
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6573 - 6574 Saturday - Sunday 1-2/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6573-6574  السبت - االحد 7 من جمادى اآلخرة 1441 هـ 1-2 من شباط (فبراير) 2020م

œ«uł ezU

بغداد

 ÍuM « rN UH½dJÐ …UO(« Êu½ÒuK¹ ÊuOKOJAð

دارس على إيقاع اللوحات تالقح ا

ضيـفت قـاعة دائـرة الفـنـون العـامـة معـرضـاً للـمـشاركـ في جـائزة اإلبـداع الـعراقـية لـلـنحت
ـشاركـات  لـفني ـعرض وفـقـا لـبيـان تـلـقــــــته (الـزمـان) امس (ا واخلط لـعام  2019 وشـمل ا
الـنــحت واخلط الـعـربـي وتـضـمن عـرض  15 لـوحــة فـنـيــــــــة لــلـخط الـعـربي  22 عـمالً حلـقل

النحت) . 
عرض بـالتعـاون مع قسم الفـعاليـات الثقـافية في ـدير العـام للدائـرة علي عويـد الذي افتـتح  ا وقال ا
بادرة وزير الثقـافة عبد األمير احلمداني عرض جـاء لألعمال الفنية اإلبـداعية و وزارة الثقافة (إن ا
ـيـز وبـاألخص الـفـائزون لـلنـحت واخلط إذ قـدم فـيه الـفـنـانـون أعـــــــــــــمـاالً فـنيـة بـشـكل إبـداعي 
باجلائزة األولى عن حقل اخلط العربي الـفنان عوني عادل النقاش من مـحافظة كركوك والفائز األول
ـثـابـة الـتـكـر ــعـرض  عن حـقـل الـنـحت الـفـنـان صـالـح هـادي الـكـنـاني من مـحــافـظـة ديـالى ويـأتي هـذا ا

إلبداعهم).

رسالة بغداد
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ومـن جــــانــــبه قــــال نـــــائب رئــــيس
اجلمعية الـفنان حسن ابراهيم قال
( لقد دابت اجلـمعية وفي مطلع كل
عـام على اقـامـة معـرضهـا السـنوي
وفيـه نوجه الـدعوة لـكافـة الفـنان
الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيـ لـيـقـدمـوا
اعــمـالـهـم الـتـشــكـيــلـيــة وان يـكـون
حـداثياً وان يـقدم جتربـته اخلاصة
ــوضـوع فــلـكل امــا عـلـى صـعــيـد ا
فـنـان احلـريـة بـاالخـتـيـار ولـكن في
ـعرض بـالتـحديـد ان يتـفاعل هذا ا

الفنان بشكل مباشر او غير مباشر
مع احــداث الــبـلــد عــلى الــصــعــيـد
االجــــــتــــــمــــــاعـي والــــــســــــيــــــاسي
واالقتصادي لـيؤكد الفنان على انه
مـــراة عــــاكـــســــة لـــلــــواقع الــــفـــني
والـثقـافي بالـتـالي جتد ان االعـمال
الـتي عـرضت الـيـوم كانـت تـختـلف
مـــوضـــوعــاتـــهـــا ومــضـــامـــيــنـــهــا
ومدارسـها ابدع فـيها كل من شارك
عـرض السـنوي لـلجـمعـية الذي بـا
هــو نـتـاج مــسـتــمـر مـطــلع كل عـام
شهد الـتشكيلي تـؤكد استمراريـة ا

العراقي ).
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ـيـاء حـسـ الـفـنـانـة الـتـشـكـيـلـيـة 
ــــعــــرض الى الــــتي شــــاركـت في ا
جـــانب عــشـــرات الــتـــشــكـــيــلـــيــات
ـعرض العـراقـيات قـالت ( ان هذا ا

