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محمد موسى احلدّاد تلميذ في بحور الرسم :

أقبل نحو ملـيون شخص على دور العـرض السينـمائي في مختلف أرجـاء بولندا خالل األيام
شاهدة فيلم يظهر فيه القـساوسة الكاثوليك بصورة غير مرضية وقال موزع اضية  الثالثة ا
الفـيلـم إن اإلقبـال حطم أرقـامـا قيـاسـية. ويـحمـل الفـيلم اسم ”كلـير) “رجال الـدين) وتـتخـلله
مشاهد من الكوميديا الـسوداء عن ثالثة قساوسة خيالـي يحتسون الفودكـا ويسخرون من الكنيسة
ويتحـرش أحدهم جـنسيـا بفـتى يتيم وكـفيف. وأثـار الفيـلم جدال بـشأن تأثـير الكـنيـسة في واحدة من
وزع كينو سويات إن ( 945ألف شخص شاهدوا الفيلم في ثالثة أيام أكثر دول أوروبا تدينا. وقال ا
مـنـذ بدايـة عـرضـه. وأضاف فـي بـيان ”حـقق أفـضل افـتـتـاح لـهـذا الـعـام وأفـضل افـتـتـاح في تـاريخ
السينـما البولنـدية على مدى  30سنة). وانتقـد العديد من أعـضاء حزب القانـون والعدالة احلاكم في
بولندا الفيـلم. ويتراجع ارتياد الكـنائس ب سكان بولنـدا البالغ عددهم نحو  38مليون نسمـة لكنها ما زالت

واحدة من أكثر دول أوروبا تدينا.

رسالة وارشو
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الــرســام مـــحــمــد مـــوسى احلــداد
اســـتـــوحى اول أعـــمــــاله من وجه
أمه وبـدأ يــتالعب بـهـا رغم صـغـر
عـشق الـفن وتـمـيـز بـجـرأته سـنه 
في الـــرسم  كــانت له مــشــاركــات
عـديـدة فـي مـعـارض دولـيـة عـديدة
ـوسـيقـى ويـدندن يـعـشق سـمـاع ا
بـهــا يـتالعب بـالــفـرشـاة بــحـرفـيـة
عـالـية اسـتـطاع أن يـستـحـوذ على
قلـوب عشـاق الـرسم بجـمال روحه

وجمال ألوانه.
نلتقيه اليوم في هذا احلوار :

{ لـو طلـبت من مـحـمـد مـوسى احلداد
أن يـــرسم هــويـــته الــشـــخــصــيـــة كــيف

سيكون جوابك وبأي االلوان ستبدأ?
-بـالـتـأكيـد سـاجـسـد تأريخ 7000
االف عـام من احلضـارة السـومرية
واالشورية والبـابلية النني جزء ال
ط اجتــزأ من هــذه الــتــربـة..امــا 
ـزوج الـواني هـو عـبق تـأريـخي 

مع كل حجرة دقت في صروحها.
{ حـدثـني عن الـبــيـئـة الـتي جـعـلت من
مــحــمـــد احلــداد يــعــبــر عن مــكــنــونــاته

بااللوان?
- نـشأت ببـيئة أجتـماعيـة وبفطرة
ذات عالقـة عـشق مع الـلـون ..أذكـر

مـــــحــــاولـــــتـي االولى مـع الـــــلــــون
بـالــتــحــديــد عـنــدمــا كــنت في سن
الـــثــامــنــة مـن عــمــري (اي الــصف
ــعـلم الــثـالـث االبـتــدائي)كــلـفــني ا
بعـمل بيتي ..عـند رجـوعي للـمنزل
ذهـبت الحـدى الـدكـاكـيـ الـقـريـبـة
لــلــمــنــزل وطـلــبت مـن صـاحــبه ان
يعطيني كارتونة (بوكس)بيض او
بــــــســـــكـــــويـت شـــــرط ان تـــــكـــــون
بـيضـاء..عـند حـصولي عـلى طـلبي
كلف به الذي سأجنز عليه عملي ا
طـــلـــبـت من والـــدتي بـــعـض مــواد
التـجـمـيل اخلـاصه بـهـا ..فـأتـممت
عـمـلي وهــو عـبـارة عن (مـجـمـوعـة
ورود حــمــر فــقط بــأغــصــان ســود

