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الرياض: «الشرق األوسط»

مت وزارة الثقافة أمس، معرضًا للفنان التشكيلي سعدي الكعبي. وتحت اسم «بعد حني» انطلق املعرض الذي يستمر لغاية 10 مارس (آذار)، احتفاًء بمسيرة الكعبي الفنية املرتبطة ببدايات الحركة التشكيلية السعودية. 
ّ
نظ

خصية واملشتركة حول العالم، وحاز العديد من الجوائز، وها هو اليوم يعود ليجتمع بتالميذه، الدكتور
ّ
م العديد من املعارض الش

ّ
ُولد الفنان املعاصر الكعبي في العراق، وكان من أوائل مدّرسي الفنون في الرياض في ستينات القرن املاضي. نظ

محمد الرصيص، والدكتور فؤاد املغربل، وعلي الرزيزاء، وبكر شيخون. 

ها جزء من شخصيته وهي بيئته األولى، والسبب في تمّيز أعماله وانتشارها. 
ّ
 إن
ً
وأوضح الكعبي خالل حديثه مع «الشرق األوسط»، سبب اختياره للصحراء في أعماله قائال

ً
ويتحّدث تالمذة الكعبي، وهم اليوم من رّواد الفن التشكيلي في السعودية، عن عّرابهم وفنونه، فيقول الدكتور محمد الّرصّيص إّن توظيف الفنون التشكيلة ُيبرز الهوية الوطنية، ويضيف: «ولو بحثنا في الناتج الفني التشكيلي للكعبي لوجدنا أعماال

كثيرة تعّبر عن مفهوم الهوية الوطنية. والفن التشكيلي يحتاج إلى تنظيم معارض تخدم الجوانب الوطنية». 

باب بالتروي والعودة إلى التاريخ
ّ
ة توصله إلى العاملية. وقدم نصائحه للفنانني الش ويرى الدكتور فؤاد املغربل أن الفنان التشكيلي السعودي لديه مصادر كثيرة، نظرًا لتاريخه الغني بالحضارة، واآلثار. وال بّد على الفنان أن يدرك بأّن األعمال املحليَّ

واالستفادة منه. 

وتحدث الفنان علي الرزيزاء في كيفية توظيف الفن التشكيلي بالتصميم الداخلي، معتبرًا إلهامه داخل أعماله نابعًا من العمارة النجدية، بامتالكها إرثًا حضاريًا يستفاد منه للعمارة الحديثة، ويمكن نقل هذا اإلرث ليستفيد منه الجيل الحالي، من

خالل اتحاد مهندسني ومعمارين قادرين على إبراز هذا النوع من الفن.
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