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بغداد 

WOMÞË WLN  WOÐU³A « V¼«u*« rŽœ

عرض دولي في تونس وعمان   التشكيلية فادية عبود تشارك 

قدمها نظمت دائرة الفنون العامة مؤخرا جلـسة نقدية رعاها وزير الثقافة والسيـاحة واالثار عبد االمير احلمداني عن جتربة الفنـان التشكيلي مطيع اجلميلي 
دير العام لدائـرة الفنون العامـة علي عويد العبادي ـبنى وزارة الثقافة. واكـد ا كل من النقاد صالح عباس وقـاسم العزاوي وعلي الدليـمي في قاعة عشتار 
نجز الفنـي بكل اشكاله من الرسم او النحت او اخلط ودعم الرموز الفنية الفتاً الى ناسبة (على حـرص دائرة الفنون باالحتفاء با اكد في كلمة القاها بهذه ا

متدة عمق حضارة مدينة الفلوجة الزاخرة باالصالة والكرم).  تسمة بالتميز واالبداع وجذوره  ا سيرة الطويلة للفنان مطيع اجلميلي ا ا
واوضح الناقد قـاسم العزاوي(ان الفـنان مطيع لم يـحد عن موضوعـاته في تتبع االثر وتـأكيده تشـكيليـاً بع واعيـة ومبصرة والـتعرف جدول الـفهم). فيمـا ب الناقد

واد الفنية التي يتعاطف معها).  صالح عباس (كيف استطاع الفنان ان يكرس جهوده لكي يعيش في عالم الفن والسكن وب ا
عروفة وهذا ما مـكنه ايضاً في تطويعه للحرف الـعربي خلدمة ذائقته في تكويناته وقال الناقد علي الدليمي (ان الفـنان اجلميلي اجاد جميع انواع اخلطـوط العربية ا
اجلمالية في لوحاته). وتضمن االحتفاء باجلميلي عرض فلم قصير عن  مشاركته الفنية  في دار فنون االوبرا في القاهرة بأسم وزارة الثقافة دائرة الفنون العامة .
ـسيرته الـفنـية. واختـتمت اجلـلسـة النقـدية الـتي حضرهـا عدد غـفير من وعلى احـتفائـها  وقدم اجلـميلي شـكره وتـقديره لـدائرة الـفنون الـداعمـة  للـفنانـ وللـفن التشـكيـلي 

سيرته الفنية الطويلة والثرة بالتميز واالبداع. اجلميلي  درع االبداع وشهادة تقديرية عرفاناً منها  نح دائرة الفنون  هتم بالشأن الثقافي  الفنان وا
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الجسـد مـاتـبقى من تـراث بـغداد
لـكني احـسست انـني استـعجلت
بها لضيق وقت مشـاركتنا لكنها
فـرحت للـتشـجيع والـصدى الذي
ـــا نـــفـــذتـه من عـــمل افـــرحـــنـي 
سـيـبـقى شـاهـدا في تـونـس بـعد
ـــعــــرض تـــونس مـــشـــاركــــتي 
تــوجـهت الى عــمـان لــلـمــشـاركـة
ـــعــرض دولـي اخــر بـــعـــنــوان
مـنارة العـرب االول مع مجـموعة
فـــنـــانـــ عـــراقـــيــــ ولـــكـــنـــهم
ـثــلـة عن اخـتــاروني ان اكــون 
الــعـــراق  لـــلـــمـــدة من االول الى
الـــســـادس مـن تـــمـــوز ) واكـــدت
ـــعــارض فــاديـــة ان مـــثل هــذه ا
تـضـيف للـفـنان الـعـراقي الكـثـير
من الــتـجــارب وتــضــاعــفــهـا الن
الـعراق انـقـطع عن الـعالم لـفـترة
طــويـلــة وبـقي الـفـن الـتـشــكـيـلي
يــحــتـاج الـى جتـارب ومــشــاركـة
عارض عـربية ودولية فنانـينه 
لــيـبــقى مـتــواصال من الـفــنـانـ
التشكيلي لنطلع على التجارب
قـابل يـطـلـعون ـيـة وهم بـا الـعـا
ويــتـابـعـون الـى اين وصـلـنـا في
ـشــهـد الـتـشـكــيـلي واعـتـقـد ان ا
االنـقـطـاع كـمـا اسـلـفت اثـر عـلى
اعــمـــالــنـــا وجتـــاربــنـــا بـــســبب
الـظـروف االمـنـيـة واالقـتـصـاديـة
والــســـيــاســيــة وهـــنــا البــد لــنــا
شـاركات وهنا البد العودة الى ا
ـــعـــنـــيـــة ان نـــدعـــو اجلـــهـــات ا
الثقافيـة والفنية الى منح فرصة
ـــشــاركـــة لـــلـــفـــنـــان الــعـــراقي ا
وخــــاصــــة اجلــــيل الــــشــــبــــابي
لــيــتــواصــلــوا ويــطــلــعــوا عــلى
الـــتــطــور في اجملـــاالت الــفــنــيــة

