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الفن التجريدي

ـلـتـقى الـعــراقي لـلـثـقــافـة والـفـنـون في يـقـيـم ا
الـعاصمـة االردنية عـمان في الـساعة الـسابعة
من مساء اليوم الثالثاء جلسة في بيت الثقافة
والـفـنون مـحـورهـا(الـفن ومـحـنـة الـتاريـخ ..قراءة في
االنتـهاكـات الـتي تعـرضت لـها الـثقـافـة والفـنون بـعد
غزو الـعراق من  9 نيسان   2003 الى  9 نيسان
: محمد  2019 ) ويشارك في اجللسة كل من الفنان

العامري ضياء الراوي وصالح عباس.

رسالة عمان
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ينال إعجابه. 
يـبـحث هـذا اإلسـلــوب عن من يُـمـثـله
في انـحاء العـالم دون اي موضـوعية

ام غاية.
درسة  ,هي القاعدة األولى في هذه ا
الــــــلــــــون وهـي اســــــاس اجلــــــمــــــال

الــفن الــتـــجــريــدي كــبـــاقي جــمــيع
اإلجتـاهــات الـتـشــكـيــلـيــة هي هـبـة
عـظــيـمـة اعــطـاهــا الـله وعــظم بـهـا
الـفــنـان الـتـشـكــيـلي. وكـمـا جنـد ان
لـغـات الـعـالم مـخـتـلـفـة ,ايـضـآ هـذا
جنده في الـلـغات الـتشـكيـليـة.  لكل
إنسـان له لغـة يتـحدث بـها ويـشرح
لــآلخـريـن طـريــقـة حــيـاته وافــكـاره
ويــشـــرح األشــيـــاء الــتـي تــدور في
ذاكـــرته.  ايـــضـــآ فـي لـــغـــات الـــفن
الـتشـكـيلي.  وكـمـا جند فـي اللـغات
الناطـقة  لغـات مسـتخدمـة اكثر من
غيـرها في اجملتـمعات ,ايضـآ هناك
ـيل لها فـنان اساليب تـشكيـلية 

اكـثر من غـيرها ,لكن األصل واحد.
الــلـغـة الـنـاطـقــة هي لـغـة الـتـفـاهم,
ولـغة الـفن هي لـغة الـتعـبـير فـليس
من خـالف فــــاصل ,بل من مـــــيــــول
ومـوهبـة. علـمآ ان الـلـغات الـناطـقة
حتــتــاج الى تــرجــمــة من لــغــة الى
أخرى ,جنـد ان الـفن اليـحـتـاج الى
ــهـتــمـ تــرجــمـة ,وخـاصــة لـدى ا
.  يقـول الـفـنـان الروسي ـغـرمـ وا
Muhadin Ki- مهـاديـن كيـشـيف
 . shevعــلى الــلــوحــة الــفــنــيـة ان
تـكـون جـمـيــلـة في اي اسـلـوب كـان

تــصـمــيـمــهـا.  وإذا اردنــا ان نـرسم
لوحات جتريدية ام ننحت مواضيع
جتـريـدية يـجب ان تـكـون لـنا ثـقـافة
مــدرسـيــة ومــخـتــصـة  ,و الـلــوحـة
الـتــجـريــديـة اجلــيـدة الــتـصــمـيم ال
تـأتي من فـاعل الـصـدفـة والـعـفـويـة
بل إنــهــا حتــمل مــقــيــاس وقــواعــد
اساسـية كمـا هي اللوحة الـواقعية.
ويـــضـــيـف. إن الـــفن الـــتـــجـــريـــدي
اصــعب من الــواقــعي النـه يــحــتـاج
لـــدقــة وأن اليـــنــقـص ام يــزيـــد فــيه
شيء. . يخطء الـتـفكـيـر من يظن ان
عـاصر والفن الـتجـريدي هو الـفن ا
ســهل الــتــصـمــيم لــدى اي إنــسـان,
ويــخــطئ اجلـمــهــور الـذي اليــعـرف

