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قاعة حوار تتوشح بحروف سبتي اخملبوءة 

صـور والفنان كن للزوار أن يـشاهدوا ا عُرضت صور باألشـعة الينـية ألشخاص وأغـراض تتخدم في احلـياة اليـومية في معـرض جديد في بريـطانيا حـيث 
نيكي فيي وهو يعمل.

أخـوذة باألشعـة الينـية للـبشر والـيارات وحقـيبة يـد وكاميرات وافتُتح مـعرض برويـفي كنت بجـنوب إجنلـترا هذا الـشهر ويـعرض مجمـوعة فيي من الـصور ا
ومالب.

ح للزوار باالنغما في العملية اإلبداعية. عرض غرفة مخصصة لألشعة الينية حيث يعمل فيي ( 56  عاما) على أعماله الفنية وهو ما  ويضم ا
وقال فيي عملي رالة ضد الطحية فهو يُظهر كيف تُصنع األشياء و تصنع فعالمضيفا أنه ال يجري أي تعديالت على صوره بالبرامج اإللكترونية مثل فوتوشوب.

شاهدين على إعادة تقييم تصوراتهم لألجام واألشياء. ويتخدم فيي كاميرات تصوير متطورة باألشعة الينية تنتج صورا جتبر ا
عرض مخصص في الوقت احلالي ألعمال فيي لكنه يخطط لعرض أعمال لفنان آخرين خاصة أولئك الذين يتبنون نهجا بديال لكيفية إبداع األعمال الفنية. وا
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ــؤديــة الــيــهــا لــكن الــوان وفــرشــاة ا
الـتشـكيـلـي الـعراقـي عـبدت الـطرق
حلــوار بـاالمل واالبـداع  قــاعـة حـوار
الـــتي اســـتــقـــبــلت صـــبــاح الـــثالثــاء
الــســـادس من كـــانــون ثـــاني ولاليــام
الـــتــــالـــيــــة حـــشـــدا مـن الـــفــــنـــانـــ
ـيـ واالعالميـ الـعـراقـي واالكـاد
اعـلــنت عن افـتــتـاح حـروف مــخـبـوءة
الـتي جـسـدهـا الـفـنـان اجملـتهـد قـاسم

عرضه الثاني عشر . سبتي 
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عـرض افـتتـحه السـفـير الـتركي في  ا
الـعـراق  فـاحت يـلـدز ومـديـرعـام دائـرة
الفـنون العـامة وكالـة علي عويد وسط
ــهـتــمـ حــضـور نــخـبــة جــيـدة من ا

عرض  30 بالـتشكيل الـعراقي وضم ا
عـمالً فنـيـاً  واشـاد  الـسـفيـر بـتـجـربة
الـفـنـان الـسـبـتي وبــالـفن الـتـشـكـيـلي

العـراقي عـمـومـاً  الـفـنـان قـاسم سـبتي
قـال ( اعوام عشـر واكثـر وانا احاول ان
احـــصل عـــلى مـــاتــبـــقى مـن مــتـــاهــات
اخلرائط الـتي رسمهـا الدمار واتى على
ـنكـوبة ماتـبقى مـن مكـتبـات مـدينـتنـا ا
بـغداد  مـالـسـبـيل للـتـخـلص من ثـمـالة
جتـربـة التـســتـفـز هـدأة ذاكــرة مـتـخـمـة
بــالـــتــجــريب ومــاذنـب اصــابــعي الــتي
ادمـــنت االمــــســـاك بـــتـالبـــيب الــــكـــتب
احملــتــرقـة والــتي اســتـعــرضــتـهــا مـدن
الــعـصــر في بـغــداد وبـاريس وطــوكـيـو

