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وفاة الفنان التشكیلي العراقي اسماعیل فتاح الترك

التاريخ : 21/07/2004

الر0116 4 0344 /كوناسھت94 ثقافة/عراق/وفاة/فنان وفاة الفنان التشكیلي العراقي اسماعیل فتاح الترك بغداد - 21 - 7
(كونا) -- توفي الیوم الفنان التشكیلي العراقي اسماعیل فتاح الترك بعد صراع طويل مع مرض عضال. وقال مدير كالیري

حوار للفنون التشكیلیة الفنان قاسم سبتي الذي اعلن الوفاة ان الفنان الترك وافته المنیة في بغداد بعد ساعات من وصوله
الى العراق على متن طائرة اماراتیة قادما من دبي حیث كان يرقد في مستشفى ھناك للعالج من مرض السرطان. ويعتبر
اسماعیل فتاح الترك من الجیل الثاني في ريادة الفن التشكیلي العراقي وھو من موالید البصرة 1932 وقد ترك وراءه تجربة
فنیة ثرية تمتد منذ اواسط خمسینیات القرن الماضي وتتنوع رسما ونحتا وتكوين انصاب. وقد نال الفنان الراحل دبلوم الفنون
من معھد الفنون الجمیلة في بغداد في العام 1956 وانتقل بتجربته خارج العراق في العام 1962 حیث اقام عدة معارض في
مدن اوروبیة بعد ان انھي دراسته الفنیة في اكاديمیة الفنون الجمیلة بروما منتصف الستینیات . وتعرف علي زمیلته الفنانة
لیزا (الترك) التي حصدت الجوائز االولى في معارض الطلبة االجانب وااليطالیین لبراعتھا االسلوبیة وثراء مخیلتھا فكان لھا
تأثیرھا المعرفي والتقني علي زوجھا الذي رافقته في مسیرته حتي غیبھا مرض عضال في منتصف التسعینیات من القرن

الماضي . ويعد اسماعیل فتاح الترك وھو تلمیذ الفنان جواد سلیم واحدا من اھم التشكیلیین العراقیین المحدثین وله
اعمال شاخصة في بغداد والمدن العراقیة ابرزھا نصب الشھید الذي انجزه في العام 1984 وتمثال الشاعر ابو نواس في
شارع النواس الذي انجزه في العام 1962 وتمثال الشاعر الرصافي في شارع الرشید وتمثال عبد المحسن الكاظمي في

مدينة الكاظمیة الذي انجزه في العام 1972 باالضافة الى تمثال الفارابي الذي انجزه في العام 1965 وتمثال الخطاط
الواسطي الذي انجزه في العام 1973 باالضافة الى العديد من التماثیل والنصب االخرى . كما اقام عددا من المعارض

التشكیلیة في عواصم عربیة وعالمیة طیلة اربعین عاما مضت بینھا لندن وروما وبیروت ودبي وعمان وكان من المؤمل ان
يقیم معرضه الشامل لالطالع على ثالثة حقب من تجربته الفنیة في معھد العالم العربي بباريس غیر ان المرض غیبه .

وسیشیع جثمان الفنان العراقي يوم غد الخمیس حیث سینطلق موكب التشییع من اكاديمیة الفنون الجمیلة في بغداد بعد
ان قضى نصف عمره مدرسا للعديد الطلبة والفنانیین الذين تتلمذوا وتخرجواعلى يديه. (النھاية) م ح غ / ا ع م كونا211953
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