فاهيم. هذه ا
يقول الـباحث التشكـيلي عبد القادر
اخلـلـيل.  لـقـد مــضى اكـثـر من مـئـة
ســـنـــة عــــلى ظـــهـــور هـــذا اإلجتـــاه
الـــتــشــكـــيــلي وذلك بـــعــد ان خــطى
خـطــواته األولـى في عـام  1910في
لــوحــة الــفــنــان الـــروسي بــاســيــله
كـــانـــديـــنـــســـكي . حـــتى اآلن الـــفن
ـفهـومية التـجريـدي يعـاني مشـقة ا
عـنـد اكـثـريـة اجملـتـمـعـات. عـلـمـأ ان
الــفن الــتـــجــريــدي يــقــيم في افــخم

ــنــازل وفي أعــظم مــتــاحف الــفن, ا
وتعاجله الصحـافة صباحآ ومساء,
وتُـنــشـر اعــمـال كـثــيـرة في اجملالت
اخملـــتـــصـــة ,لـــكن حـــتى اآلن جنـــد
األسـئــلـة عن هــذا اإلجتـاه . اســئـلـة
سـلــبـيــة اكـثـر مـن ايـجــابـيـة ,وهـذا
احلدث اليخص شعب واحد بل عند
ـكن عـامــة الــشــعــوب. ويــضـيـف. 
التأكيد بأنه لم يحصل على التفاهم
احلـــقـــيـــقي ولـم يُـــعـــطى الـــنـــظـــرة
احلـديثـة الـتي تـسمح ان يـسـتوعب
ــنــجــزات الـــنــاظــرين جــمــال تــلك ا
الفنية.  هل هناك أمور أخرى?   فما

هي?
هـل هـــنــــاك من يــــعــــمل بــــهـــذا -

اإلسلوب دون ان يؤمن بهذا الفن?
ـنـتـجــ لـهـذا الـفن هل كـثــرة ا -
فـاضت أعـمـالـهم وأتـوا في الـتـخـمة

البصرية عند اجملتمع? 
ام هل التـقلـيد واإلعـادة جعـلوا -

من هذا الفن اسلوب سهل?
يـعرف من يـعـرف الـفن الـتـجـريـدي ,
انه اليــــتـــعـــاطف مـع احلـــيـــقـــيـــقـــة
اخلــارجـيـة ولــهـذا يـرفض الـتــقـلـيـد
ـآخـوذ مـن الـطـبـيـعــة. لـكن يـسـيئ ا
ــــذهب مـن هم يــــرســــمـــوا لـــهــــذا ا
مـواضـيع أخـذت من فـنـانـ آخـرين
ــقــربــ والــبــعــيــدين. لألسف من ا
ـنـشـورات ــعـارض وا نـشـاهـد في ا
اخلاصـة عند بـعض الفنـان اشياء
تـــعــاد وتــعــاد ,وأشــيــاء أخــذت من
مـنـجـزات غيـرهم. لـيس عـلى الـنـاقد
ان يشيـر لكل هذا ,لكُن حطـمنا الفن
سـؤل بكـامله. صـاالت العـرض وا
ـعارض هم الـذين يجب عـليهم عن ا
احلـذر والتـحذير. وعـليـهم ايضآ ان
يــخـــتــاروا مــواضــيع مـن مــخــتــلف
ــا ــذاهب ,حــتـى يــجــد كـل فــرد  ا

التصميمي. 
يستخـدم اللغة البصـرية مع التعبير

اخملتلف.
فـيه تسـيـطـر اهـمـية الـبـسـاطـة التي
تًـــشــــاهـــد في اشــــيـــائـه اجملـــســـدة.
ويـسـمح إلدخـال مظـاهـر لـونـية دون

استخدام احلن .
تقـد خواصه تعـود ألشياء عـقيدية
وبـراءة في الـضـمــيـر غـيـر مـوجـودة

في فعاليات ام أفكار حقيقية. 
اضـــيف وأقـــول ,إن الـــعـــائق الـــذي
يــؤزى هــذا اإلجتــاه هم من فــنــانــ
هـذا اإلجتـاه,الـبــعض يـعـانـقـوا هـذا
وهــــــذا ـــــــان به , ــــــذهـب دون اإل ا

