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مواضیع ذات صلة

التشكیلي ابراھیم جلل ضیفا على (صالة رفیا) بدمشق 

:  ( واتجاھات  (رؤى  ل  الريح  أحمد  محمد  والء  التشكیلیة 
الُمتلقِّي عْندَ  التشكیلیَّة  الثَّقافةِ  في  أزمةٌ  ھنالك 

وداني  السُّ

أعمالھا..التشكیلیة محاور  أھم  واإلشارات  اللغة  مفردات 
السعودية عال حجازي: بداخلي فنانة متمردة ال ترسم إال

ما تھواه 

في أعمال الیازية .. العالم يتسع من خالل الفن 

معرض في  العربي  الحرف  جمالیات  تبرز  لوحة   24
بالقاھرة 

نشر في آخر لحظة یوم 05 - 12 - 2010خلیل التقي

كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سودارس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن األخبار؟ تفاصیل أكثر عن سودارس موجودة ھنا.

معرضا بدمشقتستضيف   « التشكيلية  للفنون  رفيا  «صالة 
للتشكيلي العراقي سعدي الگعبي 

قدم الذي  التشكیلیة)بدمشق  للفنون  رفیا  (صالة  على  ضیفا  یحل  الكعبي  سعدي  العراقي  التشكیلي 
الماضیة، القلیلة  األعوام  خالل  إنتاجھا  تم  التي  المتوسطة  بأحجامھا  التصویریة  اللوحات  من  مجموعة 
باالعتماد على األلوان ذات الوسائط الزیتیة والمشغول معظمھا على القماش والبعض منھا على ألواح
األعمال أغنت  وباتزانھا  كبیر  بشكل  اللوحات  مواضیع  شكلت  التي  التصمیمات  تنوعت  حیث  صلبة، 
تشكل التي  المھمة  األعمال  ھذه  في  والتشویق  الجذب  شأنھا  من  وحركیة  وحضوراً  رصانة  ومنحتھا 
ً من ھذه المكاشفة، جسراً بین حضارات خبت وواقع مؤلم وذلك عبرتطلعات جمالیة لعالم متخیل انطالقا
وكان الحامل لمجموع التأثیرات الفنیة المختلفة یظھر بحساسیة سطحھ وتفاصیلھا الدقیقة وذلك نتیجة
ً إلظھار العدید من المستویات المتقاطعة فیما بینھما مایعني ً وذلك سعیا فرش اللون بطریقة تجعلھ شفافا
خالل من  متلقیھ  الكعبي  سعدي  التشكیلي  بھا  یستھدف  التي  التعبیریة  دالالتھا  لھا  متعددة  تداخالت 
أھمیة مدى  ندرك  أن  لنا  یمكن  ھنا  من  الفنان،  ھذا  غایة  العمیقة  تضاریسھا  تشكل  إنسانیة  مضامین 
الشفافیات اللونیة في العمل الذي تطفو على لغتھ التعبیریة ھواجس المكاشفة والتعبیریة لما یتم حجبھ
من أزمات معاصرة، والسیما أن المجتمع العربي یعاني مایعانیھ من سطوة ھذا الزمن القاسیة، ویضاف
التراث عن  الفني  االشتغال  ھذا  حساسیة  بقدر  الجمالیة  من  فیھ  آخر  واقع  في  الفنان  ھذا  رغبة  لذلك 
األصیل،وفیما یخص المعالجة التقنیة نستطیع القول إن التشكیلي العراقي سعدي الكعبي حقق المزید من
مراحل وفق  العمل  من  المزید  لوحتھ  یمنح  حیث  الممتع،  الجمالي  التأثیر  إلى  المؤدیة  الفنیة  النتائج 
متعددة مترابطة لكل منھا غایتھا بدءاً من التفكیر األّولي ووضع اللمسات األولى، فالخط لدیھ تنوع في
على یقتصر  ما  وبین  ظاللھ  كمتلقي  بسماكتھ فتتحسس   ً حیزاً فراغیا مایشكل  بین  یتراوح  حیث  الماھیة 
التسطح خیار  بین  فھو  اللون  أما  التصمیم،  لعموم  الشكلي  التألیف  في   ً أساسا یشكل  الخط  وھذا  اللون، 

وآخر متعلق بالتحجیم یشارك في إبراز التأثیر بسمتھ الغائرة، ولھذا اللون حیویتھ وھدوءه على الرغم من القیم المتقاربة من األلوان في الوقت الذي ینأى بھ الفنان
عن االستقالة من أجواء التضاد اللوني التي برزت في أشكال عدة عبر تسرب العتمة إلى اللوحة من جھة ما، أو عبر الخط الذي یحدد العناصر، أو من خالل انتقاء
الصیاغة فھذه  واضحة  بصورة  التعبیر  یخدم  الذي  والتشویھ  المبالغة  من  التخلو  بصیاغة  حضرت  التي  الشخوص  مقدمتھا  وفي  العناصر  تحدد  متجاورة  معینة  ألوان 
متناغمة إلى حد كبیر مع الخطوط العربیة التي تم تنزیلھا على السطح بتصرف، و یستدعي السطح التصویري للفنان الكعبي مزیداً من التأمل، حیث یقف المتفرج قبالة
وجھ على  -الفنان  المتذوق  ھذا  إحساس  جراء  وذلك  الالفتة  البصریة  التأثیرات  وبعض  السطح  من  وأكثر  أكثر  لالقتراب  بحاجة  نفسھ  لیجد  طویلة  لحظات  العمل 
الخصوص- بتأثیر غائر للخط على السطوح اللونیة للوحة في أغلب األماكن من األعمال الفنیة ھذه، وفي ھذا شيء من الخداع البصري الذي یجذب المتلقي بصورة أو

بأخرى، وبالطبع فإن ھذه المحاولة التقنیة بدت ناجحة وأضافت قیمة جمالیة إلى جانب األخریات من القیم التي تكتنز بھا لوحة الفنان الكعبي. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

فوق رأي    التحول الجسدى فى القرآن    كسوف كامل للشمس ... نحن على مقربة من القیامة    الحزب الصوفي الديمقراطي في ثنیات الظھور.. (الصوفیة) .. أھل السجادة في بساط السلطة
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قائمة الصحفموضوعموضوعبحث في األرشیفبالفیديوالصحیةالدينیةالثقافیةاالجتماعیةالرياضیةالدولیةاالقتصاديةالسیاسیةالرئیسیة
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