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هـــانـي ونـــشـــكـــر كل اجلـــهـــود
ـبـذولــة داخل وخـارج الـدائـرة ا
طبـوعات الفنية كهدية بتقد ا

عرض) . في هذا ا
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ــعـارض من جـهــته قـال مــديـر ا
الـفنـية في دائـرة الفـنون الـعامة
مـــــاهـــــر الــــــطـــــائـي ( شـــــاركت
مــــجــــمــــوعــــة من الــــفــــنــــانـــات
ــبــدعــات في الــتــشــكــيــلـــيــات ا
ــعـرض الــفــني (تــشـكــيــلــيـات ا
وأمـنــيـات)  عــلى قـاعــات دائـرة
الـفنـون العـامة وهن مـنتـسبات
ولـــهن بـــاع طـــويل في احلـــركــة
التـشـيـلـيـة الـعـراقـيـة .. ولـديهن
خــبــرة جــمــالـيــة في احــتــضـان
ــقــامـة ــعــارض ا الــعــديــد من ا

سابقاً في الدائرة .. 
نـبارك لـهن هذا االجنـاز اجلميل
الــذي يــعــزز األواصـــر الــفــنــيــة
والـــزمـــالـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة  بــ
ـبدعـات). وأضاف ( نالحظ إن ا
ـعـرض احـتــوى أسـالـيب هــذا ا
فـنـيـة مـعـاصـرة ولـوحـات تـزهو
ــرأة بـــاأللــوان وقــصـــصــا عن ا
بـطـرق تعـبـيـريـة حتـاكي الواقع
الــبـــيــئي وتـــارة أخــرى حتــاكي

القيم اجلمالية ).
طلبي قال الفنـان والناقد عمـر ا
( اجلــــــمـــــــال مــــــرة أخــــــرى في
ـعــاصـر .. ـشــروع الــعـراقـي ا ا
نـشــهــد الــيــوم الــعــرض الـفــني
رأة ولـكن بـصـورة خـاصـة .. فـا
ــــعــــادلــــة لـم تــــعــــد جــــزء مـن ا
اجلـمــالـيــة بل بـدأت تــبـحث في
مــعــادلــتــهـا اخلــاصــة من خالل
ـجـمـوعـة من الـعـروض الـبــدء 
اخلاصة بـالفنانات التـشكيليات

وهذا العرض احدها ) .
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وخامات مختـلفة زيتي واكر ليك
ومائي والنـحت واخلزف .. فعال
انه معرض تشكـيليات وأمنيات
إذ إن كل فنانة حتمل في داخلها
 أمـنيـات عدة وكـانت لهـا الرغـبة
بــان تـطـرح ألـوانــهـا عـلى سـطح
الــــقـــمــــاش بــــإبـــداع وتــــمــــيـــز)
ـــعــرض .وأضـــافـت إن( فـــكـــرة ا
تـزامــنت مع االنــتــصــارات الـتي
حـقــقـهـا اجلـيش الـعـراق ورغـبـة
من مـــديــر عـــام دائـــرة الــفـــنــون
هـدي بأن يقام الدكتـور شفيق ا
ــعــرض بــشــكل أوسع في هــذا ا
ــعــارض أروقــة قــاعـــات قــسم ا
وهـــو عــــرس تــــشــــكـــيــــلي لــــكل
ـعرض شـهد الفـنانـات كـما إن ا
حركة جـديدة بطريـقة العرض إذ
 إضـافــة مــصـغــرات لـلــوحـات
ــعـرض تــشــكـيــلـيــة في جــنـاح ا
لـلـفنـانـتـ تبـارك صـالح ورانـية

هدي  مـعرضـاً لفـنانـات الدائـرة والذي حـمل عنوان افتـتح مديـرعام دائرة الـفنـون العـامة الـفنـان شفـيق ا
قر وزارة الثقـافة والسياحة عارض الـفنية في الطـابق األرضي  (تشكيلـيات وامنيات) على قـاعات قسم ا
هتم ووسائل الية واإلدارية رعـد عالوي وعدد غفير من الفنان وا واآلثار وبحضور مدير عام الدائرة ا

اإلعالم.
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افــتــتح الــفــنــان ســعــد الـطــائي
والدكـتور حامـد الراوي ورئيس

جـمـعـية الـفـنـانـ الـتشـكـيـلـي
الـعـراقـي الـفـنـان قـاسم سـبتي

ــــعـــرض الـــشـــخـــصي الـــرابع ا
لـلـفـنـان الـتـشـكـيـلي رائـد حـسن
حتـت عـــــــــنـــــــــوان
(وجـوه وشبـابيك)
عـــلى قــاعــة حــوار
للفنون وسط جمع
من الــشــخـصــيـات
الـثـقـافيـة والـفـنـية
ـيـة وذلك واالكــاد
صــبـــاح االربـــعــاء
ــاضي يــســتــمــر ا
دة عشرة العرض 
ايــام ووفـر فــرصـة
لــطـــلــبــة الـــفــنــون
اجلـــمـــيــــلـــة قـــسم
الـفنون الـتشكـيلية
ــهـتــمـ بــالـفن وا
الـتـشـكـيـلي فـرصة
االطــالع عــــــــــــــــلـى

