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الحب لیس كلمة.. احتفالیة تكرم الفنان التشكیلي الیاس زیات في غالیري
مصطفى علي- فیدیو

2016-05-31!

دمشق-سانا

من عدداً  ضم  معرض  بافتتاح  علي  مصطفى  غالیري  في  الیوم  مساء  زیات  الیاس  المعلم  التشكیلي  الفنان  تكرم  التي  كلمة”  لیس  احتفالیة “الحب  انطلقت 

األعمال التشكیلیة لعدة فنانین سوریین.

وضم المعرض نحو عشرین عمالً فنیاً تنوعت بین النحت والتصویر بخامات وأسالیب مختلفة لكل من الفنانین الیاس زیات وإحسان عنتابي وإدوار شھدا

وباسم دحدوح وعبد هللا مراد وعبد القادر عزوز وغسان نعنع وشلبیة ابراھیم ونزار صابور ونذیر اسماعیل وغازي عانا وفادي یازجي وفؤاد دحدوح

ومصطفى علي.

الفنان زیات المحتفى بھ قال في تصریح لـ سانا إن ھذه االحتفالیة ھي فرصة أللتقي بنخبة من طلبتي الفنانین الذین

كنا معا في كلیة الفنون الجمیلة في الماضي وإن كنت علمتھم في یوم من األیام فإني الیوم أتعلم منھم.

بدوره الدكتور نزار صابور صاحب فكرة االحتفالیة قال عندما توفي الفنان الكبیر نذیر نبعة حزنت جداً ألننا لم نعبر

لھ بما یكفي عن مدى محبتنا لھ لذلك جاءت الفكرة لتكریم رموز الفن التشكیلي السوري وأن ال نحمل ھذه المسؤولیة

للمؤسسة الثقافیة الرسمیة أو التحاد التشكیلیین فقط فتم طرح الفكرة على مجموعة من الزمالء الفنانین وتم تطویرھا

حتى وصلنا لھذه الشكل الیوم.

وأضاف صابور إن االحتفالیة متعددة بفعالیاتھا من معرض جماعي وتقدیم فیلمین عن الفنان زیات مع ندوة حواریة

حول تجربتھ الفنیة الطویلة وصوال إلى حفل موسیقي في ختام ھذه االحتفالیة مبیناً أن ھناك سلسلة من االحتفالیات ستقام الحقا لتكریم رموز فنیة مھمة في

الساحة التشكیلیة السوریة تحت عنوان الحب لیس كلمة ألن الحب فعل یجب ان یتجسد بعمل فني.

وأوضح صابور أن ھذه االحتفالیة وما سیأتي بعدھا من احتفالیات تعبر عن إیمان السوریین بالسالم بعیدا عن الحرب والموت مبیناً أن ھذه النشاطات ھي

طریقة لرفض الدمار واإلرھاب والموت في بلدنا والذي لم یك لھ مثیل في التاریخ كما أنھا تعبر عن امكانیة تحقیق حراك فني وثقافي مھم عندما یجتمع
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عدد من السوریین على المحبة.

وقالت التشكیلیة لیلى نصیر صاحبة التجربة الفنیة الكبیرة أن تكریم الفنان من زمالئھ الفنانین ھي مبادرة جمیلة تدعو

للمحبة أكثر ولنكون اقرب من بعضنا بشكل حمیمي مبینة أن دور التجمعات الفنیة المستقلة في ھذه الظروف الصعبة

التي نعیشھا ھو مكمل لدور المؤسسة الثقافیة الرسمیة والتحاد التشكیلیین في تكریم الفنانین التشكیلیین السوریین.

وأوضحت نصیر التي لم تتوقف عن الرسم حتى الیوم أن الفنان السوري یعاني بشكل اضافي نتیجة ما یكابده الوطن

ویحاول أن یعبر عن حزنھ ومعاناتھ من خالل فنھ لیقاوم الموت والحزن ولیؤدي دوره الوطني واإلنساني.