واوراق باللون اجلوزي.
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وأن ســـالــتـــيـــني مـــاهـــو الــســـبب
ـكــيــاج بـدل بــاســتـخــدامك مــواد ا
الــوان االطـفــال ?جــوابي هــو ..انـا
ابـحث عن الغـرائبـيه واجلراءة في
كل عــمل من اعــمــالي مـن اول يـوم
لي بالرسم..في اليوم الثاني قدمت
عـمـلي لــلـمـعـلم فــشـاهـدت ارتـسـام
الــدهــشــة في وجــهه وبــدأ يــنــادي
ــعـــلــمـــ الــذيـن في الــصـــفــوف ا

الـقـريـبـة عــلى صـفي حـيث نـاداني
وسألني امامهم (من اين نقلت هذا
الـعمل)جـاوبـته بأنـني لم انـقله من

صورة ..?!
تخيلت نفسي متهم بقضيه ما..بدأ
يـــتــكــلم بــكالم فـي وقــته لم افــقــهه
ــا كــان لــغـــته تــعــود الزمــنه وكــأ
ازلـيــة(فــيــمــا بــعـد عــرفت انـه كـان
ــــدارس الـــفــــنــــيـــة يــــتـــكــــلم عـن ا
كـــالــــســـريـــالـــيـه واالنـــطـــبـــاعـــيـــة
والــتـكــعـيــبـيــة والـتــجـريــديـة وعن
فـنــانـيـ غـربــيـ ووووو)بـعـد كل
هـذا الكالم الـتفت الي وقـال :(عليك
ان تـــــســـــتـــــمـــــر النـك ســـــتـــــكــــون
رسامـاً)بصـراحـة فرحـتي التوصف
هم ..مكونات الواني في حينهـا ..ا
بـدأت وانـطــلـقت من مــواد جتـمـيل

والدتي..
{ الرسم والفن التـشكيلي عـموماً كيف
هي عالقته مع الـفنـون االخرى كـالشـعر

سرح والسينما? وا
- بـــصـــراحـه الـــفـــنـــون بــــجـــمـــيع
اقـسـامـهــا واصـنـافـهــا هي تـعـاني
ــــمل ..لــــكن فـي االونـــة الــــركــــود ا
االخـيـرة حتـركت تـلك الـفـنـون بـعد
ســـبــات مــقــيت..بـــدأت بــالــتــحــرك
الواضح الـذي نسـتبـشر مـنه خيراً
الن رسالة اجملتمعات هي الفن..اما
بـالــنـســبـة لــلـفــنــون الـتــشـكــيـلــيـة
ـسـرح لكن عالقـتـها مـتـداخـلة مع ا
ارتـباط الـرسم بالـشعـر كمـا معـلوم
همـا وجهـان لعـملـة واحدة..الـشعر
يـصف مــنـحــوتــة مـا او لــوحـة عن
ـلــكـة الــشــعـريــة كـمــا هـو طـريـق ا
نحوتات هي ملكة احلال للرسم وا
تـتـرجم صـور شـعـريـة..اذاً الـفـنون
الـتــشـكـيـلـيـة مع بـاقي الـفـنـون هي
خــــلـق اجلــــمـــــال في نــــهـــــايــــة كل

مايقدمونه...

