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ثقافة وفن
سیروان باران في معرض

"ھمسات سریة"
آذار ٢٧,
٢٠١٢

فائقة رسول
سرحان

"ھمسات سریة"، عنوان لمعرض شخصي أقامھ الفنان
التشكیلي العراقي سیروان باران في غالیري االورفلي في
العاصمة االردنیة عّمان، وضم ثماني لوحات وعملین

نحتیین.
وقال الفنان سیروان باران ان المعرض یمثل امتداداً لتجربتھ

الفنیة التي بدأھا قبل اكثر من عامین، مضیفاً:
"أرصد في ھذه التجربة فكرة الھمس باالذن، وانفعاالت

الناس عندما یستقبلون اسراراً في ظل الواقع العراقي المعاش
حالیاً، فقد تكون اخباراً مفرحة او حزینة وربما تعتریھا

النمیمة أو االشاعة، وأیضا قد تكون كذبة أو وشایة او غزالً،
وكل ما یدور حولھم من اخبار وتداعیات االحداث بعیدا عن

أعین الرقیب".
ویذكر بابان انھ استخدم مفردة الحیوان في اغلب اعمالھ
خالل السنوات العشر الماضیة كداللة البراز الصفات

الغریزیة الحیوانیة عند البشر.

یذكر ان اعمال الفنان الشاب
سیروان باران طالما اثارت
دھشة المتلقي وجدل النقاد والمھتمین بالفن السلوبھ الذي

تفّرد بھ، حین فاجأ الجمھور في معرضھ ھذا بأعمال تمیزت
بأشكالھا الكبیرة الطولیة وبنائھا اللوني، والتي علق الفنان

التشكیلي اومید عباس علیھا بقولھ:
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"سیروان من الفنانین الشباب الذین تركوا بصمة واضحة في
الحركة التشكیلیة العراقیة والعربیة المعاصرة، فھو فنان
یمتلك القدرة والبراعة على انتاج اعمال فنیة ناضجة،

واعمالھ المعروضھ متمیزة من ناحیة االفكار واالسالیب
وااللوان المستخدمة.. انھ یحاول انتقاد شخصیة اإلنسان

المعاصر عبر الوجوة البشریة التي ظھرت في معظم لوحاتھ
بأكثر من قناع ".

ویرى الكاتب علي السوداني ان اعمال الفنان مختلفة بعض
الشئ عن اعمالھ السابقھ التي عرفت بالواقعیة، واضاف:
"كأنّ سیروان أراد من خاللھا ان یوجھ رسالة الى المتلقي

مفادھا فقدان االمل باالنسان، ثمة خوف من المستقبل یرسمھ
الفنان في لوحاتھ من خالل الوجوه البشریة التي غابت عنھا
المالمح وبدت مبھمة امام المتلقي، ربما اكون متشائما اذ
اقول ان في لوحات الفنان ھجرة معاكسة من االنسانیة الى

الغباویة".

ویقول الناقد مجید السامرائي ان المعرض یعد قفزة نوعیة
للتشكیلي سیروان وھو من المعارض الناجحة التي شھدتھا
العاصمة االردنیة عمان خالل ھذه الفترة، الفتاً الى ان

اعمالھ ترتقي الى مستوى االعمال الفنیة العالمیة، وھو فنان
متجدد ولوحاتھ ھي األغلى سعراً فى سوق الفن التشكیلى

العربي على الرغم من صغر سنھ.

یشار الى ان الفنان سیروان باران تخرج في كلیة الفنون
الجملیة في جامعة بابل، وأقام عدداً من المعارض الشخصیة
وإشترك في أخرى جماعیة داخل العراق وخارجھ، ونال

جوائز تقدیریة.


