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عماد أبو اشتیة یعلن أّن الفن ھو صیاغة الواقع

GMT 10:01 2018 األحد ,25 شباط / فبرایر

عمان – منیب سعادة

أّكد الفنان التشكیلي عماد أبو اشتیة، أّن الفن ھو صیاغة الواقع واختصاره  حسب إدراك وتحلیل
الفنان لھذا الواقع ،  ویأتي ذلك من خالل اللون والعناصر والرموز التي یحتویھا العمل الفني، وبذلك

تكون اللوحة الفنیة مجسدة ومؤرخة  لواقع أو حدث  كما الكتاب تماًما، مشیًرا إلى أن الفنان یسعى
من خالل أعمالھ  إیصال رسالة ما لحدث وواقع ما  والتأثیر في المتلقي، واعتبر أن الكثیر من الناس

یستھویھم الفن ولكن ال یستطیعون إنجاز عمل فني، قائالً أن الفن ھو ھبة من هللا  وعلینا توظیفھا 
كما قدر لھا أن تكون، منّوًھا إلى أّن "ما یجعل الفنان یجتھد في عملھ أكثر وبكل الحب ،  ھو أحیانا 

حبھ للفن ھكذا بال سبب  أو العائد المادي الذي تلقاه منھ،  أو حینما یجد صدى ألفكاره ومواضیعھ
التي یطرحھا  وغیرھا".

وكشف أبو اشتیة، أّن بدایتھ مع الفن كانت في سن العاشرة ، وأن أول رسم لھ ھو  األسد، وبعدھا
انتقل إلى رسم الوجوه والعیون ، وفي سن السابعة عشرة  بدأت أعمالھ الفنیة تتخذ طابع  "الفكرة" 
أي أّن العمل یحمل في طیاتھ فكرة وذو معنى، مضیفًا "أحب سماع  أغاني فیروز وكنت أحاول أن



الفنان التشكیلي عماد أبو اشتیة
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أترجمھا  للوحات، بعدھا  أخذت القضیة الفلسطینیة  الجزء األكبر من  مواضیعي وأفكاري" ،
وأوضح أن أعمالھ الفنیة جمیعھا تحمل نفس المقاییس ألن الید التي رسمتھا واحدة ، وأن لوحة (
سوف نعود ) وھي رسمة فنیة عبارة عن امرأة فلسطینیة تخرج من الدمار الذي خلفتھ الطائرات
الصھیونیة  في غزة  ، تعبر عن نظرة ونھوض قوي  وھي تنظر للقدس ، القت الكثیر من االنتشار
.واھتمام الصحف ومواقع التواصل االجتماعي

وأعلن ان ھدفھ السامي في الفن، نشر رسالة من خالل الفن یصل للعالم اجمع، ینقل من خاللھا
قضایانا  والجمالیات التي ھي جزء من ثقافتنا وعقیدتنا ، قائالُ أن ھذا الھدف بدأت ثماره بالنضوج 
في بعض الدول  والمؤسسات الغربیة، موضًحا أّن األلوان كما  شخصیات الناس في الواقع ،  كل لھ
خصوصیة ومزاج  وتفكیر ، مستطرًدا بالقول "حین نختار صدیق فألننا شعرنا بالراحة معھ ، ھكذا
أتعامل مع األلوان بالنسبة لي ".. واقصد بذلك  نسبة اللون الغالبة على اللوحة، والعمل الفني تعتمد
ألوانھ  على الرسالة والموضوع المراد طرح، وبالنسبة لي أفضل األلوان التي تبعث على الراحة 
حتى لو كان موضوع اللوحة یحكي واقع مؤلم ، ألني أرید من المشاھد أن یتأثر بالموضوع من
خالل ارتیاحھ للون، مختتًما "نحن نعیش واقع مؤلم في أوطاننا،  وما یحدث فیھا یستحق منا أن
نجتھد على أن نصنع ثقافة بصریة للناس،  لنعبر عن مدى تأثرنا بما یحدث في مجتمعاتنا ، وأن لم
ً ."نتأثر كفنانین بما یحدث لن نكون مؤثرین بأعمالنا الفنیة مطلقا