ـــهـــمـــة الـــتي ـــعــــارض ا من اهم ا
احــــرص عـــــلـى ان اشـــــارك به رغم
انـــني اشـــارك في كـــافـــة مـــعــارض
عـرض الـيوم نـنتـظره اجلـمـعيـة وا
ــعـارض مــطــلع كل عــام كــونه من ا
دارس ـمـيـزة النه يـجـمع جـمـيع ا ا
الـتـشكـيـلـية من خالل االعـمـال التي
يـقــدمــهـا اســاتــذه وفــنـانــون كــبـار
ورواد وشـــــبــــاب وهـــــو مـــــعــــرض
واضـيعه والوانه لـيكون شـمولي 
عرض خيمـة اجلمعية التي تلملم ا
جــمــيع الــتــشــكــيــلــيــ مـن بــغـداد

واحملـافظات والـيوم شاركت
بــلــوحــة جتــســد االنــطالقــة
واحلـــريـــة والـــتـــمـــرد عـــلى
الواقع وضـد كل ماهو مسئ
لـلـحـياة  وهـي تمـس الواقع
احلــالي وهي شـمــولـيـة وان
اللوحات التي عرضت اليوم
تـبــشـر بـخــيـر ورائــعـة جـدا
ـــــــدارس وهـي جتـــــــســـــــد ا
تعددة بكل احترافية ودقة ا
ومـهنـيـة في مـجـاالت الرسم
والــنــحت واخلــزف حــقـا ان
ــعـــرض تـــظــاهـــرة فــنـــيــة ا
تـشكيـلية  جـيدة جنحت فيه
ـــــتــــمــــزه من الـــــنــــخــــبــــة ا
التشكـيلي سواء من بغداد
ام احملــافـظــات الــعــراقــيـة )
وعـلى الـصـعـيـد الـشـخـصي
االن اعـد مـعـرضـا شـخـصـيا

فـي الــرسـم وســـيــعـــلـن عن مـــكــان
ووقته قريبا .
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ــعـرض اكــثـر من 80 وشـارك في ا
فـنــانــة وفــنـانــاً في حــقــول الـرسم
والــــنـــحت واخلــــزف يـــجــــســـدون
ـدارس الـتشـكـيلـية ومن مـخـتلف ا

الرواد والشباب خملتلف االعمار 
وتـافت جلـنـة اخـتـيـار االعـمـال من
الـفــنــانــ فــاخــر مــحــمـد  حــسن
ابـــراهــــيم  قـــاسم نــــايف  قـــاسم
حـمزة  سـتار لـقـمان  حـسام عـبد

احملــــسـن  طه وهــــيب  ســــعــــد
الــربـيــعي  عــلـوان الــعــلـواني 
مـــــــحـــــــمــــــد شـــــــوقـي  بـــــــاسم
الـعـصـمـاوي  مـحـمـد الـكنـاني 
ســـعــد الــعـــاني وضــيـــاء حــسن
الــتــصـمــيم وتــصــويــر االعــمـال
ســــمــــيـــر مــــرزه . الــــتـــصــــويـــر
ــلــيـجي الـفــوتــغــرافي حـســ ا
وحـــســ مــطــشــر .الـــتــنــضــيــد
االلكـتـروني مراد ابـراهـيم ورشا
بـاسم وتـنـظـيم الـلـوحـات جمـعه

شمران وصباح حمد .

ــســتــشــارة بــرئــاسـة افــتــتــحت ا
اجلــمـهـوريـة مـيـسـون الـدمـلـوجي
ـــعـــرض الـــســنـــوي جلـــمـــعـــيــة ا
الـفـنـان الـتـشـكيـلـيـ العـراقـي
رئــيس جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيــ
الــــعـــراقــــيــــ وشــــارك في حــــفل
االفــتــتــاح الــفــنــان الــرائــد ســعــد
ـــثـــقـــفــ الــطـــائي وحـــشـــد من ا
عرض واالعالميـ  وشارك في ا
اكــــثـــر من  100فـــنــــانـــة وفـــنـــان
جــســدوا في اعـــمــالــهـم بــحــقــول
الـــــــرسـم والـــــــنـــــــحـت واخلــــــزف
ابـــداعــاتـــهم الــتي لـــونــوا فـــيــهــا
احلـــيــاة والــطــبــيـــعــة الى جــانب