ومنـها التشـكيلية  وهـنا البد لنا
ان نـقـيم ســمـبــوزيـوم في امـاكن
جـــمــيـــلـــة في بـــغــداد والـــعــراق
تلك امـاكن مؤهلة ويقـينا انـنا 
الن نـــرسم ونـــبــدع ونـــخــرج من
ــغـلــقــة الـتـي حتـد من االمــاكن ا
ابـداعــات الــتــشـكــيــلي الــعـراقي
الــــذي يـــــحــــتـــــاج الى االمـــــاكن
ـفــتـوحـة والــطـبــيـعـة الــرائـعـة ا
وادعــو ايــضـــا الى ان نــحـــتــفي
ـبدع العراقـي وخاصة من با
جيل الـشـبـاب وان نحـتـضن تلك
واهب التي حقـا انها تبهر في ا
ماترسم وتـنحت وتخطط  واذكر
انـني اصـطــحـبت مـوهــبـتـ من
الــشــبـاب الــطــلــبــة الى مــعـرض
ــاضي عــمــان الــســابق الــعــام ا
وهـــنــاك انـــبـــهــروا بـــاعــمـــالــهم

وسالوني هل هؤالء محترف ام
موهـوب واالهم انهم يشـتغلون
مـبـاشـةرة بـاعـمـالـهم واعـتـقد ان
مــــــعـــــارض الــــــرسم احلــــــر هي
منافسة وتعطـي الثقة للتشكيلي
تقوده لالبـداع واالحتراف وعلى
الــعــراق ان يــنــطــلق من اعــمــال
الــســـبــمــبـــوزيــوم الـــرسم احلــر
ؤهلة لالبداع وماابدع االمـاكن ا
احلر ويـقيـنا ان الفـنان الـعراقي
في جـــمـــيـع مـــجـــاالت الـــفـــنــون
مــــشـــهـــود له ويـــفـــرض ابـــداعه
ويــحــصــد اجلــوائــز واالعــجــاب
وهـــنــــا البـــد لــــنـــا جنــــد الـــدعم
ــؤســســاتي لــتـلك احلــكــومي وا
ـواهب واالمـكـانـات الـفـنـية في ا
ـوسـيـقى والــتـشـكـيل والـشـعـر ا
والـتـمثـيل وجـمـيع الفـنـون الذي
تمـيز ويتمـيز بها الـعراقي اينما
حل او شارك واركز واتمنى على
ـواهب الـشـبـابـية ضـرورة دعم ا
الـعـراقـيـة الـتي سـتـكـون امـتـداد
ـبـدعـ واالسـمـاء لـروادنــا من ا
ـيـة الـتي حــقـقت الــشـهــرة الـعــا
وهــذه مــهــمـــة احلــكــومــة  وهي
مـهمة وطـنية تعـيد للـعراق تألقه

ومكانته السابقة).
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  نـركز عـلى الـفنـان الـتشـكـيلي 
هــذا األنــســان الــذي حــبــاه الــله
ــرهــفــة تــعــالـى بــاألحــاســيس ا
ــشــاعـــر الــرقــيــقـــة أكــثــر من وا
الـــفــــنـــان األنـــســــان الــــعـــادي  
التشكيـلي هو من يبرز مكنونات
دواخـــــــلـه وأفــــــكـــــــاره وأحـالمه
بــصـورة او أخــرى وعـبـر ادوات
خــاصــة بـأســلــوبه الى الــوجـود
تلقي ويقرأ من خالل لكي يرى ا
ـــنـــفـــذ مـــا اراده هـــذا الـــعـــمل ا
الـتشـكيـلي سواء اكـانت فكرة او