ونيويورك .
لـقـد بـات هـاجــسي الـيـوم الـتـمـلص من
ظاللـهــا الـعــتـيــقــة ولـكن من اين ابــتـدأ
ـسـيـر وكل مـايـحيـطـني بـهـا يـحـيـلني ا
ـوغـلـة بـالشـجن ) ـهـا ا ثـانـيـة الى عـوا
ــعـرض هـذا لـيس امـتـدادا ويـخـتـتم ( ا
سكـوت عنه لذلك فـحسب انـها عـرض ا
في ذاكرة مـاتبقى من حروفـها اخملبوءة
والــتي طـرزت تــلك اخلـبــرات الـعــصـيـة

على النسيان ).
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الـفـنـان سـعد الـطـائـي قـال لـ ( الـزمان )
ــعــارض مـــعــرض قـــاسم ســـبــتي مـن ا
ـتمـيـزه وهي وصفـة كـاملـة ابـتداء من ا
ـتتبع االلـوان الى الفكـرة وحقيـقية ان ا
ـا جـسده ـتـعة  لـهـذه اللـوحـات يـجد ا
الـفـنان قـاسم ) الـفنـان زكي عـبد الـقـهار
قـال ( الفنـان قاسم سـبتي استـلهم دمار
الــكــتـب وحــولـــهــا الى جـــمــال وابــداع
واضاف لـها عناصـرتشكيـلية جعلت من
كل لقـطـة مـوضـوعـا للـوحـة وهـكـذا كان
ـعـرض مـجمـوعـة قـطع جـمـيـلـة تـغني ا
ـشـاهد بـاسـتـذكـارماهـيـة الـكـتـاب قبل ا
تدمـيره )الـتشـكيـلي الفـنان قـاسم حمزة
قــال ( مـصــغـرات الـفــنـان قـاسـم سـبـتي
كـانت مفاجـاة للتـشكيل الـعراقي اعيدت
عرض حتـكي جتربة بـحلة جديـدة في ا
فـريــدة وغـنــيـة ومــتـنـــــوعـة  فــهـنــيـئـا
لـزمــيـلــنـا قــاسم وجتـربــته الـتي لــفـتت
ـكتـبة انـظار الـعالم وهي تـبـ اهمـية ا
والـكـتاب وهـي رسـالـته الـكـبـرى لـلذوق
واالحـسـاس بـاجلـمـال حـيث الـتـامل في

حياة ملونة ).

دأبت قـاعـة حـوار للـفـنـون في وزيـرية
ــشــهــد بـــغــداد عــلـى الــتــواصل مـع ا
الـتـشكـيـلي الـعـراقي الـذي بـدا يـشـهد
حــراكــا يــبــشــر بــانــتــعــاش الــفــنــون
التـشـكيـليـة في العـراق  وقاعـة حوار
الـتي تــدعم الـفــنـون الـتــشـكـيــلـيـة من
خالل احـتـضــانـهـا لــلـفـنــانـ وتـعـلن

اقــامــة مــعــارض شــخــصــيــة فــرديـة
ـا تــهـدف وجـمــاعـيــة تـشــكـيــلـيــة ا
لـتـفـعـيل الـتـشـكـيل الـعـراقي بـعـد ان
تعـطلت فـعالـياته والسـباب  مـعروفة
والــيــوم تــشــهـد الــقــاعــة اجلــمــيــلـة
وبـالـرغم من حـصـارهـا مـن الـسـفارة
اجلـــارة بــتـــقــطــيع اوصـــال الــطــرق
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بغداد