الـتـنـظـيم الذي ظـهـر بـاروع صوره
عنـدما ابـهر عـرض االعمـال الفـنية
في الـقـاعة الـكبـرى للـجمـعيـة التي
ـعرض صـباح الـسبت احتـضنت ا
اخلامس والعشرين من كانون ثان
اضي وبذلك تؤكـد اجلمعية انها ا
ماضـية لبث روح اجلـمال واالبداع
ـشـهـد الـتـشـكـيـلي الـعـراقي  فـي ا
الفنان قاسم سـبتي قال ( معرضنا
السنوي لـلعام احلالي مختلف عن
عارض الـسابقة حيث الكـثير من ا
ـــــقــــرر ان يـــــكــــون اول كــــان من ا
مــعـرض لـدورة انـتـخـابـيـة جـديـدة
لـكن الـظـروف االسـتـثـنـائـية حـالت

دون اجــراء االنــتــخـــابــات ومن ثم
مـدد عــمل الــهــيــئـة االداريــة ســتـة
اشـهـر ولـكـنـنــا لن نـبـقى مـكـتـوفي
االيـــــدي دون ان نــــــبث احلــــــيـــــاة
واجلـمال في ظـروف تـكـاد توصف
باالستثـنائيـة حيث يستـمر الدمار
بــكل انــواعه ضــد ابــنــاء الــوطن )
واضـاف ( سيـستـمـر منـهجـنا ولن
وت نـتـوقف عن مـواجـهـة ثـقـافـة ا
بــالــتــواصل مع االبــداع وبث روح
اجلــمــال واحملـبــة من خالل اقــامـة

الـفـعـاليـات اخملـتـلفـة ويـقـينـا انـها
سالحـــنـــا الــوحـــيـــد امـــام صــورة
الــــدمــــار والـــدمــــاء الــــتي حتـــاول
نفلتة غرسها في قلوب ليشات ا ا

العراقي ).
عرض  مؤكـدا ان ( هذه الفعـالية ا
الـــســنـــوي لـــلــعـــام احلـــالي الــذي
اعــتـدنـا اقــامـته مع مــطـلع كل عـام
ــعـارض الــذي يـعـد يــعـد من اهم ا
تـعة بـ اروقة اجلـمال سـياحـة 
تجدد وهو مزيج واالبداع والفن ا
من جتــارب نــاضــجــة بــ اجــيـال
واسـالــيب مــخــتـلــفــة وانه رســالـة
ـا يــجـري عـلى ارض سـالم وحتـد 
الـوطـن ونـحن مــاضــون في طـريق
احلـــــضــــــارة والـــــرقي ولـن تـــــقف
خـطـواتـنـا نـحـو الـنـجـاح واحملـبـة

واالبداع) . 

غربية كنزة العاقل لـ(الزمان) : ا
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ــؤتـمـرات والــقـضـايـا الـثــقـافـات وا
اخملــتــلــفــة الـتـي يـتــنــاولــونــهـا في
لـوحــاتــهم وبــالــتــالي ذلك الــتــنـوع
واالنفـتـاح على اآلخـر يثـقف الفـنان
وهــذا مـهم جـداً في مـسـار أي فـنـان

تشكيلي.
Õu²H  “«uł

{ ماهو الفن بالنسبة لك?
- الفن بـالـنسـبة لي هـو جواز سـفر
مــفـتـوح حــول الـعـالـم وهـو رسـالـة
سالم بـــألـــوان احلـــيـــاة فـــمن خالل

أعــمــالي أجــد ذلك الــسالم الــروحي
الـــذي أبــحـث عــنه وأعـــبــر عـــنه في
لــوحــاتـي وأبــرزه لــلــعــلن في شــكل
ـعـنى تـشـكـيـلي له دالالت مـعـيـنـة 
الرؤية التي تبرز لآلخر سواء كانت
واقعية إنطبـاعية أو رمزية سريالية
أم جتـريديـة أم رومانسـية أم غـيرها
ــدارس فـهـي تـعــبـر عــلى إخــتالف ا
بـشـكل مـتمـيـز عن الـفنـان فـهي مرآة
عاكـسـة وبـالتـالي فـالـفنـان الـصادق
مع لـــوحـــته يـــعـــبـــر بـــوابــة الـــزمن

