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التشكيلية ڤيرا تمار-: الفنان إنسان عاد- وليس استثناًء
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بروفايل - تاال حالوة - مارغو دبّاس اليافاوية التي أنهت دراستها الثانوية في القدس وأكملت دراسة الفنون
باملراسلة من خالل جامعة فرنسية في باريس في الثالثينات من القرن املاضي، لم تكتفي بتطوير نفسها كامرأة

موهوبة، بل نقلت هذه املعارف إلى أطفالها الثالثة الذين تحولوا فيما بعد إلى قامات فنيّة فلسطينية معروفة على
الصعيدين املحلي والعاملي.

املوسيقية تانيا تماري (1941)، املخترع والفنان املقيم في اليابان فالديمير تماري (1942)، والفنانة التشكيلية فيرا
تماري (1945)، كلهم أبناء دبّاس التي طّورت ذائقتهم الفنيّة ودعمت توجههم األكاديمي فيما بعد وتحّولت إلى

مستشارتهم الفنيّة والناقدة األولى ألعمالهم.

في بروفايل لهذا األسبوع نتعّرف على التشكيلية فيرا تماري، واملعروفة على عّدة أصعدة فنيّة مهنية وأكاديمية، فقد

عملت في تدريس الفنون الجميلة والنحت وفن العمارة اإلسالمي على مدار 20 عاماً في جامعة بيرزيت، كما أّسست
متحف جامعة بيرزيت عاq 2005، إلى جانب عملها كقيّمة معارض ومؤرخة متخصصة في الفنون التشكيلية.

تحمل تماري شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية بيروت للبنات وشهادة املاجستير في فن العمارة
اإلسالمية من جامعة أكسفورد البريطانية وتخصصت في فن الخزف في معهد الفن للسيراميك في فلورنسا اإليطالية.

تماري التي جالت العالم بأعمالها الفنيّة التشكيلية والتركيبية تحمل في رصيدها عشرات املعارض الفردية والجماعية في
الوطن العربي واليابان والواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا وأوروبا، وترى أن الفن التشكيلي الفلسطيني تأثر بالواقع

السياسي بشكل كبير، منذ نكسة حزيران وحتى اتفاقية أوسلو وما بعدها.

كما تؤمن تماري بأن الفنان هو إنسان عادي كما في أي مهنة أخرى، تتشكل لديه فكرة ملشروع ثم يبدأ بالبحث
والتطبيق مؤكدةً أن املوهبة وحدها ال تكفي، بل يجب صقلها من خالل دراسة النظريات الفنيّة والتعّرف على التقنيات

الحديثة ومتابعة ما تنتجه األكاديميا في مختلف الحقول الفنية التشكيلية وغير التشكيلية.

تعمل تماري في استوديو خاص بها، وتعتبر هذه املساحة املريحة رغم الفوضى التي تعمها مكاناً محفزّاً لإلنتاج، كما

تهتم بجودة الضوء في املكان قبل البدء بتنفيذ أي من مشاريعها الفنية.

تعكف تماري على كتابة مقال حول دور الفنانات التشكيليات في املشهد الثقافي الفلسطيني في مقارنة بني ما لعبته

املرأة من أدوار في السبعينات والثمانينات من القرن املاضي وما تلعبه من أدوار اآلن متأثرة بالتغيّرات االجتماعية
والسياسية والفنيّة من ناحية األدوات واملواضيع.

في امللف الصوتي، تتحدث تماري حول روتينها وعاداتها كفنانة وأكاديمية وتعكس رؤاها وتحليالتها للتطورات في

الثقافة الفلسطينية في نقاش حول انتشار دور العرض في كل من مدينتي راq اهلل وبيت لحم بالتوازي مع نمو ثقافة
اقتناء األعمال الفنية. 
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