حلم او تمني او شعور.
والـفنـان التـشكـيـلي يبـدأ تأثـيره
دومـاً من مـحـيطـه الداخـلي ومن
احلــلـقــة الـقــريــبـة عــلـيه ومن ثم
وتـدريــجـيــاً تــبـدأ مــسـاحــة هـذا
احملــيط  واحلــلــقــة  بــاالزديــاد 
وطـــمـــوح كل فـــنــان هـــو عـــبــور
احملـلـيـة والـتــخـطي الى مـرحـلـة
جتـــاوز احلـــدود الـى الـــفـــضـــاء
ي  وهـذا الطـموح الـدولي والـعا
شروع لكل فنان يستوجب منه ا
ان يــكـــون مــؤهالً لــلــوقــوف الى
ــيـ في جـانب الــفــنـانــ الـعــا
احملـافل الدولـيـة  لـيكـون مـوازياً
لـهم في الـعطـاء الفـني هذا ان لم
يــكن افــضـل مــنــهم وان يــتــقــدم
عـــلــــيـــهم وان يــــفــــوز عـــلــــيـــهم
ويـــســتــحـق ان يــنـــال اجلــوائــز
يداليات والتكر من احملافل وا
الــدولـيـة   وهـذا هـو مــا نـطـمح
اليه بالـنسـبة الى فنـانيـنا الذين
نــــرى ان فـــيــــهم مـن يـــســــتـــحق
وبــجـــدارة ان يــأخـــذ مــحـــله في
ـــشـــاركـــة والــفـــوز ايـــضـــاً في ا
احملـافل الـدولـيـة  بـالـنـسـبـة الى

جميع فروع الفن والثقافة.
والـفن التـشـكـيلي الـعـراقي الذي
نفـتـخر ان له بـاع طـويل وتأريخ
مـتمـيـز في الـساحـة الـتـشكـيـلـية
الـعربيـة ولكن نـرغب ان يكون له
ــــكـــانــــة في الــــســـاحـــة نـــفس ا
ـيـة من خالل الــتـشـكـيــلـيـة الـعــا
ـتـمـيـزيـن لـديـنا الـتـشـكـيـلـيـ ا
والذي بـدأت تظـهـر مالمحه بـعد
خـــروج الـــفــــنـــان الـــعــــراقي من
شـرنقته الـداخليـة الى عالم الفن
الــدولي عــقب الـفــتـرة الــصـعــبـة

الــتي مـرت عـلى الـعـراق لـعـقـود
وكان لهـا تأثير كبـير على منجز

واعمال التشكيلي العراقي.
وهـنـا لــنـا ان نـفــخـر دائـمـاً وان
ــا تــنــجــزه الــفــنــانــة نــشـــيــد 
الـتشـكـيـليـة الـعـراقيـة  " فـاطـمة
الـعـبــيـدي " والـتي تـخـطت وعن
جدارة وتميز حدود احمللية الى
ـيـة ــشـاركـات الــدولـيـة والــعـا ا
ــيـدالـيـات ونــيـلـهــا اجلـوائـز وا
ات  في العديد من دول والتكر
العـالم وتـفـوقـهـا عـلى الـفـنـان
ـــرأة وفي عـــقـــر دارهم  هـــذه ا
وأألم العراقـية  التي رفعت أسم
ـــنــــا حــــلت وعـــلـم الــــعــــراق ا
وتــوجــدت وتــمت دعــوتـهــا الى

احملافل التشكيلية الدولية. 
واخر مشاركة لها كانت دعوتها
وأبـــنــتـــهــا الـــشــابـــة الــفـــنــانــة
الــتــشــكــيـلــيــة الــواعــدة " فــاتن
فاروق " الى مـهـرجانـ دولـي
لــــلـــرسـم اقـــيـــمــــا في تــــركـــيـــا
ـهـرجـان أألول أقـيم في مـديـنة ا
وللــــــفترة بورصـة التــــــركية  
وهو من  1- 5  تـمـوز  2019  
ـهرجـان الدولي الـثاني لـلرسم ا
لــلــفـنــانــات الــتـشــكــيــلــيـات في
بـورصة   والتـي شـاركت فـيـها
خـمـسـون فــنـانـة تـشـكــيـلـيـة من