{ حدثـنـا عن مشـاركـاتك الـدوليـة واألثر
الـــــذي تــــــركـــــتـه لـــــوحـــــــــاتك فـي هـــــذه

شاركات ا
-  لي مـشـاركــات دولـيـة عـدة مـنـهـا
:معرض مشتـرك بكلية الهندسة في

سوريا 2004
مــعـرض مــشــتـرك لــطـلــبــة الـفــنـون
اجلــمـيــلـة /تـونس  2008 مـعـرض

نيويورك 2014

مشـاركـتي مع مـنـظـمـات مـجـتمع
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــي فــــي االردن
ومـصـر..مـشـاركـات مع مـنـظـمات
اكـثر مـجـتمع مـدني في الـعـراق 
من مـــئــة مــشــاركــة في مــعــارض
الـعــراق من شـمـاله الى جـنـوبه..
فـــضال عـن   اقــتـــنـــاء بـــعض من
لـــــــوحــــــــــاتي فـي دول اجلـــــــوار

واوربا.
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القدس ب زمان

ــاضي ــقـــارنــة بـــ ا ـــطــابـــقــة وا ا
ـكن مـعـرفـة الـتـغـيـيرات واحلاضـر 
ــديــنــة. مــا الــذي الــتي شــهـــدتــهــا ا
اختفى منها وما بقي قائم إلى يومنا
هذا".واختار بـرسكيان عرض الصور
بـطـريـقـة جتــعل الـنـاظـر الــيـهـا كـأنه
يـنــظـر الى طــبــقـات األرض وذلك من
خـالل صـنــاديق خــشــبـيــة مــخـتــلــفـة
ــة األحــجـــام وضـع الــصـــور الـــقـــد
بــداخــلــهــا مـع إضــاءة وعــلى ســطح
الـصـنـدوق لـوح زجـاجي وضع عـلـيه
ـكان الذي الصـورة احلديـثة لنـفس ا

ة. التقطت له الصورة القد
عرض فـتح الصندوق كن لـزائر ا و
بــحـــيث يــســـتــطــيع رؤيـــة الــصــورة
ـــفــردهـــا وعــلى الـــلــوح ـــة  الـــقــد
الـزجاجي أن يـرى الـصـورة اجلـديدة
ـكـان ويـقـارن التـغـيـيـر الذي لنـفس ا

شهده خالل مئة عام.
وقـال بـرسـكـيــان إن الـعـمل عـلى هـذا
عرض استمر عام أجنز خاللهما ا
أربعـ لـوحة فـنيـة يعـرض منـها في
ـعرض  12لـوحـة نظـرا لـضيق هذا ا
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 يــتـيح الــفـنــان الـفــلـســطـيــني جـاك
برسـكيـان لـزوار معـرضه (مئـة عام)
االطالع عــلى واقـع مــديــنــة الــقـدس
كـيـف كـانت قــبل مــئـة عــام ومـا هي
عــــــلـــــــيه اآلن عـــــــبــــــر دمـج صــــــور
ـة وأخرى حـديـثة فـوتوغـرافـية قـد

بطريقة فنية.
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وقــال بـــرســكــيـــان لــرويـــتــرز خالل
ــركـز افــتــتـاح مــعــرضه في قــاعــة ا
ـاني في رام الــثـقـافي الـفــرنـسي األ
الــله مــســاء االثـنــ "حــصـلـت عـلى
ـديـنـة ـة  مـجـمـوعــة الـصـور الـقــد
القـدس من مكـتبه الـكوجنـرس التي
تــعــود لـفــريق مـصــوري األمـريــكـان
كــولـوني والــتي الـتــقـطت قــبل مـئـة

عام".
ـكـان الذي  وأضاف "بـحـثت عن ا
التـقاط بـعض الـصور مـنه وحاولت
أن آخـــذ نــــفس الـــصــــورة وأطـــابق

الصور فوق بعض".
وأوضح بـــرســكـــيـــان أنه "من خالل

ـكـان. وكـتب بـرسـكـيـان إلى جـانب ا
كان الذي كل لوحـة متى التقـطت وا
ــصــور الـذي الــتــقــطت فــيـه واسم ا
الـتـقـطـهـا. وقـال إن الـعـمل عـلى هذا
ـكن اجلـمـهـور ـعـرض "مـكـنـني و ا
من االطالع عـــلى وثــيـــقــة بــحـــثــيــة
تـمـكـنـنـا من مـعـرفـة تـفـاصـيل حـيـاة
الـقـدس وتــأثـيـرهــا ومـا جـرى خالل
ـاضـيـة وكـيف أثـر على ـئـة سـنة ا ا

