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"الیاس زيات"... يعرض لوحاته الدمشقیّة في افتتاح صالة حمصیّة

 زاھريازجي

الثالثاء 07 تموز 2018

وسط حضور كثیف تم افتتاح مركز Methods الثقافي الكائن في شارع "الدبالن" بناء "الحلبي" قرب "مشفى العاصي" وذلك مساء

يوم االثنین 6/7/2009، حیث أقام الفنان التشكیلي الدمشقي "الیاس زيات" معرضاً لبعض من لوحاته في صالة "النھر الخالد" التابع

للمركز. ضم المعرض عدداً كبیراً من لوحات الفنان وصلت إلى /30/ لوحة رسمھا في أعوام متفاوتة.

لمعرفة المزيد عن المعرض موقع eHoms التقى الفنان "الیاس زيات" الذي حدثنا
قائالً: «المعرض عبارة عن لوحات جمعت من أماكن عدة وھي تعبرعن أسلوبي
الفني الذي تبدل مع مرور الزمن ومن يشاھد لوحاتي يتعرف على مراحل عملي
كفنان تشكیلي، فاللوحات تعبر عن تلك الذكريات القديمة في "دمشق" وغیرھا
من المدن السورية وھي رسمت بین عام /1956/ وعام /2005/م. معظم لوحاتي
فكرة عن  أعبر  الرسم  خالل  من  ألنني  وممیز  جريء  بشكل  الموضوعات  تتناول 

معینة ربما تكون ثورية فھناك من سیقبلھا وھناك من سیرفضھا».

حركة «لدينا  "زيات":  يقول  سورية  في  الیوم  التشكیلي  الفن  بواقع  رأيه  وعن 
في سورية والرسم عمره في بلدنا آالف السنین فتاريخنا ال تشكیلیة مھمة جداً 
الجدران ورسوم  والمسیحیة  اإلسالمیة  المنمنمات  وإنما  اللوحات  يعرف 

(الفريسك) لذا أقول أن الفن عندنا عريق جداً أكثر مما تتصورون».

شارك الفنان "الیاس زيات" في كثیر من المعارض في سورية ولكن ھذه المشاركة تعتبر األولى له في "حمص".

كما التقینا الفنان التشكیلي "محمود شیخاني" الذي حدثنا عن رأيه بالمعرض بالقول: «أنا أعرف األستاذ الفنان "الیاس" منذ زمن بعید فأنا من
طالبه فھو قدم لنا الكثیر من علمه وخبرته. لوحاته متمیزة بطريقة رسمھا األكاديمیة وكل لوحة عبارة عن فكرة بحد ذاتھا فاللوحة تحمل الطريقة

الفنیة األكاديمیة وتحمل فكرة ربما فلسفیة روحیة يعبر عنھا الفنان بلوحاته».

قاعاته متعددة وكما عرفت التقینا مع السید "طالل ديوب" من المدعوين الفتتاح المركز ومن حضور المعرض فقال لنا: «المركز جمیل جداً  أخیراً 
الفنانین مدينة  ھي  مدينتنا  أن  السیما  والفنیة  الثقافیة  التجمعات  ھذه  لمثل  نفتقر  "حمص"  في  نحن  والموسیقى  الرسم  بتعلیم  سیعنى 
أعجبني ما  أكثر  مختلفة  بطريقة  ومرسومة  ممیزة  الیوم  المعروضة  واللوحات  جداً  جمیل  المعرض  عام  بشكل  سورية.  في  األولى  والموسیقیین 

فیھا ھو تداخل األلوان وتسخیرھا من أجل فكرة واحدة».

من الجدير بالذكر أن الفنان "الیاس زيات" من موالید دمشق /1935/ حصل على مرتبة "أستاذ" في "كلیة الفنون الجمیلة" بـ"جامعة دمشق"
من العديد  في  وشارك  و"ھنغاريا"  و"مصر"  "بلغاريا"  في  التشكیلي  الفن  درس  العام/1962/.  منذ  فیھا  التدريس  مارس  وقد   /1980/ عام  في 

المعارض العالمیة والمحلیة ويعتبر من رواد الحركة التشكیلیة في سورية.

"البالیه" وفن  كالتمثیل  المسرحیة  والفنون  بأنواعه  "العزف"  "الغناء"  الموسیقیة  الفنون  لتدريس  نھجاً  اتخذ  مركز  ھو  الثقافي   Methods ومركز 
باإلضافة إلى تعلیم "الرسم التشكیلي" ويحتوي على صالة "النھر الخالد" للمعارض.
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