ثمانية دول من العالم.
ــهــرجــان ورش أقــيــمـت خالل ا
للرسم احلر وندوات ومناقشات
ثـقــافـيـة وتــشـكــيـلــيـة  وزيـارات
لـلمـتاحف الـفـنيـة والتـاريخـية 
أخـــتـــتـــمـت بـــإقـــامـــة مـــعـــرض
لـلــنـتــاجـات الــتي اجنـزت خالل
ورش الـرسم  ويـجــدر اإلشـارة
هـــــنـــــا الـى انه فـي مـــــثل هـــــذه
هـرجانـات يـطلب من الـفنـان ا
ـــشـــاركـــ اجنـــاز اعـــمـــالـــهم ا
جــمـيــعـاً في ورش الــرسم احلـر
وأمـام جــمـيع الــفـنــانـ وادارة
ـهـرجــان وال تـقـبـل ايـة أعـمـال ا
جــاهــزة مـــســبــقــاً ويــتم عــرض
ـنــجـزة في الـورشـات األعــمـال ا
في مــعـرض جــمــاعي في خــتـام
هـرجان وتـعود عائـدية جـميع ا
ــــنـــجــــزة الى ادارة األعــــمــــال ا
هرجان وتكون ملكاً لها كونها ا
تــتـحــمل كــافـة نــفــقـات الــدعـوة
وجـمــيع مـسـتـلــزمـات  مـشـاركـة

ـدعـوين طـيـلـة فـتـرة الـفـنـانــ ا
ــهـرجـان. والــفـعـالـيــة الـدولـيـة ا
الــــثـــانـــيـــة والـــتـي تـــمت دعـــوة
الفنـانتـان العراقـيتـان للمـشاركة
ــهــرجــان الـدولي فـيــهــا كــانت ا
أألول للرسم  والتي استضافتها
واليـــة مــوش فـي شــرق تـــركـــيــا
لــلـــفـــتـــــــــــــــــرة من  6 الى 14
ـــشـــاركـــة 50 تـــمــوز  2019 و
فنان تشكيلي من ثالث وعشرون
دولــة ومـنــهـا فــنـانــ من الـدول
العـربيـة  ( العراق  –فلـسط –
هرجان هو مصر )  وكون هذا ا
أألول الــذي تــنــظــمه ادارة واليـة
مـــوش   فــــأنـــهــــا اســــتـــعــــانت
بـاجلـمــعـيـة الــدولـيـة لـلــفـنـانـات
التشكيليات "  " Femin Artفي
دعــوة الـفــنــانــ من كل الــعـالم
ـهـرجان حيث وعـلى مـدار أيام ا
الــتـــســعــة نـــظــمت الـــعــديــد من

الـفـعالـيـات لـلمـشـاركـ حيث 
تنـظيم بـرامج ثقـافيـة وسيـاحية
وفــنـيـة مــخـتـلـفــة لـغـرض اطالع
ـشاركـ على مـنطـقة الفـنـان ا
شرق تركيا وما حتتويه من أثار
تمـتد ألالف الـسن ومـن طبـيعة
نـطقة جـميـلة ورائـعة   وكـون ا
ـصادر الـرئـيـسـية تعـتـبـر احـد ا
لـلمـنابع الـتي تـتشـكل منـها نـهر
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و تـــنــظــيم عـــدة ورش لــلــرسم
احلـــر وفي مـــنـــاطق ســـيــاحـــيــة
واثـــاريــة  عـــديـــدة ضـــمن واليــة
مـوش   حـيث اجنــز الــفـنــانـون
اخلـمــسـون الــعـديـد مـن األعـمـال
لـكل واحد مـنهم وكـانت فعـاليات
ـهــرجـان كــلـهـا بــدعم واشـراف ا
وتـواصل مـســتـمـر من قـبل والي
ديـنة البـروفيـسور الـسيـد الكر ا
جـونـدزوز  والـذي كــان مـواكـبـاً
ـهــرجـان طــيـلـة لـكل فــعـالــيـات ا
ايــامه وصــوالً الى يــوم اخلــتــام
والذي جـرت فيـها حـفل كبـير في
القـاعة الـكبـرى للـبلـدية تـضمنت
مــعــرض كـبــيــر احــتــوت جـمــيع
األعـمـال الـتي اجنزهـا الـفـنـانون
اخلـمــسـون   حـيـث كـان هــنـالك
تـوجـد مـسـتــمـر لـوسـائل األعالم
ـرئية والـسمـعية طـيلة التركـية ا
ـهــرجـان  و ايــام فــعـالــيــات ا