ـاً آخـر لـيـعـبـر ويـصـنع لـنـفـسه عـا
عـنـه أكثـر مـنـه وهذا هـو نـوع الـفن

الذي أفضله.
فــكــلـــمــا كــان الــفـــنــان صــادقــاً في
إحـســاسه الــفــني أثــنـاء تــشــكــيـله
لـلـعـمل الفـني كـلـما كـان ذلك الـعمل
ذا مـــعــنـى وســهـالً ونـــاقالً لـــرؤيــة
الفـنان التـشكيـلية فـالرسام بـصفة
عامـة ال يـقول شـيـئاً أنه يـصمت”
كـمـا عـبـر عـن ذلك ريـجـيس دوبـري
وبــالــتــالي فــعــمل الــفــنــان هــو من
يــتـحـدث نـيـابـة عــنه فـالـفن شـغف
ـــتـــلـــكــونـه إمــا أن قالئـل هم من 
تـكــون فـنـانـاً أو ال تــكـون ألن الـفن
روح ال تــقــبل الــنــواقص والــفــنــان

دارس. أخالق تدرس في ا
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{ هل بـرأيك الـفـنـان هـو نـتـاج الـدراسة
ية أم هو نتاج احلالة اإلبداعية?  األكاد
- الـتشـكـيل يحـتاج بـشـكل أساسي
ــمــزوجــة بــالــذوق ــوهــبـــة ا إلى ا
واإلحـساس الفني فـقد يكـون فناناً
يا يا وقد يكون أكاد رساماً أكاد
وليس فناناً وقـد يكون فناناً مبدعاً
حــتى لــو لم يـكـن أكـادمــيــا فـهــنـاك
الــعــديــد من الـــفــنــانــ الــذين ذاع
يـا ولم يـتلـقوا تـكويـنا صـيـتهم عـا
ياً و هذا هو الفنان احلقيقي أكاد
ـوهبـته الربـانية الذي قـد يتـفوق 
ويـــبـــدع لـــنـــا لــــوحـــات غـــايـــة في
ـرور ــنع مـن ا اجلــمــال وهـذا ال 
ـرحـلـة تكـويـنـيـة مـعـينـة من أجل
ــوهـبـة أكـثـر وأكـثـر وتـعـلم صـقل ا

أسالـيب مـخـتـلفـة قـد تـسـاعد في
بدع ألعماله. تطوير ا

{ أخيرا كـلمة حملـبى الفن التـشكيلى
فى الوطن العربى?

بـالـنـسـبـة لي الـفـنـان الـتـشـكيـلي
يسـتجدي الـهدوء من خالل الفن
ــــليء فـي خـــضـم هـــذا الــــواقع ا
بـالتـناقـضات فـالريـشة والـلون ال
تـغــيـر الـعـالم بل تـطـبـعه بـصـمـة
لـلـتاريخ وأنـا كـفـنانـة تـشـكيـلـية
جــزء ال يــتــجــزأ من هــذا الــعــالم
ــــيل لــــلــــعــــنف الـــذي أصــــبـح 
واحلــرب أكـــثـــر من الــســـلم وفي
ـتـنـاقـد وفي خـضم هـذا الـواقع ا
رحـلــة الــبـحث عن الــذات أحـاول
رسم الــتــفـاؤل ولــو بــشــكل غــيـر
مبـاشر وإيصال معـنى مع عبر
الـلــوحـة الــتي قـد حتــمل قـراءات
مـــتــــعـــددة.وأحب أن أشـــيـــر إلى
ظهور فئة تعرض أعمالها بداعي
أنـهـا جتـريــديـة وهي تـفـتـقـر ألي
جـمـالـيـة أو حس ذوقي وفـني بل
مـجــرد شـخــبـطــات تـنـسـب لـلـفن
الـتــجـريـدي وهـو بــراء مـنـهـا وال
تـعـبـر عن الـفـن احلـقـيـقي بل عن
تـلكون بـعض الدخالء الـذين ال 
تـون للفن اجلمالـية الـفنيـة وال 
التشكيـلي بأية صلة والتي يجب
أن ال تقبل أعمـالهم للعرض ألنها
تـتـنـاقض مـع األهـداف الـسـامـيـة
لـلـفن الـتـشـكـيـلي احلـقيـقي الـتي
هو التـعبير عن مضـام جمالية

برقي لوني وإبداعي.