اطاً جديدة: فنان عراقي يخترع أ

الفـكرة وحـدثنـا بشـكل مخـتصر عن
ـاط ?! فـلسـفـتي في الـفـنان تـلك اال
اقـدم للـناسـكل ما يـثيـرهم ويدفـعهم
ـر نــحــو الــتـامل والــتــفـكــيــرال ان 
ـشاهـد مرورا سطـحيا عـلى العمل ا
الــفــني فـــاالســالــيب الـــثالثــة الــتي
قـدمتـهاكـانت اخـتراعـا بحق لـدرجة
ــثــقــفــ طـــلــبــوا مــني ان بــعـض ا
تــسـجــيـلـهــاكـمــخـتــرعـات في دائـرة
الـتقييس والـسيطـرة لذلك ان جميع
اعمالي مثار تساؤل فاسلوب زراعة
االلـوان اكتشفـته صدفة عـندما اقوم
بتـحـضـير بـعض االلـوان كـيـميـائـيا
فـتـشـكلت لـدي لـوحـة مـبـهـره فـقمت
بـالـتدخل الضـافـة بـعض التـفـاصيل
وازالـة بـعـضــهـا وبـهـذا تـمـكـنت من
رسـم اي مــوضــوع بــهــذا االســلـوب
ــبــهــر امـا اســلــوب اخلـاليــا فــقـد ا
دخـــلت الى حـــمـــام رجــالـي وكــانت
الغرف محاطة بزجاج نصف شفاف
ومـــرصـع بــــاشـــكــــال خــــمــــاســــيـــة
استوقـفتـني حدى الغـرف كان فـيها
رجل يستحم عاريا جالسا على دكة
سـمـنـتـيه وعـنـد الـعـودة الى الـبـيت
وضوع فتوصلت بدات درسة هذا ا
الى االســـــــلـــــــوب اخلـالب الجنــــــاز
الـــلـــوحـــة وطـــبــــقـــته عـــلى نـــســـاء
مــســتــحــمــات امــا اســلــوب الــرسم
بـــالــطــ فــقـــد بــهــرتــنـي الــبــيــوت
ـبـنــيـة من الـطـ وهي الـشـعـبــيـة ا
تتفـطر باجتهات مخـتلفه ب كبيرة
ونـاعـمة وعـمـيقـة وسـطحـيه فـقررت
عـمل لـوحــة مـشـابـهه وبــاسـتـعـمـال

الـطـ جنـزت لوحـة رائـغـة اقـتـنـتـها
وزارة الــثـــقــافــة الـــســابــقـــة ولــكــني
واجــــــهـت حتــــــديــــــات مــــــثل مــــــدى
اســتـمـراريـة بـقـاء الـطـيـنـعـلى سـطح
الــلـوحــة ثم الـتــغـلب عــلى روتـيــنـيـة
الـتــفــطــراتــوبــعـد جتــارب مــضــنــيـة
تـمــكـنت من اســيـطــرة عـلى الـتــفـطـر
وتوجـيـهه حـسـبـمـا اريـد بـاالجتاه و
احلجم او الـغاء الفـطر نـهائـياوحلت
لـدي مشـكلـة ثبـات الـط عـلى سطح

ومته  اللوحة ود
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- اقـــام عــجــيل مـــزهــر اكــثــر من 16
مـــعــــرض شــــخـــصـي داخل وخـــارج
العراق حدثنا عن اهمها وكيف كانت
شاركـات ? اقمت اكثـر من ستة تـلك ا
عـشـر مـعـرضـا شـخـصـيـا ضـافـة الى
ـــعــارض اجلـــمـــاعـــيـــة ومـــعــارض ا
ي االول ناسباتـوبيناله بغداد العا ا
ةالـثـاني اضـافـة الى مـعـارض خـارج
العـراق بـناء عـلى دعـوات وجهت لي
ــعـــارض الــشـــخـــصــيـــة هــو واهـم ا
معـرض الـسريـاليـة اجلديـدة وبعض
ــلـفـلـفـ او الـنـقــاد سـمـاه مـعـرض ا
معـرض احلـلم لـقـد كتب عـنه الـكـثـير
داوكتبت عنه بحوث فلسفية واحدث
ضــجـة كــبـيــرة في االوسـاط الــفـنــيـة
واالعالميـة وكان االقبال اجلـماهيري
عـلـيه مــنـقـطـع الـنـظــيـر وفي بـاريس
اقـمـت مـعـرضـا شـخـصـيـا بـنـاء عـلى
دعـوة وجـهت لي من فـنـانـ فـرنـي

