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"اكئنات الم﮲حٮ﮵ال" معـرض ﮲حزف عر﮳ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى
عّمان | | صحٮ﮵﮲ڡة العرب

أر﮳ٮعون ﮲ڡنا﮲ٮا عر﮳ٮٮ﮵ا ﮴ٮ﮳حتمع أعمالهم ﮲ڡ﮵ى معرض ﮴ٮحت عنوان “اكئنات الم﮲حٮ﮵ال: ﮲حزف عر﮳ٮ﮵ى
معاصر” ﮲ڡ﮵ى المتحف الوطين لل﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى العاصمة األرد﮲ٮٮ﮵ة عّمان، الذي ٮ﮵تواصل

حىت السادس من ﮲ڡ﮳ٮراٮ﮵ر 2020. لٮ﮵نت﮴ڡل إٮ﮶رها إلى عواصم عر﮳ٮٮ﮵ة أ﮲حرى.

عمان - ٮ﮵ضم معرض “اكئنات الم﮲حٮ﮵ال” الذي ٮ﮵حتضنه المتحف الوطين األرد﮲ٮ﮵ى لل﮲ڡنون
ال﮳حمٮ﮵لة، ﮴ڡرا﮳ٮة س﮳ٮعٮ﮵ن عمال ﮲حز﮲ڡٮ﮵ا ألكثر من أر﮳ٮعٮ﮵ن ﮲ڡنا﮲ٮا و﮲ڡنا﮲ٮة من مصر والعراق واألردن

ول﮳ٮنان والم﮲عرب و﮲ڡلسطٮ﮵ن وسورٮ﮵ا وٮ﮴و﮲ٮس ودول عر﮳ٮٮ﮵ة أ﮲حرى.

والمعرض، الذي ﮳ٮدأ ﮲ڡ﮵ى العاصمة األرد﮲ٮٮ﮵ة ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵نت﮴ڡل الح﮴ڡا ﮳ٮٮ﮵ن عدد من ال﮳ٮلدان
العر﮳ٮٮ﮵ة، وٮ﮵ُعد األول من ﮲ٮوعه ﮲ڡكرة ومضمو﮲ٮا، وٮ﮵شترك ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ڡنا﮲ٮون من أ﮳حٮ﮵ال و﮲حل﮲ڡٮ﮵ات
م﮲حتل﮲ڡة ﮳ٮعمل صحن من ال﮲حزف ﮳ٮح﮳حم 53 سنتمترا، ح﮵ٮث ٮ﮴﮴ڡتصر األعمال عىل صحون

ال﮲حزف ﮳ٮتصورات م﮲حتل﮲ڡة ﮴ٮشترك ﮲ڡ﮵ى تناولها الراهن.

المشروع ٮ﮵ستلهم أعمال الط﮳ٮق ال﮲حز﮲ڡ﮵ى لل﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى سعد شاكر (1935-2005)؛ أحد
أ﮳ٮرز ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى ال﮲حزف ﮲ڡ﮵ى التشكٮ﮵ل العراڡ﮴﮵ى والعر﮳ٮ﮵ى.

وٮ﮵تضمن المعرض الذي ٮ﮵﮴ڡام ٮ﮳التعاون مع مؤسسة كندة لل﮲ڡن العر﮳ٮ﮵ى، أر﮳ٮعة أعمال ﮲حز﮲ڡٮ﮵ة
لكل ﮲ڡنان، ٮ﮵ت﮲حذ كّل منها شكَل صحن دأٮري. وه﮵ى أعمال ﮴ٮ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن التصمٮ﮵م ال﮲ڡين
والرسم والنحت ال﮳ٮارز، ٮ﮲ُڡ﮲ّذت ﮳ٮت﮴ڡنٮ﮵ات م﮲عاٮ﮵رة عن الرسم عىل سطح اللوحة المعتادة،
وأ﮲طهرت ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ﮲ٮ﮲ڡسه مهارة ﮲ڡ﮵ى التعامل مع ال﮴ڡطع المدّورة، إذ عمد ﮳ٮعض ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن
إلى ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م الصحون كأ﮲ٮما ﮴ٮم ٮ﮴كسٮ﮵رها أو ٮ﮴هشٮ﮵مها، أو كأ﮲ٮما تتراكب ﮲ڡ﮵ى ط﮳ٮ﮴ڡات ﮲ڡوق

﮳ٮعضها ﮳ٮعضا.

وٮ﮴ُ﮲طهر المعروضات تنوعا ﮲ڡ﮵ى طرق إنتاج ال﮴ڡطع ال﮲حز﮲ڡٮ﮵ة و﮲ڡ﮵ى المواد اليت اسُت﮲حدمت
للرسم عىل سطوحها، وكذلك است﮲حدام ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ات متعددة ﮲ڡ﮵ى صناعة الصحن والتعامل معه
﮲ڡنٮ﮵ا، ﮳ٮدءا من الدوالب الكهرٮ﮳أٮ﮵ى لتهٮ﮵ئة الطٮ﮵ن، إلى النحت عىل سطح الصحن، أو ٮ﮴كوٮ﮵ن

كتل طٮ﮵نٮ﮵ة تنس﮳حم مع موضوع العمل ال﮲ڡين مع است﮲حدام األاكسٮ﮵د وألوان الز﮳حاج
﮳ٮدر﮳حات حرارة مت﮲ڡاوٮ﮴ة ﮴ٮسمح ٮ﮳الرسم عىل السطح.

