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تیسیر بركات .. فنان تشكیلي منحاز الى الفقراء

شاكر فرید حسن

حین نتحدث عن تیسیر بركات فنحن نتحدث عن واحد من االسماء الفنیة المتمیزة في الحركة التشكیلیة

الفلسطینیة في المناطق المحتلة.

ولد تیسیر بركات في مخیم جبالیا ونشأ وسط الفقر والمعاناة والجوع ، ونما على حب الفن وأظھر مقدرة

على االبداع منذ نعومة اظفاره. انھى دراستھ الفنیة في كلیة الفنون الجمیلة في االسكندریة عام 1983،

وبعد عودتھ الى ارض الوطن عمل في تدریس الفن في كلیة مجتمع المرأة في رام اللـھ.

أقام تیسر بركات أول معرض فني لھ في القدس سنة 1986 ثم شارك في الكثیر من المعارض في

االسكندریة وعمان وایطالیا والمانیا ، وشغل عضواً في "جماعة التجریب واالبداع".وھو من مؤسسي

مركز "الواسطي للفنون" في القدس.

عرفنا تیسیر بركات في اعمالھ الفنیة االبداعیة فناناً رافضاً للواقع وباحثاً عن التغییر في عالم من الخوف

والقلق والضیاع. وھو یعكف على تصویر معاناة الالجئین الفلسطینیین في المخیم ،ورسم حیاة العذاب
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والشقاء والفقرالتي تحیاھا االنسانیة الكادحة والمعذبة.وقد صاغ مشاعر الغضب المتأجج في قلوب الغالبا

والجیاع في وطنھ وفي كل بقاع واصقاع الدنیا ، محرضاً على الثورة والتمرد والكفاح من اجل بناء

المستقبل االنساني المنشود.

تیسیر بركات فنان مغمس من رأسھ حتى اخمص قدمیھ ، نفسیاً وروحیاً وفكریاً وفنیاً ، بالمعاناة المرة ،

التي یحیاھا شعبھ وال یزال في ظل االحتالل. وتظل لوحاتھ تحمل طابعھا الفلسطیني ونكھتھا الفلسطینیة

الخاصة وابعادھا االنسانیة ذات الرؤیة التقدمیة الواعیة، وھي مسحوبة من لب الواقع الفلسطیني ، ویشھد

على ذلك عناوینھا ومضامینھا وموضوعاتھا.

وخالصة القول، تیسیر بركات فنان شق طریقھ من بین ركام الفقر وااللم والعوز ،متحدیاً الصعاب نحو

معانقة نورالشمس، مقتحماً بوابة الفن بثقة وجواز سفر ھو لوحاتھ الزیتیة ، التي تصب موضوعاتھا في

صدر وعمق المقھورین والمحرومین ، وتشعل فیھم االمل والثقة والتفاؤل بالغد المشرق اآلتي حتماً.
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