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ذكرى وفاة الفنان فرج عبو النعمان.. ابنته شذى كلمتنا

فتيان اكرم الفتيان
عدد القراءات -1732

2018-03-05
سنة  34 قبل  اليوم  هذا  مثل  في 

النعمان، عبو  فرج  الفنان  توفي 

اعمدة احد  فقدنا  اليوم  ذلك  وفي 

اسمه صبح  ان  بعد  العراقي  الفن 
رمزاً في مجال الفن.

في عابرة  رحلة  عبو  رحلة  تكن  لم 
عالم الفن، اذ ولد في املوصل عام
1921 في بيئة ادبية وثقافية، تعلم
اصول الدراسة  سنوات  ومن  منها 
واملسرح والشعر  واالدب  الفن 
بتدريس بدء  وبعدها  والديكور، 
املعلمني دار  في  املجال  هذا 
القاهرة الى  انتقل  ثم  ببغداد، 

ليُكمل دراسته ويتخرج منها بدرجة البكلوريوس من كلية الفنون قسم التصوير سنة 1950، وينتقل بعدها الى روما
الفنون معهد  في  املدرسني  خيرة  من  ليكون  بغداد  الى  يعود  ثم  الشرف،  بدرجة   1954 سنة  العليا  دراسته  ليكمل 

الجميلة اضافة الى اكاديمية الفنون والذي كان من مؤسسيها.

الفن" عناصر  كتابه "علم  هي  اللحظة  هذه  وحتى  فيها  يشغلنا  ما  او  اهمها  لكن  خالدة  واعمال  طويلة  منجزات  له 
الذي وِضعَ لنا كمادة اساسية لدراسة الفن في الجامعة، هذا الكتاب الفريد في عامله والذي يتكون من جزئني كل

جزء مؤلف من حوالي 500 صفحة طُبع في ايطاليا، لم يتخرج طالب قط إال واذا درس هذا الكتاب.

كيف رحل...؟!

واُدخل سنة 1984،  االمعاء  سرطان  من  االخيرة  ايامه  يعاني  كان  بأنه  شذى  الدكتورة  ابنته  حدثتني  رحليه  وعن 
بسبب اشتداد املرض الى مستشفى ابن البيطار ليرقد فيها 4 اشهر حتى فارقنا.

ُشيع جثمان الراحل من داره الجديد في منطقة الغدير وسط حشد كبير من طلبة واساتذة وموظفني كلية الفنون في
غني ومحمد  الشيخلي  واسماعيل  حسن  وفائق  املختار  ومخلد  حيدر  كاظم  الراحل  الفن  عمالقة  معهم  وكان  بغداد 

حاز ھذا على إعجاب
٢٠ ألف  من مشاركةأعجبني
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حكمت ولفيف من املحبني واالقارب، ليدفن في مقبرة كنيسة القديس يوسف في بغداد.

تقول الدكتورة شذى كنت حينها في صف الرابع بقسم التصميم في اكاديمية الفنون ولن انسى كيف ُحمل والدي
في ذلك اليوم وكيف اكتضت الكنيسة واملقبرة باملشيعني، وكان يوم تحول كبير بالنسبة لعائلتنا الصغيرة.

الفنية ادون لكم ادناه موقع الراحل فرج عبو النعمان الذي انشأته ابنته لتوثيق مسيرته ولتصفح منجزاته واعماله 

الفنية.

لتصفح املوقع اضغط هنا

» فیديو.. فنان بريطاني يصنع أعمال فنیة من وسائط تخزين البیانات
القراءات -660

» محمود ياسین يعتزل الفن نھائیاً.. ما السبب؟
القراءات -929

» ھذا مانشره "سیلفستر ستالون" عن فیلم رامبو الجزء الخامس
القراءات -813

» مصر.. فیلم "يوم الدين" ينافس على جائزة األوسكار
القراءات -634

» نجم مصري يشارك نیكوالس كیج في فیلمه القادم
القراءات -822

» معرض الفنان البلجیكي "مارك فان كوينبیرغ" في لبنان
القراءات -875

  

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

إضافة تعلیق...

حاز ھذا على إعجاب ٢٠ ألف  من األشخاص. كن األول من بین أصدقائك. مشاركةأعجبني
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