و﮳حاء ا﮲حتٮ﮵ار م﮲ڡردة الصحن ﮲ٮ﮲طرا لل﮳ٮعد التارٮ﮵﮲ح﮵ى لهذه ال﮴ڡطعة ال﮲حز﮲ڡٮ﮵ة واليت ٮ﮴َعّد من
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﮲حالد ﮲حر﮵ٮس: ٮ﮶ٮ﮵مة الصحن أ﮴ٮت ﮲ڡ﮵ى المعرض
ٮ﮳﮳ٮعدٮ﮵ها ال﮳حمال﮵ى واإل﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى

أ﮴ڡدم ال﮴ڡطع ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮳ٮشرٮ﮵ة وأكثرها ارٮ﮴﮳ٮاطا ﮳ٮحٮ﮵اة
اإل﮲ٮسان، ﮲ڡضال عن أن صحون ال﮲حزف ﮳ٮرزت ﮲ڡ﮵ى ح﮴ڡب

معٮ﮵نة ﮳ٮوص﮲ڡها أحد أهم الت﮳حسٮ﮵دات لل﮲ڡنون ال﮳ٮصرٮ﮵ة.

و﮲ڡ﮵ى هذا السٮ﮵اق ﮴ڡال مدٮ﮵ر المتحف الوطين األرد﮲ٮ﮵ى
لل﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة، ﮲حالد ﮲حر﮵ٮس، إن ٮ﮶ٮ﮵مة الصحن ﮳حاءت

لتع﮳ٮّر عن موضوع إ﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى ٮ﮵تمثل ﮲ڡ﮵ى الم﮳حاعات اليت ٮ﮳ا﮴ٮت
ٮ﮴كتسح العالم، وال﮲ڡ﮴ڡر الذي طال العدٮ﮵د من الم﮳حتمعات
اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة، مشٮ﮵را إلى أن هناك صحو﮲ٮا ٮ﮴ُعرض عىل طاولة

مع “﮴ڡأٮمة طعام”

(منٮ﮵و)، لكن الزأٮر ٮ﮵﮲ڡا﮳حأ ٮ﮳أن هذه الصحون ال ﮴ٮحتوي عىل
طعام، ﮳ٮل ﮴ٮحتوي عىل شرح ألس﮳ٮاب ال﮲ڡ﮴ڡر والم﮳حاعات.

أما ال﮲ڡنان دلٮ﮵ر سعد شاكر الذي ٮ﮲ُ﮲ڡذت األعمال ﮲ڡ﮵ى مش﮲عله ٮ﮳التعاون مع ال﮲ڡنان ولٮ﮵د رشٮ﮵د،
﮲ڡ﮴ڡال إن ﮲حصوصٮ﮵ة هذه الت﮳حر﮳ٮة تن﮳ٮع من أن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الذٮ﮵ن اشت﮲علوا علٮ﮵ها هم رسامون
ولٮ﮵سوا ﮲حز﮲ڡٮ﮵ٮ﮵ن، موضحا أن المشروع سٮ﮵ستمر وسٮ﮵حط رحاله ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡاعات معهد العالم

العر﮳ٮ﮵ى ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس مع إضا﮲ڡة أسماء ﮲ڡنٮ﮵ة أ﮲حرى إلٮ﮵ه.

كما أوضح ال﮲ڡنان السعودي ﮲ڡهد النعٮ﮵مة، وهو واحد من المشاركٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى المعرض، أن
مشروعه ال﮲ڡين ٮ﮵ستلهم ٮ﮶ٮ﮵ماٮ﮴ه من ال﮳ٮٮ﮵ئة اليت ﮲ٮشأ ﮲ڡٮ﮵ها (منط﮴ڡة “الضرمة”)، لذا ا﮴ٮسمت
أعماله ﮳ٮ﮳ٮعدها المرٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮتراث المنط﮴ڡة، اكست﮲حدام م﮲ڡردة اإل﮳ٮل وما ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮها من س﮳ٮا﮴ڡات
﮳ٮ﮳ٮعدها المرٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮتراث المنط﮴ڡة، اكست﮲حدام م﮲ڡردة اإل﮳ٮل وما ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮها من س﮳ٮا﮴ڡات اله﮳حن
ومهر﮳حان “مزاٮ﮵ن اإل﮳ٮل”، كما ﮴ٮ﮲طهر ﮴ٮشكٮ﮵الت اإل﮳ٮل مح﮲ڡورُة ﮲ڡوق سطح الصحون ﮳ٮ﮲حطوط

متدا﮲حلة ٮ﮴عط﮵ى الرسم أ﮳ٮعادا معاصرة وحداٮ﮶ٮ﮵ة.


