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تو. 1952م
ولد عبد القادر الرسام في بغداد بالعراق. درس في المدرسة الحربیة في األستانة وتخرج منھا برتبة ضابط في الجیش
العثماني. تمرس بفن التصویر الزیتي والرسم خالل وجوده في المدرسة الحربیة، وكان الرسم مادة رئیسة من المواد
ً بعد أن فضلت زوجتھ ومعھا األوالد البقاء في األساسیة التي تستكمل بھا ثقافة الضباط وقتئذ. عاد إلى بغداد لیعیش وحیدا

العاصمة العثمانیة ولینصرف بعد إحالتھ عن التقاعد لإلنتاج الفني.
 

كان عبد القادر الرسام من جیل الفنانین العراقیین المحدثین الذین حاولوا تأسیس مدرسة فنیة عراقیة. ومعظم أشغالھ الفنیة
معروضة اآلن في متحف الرواد في بغداد.

 

اعتمد الرسام الطبیعة ومناظرھا الجمیلة مادة أساسیة ألشغالھ الفنیة. فكان المنظر الطبیعي، وبنوع خاص نھر دجلة وما
حولھ من أشخاص وأشجار ونواعیر قدیمة مادة لوحاتھ وأشھرھا "منظر لدجلة" و"نھر دجلة بین األعظمیة والكاظمیة". وفي
"نقلھ" لھذه المناظر لم یكن الرسام ناسخاً أو محاكیاً للطبیعة التي یراھا بالعین المجردة، لكنھ یحاكیھا بطریقتھ الخاصة. وھذه
المحاكاة تبرز في استخدامھ الماھر لأللوان وللضوء وللظل وكأنھ یعود بنا إلى إنسان وادي الرافدین القدیم في تقییم معنى

الخصوبة في اإلنتاج بنفس صوفي یفصل بین العالم المرئي والعالم غیر المرئي.
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