سييء جدآ.  ا
ية استقبلت تاحف الـعا كثيرا من ا
وحـضـنت الـفن الـتـجـريـدي وفـتـحت
صاالت عرض إلجناز  معارض فنية,
ــتـــاحف جنــد وفي طـــلــيـــعــة تـــلك ا
Guggenheim مــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـف 
غــوغـيـنـهــا وفـروعه في اوربـا. من
نيورك الى بلـباو. وفيينا ,الى دبي .
تـحف لهـا الفضل في  صـاالت هذا ا
ــدرسـة ,مــنــذ ان بث وعــرض هــذه ا
وصلت آل سالومون غوغينها الى
نيـويورك في  1941قادمـة من اوربا
ألسـباب احلـرب الـثـانـية ,بـدأت هذه
الـعـائـلـة في تـشـجـيع  وفي شـراء ثم
لكن عـرض مـنتـجـات هـذا األسـلوب ,
تحف اخلصوصية في ليست لهذا ا

الــتـجــريــدي. بل انه يــعـرض جــمـيع
اإلجتــاهـات وبــصـورة خــاصــة الـفن

احلديث. 
اول مـــــتـــــحـف مـــــخـــــتص فـي هــــذا
اإلسلـوب هو متحف الـفن التجريدي
في  مــديـنــة قـويـنــقـة فـي اسـبــانـيـا,
ـــتــحف الــوحــيــد الــذي وهــذا هــو ا
يـخـتص في الـفـن الـتـجـريـدي.والذي

 إفتتاحه  في  1966 /7 /1
ـتحف هـو من النـموذج  منـزل هذا ا
ـــعـــلـــقـــة الـــقـــد  ,في الــــبـــيـــوت ا
ــديــنــة ,وهي ــشــهــورة فـي هــذه ا ا
ابنية من قرن اخلامس عشر ,يُحافظ
تـحف على مـنجـزات هامة من هـذا ا
ي ,ولو انهم لم فنان اسـبان وعا
يــخــتـصــو فـي هـذا الـألســلـوب لــكن
جــســدوا بــعـض اعــمــالــهم. ومــنــهم
بــيـكــاسـو.الــفــنـان جــريس والـفــنـان
مـيـرو.. في اإلضــافـة الى طالئع هـذا
Eduardo Chillida..اإلســـــلــــوب
Jorge Oteiza. Fernando
Zabel. Antoni Tapies. Ma-
nuel Viola. Y Luis Feito

,وآخرين 
مـتـحف الـفـن الـتـجـريـدي في مـديـنـة

قوينقه.
وضـوع في اإلشارة الى انهـي هذا ا
ان الفن الـتجـريدي يـاتي بعـد نهـاية
الـدراسـة ونـهـايـة اإلخـتـصـاص ,ولم
يــأتي من بــدايــة الــطــريق ,هــذا هــو

الـــــذي اضــــعف مـــــفــــهـــــوم الــــفن
الـتـشكـيـلـي بـصورة عـامـة  والـفن
الــتــجــريـدي بــصــورة خــاصـة في
الــدول الــعــربــيــة ,وأشــيــر ان كل
اسس الــدراســـات الــتــشــكـــيــلــيــة
والـفـنـيـة تبـدأ فـي الـواقـعـية ,وأن
الـفن الـتـجـريـدي هـو طـريق يـجب
ـرور به في ح اخلـضرمـة لدى ا
الـــفـــنـــان ,وأن إســـتـــعـــمـــال هــذا
اإلسـلـوب اليعـني الـرقص معه في
جـــمـــيع األعـــراس ,بل  حـــاضـــره
يــأتي في ســـويــعـــات خــاصــة من
حـيـاة الـفـنـان ,وهـكـذا اشـرت الى
ـاضي, جــبـابـرة الـفـن في الـقـرن ا
بـيـكـاســوا زعـيم الـتـكـعــيـبـيـة هـو
والـفنـان غريس ,امـا الفـنان مـيرو
فـهـو من زعـمـاء الـسـيـريـالـيـة ,مع

هذا جسدوا اعمال جتريدية. 
بالدنــا حتـتـاج جلــمـيع الـفــنـانـ
الــتـشـكــيـلـيـ ,والــفـنــان يـحــتـاج
لـلعـنيـايـة في منـتـجاته ,لـكن الهًم
األول الـذي اريد اإلشـارة الـيـه هو
إزالــة الــوسـاطــة في حــقــول الـفن
التشكيلي ,الوساطة تنعش بعض
األفراد لـفـتـرة من الـزمن ,لكن هي
اداة التدمير لكل ابداع فني.وح
يتكلم الفن  العربي عن نفسه دون
الـــــوســـــاطـــــة ,عـــــنــــــدئـــــذ نـــــرى
مــســـــــــــتــوى الــفن االــعــربي في