شباب
- تــوجــهت لك دعــوة من اجلــمــعــيــة
الـــكــويـــتــيــة لـــلــفـــنــون واحلـــكــومــة
الفرنسية ومن رابطة التشكييل في
االردن هل لـبيت الـدعوة وكـيف كانت
ـشاركة واالهتـمام حدثـنا ايضا عن ا
بـاقي الدعـوات ?! وجهت لي دعـوتان
من رابــطـة الــتـشــكـيــلـيــ االردنـيـ
ودعــوتـــان من جــمــعـــيــة الــفـــنــانــ
الكـويـتيـ ودعوة من وزارة الـثقـافة
االسـبـانـيـةواشـتـرطـوا علـي اهداءهم
لوحـة تعـلق في بـلديـة مدريـد ودعوة

عـجيل مـزهر جـياد االسـدي صاحب
ـعـبـر ـتـمــيـزة والـنـحت ا الـريـشـة ا
اكــــــمل دراســـــتـه فـي فن الــــــنـــــحت
ــيــدالــيــات في وصـــنــاعــة قــوالب ا
يدالية في روما - ايطاليا مدرسة ا
وحــاصل عـلـى شـهــادة الــفن والـفن
الــتــجــاري في مــعــهــد / بـرس ارت
سكول  –لندن وحاصل على شهادة
مـعـهد الـفـنون اجلـمـيلـة /الـبوزار (
فـرنـسا  –باريس) وكـلـية الـفـنون /
بـغــداد عـام  2001وشــهـادة في فن
ية روما – الديكور الداخلي /اكاد
ايــطــالــيــا وحـــصل عــلى شــهــادات
جــانـبـيــة في الـنـحت والــسـيـرامـيك

وصــيــاغــة الــذهـب والــفــضــة هــو
عـضـو نـقـابة الـفـنـانـ الـعـراقـي
/عــــضــــو عــــامل  –مــــؤسس وفي
جــمـــعــيــة الــفــنــانــ الــعــراقــيــ
وجـمــعـيـة اخلــطـاطـ الــعـراقـيـ
ونـــادي الـــكــــتـــاب/ دار الـــشـــؤون
ـصــورين الــثــقــافــيـة وجــمــعــيــة ا
الـعــراقــيـ كــان لــنـا هــذا احلـوار

ميز معه :- ا
- تـــــمـــــيـــــز فن عـــــجـــــيل مـــــزهــــر
باالخـتراعات في الـفن ! واخترعت
ــــاط االلــــوان الــــزراعـــة ثـالثــــة ا
واســـلـــوب اخلاليـــا واســـتـــخـــدام
الطـ الـنـقي متـى ومن اين جائت
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بعـد فيـلم وثائـقي سابق عن مـنطـقة
دابغ “الـشهـيرة بتـصنـيع اجللود ”ا
ـصـري أحـمـد فوزي يـعـود اخملـرج ا
ـكـان ليـقـدم فـيـلمه صـالح إلى ذات ا
الــروائي األول (ورد مـســمـوم) الـذي
يــســلط الــضـوء عــلى حــيــاة ســكـان

نطقة. ا
يـتنـاول الفـيلم قـصة عـاملـة النـظافة
حتــــيـــة الــــتـي تــــعــــيش مـع أمــــهـــا
وشقيقهـا صقر الذي تراه من وجهة
نــظـــرهــا كل الــدنــيـــا رغم أنــهــا هي
الـعــائل الــرئــيـسـي لألسـرة ألن األخ
واألم يــــعــــمالن ضــــمن الــــعــــمــــالـــة

وسمية. ا
dHÝ W d

تــتـــطــور األحــداث حـــ يــقــرر األخ
البحث عن فرصة للسفر إلى أوروبا
بطـريق الـهجـرة غيـر الشـرعيـة وهو
ما تساعده عليه األم وترفضه تماما
األخـت. تــــبـــــذل حتــــيــــة كـل مــــا في
وسعها للحفاظ على صقر في البيت
حــتى ال يـتـركـهـا وحـيـدة إال أن حـلم

