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مواطن یسلم وزارة الثقافة العراقیة لوحة مفقودة للفنان الرائد فرج عبو

[JUSTIFY]

سلم مواطن عراقي لوزارة الثقافة لوحة كانت مفقودة للفنان العراقي الرائد فرج عبو، مبینا أنھ وجدھا لدى أطفال وسط بغداد في عام
2003، وتعد واحدة من بین سبعة آالف قطعة تشكیلیة ما زالت مفقودة بحسب المفتش العام للوزارة.

وذكرت الوزارة في بیان لھا، الیوم األحد، أن المواطن العراقي ماھر خزعل فتحي الذي وصفتھ بالغیور سلم المفتش العام لوزارة الثقافة
صالح صاحب شاكر، لوحة تشكیلیة مفقودة للفنان العراقي العالمي الراحل فرج عبو من في دیوان الوزارة.

ونقل البیان عن فتحي قولھ “منذ عام 2003 أحتفظ بھذه اللوحة الفنیة، بعد أن وجدتھا لدى أطفال في منطقة عالوي الحلة ببغداد، والیوم
أودعتھا في أیدي أمینة وخاصة مفتش عام الثقافة ومكتبھ كي تنظم الى قاعات العرض الخاصة بھا”.

وتعرضت المتاحف والمؤسسات الثقافیة في العراق إلى موجة نھب وتدمیر في أعقاب االحتالل األمریكي للبالد، ودخول القوات
األمریكیة إلى بغداد یوم 9 نیسان أبریل 2003، استمرت مدة طویلة وتسببت في فقدان العراق لجزء كبیر من ترائھا الثقافي.

وقدم المفتش العام صالح صاحب شاكر للمواطن ھدیة تذكاریة بالمناسبة ومكافأة “لما قدمھ لوطنھ العراق وحفاظھ على إحدى مكنونات
الفن التشكیلي العراقي”.

وقال المفتش العام “نبارك الحس الوطني الذي یمتلكھ ھذا المواطن المخلص الغیور، ونأمل ان یأخذ اآلخرون دورھم الوطني في التحري
وإیصال ھذه الثروة الفنیة الرائدة المفقودة، ومحاولة إرجاعھا الى وزارة الثقافة، والمتاحف األخرى”، مبینا أنھا “تعبر عن حقبة تأریخیة
مھمة من تأریخ الفن العراقي الحدیث، وإستعادتھا ھو إثراء لإلرث الفني والحضاري الذي یعكس عمق جذور ما أرساه رواد ھذا الفن

وأوصلوه الى العالمیة”.

وكشف المفتش أن “ھناك أكثر من سبعة آالف من األعمال التشكیلیة والنحتیھ مفقودة حتى اآلن، من بینھا أعماالً تعود لفنانین من أیام
الرواد وفترتي الخمسینات والستینات أمثال جواد سلیم ، وفائق حسن ، وشاكر حسن آل سعید ، وعالء بشیر ، وحافظ الدروبي ،

وغیرھم”.
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وذكر البیان أن عملیة التسلیم جرت بحضور المدیر العام لدائرة الفنون التشكیلیة جمال العتابي ، ومدیر المتحف الوطني للفن الحدیث
سالم عطا صبري، ومتخصصین من المكتب، مضیفا أن ھذه اإلستعادة “تعد جزءا من فاعلیة عمل مكتب مفتش عام وزارة الثقافة

المستمرة إلسترداد جمیع األعمال التي فقدت عام 2003″، مبینا أنھ “تمت إعادة ما یقارب 733 لوحة لعمالقة العراق في ھذا المیدان”.

یذكر أن الفنان الرائد فرج عبو النعمان مولود في الموصل عام 1921، ودرس الرسم وحصل على دبلوم فنون جمیلة من جامعة القاھرة
عام 1950، وبكالوریوس من أكادیمیة الفنون الجمیلة في روما عام 1954، وأقام عدة معارض شخصیة للتشكیل في أعوام 1963 –

1965 – 1971، في أعمالھ إستلھم الطبیعة والفولكلور واألزیاء والتقالید، ومن ثم تبلورت شخصیتھ الفنیة بإستخدامھ الزخرفة
[JUSTIFY/].اإلسالمیة في لوحاتھ التجریدیة حتى وفاتھ عام 1984 .وفقا لما نشر بصحیفة اصوات العراق

تمیز بمتابعة أخبار الفنون عبر جوال فنون الخلیج نضع بین یدیك أخبار المسابقات والمعارض من التشكیل والتصویر والنحت والخط
العربي والكاریكاتیر والفن الرقمي والندوات والمحاضرات
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