتي 
اأكريليك على قما�ض

My Reflections
Acrylic on Canvas

145x145cm
2016





وراء الرتاكمات 
اأكريليك على قما�ض

Behind the Accumulations
Acrylic on Canvas

80x130cm
2016





املبنى 
فحم وبا�ستيل على ورق

The Building
Charcoal and pastel on paper

140x220cm
2016





نوافذ باري�سية
اأكريليك على قما�ض

Parisian Windows
Acrylic on Canvas

200x100cm
2015





من خالل نوافذهم
اأكريليك على قما�ض

Through their Windows
Acrylic on Canvas

116x73cm
2015



اإفتح نافذتك
اأكريليك على قما�ض

Open your Window
Acrylic on Canvas

20x20cm
2015



نوافذ ٢
اأكريليك على قما�ض

Windows 2
Acrylic on Canvas

30x30cm
2015



نوافذ ٥
اأكريليك على ورق

Windows 5
Acrylic on paper

27x20cm
2015



نوافذ ٣
اأكريليك على قما�ض

Windows 3
Acrylic on Canvas

30x30cm
2015



نوافذ ٨
اأكريليك على ورق

Windows 8
Acrylic on paper

28,5x21cm
2015



نوافذ ٧
اأكريليك على ورق

Windows 7
Acrylic on paper

28,5x21cm
2015



Biography

Bilal Bassal born in Beirut 1973, currently living and working in Paris.

Gained a diploma in drawing and painting from the Institute of Fine Arts at Lebanese 
University in 1999. He then settled down in France, where he studied The Art of 
Engraving and Printing at École supérieure des arts appliqués | Duperré Paris. Bilal  
currently works primarily in art and advertising. 

He held his first exhibition in 2000 in Beirut. His second major appearance was in 
2002 when he took part  in the 12th Space International Print Biennial in Seoul, 
where he was awarded the selection Prize. Consequently, his work was displayed 
at the Museum of the Sungkok in Seoul . Since then, he participated in many art 
exhibitions held in Lebanon, France, Tunisia, Spain, Germany and Korea.

He is a prolific artist who has produced a good number of  drawings for media  
organizations, such as the discontinued  Lebanese Al�Nokkad magazine, Le Monde 
Diplomatique magazine � Arabic edition published in France and the Kuwaiti  Al�Arabi 
magazine. He is keenly interested in  illustrations produced for kids. Bilal published 
many of those illustrations and won two awards from his work in this field, In addition, 
he also contributed in the improvement of the visual and artistic material addressed 
to  Arab children. Hence, he is a member of the jury at the Museum of children's 
drawings on the Internet Le Muz in France. He also writes on art for  several cultural 
magazines, including the Kuwaiti Al�Arabi magazine, the  Abu Dhabi � based Turath 
and Magazine�N in South Korea.

The Offcial Website
www.bilalbassal.com





Bilal Bassal

own experience . My goal was never to offer the same tired stuff about the war and 
its suffering, which have long been covered by many; I have always been obsessed 
with seeking to keep the war at bay, and spreading peace and security.  Time flew, as 
it always does, and I suddenly managed to find the link between what I had always 
wanted to portray and the concept of window itself. This is how the idea of the 
windows collection was born in 2008, simple layouts for windows that evolved with 
time.

In conclusion, I will now quote few lines from a letter that I sent a friend of mine a 
year ago, along with a picture of the piece I  was then working on. I hope the following 
extract sums up the general idea behind ”windows collection“.

«The window is the focal point of these collection. That small space with different 
shapes and sizes, which allows us to visually access any house, and the space that 
surrounds us. It is a channel of continuing communication with others; windows 
remain open physically or metaphorically, in contrast with doors which are often 
closed.

A window is aesthetically unique, its glass may let us see, simultaneously, the inside 
and outside reflections. It could lay bare the inside with all its details, dreams,  
complexities and secrets, and also the outside in all its charm, pain and questions. 

This collection aims to represent the essence of what I loved, and lived through, in 
Paris. This love of mine, is another manifestation of what I very much liked about the 
60s Beirut, yet could not live through it because of the time factor. My love In both 
cases, boils down to the thought of coexistence of all religions, cultures and political 
ideas in one building ( building here is meant to symbolize a country, town, street or 
represent an actual building). Each one has their windows to keep from the world, 
their secrets, obsessions and imagination. We may and ,may not, open our windows; 
however, they constantly help us to enrich the world and make it more beautiful. 
When love, tolerance, and humanity prevail in the good future, we all aspire to, 
we will be happy to get close to each other, and for our windows to coalesce and 
merge united in love, to celebrate common living irrespective of architectural lines 
or traditional rules.»



Open Your Window...

When I arrived in France at the turn of this century, the Parisian buildings facades 
first caught my attention with their multiple shapes and sizes, not least because I 
was used to seeing lots of them in Beirut. My old relationship with windows were 
thus rekindled. I once highlighted that intimate relationship in a piece that I wrote  
recentely on Artistic Life in Paris, saying « windows always had a lot of meaning in 
my life. As a child I used to catch  through windows glimpses of empty roads, while 
being overwhelmed with the frightening noise of the civil war raging outside and 
forcing adults and children to hurry to underground shelters. Through the window 
of the plane that carried me, sixteen years ago, to Paris, over the Lebanese beaches 
and Mediterranean Sea, I watched my charming city of Beirut disappear behind the 
clouds leaving no physical trace for me to hold on to... I then saw through another 
window, the moonlight sneaking into one of the old buildings on Montmartre hill, one 
of the renowned Parisian landmark, adding an extra dose of charm to this ancient 
flat and serene atelier…»

I have been watching Parisian Windows for years, observing their details, the 
voluptuous contours, forms and multiple designs. In the meantime, the Lebanese 
war was always in mind, as I vividly remembered how we sought shelter from the 
missiles raining on us. Despite the pain that was in abundance in this memory, I 
could see some positive images, which I still cherish. For example, it was somehow 
refreshing to see war narrowing the widening gap between the rich and the poor.  
Snobbish and wealthy people were thus having to share their fear, bread and butter 
in underground shelters with ordinary people. They both, the rich and poor, were 
also hoping to see an end to the devastating war so Beirut would regain its glory, 
as the Pearl of the East, as a shining spot free of intolerance and discrimination, as 
it was before the war. I, for one, still dream of Beirut’s glorious past rising from the 
dead, and I believe it will.

I was sure I will embark at one point on an artistic exercise centred around windows. 
Yet, I didn’t want that exercise to be purely aesthetic; I rather wanted it to portray my 
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PARISIAN



A brochure published on the occasion of the exhibition «Parisians Windows»
Publisher: Boushahri Gallery / Art Direction: Bilal Bassal

Photographing artwork: Rami Chams 




