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كتبت أسماء الغول:

الفنية، شادي  رؤية  حسب  الفلسطيني،  الشخصي لالنسان  التاريخ  الخاص "غزة"  بمعرضه  زقزوق  شادي  الفنان  يختصر 

بدءاً من الصورة الشخصية الصغيرة في ملف المدرسة االبتدائية الموشاة بختم وزارة التربية والتعليم، ملتقطاً معها كل

ما تحمله العيون من براءة، وانتهاءً بنمو هذه الشخصيات عبر تطويرها درامياً من خالل الرسم، بعدما تكون قد اكتشفت

نسخًا اآلخر  والبعض  مشوهة  البعض  يراها  للبشر،  أشباه  برسم  منتهية  وتنحرف،  الجسد  خطوط  فتميل  الواقع  قسوة 

متهكمة من الحياة تحمل الهم الكبير.

قصيرًا فيلماً  مصوراً  الفيديو،  تقنية  معرضه،  في  الفوتوغرافي  والتصوير  التشكيلي  الرسم  جانب  الى  شادي  واستخدم 

يحمل أفكاره عن العالم الذي أخذ يميل للعنف، خادشاً معه الطفولة والحرية واألحالم البريئة.

كما كان ألسلوب التعبير االنشائي مكان من خالل لوحة وحيدة بعنوان "دعوة" لشراب أسود يمأل عدداً كبيراً من الكؤوس

على منضدة تتوسط معرضه، معّبراً بذلك عن تلوث القلوب بالسواد، الذي انعكس الى الواقع حروباً وإرهاباً وتدميرًا.

من التغيير  إرادة  عن  الواقع  وخروج  ألم  من  اللوحات  تعكسه  بما  تأثراً  الروح  الفنية  األساليب  مختلط  اإلبداع  هذا  ويمس 

قبل الفنانين، فال يعود أمامهم سوى الرسم، كما فعل شادي من خالل تدرج قصصي تشكيلي وخطوط باهتة تنتمي

لمدرسة الفن العفوي أو الفطري.

من يتخلصوا  أن  للناس  رسالة  ويبعث  لإلنسانية  مفهوم  عن  يبحث  انه  معرضه،  عن  الزقزوق  شادي  الفنان  ويقول 

مفاهيم الشر الموجودة في دواخلهم، خاصة ما يتعلق بحوادث العنف الحاصلة في قطاع غزة.

مالمح تشّوه  فيها  يوضح  أن  تعمد  انه  بالرسم،  التصوير  فيها  يختلط  التي  الشخصية،  هويته  لصورة  لوحة  عن  ويوضح 

الالجئين إقامة  أماكن  تعدد  من  ذلك  يعنيه  وما  ليبيا،  في  والدته  مكان  على  التركيز  خالل  من  الفلسطينية  الهوية 

الفلسطينيين وتشتتهم، مضيفاً عن لوحاته التشكيلية انه تعّمد أن تكون شخصياتها فكاهية عبر الخطوط الضعيفة التي

رسمهما بيده اليسرى.

ويقول الفنان محمد الهباش، الذي أّلف الموسيقى الخاصة بمعرض شادي، انها عبارة عن ست قطع من تأليفه، عدا

آلة على  وعزفها  "حاالت"،  عليها  أطلق  انه  مبيناً  بشير،  منير  العراقي  للملّحن  سعد  أم  بمقطوعة  متأثرة  جاءت  واحدة 

العود، فكل قطعة تمثل حالة من ترابط الرؤى مع األعمال المعروضة.
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إنه قائالً  ريني،  أال  القدس  في  الفرنسي  القنصل  الفرنسي،  الثقافي  المركز  في  أمس،  من  أول  مساء  االفتتاح،  وحضر 

سعيد بزيارته لمدينة غزة، وانها المرة الرابعة التي يزورها، مبدياً إعجابه بمناخها وشاطئها، ومندهشاً للجمهور الكبير الذي

حضر افتتاح المعرض، موضحاً انه معجب بمجهود الفنان ورؤيته المختلفة.
ar_category.php?id=f177y61815Yf177&c_type=2) ... االرشيف

ar_category.php?id=f177y61815Yf177&c_type=2) 

files/server/PDF_Flash/2018/04-2018/Flash11-04-/)
(2018/index.html

(ar_page.php?id=e5b7d58y240876888Ye5b7d58) هوية األيام(ar_page.php?id=e5b810fy240877839Ye5b810f) خدماتنا

(advertise.php) إلعالناتكم(register_form.php) إلشتراكاتكم(jobs.php) أضف للمفضلةفرص عمل

(index.php) صفحتك الرئيسية
خريطة الموقع

AR_PAGE.PHP?)
(ID=E5840EFY240664815YE5840EF

سياسة الخصوصية
AR_PAGE.PHP?)

(ID=E585AF0Y240671472YE585AF0

شروط اإلستخدام
AR_PAGE.PHP?)

(ID=E584FCBY240668619YE584FCB

شروط التعليق
AR_PAGE.PHP?)

(ID=E584C14Y240667668YE584C14

شروط اإلعالن
AR_PAGE.PHP?)

(ID=E58485DY240666717YE58485D

االتصال المباشر
هاتف : 02-2987341 
فاكس : 02-2987342

التحرير و الصحافة
(news@al-ayyam.ps (mailto:news@al-ayyam.ps

دائرة االعالن و التوزيع
(adv@al-ayyam.ps (mailto:adv@al-ayyam.ps

مطابع االيام
(print@al-ayyam.ps (mailto:print@al-ayyam.ps

انشاء حسابتسجيل دخول
(REGISTER.PHP)

تواصل معنا من خالل

$  

%
(ar_page.php?

id=e9466f6y244606710Ye9466f6  1  +  
#

(https://twitter.com/Alayyampppdc  
&

(https://www.facebook.com/Alayyampppdc

تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

ابحث في االيام

كلمة البحث هنا )

http://www.al-ayyam.ps/ar_category.php?id=f177y61815Yf177&c_type=2
http://www.al-ayyam.ps/ar_category.php?id=f177y61815Yf177&c_type=2
http://www.al-ayyam.ps/files/server/PDF_Flash/2018/04-2018/Flash11-04-2018/index.html
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e5b7d58y240876888Ye5b7d58
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e5b810fy240877839Ye5b810f
http://www.al-ayyam.ps/advertise.php
http://www.al-ayyam.ps/register_form.php
http://www.al-ayyam.ps/jobs.php
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/index.php
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e5840efy240664815Ye5840ef
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e585af0y240671472Ye585af0
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e584fcby240668619Ye584fcb
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e584c14y240667668Ye584c14
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e58485dy240666717Ye58485d
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
mailto:news@al-ayyam.ps
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
mailto:adv@al-ayyam.ps
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
mailto:print@al-ayyam.ps
http://www.al-ayyam.ps/register.php
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e9466f6y244606710Ye9466f6
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
https://twitter.com/Alayyampppdc
https://www.facebook.com/Alayyampppdc
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1a58111y27623697Y1a58111#