دينة". شكل ا
وأضـــاف "بـــعـض األمـــاكن الـــتي 
الــتــصــويــر فـيــهــا اخــتــفت وأخـرى
ـها كـما أضـيفت أشـياء تغـيرت مـعا
جديدة ألماكن أخرى غيرت طبيعتها
بـيــنـمـا جنـت بـعض الـتــفـاصـيل من

منهج". سح ا ا
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ويرى برسكـيان أنه جنح في مقاربة
ــة واحلـديــثــة وقـال الــصـور الــقــد
"أقارن ب زمن تفصلهما مئة عام
سـافـة الـزمنـيـة مـا بيـنـهـما حتـمل ا
تــــغــــيــــيــــرات وحتــــوالت تــــلــــخص
مـحـاوالت جــديـدة من احملـو وإعـادة

ــديــنـــة ومــســاعي كــتـــابــة تــاريـخ ا
مُحـكَـمة الحـتالل مكـان في مـشهـدها
قـدس". وأضـاف "التـغـييـرات التي ا
ــكن قــراءتـهـا تـعــكـســهـا الــصـور 
كـنتـيـجة لـسـلسـلـة من أحداث الـقرن
نطقة وفي اضي التي وقعت في ا ا
الــقــدس حتــديـــدا".وتــابع "من خالل
ـة واحلـديـثة مـقـاربة الـصـور الـقد
ـــــرء لــــــيس مـن الـــــصـــــعـب عـــــلى ا
اسـتـنــتـاج جـمــلـة اخملـطــطـات الـتي
فروضة فرضت قبل مئـة عام وتلك ا
سـتـقـبـلـية في اليـوم واخملـطـطـات ا
نـطقـة". وأوضح برسـكيـان أن هذا ا
ــعــرض عــبــارة عن مــشــروع عــمل ا
ــــزيــــد من مــــتــــواصل لــــتــــوثــــيق ا

دينة. التغييرات التي شهدتها ا
وقــال "من خالل هــذا الــعــمل الــفـني
أحـاول تـشـجـيع الـنـاس عـامـة وأهل
ـديـنة بـشـكـل خـاص إلعادة تـقـيـيم ا
ـكـان وإعادة تـفـحصه عالقتـهم مع ا
عـن قـــرب وحُــــبه واالنــــغــــمـــاس في

تفاصيله اجلميلة".
ويــأتي مــعـــرض (مــئــة عــام) ضــمن

سلسـلة معارض وفعالـيات (قلنديا
الدولي (2018 في نسخته الرابعة
لـــــهــــذا الـــــعـــــام حتــــــت شـــــعــــار

(تضامن).
وتـقـام فـعــالـيـات (قـلـنـديـا الـدولي)
ــؤســسـات بــشـراكــة الــعـديــد من ا
الــثـقـافــيـة الــفـلـســطـيــنـيـة وتــمـتـد
فـعـالـياتـه على مـدار شـهـر وتـشمل
العـديد من مـدن الـعالم إضـافة إلى
ـدن الـفـلــسـطـيـنـيــة. ويـسـتـقـطب ا
هرجان في كل دورة مجموعة من ا
الفنان احمللي واألجانب لتقد
مــجــمــوعــة من األشــكــال الــفــنــيــة
اخملـتــلـفـة تــشـمل الــرسم والـنـحت
ـــوســــيـــقـى وغـــيــــرهـــا. ويـــرى وا
ـــعـــرض "أن الـــقــــائـــمــــون عـــلـى ا
اسـتـخـدام قـلـنـديـا الدولـي عـنـوانا
حلــدث فــني كــبـــيــر هــو مــحــاولــة
لتـوظـيف مـا يحـمـله هذا االسم من
طـــــبـــــقـــــات داللـــــيـــــة مـــــتـــــعـــــددة
ومـتـناقـضـة... يـسـعى إلى تـكريس
اسم فـلـسـطـ عـلى خـارطـة الـعمل
ي وجعل ـشهـد العـا الثـقافي في ا