أما النحات مصطفى علي فقال إن االحتفالیة جاءت لتكریم فنان وأستاذ مازال موجود بیننا كي یصلھ منا نحن طالبھ

مدى المحبة والتقدیر الذین نكنھما لھ ولفنھ مبیناً أن أھمیة ھذه الفعالیات الفنیة التي تقام في ھذا الوقت تنبع من التأكید

على قدرة السوریین على الحیاة والعمل وتقدیم الفن وتكریم وتقدیر الفنانین الرواد لدینا لیرى العالم الوجھ النبیل لشعبنا والسالم في سوریة وشكل الحیاة

والفن فیھا رغم المحنة التي نعیشھا.

لدینا الفكرة  وجاءت  السوري  التشكیلي  الفن  في  كبار  لفنانین  تكریم  احتفالیات  مجموعة  باكورة  ھي  االحتفالیة  ھذه  إن  قال  عانا  غازي  النحات  جھتھ  من 

كفنانین ننتمي لمجموعة “الحارة” الفنیة بالتعاون مع زمیلنا نزار صابور وتطورت لتأخذ ھذا الشكل مبینا أن الفنان الیاس زیات اسم كبیر وھو معلم الجیال

من الفنانین السوریین.

الفنیة للمجموعة  المنتمین  السوریین  الفنانین  من  عدد  فیھ  یشارك  الذي  المعرض  إن  عانا  وأضاف 

“الحارة” والذین یشكلون جزء من المشھد التشكیلي السوري باإلضافة لعدد من خارج المجموعة یحمل

الحب للفنان زیات مبینا أنھ سیقدم في الیوم التالي فیلم انجزء منذ فترة عن الفنان زیات مع فیلم آخر

أعده الناقد سعد القاسم مع ندوة حواریة عن تجربة الفنان المحتفى بھ.

وأوضح عانا أن ھذه االحتفالیة تحمل رسالة محبة وسالم للعالم تقول إن سوریة بخیر وتعمر بالمحبة

مبینا أن مجموعة االحتفالیات القادمة ستأكد رسالة الفن السوري والحب الذي یحملھ باإلضافة إلى أھمیتھ في المشھد التشكیلي العربي والعالمي من خالل

أسماء كبیرة أرست قواعده وأسسھ ویستحقون منا التكریم والتقدیر.

وقال الفنان عصام المأمون إن ھذه االحتفالیة ظاھرة جمیلة من خالل تكریم أستاذة الفن التشكیلي الرواد الذین لھم مكانھم في تاریخ الفن السوري وتكریمھم

ھو تكریم للثقافة والفن في سوریة الفتا إلى أن أھمیة االحتفالیة ینبع من تكریم الفنان زیات وھو بیننا یتمتع بالحیویة والنشاط لیشھد مدى الحب الذي یكنھ

لھ طلبتھ وأجیال واكبت مشواره الطویل مع التقدیر والوفاء لشخصھ ولفنھ.

یذكر أن المعرض مستمر حتى التاسع من الشھر الجاري على أن تتابع االحتفالیة نشاطاتھا عند السابعة من مساء الغد بعرض فیلمین عن الفنان الیاس

زیات یعقبھ حوار مع الفنان وتختتم االحتفالیة عند السابعة من مساء یوم الجمعة القادم بحفل موسیقي لفرقة اسانس شرقي.

محمد سمیر طحان

الحب لیس كلمة.. احتفالیة تكرم الفنان التشكیلي الیاس زیات في غالیري مصطفى علي

https://www.youtube.com/watch?v=SgIk7yf0F5U
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تابعوا آخر األخبار السیاسیة والمیدانیـة عبر تطبیق تیلغرام على الھواتف الذكیة عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبیق واتس أب :

.(SANA) عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزینھ باسم سانا أو

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل االجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
http://vk.com/syrianarabnewsagency