اعلى منصب.  
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وصل تنهض من جديد  جمعية التشكيلي تفتتح معرض ا

وصل احلادثة االليـمه ماساة عبارة ا
الــتي راح ضــحــيـتــهــا اكــثـر من 200
ـعرض الـذي جنحت شـهيـد  وياتي ا
اجلـمـعيـة في تـنـظـيمه  ضـمن سـلـسة
ــعـارض الــتي تــقـيــمـهــا اجلــمـعــيـة ا
لـفــنـاني احملـافــظـات  حــيث أقـيم في
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أفــتـــتح  في جـــمـــعــيـــة الـــفــنـــانــ
الــتــشـكــيــلـيــ الـعــراقــيـ صــبـاح
السبت السادس من نيسان اجلاري
مستشار رئـيس اجلمهورية لشؤون
الثقافة واألعمار ميسون الدملوجي
ومدير دائرة الفنون العامة الدكتور
عــلي عـويــد وســفـيــر سـويــسـرا في
بــغـــداد لــوكــاس غــاس والـــقــنــصل
الــثــقـافي فـي الـســفـارة الــسـويــريـة
الـسـيـد داريـو النــسـيـو  و اعـضـاء
الهيئة األدارية للجمعية وكذلك عدد
من فـنـاني الـبـصـرة ونـيـنـوى وعـدد
ــتــابــعــ واالعالمــيــ كــبــيــرمن ا

مـعـرض فـنـاني نـيـنـوى في بـغداد 
ـــعــــرض الـــذي شـــهــــد حـــضـــورا ا
جـمــاهـيــريـا واســعـا لــعـشــاق الـفن
الـتـشـكـيــلي الـعـراق وشـهـدت قـاعـة
ـعرض اجلـمـعيـة الـكـبرى لـوحـات ا
ــــوصل الــــذي أقـــيـم حتت شــــعـــارا
تنـهض من جديـد اكثر من  45عمال
فـنيـا مثـلت جتارب فـناني احملـافظة
حــــيث جــــســــدت بــــعض االعــــمـــال
ـديـنة من ـعـانـاة التي مـرت بـهـا ا ا

مــآس واحــداث خالل احــتاللــهــا من
قـبل قـوى الـظالم الـداعـشـيـة.  يـشـار
عـرض يـأتي حـمل بـطـاقات الى أن ا
مـلـونـة ورسـالـة الى الـعـالم بـأن اهل
ـــوصل هم شـــعـب يـــحب الـــعـــيش ا
بأمـان وسالم بـعـيدا عـن التـجـاذبات

الـسـيــاسـيـة واظـهــار الـوجه الـفـني
ـــتـــرعـــة بـــاألمل ـــوصل ا ـــديـــنـــة ا
واحملــــبــــة واإلبــــداع. وبــــالــــرغم من
ـآسي الـتي عـاشـتـهـا ام الـربـيـعـ ا
نـصرمة مـن تدمير خالل السـنوات ا
وقـتل وتـهــجـيـر كــوارث آخـرهـا كـان

وقت سابق مـعارض لفنـاني البصرة
وبـابل . واكـد مسـؤول اعالم جـمعـية
الـتـشكـيـليـ الـعراقـيـ فرع نـيـنوى
طــــارق الـــشــــبـــلي عــــلى ان فــــنـــاني
ـعرض احملافـظـة الذيـن شاركـو في ا
اجــــمـــــعــــو وعـــــبــــروا وحتـــــدوا في

ــدارس لــوحــاتــهم الــتي اخــتــلــفت ا
الفنـية وامتالت بغـزارة العشق الذي
يـغمر عقـولهم وقلـبوهم لونـا تشكيال
ومــسـاحــات لــتــؤشــر االلق واالبـداع
واالصـــــــرار عـــــــلـى اعـــــــادة الــــــروح
والـبسـمة لـلمـوصل الـعتـيقـة واهلـها

الــطـيــبـ وكــان شــاهـدهم  الــلـون
والتـشكـيل عـلى مسـاحات االعـمال
الــتي حتــكي قـصــة الــعـشق االزلي
ـديـنـة واهــلـهـا الـصـامـدين  بـ ا
نـــعم نـــحن نــرسـم لــلـــفــرح واحلب

واحلياة 

متحف  غوغينها وتبدو مجمسات جتريدية

متحف الفن التجريدي في مدينة قوينقه
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