{ فى الــبــدايــة نــود أن نــعــرف من هى
كنزة العاقل?

- كـنـزة الـعـاقـل فـنـانـة تـشـكـيـلـيـة
مغـربيـة وأستـاذة الفن الـتشـكيلي
ـــركــز تــكــوين وتـــنــمــيــة قــدرات
الـشــبـاب ومــؤطـرة ورشــات فـنــيـة
لألطفـال عضو في: نقابـة الفنان
ـغــاربــة وجتـمع الــتـشــكــيـلــيــ ا
فنانون بال حدود فاعلة جماعية. 
{ ما الـشيء الـذي يـحـرك داخلك حس

الفنانة لتبدعي عبر الريشة واأللوان?
- حــيـنــمـا أنــسج خــيـوط لــوحـتي
عـلى ســجـاد أبــيض وأنــثـر عــبـيـر
ألـواني عـلـيهـا أنـدمج في سـحـرها
وأنغـمس فـيـهـا تنـطـلق هـمـساتي
فـي عــنــان ســـمــائـــهــا الــنـــاصــعــة
الـبياض تـدفئ أوصالي وتـغمرني
بــطــيف طــفـولــتي الــنــاضــجـة فيَّ
يغمرني السـرور والفرح والبهجة
فـهي لوحـة ليسـت كباقي الـلوحات
هي ولـيدي الـذي أرتبط مـعه بحبل
ســــري ولــــيــــدي الــــذي أتــــرفع به

بـــأحــاســيس تــنــبـــعث من داخــلي
لــوحـتي هي نــتـاج غـزل مـجــتـمـعي
أبــحث لــهـا دائــمــا عن لــون الـعــفـة
الـــذي يـــحـــتـــوي أصــــابـــعي الـــتي
أمـررهـا في كل بـقـعـة من ثـنـايـاهـا
أتـغــزل بــهـا تــارة أحــضـنــهــا تـارة
أفارقـهـا وأبـتـعد عـنـهـا تـارة أخرى
هو فـراق الشوق الـذي يعيدني إلي
والـــذي يــنــبــعث مــنـي ويــبــعث فيّ
مزوج بسحر بذلك اللون الساحر ا
لـون آخــر هـو ســر مــهـجــتي الـذي
أعــبــر بـه عن تــطــلــعـــاتي الــفــنــيــة
بـرمـزيـته ودالالته الـغـنـيـة أسـتـقي
مــنه مــعـانــيه وأســقي بــهـا قــمـاش
لــوحــتي ونــنــصـــهــر مع بــعــضــنــا

البعض لنكون كيانا واحداً.
{ مـــا هي احملـــطـــات الـــتي مـــر مـــنـــهــا

مسارك الفني?
ـحـطات عـديدة مـتنـوعة -  مررت 
ومــخــتــلــفـة فــدراســتي لــلــفن بــعـد
مرحلة الـتعليم اإلعدادي كانت على
يـد فنـانـة روسـيـة وكانـت بالـنـسـبة

لي مـــحـــطـــة مـــهــــمـــة في حـــيـــاتي
وجتـربــة غـايــة في األهــمـيــة أغـنت
ـعـرفـي وفـتـحت أمـامي رصـيـدي ا
نـوافـذ لــروافـد مـتـعـددة بـاإلضـافـة
لــذلـك مــشـــاركــتي فـي الــعـــديــد من
ـهــرجـانـات ـلــتـقـيــات الـفـنــيـة وا ا
تنوعة ساهمت الوطنية والدولية ا
ـعـرفي في خـلق نــوع من الـتالقح ا
ختلف الدول بيني وب الفنان 
دارس الفنية التشكيلية ومختلف ا
الــتي يـــنــتــمـــون إلــيــهـــا وبــتــعــدد
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بغداد 
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عرض الفانان الرائد سعد الطائي في جانب من وقائع افتتاح ا

عرض حضور كثيف من زوار ا

عرض ياء حس تشارك في ا زائرات للمعرضالتشكيلية 