بغداد

{ في مـــجــتـــمع خـــفــتت بـه ألــوان ووهج
احلـيـاة كـيف يـستـطـيع رسـامـنـا ان يـغـير
الــواقع بـلــوحـة جتــعل مـنــا نـقف أمــامـهـا

ونحن نشعر بالسعادة
- بـصـراحـة مجـتـمـعـنـا الـعـراقي قد
ـعـيـشي عـانى الـكـثـيـر من الـتـردي ا
وصـبت عـلـيه الـويالت من كل حـدب
وصوب هـذا له التـأثيـر الكـافي على
الـنـفـسيـة اجملـتـمـعيـة ..عـلى الـفـنان
ـــســــرحي والــــكـــاتب والـــرســــام وا
والـــشــــاعـــر ان يـــقــــدم دوره في بث
شــعــاع االمل فـي تـلـك الــنـفــوس من
خـالل مـايـطـرحه من نـتـاج فـني..انـا
شخصياً كانت أغلب اعمالي التخلو
من مــسـحــة احلـزن ..لــكن بــالـفــتـرة
لـيـست بـالـقـليـلـة عـمـلت عـلى قـاعدة
(الــفـن لــلــمـــجــتـــمع)وابــتـــعــدت عن
قــاعــدة(الـفن لــلــفن)من خالل تــقـد
اعمال تمألها الـبهجه والسرور عند
ــتـلـقي مـن خالل خـطـوط بــسـيـطـة ا

شاهد.. حتاكي ا
ـوسـيقى { هل تـسمع نـوعـا مـعـينـا من ا

وأنت ترسم?
ـوسـيـقى فـهي غذاء -آه من جـمال ا
الـــروح..وكـــمـــا مـــعـــلـــوم الـــصـــوت
حلـركـات االشــجـار و جـريـان الـنـهـر
وزقزقة العصافير والرياح كلها تعد
مــوســـيــقـى لــدي أمـــا بــالـــتــحـــديــد
ـوسـيقى هي مـايـعـجبـني في نـوع ا
(كوكب الشرق ام كلثوم ومحمد عبد
الـــــرســــــام يـــــحـــــتـــــاج الـــــوهـــــاب)

للموسيقى.
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{ هل لك أن تـعـكس لـنـا االنـطـبـاع الـذي
يخلقه فنك?

- بـــأخـــتـــصـــار اعـــمـــالي تـــخـــتص
ـدرسة الـواقعـية بالـدرجـة االولى با
وبـــعـــدهــا احلـــداثـــويـــة النــني ارى

نفسي فيها..

ـرأة من { هل هـنـاك لـوحـة تـصف بـهـا ا
وجهة نظرك بعيداً عن كل مايقال عنها?
ــرأة هي امي هي شــقــيـقــتي هي -ا
حــــــبــــــيــــــبـــــــتي هـي زوجــــــتـي هي
ابــــــــــــــــنــــــــــــــــتـي..كــــــــــــــــيــف لـي ان
أصفها..?بالتأكييد سأظهرها بأبهى
صـــــــــــور اجلــــــــــــمـــــــــــال والـــــــــــرقـه
واالنوثـة..بصـراحة انـا هكـذا اعتـبر

رأة... ا
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{ الـرسم فن تــعـبـيـري يــصف شـيـئـاً مـا
وقد اليعـجب البعض كـيف يتعـامل الفنان