جتربة حسن .
اســلــوب وتــقــنــيـة

الــفــنــان رائـد حــسن يــعــوضـان
وضوع هذا كثـيرا عن بساطـة ا
من جانب ومن جانب آخر اثبت
الــفـنـان رائـد حــسن مع لـوحـات
مــــــعـــــرضـه االخـــــيــــــر (وجـــــوه
وشــبـابـيك) انه رقـم ال يـسـتـهـان
به ضـمن ثلة الـفنانـ الواعدين
ولـــيس فــقط رســـام كــاركـــاتــيــر

بروح تواقه للتفرد واحلرية.
 WOB ý WÐd&

وفـي رحــاب قـــاعــة حـــوار الــتي
عــــودتـــنــــا عـــلـى اســـتــــضـــافـــة
ومــعـــارض الـــفـــنـــانـــ الــرواد
والــشـبــاب اســتــعـرض الــفــنـان
جتـربــته الــشـخــصـيــة الـرابــعـة
والــــتي كــــان قــــد اجنــــزهــــا في
نطـقة الكرادة مجسدا مرسمه 
احلــــيــــاة الـــبــــغــــداديــــة اطـــارا

للوحاته والطفولة موضوعا.
اســتــعـــد الــفــنـــان رائــد القــامــة
معرضه الرابع منذ بدايات سنة
 2014بأستخدام خامات ومواد
مـخـتـلـفـة الهـدف االسـاس مـنـها
هـو تقـد بـصمـة اصـيلـة وغـير
مـــقــلـــدة وعــنــدمـــا شــارف عــلى
ـطـر باتالف الـنـهايـات تـسـبب ا
جــمــيع الــلــوحــات اخملــصــصــة
لــلــعــرض اواخــر ســنـة . 2015
لـكـن ذلك لم يــثـنه عـن مـواصــلـة
الـــــعــــمـل وتـــــقــــد مـــــعـــــرضه

الــــشــــخـــصـي الـــرابـع واخـــراج
لـــوحــــات صـــاحلـــة اســـتـــمـــرت
مـــحــــاولــــتـه وعـــمــــلـه الـــدوؤب
ــــــعـــــــاونه ودعـم مـن رئــــــيس
جـمعـية الـتـشكـيلـي الـعراقـي
االسـتـاذ قـاسم ســبـتي الخـتـيـار
الــتـــجــارب الـــنــاجـــحــة وابــداء
الحــــظــــات حــــول مــــوضــــوع ا
اللوحـة والكيفـية ومسك اخلتام
كــــان اخــــتــــيـــار  (22) لــــوحــــة
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 رائد حسن يجسّد احلياة البغدادية والطفولة 

ضيف نادي القراءة  وضمن فعالياته الشهـرية لنشر ثقافة وظاهرة القراءة وتشكيل
نـواة مـكـتبـة وتـرسـيخ االفـكـار الـتـنـويريـة والـثـقـافـيـة  الـشاعـرة (شـاهـيـنـاز رشـيد)
تخـصصـة باللـغة واالدب الـعربي لـتقدم لـرواية (سـاق البـامبو) لـلروائي الـكويتي ا
(سـعـود الـسـنـعـوسي ) الـتي حـمـلت الـرقم  66 من حـيث اعـداد الـكـتب الـتي تـنـاوله
اعضاء وجمهور النادي منذ التأسيس في العام  2014. تناولت شاهيناز بالدراسة
عـطـيات والـتقـو من حـيث الـشكل الـفـني والفـحـوى االدبي والـفكـري والـفلـسـفي ا
التي حملتـها الرواية واالسلوب االدبي وتـسلسل االحداث مكانـيا وزمانيا  وشهدت
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رسالة اربيل

هدي قال (شهد الفنان شفيق ا
رسم احلر في السنوات عمل ا
الـثالث األخـيـرة تـطـورا كـبـيـراً
وملحوظاً تمثل بفتح دورات ال
تــنــتــهي ألطــفــال الــعـراق بــكل
اجتـاهـاته كــمـا اقـتـرحت عـلى
الـفــنــانـة نــدى احلـســنـاوي أن
يــكـون هــنــالك مــعــرض خـاص
ـرسم احلر لـلخروج بـفنـانات ا
إلى عــالـم اجلــمــهـــور الــواسع
ـتــفـرج .. ولـديــنـا فـكـرة عـالم ا
ـعرض إلى تـتمـثل بـنـقل هـذا ا
كـولبـنكيـان ).وأضاف ( نالحظ
أيـضـا أعـمـال الـفـنـانـة الـشـابة
تبـارك والـتي تـطـور مسـتـواها
بـشـكل مـلـحوظ جـداً فـضالً عن
األسماء األخرى التي تعمل في
ــرسم احلــر مــعــرض الــيـوم ا
كــان نـــاجــحــاً ومــتـــقــدمــاً ضم
أســالــيب مـتــنــوعـة .. إذ إن كل