شـاركة في تـوزيع شهـادات ا
حــفل اخلـــتــام مـن قــبل والي
ـديــنـة شـخـصــيـاً. مـشـاركـة ا
الفنانت العراقيت " فاطمة
الــعـبـيــدي " و" فـاتن فـاروق "
كـــان مـــتــمـــيـــزاً حــيـث كــانت
نـجزة  لهما  صدى األعمال ا
جـمـيل تركت انـطـبـاعاً كـبـيراً
ـهـرجـان وجـميع لدى ادارة ا
ــــشـــــاركــــ الـــــفــــنـــــانـــــ ا
واجلــــمـــــهـــــور الــــذي تـــــابع
فعاليات ورش الرسم ومن ثم
ـعرض اخلتـامي للمـهرجان ا
  حــــــيث اشــــــاد اجلـــــمــــــيع
ي ألعــمـال ــسـتــوى الـعــا بــا
فاطـمـة العـبـيدي ومـا وصلت
الـيهـا من مـكـانة في الـسـاحة
ــيـة حـيث تــتم دعـوتـهـا الـعـا
الى الــــكــــثــــيــــر من احملــــافل
ـا تركته الدولـية التـشكـيلـية 
من بـصـمة واضـحة من خالل
مـشــاركـاتــهـا الـنــاجـحـة ومن
خالل حصـولـهـا على الـعـديد
يـة في تلك من اجلـوائـز العـا
احملـافل. يــحق لـنـا ان نـفـخـر
ــثل هـــذه اإلجنــازات الــتي
تــــتم من خـالل فــــنــــانــــيــــنـــا
بدعـ والذين ومن خاللهم ا
يــتم رفع اسـم وعــلم الــعــراق
شاركة وان يترك ب الدول ا
هـؤالء الـفـنانـ اثـر وبـصـمة
طـــيـــبـــة في الـــبـــلـــد الـــراعي
لـلـمـهـرجان وان يـتم ابـالغهم
كــونـهم مــدعـويـن مـقــدمـاً في
ا الـدورة القادمـة للمـهرجان 
تــــــركـــــوه مـن اثـــــر مـن خالل
نجزة جودة األعمال الـفنية ا
ومـن خـالل تــــــعــــــــامــــــلـــــــهم
أألخـالقـي واإلنــــــــــــســـــــــــانـي
والـثقـافي مع جمـيع الفـنان

. شارك ا
حتـــيـــة تـــقــــديـــر وامـــتـــنـــان
كـبـيـرتـ لـهـاتـ الـفـنـانـت
وهن يـــرفــــعن اسـم الـــعـــراق
عالياً ايـنما شاركوا وجلميع
ثقفـ العراقي الفنـان وا
اينـمـا كانـوا وهم يـساهـمون
بــــأعـــمــــالــــهم واجنــــازاتـــهم
وخـــلـــقـــهم في تـــقـــد اروع
صــورة عن الــعــراق الـكــبــيـر

ثقفيه وفنانيه.
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خــصـصت مـجــلـة كــلـكـامش
ـأمون الـتي تـصـدر عن دار ا
لــلــتـرجــمــة والــنـشــر غالفي
عــــددهـــا الــــثــــاني لــــلــــعـــام
اجلـاري لــلــوحــات الــفــنـان
الـــتــشــكــيـــلي صــالح رضــا
وعــــرضـت لـــوحــــة الــــغالف
االول لـــــــوحــــــة زيـــــــتــــــيــــــة
مـستوحـاة من معـركة الطف
وجتــســد الــفـــجــيــعــة الــتي

شــهـدتـهــا ارض كـربالء في 10
محرم  61هجرية.

كـما عـرضت اجملـلـة في غالفـها
االخــــيــــر لــــوحــــة ثـــــانــــيــــة له
مـستـوحـاة من احليـاة الـريفـية
في الــعـراق وتــصـور فالحــتـ
حتـمالن جـرارا.ويـشـتـهـر رضـا
بـقـوة خـطـوطه واشـراقـة ألوان
لـــوحــاته وقـــدرة ريــشـــته عــلى
ائـية فضال اسـتخدام األلـوان ا

عن الزيت.