محمد احلداد مع النقد السلبي?
- الــرسم ذاتـه هــو مــخــاض ووالدة
للـفنان اي ان العـمل اليعرض االبعد
ان تــتــكــامل فــيه كل شــروط الــرسم
واســــاســــيـــــات الــــلــــوحـــــة في ذلك
العمل..حينها يعرض العمل في ذلك
الوقت سوف تخـتلف وجهات النظر
فـيه بــ قـبـول ورفض وانــتـقـاد من
تـلقي ..امـا بالـنسـبة العـمالي قـبل ا
طــــابـــعــــهـــا حــــداثـــوي تــــتـــخــــلـــله
االستفزازية لـلمتلقي بسبب تالعبي
ــســاحــات الــلــونــيــة والــتــوزيع بــا
ــا يــجـعل االخــيـر الــلـوني ايــضـاً 
يــــشــــكل عــــلى اعــــمــــالي في اغــــلب
ـا يـجـعـلـني سـعـيـد جـداً االحـيـان 
لسـبب واحد فـقط وهـو(العـمل الذي
يــتم الـــتـــوقف امـــامه ويـــدار حــوله
اجلــــدل..بـــرأيـي..عـــمـل نـــاجـح)أمـــا
االعــمــال الـواقــعــيــة واالنـطــبــاعــيـة
مــفــهــومه مــحـــتــواهــا من الــنــظــرة
االولـى..انــــا ال اقـــــلل مـن االعــــمــــال
الـواقعيـة النها اسـاس كل فنان وانا
من عـشـاقـهـا طـبـعـاً..لـذلك يـسعـدني
جداً عـنـدما يـكون عـمـلي في موضع
انـتقاد واحـترم كل االنتـقادات النني
اعتبـر حالي لهذه اللحـظة تلميذ في

بحور الرسم..

فـلـسـطــ من جـديـد نـقـطـة جـذب".
ـعـرض "قـلـنـديـا وجـاء في نـشـرة ا
الــدولي هــو خــطــوة أخــرى نــحــو
اســتــعــادة مـــكــانــة فــلــســطــ في
الــــــذاكـــــرة والــــــتـــــاريـخ وفـــــرض
ـــبــدع واإلنـــســاني". حـــضــورهــا ا

ـعـرض الذي وتـسـتـمـر فـعـالـيـات ا
شـهــد يــوم االثـنــ افـتــتــاح ثالثـة
معـارض فـنـيـة في أمـاكن مـخـتـلـفة
من رام الله شـملت الـرسم والنحت
والـــتـــصــويـــر حـــتى الــثـالثــ من

الشهر اجلاري.
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افـتـتـح في الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـيـة
ــعــرض الــتــشـكــيــلي األول لــنــدن ا
لـلفـنان الـبحـريـني راشد بن خـليـفة
آل خـلـيــفـة أحــد أهم رواد احلـركـة
ــلـــكــة ــعـــاصــرة فـي  الـــفــنـــيـــة ا
الــــبــــحــــرين وذلـك في واحــــدة من
أعـرق صـاالت الــعـرض الـفــنـيـة في
لـنـدن وأكـثـرهـا اهـتـمـامـاً بـاحلـركـة
الـفـنيـة الـدولـيـة. حـيث تـسـتـضيف
صـالـة ساجي في قـاعـتـ كبـيـرت
ــبـنى دوق ـقــر الـرئــيـسي  ضــمن ا
يـــورك عــدداً من األعــمـــال الــفــنــيــة
ستوحاة من التراث العربي الذي ا
جــســد الــفــنـان آل خــلــيــفــة بــعض
أفـكــاره والـتـعـبـيــر عـنـهـا من خالل
عــشــرة أعــمــال مــجــســمــة في عــدة
أشـكـال فنـيّـة مُسـتـقاة من مـضـمون

شـربية« واحد متـمثل في فكرة »ا
الــتي تـــســـتــخـــدم في الـــهــنـــدســة
ـة لـعـدة أغراض ـعـمـاريـة الـقـد ا
عالوة عــــلى شـــكـــلـــهـــا اجلـــمـــالي
احملــفــور في اخلــشب ونــقــوشــهــا

الزخرفية.
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 فـقـد كـانت تـســاهم في الـتـخـفـيف
نزل من حدة الـضوء الـداخل إلى ا
ـــرور شيء من الـــريح وتـــســـمح 
لتلطيف اجلو خصوصاً في البيئة
الـعــربـيـة احلـارة كـمــا أنـهـا تـوفـر
نــوعــاً من اخلــصـوصــيــة لــســكـان
ـنزل حيث إنـها تتـيح الرؤية من ا
الداخل فيما حتجبها من اخلارج. 
 وجـد الـفــنـان الـبـحــريـني في هـذا
الـعـنـصـر الـهـنـدسي الـذي شـهـدته
احلضارة الـعربـية مـنذ زمن بـعيد