دابغ “يظل يراوده. اخلروج من ”ا
الــفــيــلـم بــطــولــة كـــوكي وإبــراهــيم
النـجاري وصفاء الطـوخي ومحمود
حـــمــيــدة وهـــو مــأخـــوذ عن روايــة
بعنـوان (ورود سامة لصـقر) للكاتب

أحمد زغلول الشيطي.
ــهـرجـانــات عـديـدة شــارك الـفــيـلم 
خالل  2018مـنهـا مـهـرجـان روتردام
للفـيلم العربي في هولـندا ومهرجان
انيا. كولونيا للفيلم األفريقي في أ
وقال اخملـرج أحمـد فوزي صالح في
مـناقشـة بعـد عرض الفـيلم ألول مرة
ــــصـــر في مــــهـــرجـــان الــــقـــاهـــرة
ـكان الـسـينـمـائي الدولي ”أحـببت ا
ـدابغ) جـدا والـنـاس الـتي تـعـيش (ا
فيه. الفقراء ليسوا مجرم الفقراء
ال يـحـمـلون الـسالح ويـتـقـاتـلون مع
بعضـهم البـعض .. الفقـراء يعـملون

ويكدون.“

وأضـاف ”إذا أردنــا أن نـقــول إن هـذا
الــفــيــلم يــحـمل رســالــة مــحــددة فـهي
االحـتـفاء بـقـيمـة الـعمل حـتى لـو كان
ـــكــــان بـــهـــذه الــــصـــعــــوبـــة وهـــذه ا
دابغ البشاعة.“وظف اخملرج منطقة ا
ـيز في سيـاق العـمل بـشكل بـصري 
استطاع من خالله التعبير عن معاناة
ـنطقة من فقـر وتلوث وإهمال سكان ا
ـنــطــقـة من واعــتـمــد عــلى طـبــيــعــة ا
منشآت ومنازل دون بناء ديكورات أو
ـصادر إضـاءة صناعـية وهو الـلجوء 
مــا أضــفى مــصــداقــيــة عــلى الــقــصـة

. تكاملت مع األداء اجليد للممثل
ــنـــاقـــشــة مـع اجلــمـــهــور وقـــال في ا
”وجـــدنـــا تـــعـــاونـــا كـــبـــيـــرا من أهل
نتهى احلب نطقة تعاملنا معهم  ا
وهم أيـضـا بـادلــونـا حـبـا بـحب. لـوال
مساعـدتهم لـنا لم يكن لـهذا الـفيلم أن
ــكـان يــتم .وأضـاف ”لــكـن طــبــيــعــة ا
فـرضت عليـنا أن نكـون منظـم ألبعد
ــشـاهــد ونــعـد لــهـا حــد وأن جنـهــز ا
إعــدادا جـيــدا قــبل الـتــصــويـر ألنه لم
تـكن هـنـاك رفـاهـيـة الـتـكـرار أو إعادة
شاهد.ويتنافس الفيلم ضمن ثمانية ا
ــســـابــقـــة (آفــاق الـــســيـــنــمــا أفالم 
هرجان العـربية) في الدورة األربـع 
الـقــاهـرة الــسـيــنــمـائي الــدولي الـذي
يــخــتــتم فــعــالــيــاته في  29نــوفــمــبــر

تشرين الثاني.
ـسـابـقـة من وتـتــكـون جلـنـة حتـكــيم ا
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ــصــري أبـــو بــكــر شــوقي اخملــرج ا
مـثلة التـونسية عـائشة بن أحمد وا
واخملـرج الــسـويــدي/الـفـلــسـطــيـني