فنـانة لـها مـيزتـها .. واآلن يـنظم
جــيـل جــديــد وهــو جــيل تــبــارك
ـوتـيـفات الـتي أبـدعت في رسم ا
.. كــمــا إنــنــا نــحــاول إن نــطــور
عمـلنـا بـهذا االجتـاه رغم العـسر
ـــادي الــــشـــديــــد ال ولـــكــــنـــنـــا ا
متـواصـلون بـقـوة لتـقـد اجناز

كبير).
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ـــرسم احلـــر في  مــــديـــر قـــسم ا
دائـــرة الــفـــنـــون الـــعـــامـــة نــدى
ــعــرض احلـــســنــاوي  قـــالت ( ا
مـشـتـرك لـفـنـانـات دائـرة الـفـنون
ـشاركة يضمن  70عمالً فـنياً و
 15فـنانـة تـهـيأ بـان يـكـون  لكل
فـنـانـة جـنــاح خـاص وبـأسـلـوب
وتقنيات في العمل الفني ما ب
ي وواقــعـي وانــطـــبــاعي أكـــاد
دارس وفن مـعـاصـر فـقـد غـزت ا
واد الـفنـيـة عـلى كل األعـمـال و

الــتـشـكـيـلـيـ وعـضـو جـمـعـيـة
الــــتـــــشــــكــــلــــيــــ .مــــعــــارضه
الـشـخـصـيـة كـانت االول يـحمل
عــنــوان (امــنــيــات عــلى احلــبل
ـــتــــنـــبي الـــرفــــيع في شــــارع ا
لــلــكــاريــكــاتــيــر) واالخــر حــمل
عـنـوان (كـاريـكـاتـيـر عـلى قـاعـة
ــعـرض الــثـالث كـان اكـد) امـا ا
بـعـنـوان (ايـقاعـات مـلـونـة على

قاعات وزارة الثقافة).

والـتــقـيـيم والــنـقـد االدبي الــرصـ البـراز مــحـاسـنـهــا ومـسـاؤهــا ودورهـا واثـرهـا
وتأثيرها في اجملتمع . 

واضـاف شيـار ان (الـنادي وضـمن بـرنامـجه يـقدم لـكـتابـ في الـشهـر ويسـتـضيف
ـيـ واالدبـاء والـشـعـراء والـشـخصـيـات الـثـقـافـيـة الـبـارزة  حيـث يتم لـذلك االكـاد
اختـيار كـتاب في الـقصـة أو الروايـة او مسـرحيـة او فلـسفـية او ثـقافـية عـامة لـيتم
مناقشته خالل اجللسات النصف شهرية) .واستطرد ان (النادي وضمن اليات عمله
يحـرص على اقـامة انشـطة ثـقافـية وتـرفيهـية اخـرى من عرض لالفالم الـسيـنمـائية
واقامة االمـسيات االدبية). واشـار الى ان (ابواب النادي مـفتوحة لكل مـتابع ليكون

عضوا فيه) .
s Š b¹d

اجللـسة الـتي ادارها االديب السـوري شيار حـس شيـخو منـاقشات
واراء شتى من قبل جمـهور احلاضرين .وواجلديـر بالذكر ان الرواية
رتبة (السادسـة) جلائزة البوكر اخملصصة لـ 100 عمل حازت على ا
ابـداعي ادبي كمـا وان الروايـة حتولت الى مـسلـسل قدمت فـي شهـر رمضان

اضي .  ا
ولتسليط الضوء اكثر على دور واهمية وبرامج نادي القراءة التقينا االديب
شرف علـى النادي في اربيل فحدثـنا بالقول ان النادي شيارحسـ شيخو ا
ـثـقـف وان هــو ثـقـافي واجـتــمـاعي تـأسس عـام  2014من قـبل نـخـبـة مـن ا
النـادي يسـهم في نشـر ظاهـرة القراءة وتـطويـرها واالهـتمـام بهـا عبـر تنـاول الكتب
االدبـيـة والـثقـافـيـة الـعامـة ومـنـهـا الـكتب الـعـربـيـة واالجـنبـيـة  تـنـاولهـا بـالـتـحـليل
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بـــأحــجـــام كــبـــيــرة وقـــيــاســات
مختـلفة وسمهـا بعنوان (وجوه
وشـبـابــيك) زيـنت جــدران قـاعـة
ا كـانت مسرحا حوار الـتي لطا
يـــعــرض نـــتـــاجــات الـــفــنـــانــ

اخملتلفة.
يـشـار الى ان الفـنان رائـد حسن
مــوالــيـد  1976بــغـداد وخــريج
مـعـهــد الـفـنــون وكـلـيــة الـفـنـون
وعـــضــــو نـــقـــابــــة الـــفــــنـــانـــ (الزمان) مع الفنان رائد حسن

جانب من احلضور

عرض هدي يفتتح ا عرضشفيق ا جانب من ا