أفقـاً واسـعاً وبـعداً عـمـيقـاً أتاح له
رحــابـة الـتـعــبـيـر في عــمـله الـفـني
واإلبـداع فـيه من خـالل اجلمـع ب
ـــفـــارقـــات الـــصـــارخـــة عـــددٍ مـن ا
ــتـــمـــثـــلـــة في الـــضـــوء والـــظل ا
والــظـاهــر والـبــاطن وبـ مــا هـو
واقع قــائم ومــا هـو فــقط من نـسج
اخلـيــال. أوضح راشـد بن خـلـيـفـة
ـــــعـــــرض في الـــــعـــــاصـــــمـــــة أن ا
PENUM- البـريطـانية حتت اسم
BRA? والــــذي يــــعــــني الــــضـــوء
اخلـفـيف مـا قـبل الـفـجـر العـتـمـاده
بشـكل كـبيـر علـى عنـصري الـضوء
ـانـاً مـنه بـأهـمـيـة والـظل يـأتي إ
التواصل ومد اجلسور مع اجلانب
األوروبي مـن خـالل لــــــغــــــة الــــــفن
والــثــقــافــة الــتي قــد تــكــون أقــوى
تأثـيراً وأكثـر إيجابـية في توضيح

ـفـاهـيم وإيصـال الـصـورة وعـبر ا
الـــفــنــان راشـــد عن أمــلـه بــنــجــاح
ـعـرض الــذي يـسـتــمـر حـتى 21 ا
أكـــتـــوبــر  2018في اســـتـــقـــطــاب
ـهــتــمـ اهــتــمـام أكــبــر عـدد مـن ا
باحلركة الفنـية والفنان احمللي
يـ من خالل ما تـميزت به والـعا
مـجـموعـته من أعـمـال فـنيـة امـتزج
عاصر وفيما فيها الطابع الفني ا
اســتــخــدمـه من أســالــيب حــديــثــة
ـعـدنـيـة الـصـلـبـة مثل كـاخلـامات ا
ـطــلـيــة بـاأللـوان ــنـيــوم ا مـادة األ
الـزاهـيـة مع مـضـمـونـهـا الـتراثي
ليـعطي بـعداً ثـقافـياً يـتيح االطالع
واالنـفـتاح عـلى مـخـتلـف الثـقـافات

من خالل الفن.
ÊUMH « …dOÝ

مــوالــيــد عــام  1952وبــدأ هــوايـة

الـرسم وهـو فـي الـسـادســة عـشـرة
ـــون وأول مــــعـــرض فـي فـــنــــدق د
بالبـحرين عام   .1970وسافر إلى
ــــتـــحـــدة عـــام 1972 ـــمــــلـــكـــة ا ا
لاللــتـحــاق بــكــلــيـة بــرايــتــون أنـد
هــاســتــنــجــز لــلــفــنــون بــجــامــعــة
سـاسكس حـيث تدرب عـلى الـفنون

والتصميم.
t{—UF  

مـعـرضه الفـردي هـايـبردز بـصـالة
2018 عـــــــــرض أيــــــــــام فـي دبي 
ومــهـــرجــان الـــبــنــدقـــيــة الـــســابع
واخلـمـســ الـبـنــدقـيـة إيــطـالـيـا
ومـــعـــرض تـــريـــو ريــو دي 2017
جـانيرو الـبرازيل  2015ومعرض
إن ذا آي أوف ذا ثــــانـــدرســـتـــورم
أحـداث مـبـاشـرة  .56البـيـنـال دي
فينيسيا البندقية إيطاليا 2015.

عرض شاركة في ا احدى اللوحات ا

محمد موسى احلداد

رائد ال خليفة يتوسط احلضور