محمد قبالوي.
وعن تــمـسـك األخت بــبـقــاء األخ في
ــدابغ “رغم أن احــتــمــال وصــوله ”ا
إلى أوروبـا وعـمــله هـنـاك قــد يـفـتح
لألسـرة أفقـا جديدا أكـثر رحـابة قال
اخملـرج إن تـشـبث حتـيـة باألخ نـابع
من العـقـلـيـة الذكـوريـة الـتي تـهـيمن

على اجملتمعات العربية.
dE½ WNłË

وقال ”حـاولت أن أنــقل وجـهـة نـظـر
حتــيــة دون تــدخل هــكــذا تــرى هي
احليـاة تـتركـز وتتـمـحور حـول هذا
نـطق ترسخ الـرجل وأظن أن هـذا ا
منذ زمن طـويل في مجتمـعاتنا التي
تـــرى في وجـــود الـــذكـــر الـــشـــعـــور
بــالـطـمـأنــيـنـة واألمـان فــلـو لم يـكن
هـــنــــاك األخ لـــكـــان األب أو االبن أو

احلبيب.
وأضـــاف ”الــــفـــيــــلم ال يــــحـــاكم وال
يــعـــتــرض عـــلى مـــنــطق مـــعــ في
خـوض احليـاة لكنه يـطرح أسـئلة..
أسئلة عن الـواقع أسئلة عن األفكار
الـسـائدة في اجملـتـمع وأظن أن هذا
ختلف أشكاله سواء هو دور الفن 
الـشــعـر أو الــصـورة أو الـكــلـمـة أن
يـــثــــيـــر احلــــوار والـــنــــقـــاش داخل

ياه الراكدة.“ اجملتمع ويحرك ا

عرض الى السفير التركي الذي افتتحه قاسم سبتي يشرح  ا

لقطة من
فيلم ورد
مسموم

من احلـكومـة الـنـمـساويـة بـعـضـها
استجبت لها وبعضها ال

- برايك مالذي تقـتصر اليه الفنون
الــتــشـكــيـلــيـة في الــعـراق ومــالـذي
يحتاج الـيه الفنان في ظل الظروف
الـسـيـئة ?! الـفـنـون الـتشـكـيـلـية في
العـراق تـفـتقـر لـلـكثـيـر من االشـياء
اهـمـها قـاعـات الـعـرض احلـكـومـية
عـدم شراء اللـوحات من قـبل الدولة
ويـجب تـقـد مـسـاعدات مـالـيـةمن
قــبل الــدولــة لــلـــفــنــانــ كــالــراتب
السنوي الذي دفعته العهد السابق
و الـغـؤه في هـذه الــفـتـرة انـشـاء
جمـعـية خـيـرية لـلـفنـانـ وبامـكان
ــهــام الــنــقـــابــة الــقــيــامــبــبــعض ا
للـفـنانـ فجـمـعيـة الفـنـان ونـابة
الــفــنــانــ مــؤســســتــان عــاطــتــان
شــغــلـــتــهــمــا جـــبــايــة االمــوال من
ــكن جــمــعــهــمــا في الــفـــنــانــ و
مـــؤســــســــة واحــــده امـــا فـي هـــذه

الـظــروف الـسـيـئــة فـعـلـى الـفـنـان ان
ستـعيـد الثـقة بنـفسه ويـحصـنها من
االنزق واال يـامال من السلـطة شروى
نـقـيــر فـاالعـتــمـاد عــلى الـنـفس/100
 100هـــــو االســــاس فـي مــــثـل هــــذه

الظروف.
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- بــرأيك احلـكـومـة الـعــراقـيـة بـشـكل
عـام ووزارة الــثــقــافـة بــشــكل خـاص
كــامــلــة االركــان ?! وهل هي نــاجــحـة
ـثل الـدولة لـدرجة انـتـاج جيل واع 
في دول الــــعــــالم ?! الــــدولـــة ووزارة
الـثـقـافــة احلـالـيـتــان ال عال قـة لـهـمـا
بــالـــفن عــمــومــا ال من بــعــيــد وال من
قـريب سوى الـتـشدق بـعض االحـيان
باسناد الفن فما دام شان الدولة هذا
ثلها فكيف يـتيسر لها انـشاء جيل 
ــهــرجــانــات ومـــا نــســمــعه من في ا
اخبـار فـوز بـعض الـفنـانـ بـجـوائز
خارج الـبلـد ما هـو اال مجـهود فردي

