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افتتاح معرض الفنان السوري يوسف
عبدلكي في غاليري االندى.. اليوم

تم نشره في االثنين 25 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساًء

افتتاح معرض الفنان السوري يوسف عبدلكي
في غاليري االندى.. اليوم

من السابعة  الساعة  في  يفتتح  الدستور:   – عمان 
والفنون للثقافة  االندى  دار  غاليري  في  اليوم  مساء 

عبدلكي يوسف  المعروف  للفنان  الشخصي  المعرض 

والفنان  1951 عام  »سوريا«  القامشلي  في  المولود 
يحمل شهادة الدكتوراة في الفنون في جامعة باريس

الثامنة.

وقد قدم الفنان عبدلكي منذالعام 1973 مجموعة من
واالوروبي، العربي  العالم  في  الشخصية  المعارض 

اضافة الى مشاركاته الجماعية الواسعة في المعارض
خاصة مساحة  عبدلكي  الفنان  تجربة  وتمتلك  الدولية، 
في العميق  بحثه  عبر  العربي  التشكيل  تاريخ  في 

مساحة االسود واالبيض عبر الرسم واعمال الحفر.

الى يذهب  باريس  في  المقيم  عبدلكي  والفنان 
الشديد تركيزه  خالل  من  اللوحة  عبر  الحياة  استرجاع 
عبر حرية  يمارس  فنان  الداخلية،  البيت  محتويات  على 

الممزوجة الداللية  محموالته  بكل  المرئي  استنطاق 
بالغربة واستحضار بهجة ما تشكل له المئين الحقيقي
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إتصل بنا

الرقة على لداعش الرجالهجوم لدى اليأس لسن حل السياحةابتكار تاشيرة خدمة اطالق متطلبات تحديد لجنة اعمال الرئةاستكمال سرطان بإصابة اإللكترونية السجائر تربط أيضًادراسة األطفال تصيب قد والكوليسترول القلب أمراض أمريكية: للقاهرةدراسة يعود المشتركةصالح العراقية األردنية الوزارية اللجنة اعمال بالقرعةبدء الفوز من تحرمك أخطاء احذر أميركا؟ إلى بالهجرة ترغب

العشوائية

العالجي الميت البحر ومنتجع الدائم المسافر برنامج بين شراكة وأنتاتفاقية كبيرة ثروة تجني كيف ساعات.. ثماني العمل إلى ُمضطرا لست

نائم؟

دوالر مليون 40 على حصلت آخرهم العالم.. في تعويضات قضايا 5 أغرب

لهذا السبب

الرجال بين الحب في الوقوع يختلف مرة..كيف ألول تعرفها حقائق

باألرقام.. ماذا حقق كلوب مع ليفربول خالل 4 سنوات؟والنساء؟ 12:50 البحث في المحتوىرياضة
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للتنفس في بالد الغربة.

ورغم انه يعيش هناك اال ان اعماله وخطوطه وعناصره
استطاعت ان تعيش بيننا وتشكل عالقة مميزة وخاصة
يقبض ان  استطاع  فنان  فهو  التشكيلي،  الفن  في 

االثمان كل  رغم  عالية  روائية  لغة  عبر  الفن  جمرة  على 

التي دفعها في حياته في هذه التجربة التي يعرضها

غاليري االندى تشكل فرصة ذهبية لاللتقاء بأعمال هذا
الذي المعارض  اهم  من  المعرض  هذا  ويعتبر  الفنان، 
مفردات نجد  المعرض  هذا  في  االندى  يستضيفها 

الى العادي  من  الخراجها  الفنان  طرحها  قد  يومية 
الفعل الفني البعيد، مثل االحذية واالسماك والصحون
والجماجم الحيوانية والكؤوس وأصص الورد كما لو انه
بيته وشرفة  النسائي  الحذاء  عبر  البيت  عتبة  يسترجع 

اسماكه ان  ونلحظ  الورد،  اصص  عبر  القامشلي  في 

دائما هي اسماء خارج الماء، كما لو انه يريد ان يقول
لنا »انا السمكة خارج وطنها«.

ثقافة

مهرجان مسرح

الطفل بعيون

اطفاله: اطفال
فلسطين في

مسرحهم.. روح

واحدة شابة
تجمعهم

رصيدها 500
مسرحية و200

فيلم في 80
عامًا: رحيل

عذراء المسرح
وأم الفنانين
أمينة رزق

باحث لبناني

يحاضر بمنتدى

التعليق

االسم: 

عنوان التعليق: 

 

التعليق:

تعليق

https://www.addustour.com/articles/1105877-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://www.addustour.com/articles/1105878-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%C2%BB
https://www.addustour.com/articles/1105879-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%C2%BB
https://www.addustour.com/categories/3-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/464756-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85
https://www.addustour.com/articles/464755-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-500-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88200-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-80-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://www.addustour.com/articles/464724-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85



