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التشكیلي الفني  المعرض  االثنین  الھاشمي  وجدان  االمیرة  سمو  برعاية  يفتتح  نیوز-  المدينة 
المعنون ( رافع الناصري 50 عاما من الرسم والطباعة) الذي يشكل استعادة الشھر اشتغاالت احد

ابرز رواد الفن التشكیلي العربي المعاصر.

خالد الدكتور  الجمیلة  للفنون  االردني  الوطني  المتحف  عام  مدير  قال  المعرض  اقامة  وبمناسبة 
الرسم اعمال  على  يشتمل  الجمیلة  للفنون  الملكیة  الجمعیة  تنظمه  الذي  المعرض  ان  خريس 
والتخطیط والطباعة التي شكلت تجربة الرافعي االبداعیة في مسیرته المديدة حیث تحضر اعماله
وعمان بغداد  في  انجزھا  التي  االبداعیة  النتاجات  تلك  الى  وصوال  الصین  في  اقامته  ابان  االولى 

وجالت في الكثیر من المعارض العربیة والدولیة .

واضاف خريس في مؤتمر صحفي عقد الیوم االحد ان الناصري فنان ملتزم التقط موضوعاته بجدية
واستطاع ان يبتكر تقنیاته الجمالیة الخاصة المفعمة بالرؤى واالفكار االنسانیة النبیلة التي كرسته

كقامة فنیة رفیعة في الفن التشكیلي المعاصر.

اللوحة رسم  في  الرافعي  مشوار  في  رئیسة  محطات  مظفر  مي  التشكیلیة  الناقدة  واسترجعت 
الى تتجزأ  االبداع  من  قرن  نصف  بمرور  تحتفي  التي  المعرض  اعمال  ان  الى  الفتة  التشكیلیة، 
قسمین , يشتمل االول على مكونات عمله في العراق , واالخر على اعماله خارج العراق وھي
تفیض باحاسیس ومشاعر الحنین التي عبر عنھا بالوان الزيت واالكرلیك والكامبس وقلم الرصاص

والطباعة والتخطیطات االولیة.

واشارت الى ان لوحة الرافعي تفیض باشكال من القصیدة الشعرية العائدة البي الطیب المتنبي
وابن زريق البغدادي وابن زيدون التي يعبر من خاللھا عن ذكرياته وتوقه للوطن والحرية.

االحجام متفاوتة  لوحة   80 يتضمن  المعرض  ان  وھل  خالد  العراقي  الفنان  المعرض  منسق  واوضح 
والزنك الخشب  على  والحفر  والتخطیط  الزيتي  الرسم  بین  تتنوع  باسلوبیة  جاءت  عمال   40 منھا 

والتقنیات الطباعیة المختلفة, جمیعھا تؤشر على نبوغه وعطائه االبداعي منذ وقت مبكر.

يشار الى انه سیجري توزيع اصدارين خالل المعرض ھما كتاب بعنوان 50 عاما من الطباعة يجسد
مسیرة الرافعي في الفن التشكیلي، واالخر يضم قراءة وتعريفا بلوحات المعرض .
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