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"الفن التشكیلي الفلسطیني في السیاق العالمي".. ندوة جمعت ستة من رواد الفن التشكیلي في
فلسطین

تاريخ النشر : 29-11-2016

رام هللا - دنیا الوطن

ضمن مشروع "ملح األرض- 7 من رواد الفن التشكیلي" الذي تنفذه مؤسسة انتركولتي الھنغاریة، عقدت

ندوة تحت عنوان: "الفن التشكیلي الفلسطیني في السیاق العالمي"، في األكادیمیة الدولیة للفنون المعاصرة

- رام هللا ولمدة ساعتین، بمشاركة ستھ من أھم رواد الفن التشكیلي  الفلسطیني وھم: ابراھیم ھزیمة-

ألمانیا، أسد عزي- شفاعمرو، تیسیر بركات- رام هللا، عبد عابدي- حیفا، سلیمان منصور- القدس، سمیر

سالمة- فرنسا، نبیل عناني- رام هللا.

تمحورت الندوة حول  ثالث نقاط رئیسیة: األولى محاولة تقدیم قراءة تقیمیة لما قدمھ الفن التشكیلي

الفلسطیني في السیاق العالمي، أما في النقطة الثانیة فقد تركزت حول كیفیة تعزیز موقع الفن التشكیلي

الفلسطیني على خارطة الفنون البصریة العالمیة، وأخیراً ما ھي نصائح الفنانین الرواد للفنانین الشباب

المقبلین على شق طریقھم الفنیة  بلغتھم البصریة الخاصة المعاصرة واألكثر حداثة.

في محاولة نقاش تلك المحاور الرئیسیة تطرقت الندوة الى العدید من القضایا  التي ال زالت محل جدل

وعدم اجماع في المشھد البصري الفلسطیني، لعل ابرزھا عدم اإلجماع على وجود فن تشكیلي فلسطیني ،

وإنما انتاج لفنون تشكیلیة في فلسطین، في ھذا الصدد اكد الفنان عبد عابدي على وجود مالمح للفن

التشكیلي الفلسطیني یمكن االرتكاز علیھا، تؤكد على وجود مدرسة فنیة فلسطینیة بالرغم من عدم

تطورھا بما یكفي، في المقابل یرى الفنانون سمیر سالمة وسلیمان منصور وتیسیر بركات ونبیل عناني

غیاب ما یمكن أن یسمى بالمدرسة التشكیلیة الفلسطینیة، وانما انتاج فني تشكیلي بمحاوالت فردیة، تأثر
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بظروف اعاقت تطوره الطبیعي كاالحتالل وغیاب الدعم الرسمي، ومحاولة السیطرة التاریخیة على الفن 

البصري وتقیده من الجانب السیاسي.

في قراءة الفنانین لتاریخ الفنون البصریة قدموا رؤیة تقیمیة عامة فیھا الكثیر من اإلحساس بالرضا عن

ما تم تحقیقھ في ھذا المجال بالمقارنة مع التحدیات والظروف السیاسیة الصعبة والشتات الذي لم یشرد

الشعب الفلسطیني فحسب، وانما شتت الحركات الفنیة بمختلف مجاالتھا، وحرمھا من التطور الطبیعي

الذي شھدتھ باقي المدارس الفنیة البصریة في المجتمعات األكثر استقرارا.

بالرغم من ذلك انتقد الفنانون العدید من المعیقات الداخلیة التي اخرت من تطور المدرسة الفنیة التشكیلیة

الفلسطینیة، كغیاب حركة نقدیة ناضجة في مجال الفنون البصریة، واالستخدام االستھالكي للرموز في ما

ینتج من فنون بصریة فلسطینیة، باإلضافة إلى غیاب روح العمل الجماعي على كل األصعدة داخلیا

وعالمیاً.

عبر الفنانون الرواد وباإلجماع عن تقدیرھم واعجابھم بما یقدمھ الفنانون البصریون الشباب من لغة فنیة

معاصرة وأكثر حداثة من حیث التكنیك، والثیمة وحتى في المعالجة الفنیة المستخدمة مع الرمز الذي

سیطر لفترة طویلة على االنتاج الفني البصري الفلسطیني، في الوقت ذاتھ اكدوا على ضرورة أن تكون

بوصلة الفنان الشاب موجھة نحو الھویة والقضیة، واالنتماء للمجتمع وقضایاه.

تجدر اإلشارة الى أن مشروع ملح األرض وفر اقامة فنیة في الصیف الماضي للفنانین السبعة في منتجع

شوكاكو في ھنغاریا مدة أسبوعین، كما أنتج فلماً وثائقیاً یوثق التجربة من اخراج المخرج السوري سلیم

جبل، كما یجري العمل حالیاً على تصویر سبعة أفالم وثائقیة عن كل فنان یختصر مسیرتھ الفنیة،

باإلضافة إلى التحضیر لمعرض استرجاعي للفنانین السبعة سیعرض في أھم صاالت العرض والمتاحف

في أوروبا والعالم.
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