يــقـــوم به الــفـــنــان وعــلـى حــســابه
الشخصي

ــوهــبــة ام الـدعـم هـو مـن جـعل - ا
ــوهــبـة عــجــيل مــزهــر يــزدهــر ?! ا
ـعـمقـة والـعـمل الدؤوب والـثـقـافة ا
الذي ال يعرف التوقف هي العوامل
الـتي ادت الى ازدهاري اضـافة الى
الـدراسـات الـنظـريـة لكـل ما يـتـعلق
بـالـفـن ولم ار في حـيـاتي دعـمـا من
احــد من الــعــائــلــة فـصــاعــدا الــكل
حـــاربــوني حـــتى اجملــتـــمع وبــعــد
ؤسسات شهرتي ال انـسى موقف ا
ــســمــوعــة ــقــروءة وا االعـالمــيــة ا
والتفافها حولي ودفعي الى االمام
- هـل مــثــلت الــعــراق في لــوحــاتك
وكــــــيـف وتــــــراه مـن مــــــنــــــظــــــارك
الـشـخـصي ?! انـا اجنـز مـا يـعـتـمل
في ذاتـي ولم انـس يـــــومــــــا انـــــني
عـــــــــراقـي وبــــــــصــــــــــراوي عـــــــــلى

اخلصوص.

اط االلوان الزراعة واسلوب - تميز فن عجيل مزهر باالختراعات في الفن ! واخترعت ثالث ا
اخلاليا واستخدام الط النقي متى ومن اين جائت الفكرة وحدثنا بشكل مختصر عن تلك

ر اط ?! فلسفتي في الفنان اقدم للناسكل ما يثيرهم ويدفعهم نحو التامل والتفكيرال ان  اال
شاهد مرورا سطحيا على العمل الفني فاالساليب الثالثة التي قدمتهاكانت اختراعا بحق ا

ثقف طلبوا مني تسجيلها كمخترعات في دائرة التقييس والسيطرة لذلك ان لدرجة ان بعض ا
جميع اعمالي مثار تساؤل فاسلوب زراعة االلوان اكتشفته صدفة عندما اقوم بتحضير بعض

االلوان كيميائيا فتشكلت لدي لوحة مبهره فقمت بالتدخل الضافة بعض التفاصيل وازالة بعضها
بهر اما اسلوب اخلاليا فقد دخلت الى حمام وبهذا تمكنت من رسم اي موضوع بهذا االسلوب ا
رجالي وكانت الغرف محاطة بزجاج نصف شفاف ومرصع باشكال خماسية استوقفتني حدى
الغرف كان فيها رجل يستحم عاريا جالسا على دكة سمنتيه وعند العودة الى البيت بدات درسة
وضوع فتوصلت الى االسلوب اخلالب الجناز اللوحة وطبقته على نساء مستحمات اما هذا ا
بنية من الط وهي تتفطر باجتهات مختلفه اسلوب الرسم بالط فقد بهرتني البيوت الشعبية ا
ب كبيرة وناعمة وعميقة وسطحيه فقررت عمل لوحة مشابهه وباستعمال الط جنزت لوحة
رائغة اقتنتها وزارة الثقافة السابقة ولكني واجهت حتديات مثل مدى استمرارية بقاء الطينعلى

سطح اللوحة ثم التغلب على روتينية التفطراتوبعد جتارب مضنية تمكنت من اسيطرة على التفطر
وتوجيهه حسبما اريد باالجتاه و احلجم او الغاء الفطر نهائياوحلت لدي مشكلة ثبات الط على

ومته . سطح اللوحة ود عجيل مزهر جياد االسدي يعمل في ورشته