وكانت اجملـلة قـد قدمت لـلفـنان
عـرضا مـكتوبـا لرسـوماته التي
ضمـها كـراس ابداعي صدر في
الـــقــاهـــرة بــعـــنــوان (من وحي
الطـفولـة). وكتب عـلي الدلـيمي
عـن جوانب فـنـيـة عـديـدة تـمـيز
هـذا الـعـمل الـفـريـد فضـال عمن
رسوماته الواقعية التي جتسد
مــظــاهـــر من احلـــيــاة في ريف
ديـــالى حـــيث أمـــضى الــفـــنــان
فــصــوال واســعـة مـن مــسـيــرته

فــيــهـــا. وســبق لـ (الــزمــان) ان
نظمت في العام  2007معرضا
شخصيا لـلفنان حظي باهتمام
الــنــقــاد وذلـك بــعــد عــودته من
مغتربه في تونس ومصر حيث
عـاش ردحـا من الزمـن.كمـا نظم
رضـا في اطـار نــشـاط مـلـحـوظ
ومــثــابـرة عــرف بـهــا ســلـســلـة
معـارض اخرها قبل نـحو شهر
احــتــضـــنــته بــاحـــات مــجــلس
النـواب بـبغـداد وضم نـحو 50

لـوحــة بــعـضــهــا بـورتــريــهـات
انيـة وناشط لـشخصيـات بر
مـن االوســــاط الــــســــيــــاســــيـــة
والــثـقــافـيــة الـعــراقـيــة. وأثـنى
نــائـب رئـيـس مــجـلـس الــنـواب
بــشــيـــر حــداد خالل افــتــتــاحه
لـلـمــعـرض عــلى ابـداع الــفـنـان
قـائال(هـذه الـلـوحـات لهـا قـيـمة
فـنيـة عـالـية وتـأثـيـرات نفـسـية
إيجـابيـة).مـؤكدا عـلى (ضرورة
دعم االنشـطة الفنـية التي تعزز

قــيـمـة تـراث وحـضـارة وتـاريخ
الـعراق وأهـمية الـعنايـة بالفن
وتــذوقه بــشـكل عــام النه مـرآة
لــلـــمــجــتـــمع ويــعـــكس الــواقع

وتفاصيل احلياة اليومية).
وينوي الفنان أصدار موسوعة
تـشــكـيــلـيــة تـقــدم شـخــصـيـات
عـراقــيـة ذات حـضـور بــريـشـته
مع نـبــذ وافـيـة من مــسـيـرة كل
واحــــدة مـــنــــهـــا. ويــــعـــد هـــذا

شروع االول من نوعه. ا

يسعى الفـنان واينما حل في
بــقــعــة من بــقــاع الـعــالم الى
وهبـة الفنـية التي تـسخيـر ا
وهـــبـــهــا لـه الــله ســـبـــحــانه
وتـعالى لـيـسـخرهـا ويـساهم
بـــاظــهــارهــا البـــنــاء جــلــدته
وبــالــتــالـي جنــد ان الــفــنــان
عــمــومـــا مــســرحــيــاً كــان او
كـــــاتــــبــــا او مــــوســــيــــقــــيــــا
وتــشــكــيــلــيــا الــذي اخــتــرت
احلــديث عن فــروعـه الـنــحت
والــرسم واخلــزف  وغــيــرهـا
يــسـعى فـيــهـا الـفــنـان دائـمـا
لــلـتـطـور والى تـقـد مـا هـو
ـــكـــنـــون مـــتـــمـــيــــز إلبـــراز ا
ــــتـــلـــكه من ـــا  الـــداخـــلي 
مخزون ليستحق لقب الفنان
ــيــزه عن واالنــســان الـــذي 
االخرين ويقينا نعلم ان الفن
مـــــوهــــبــــة تـــــولــــد مع والدة
االنسان ليتواصل ويبدع في
ـوهبـة الـفنـيـة التي وهـبـها ا
لـه الـــله ومــــيـــزه عـن ابـــنـــاء
جــلــدتـه ويــقــيــنــا ان االبـداع
يـشــمل ايـضــا بـاقي الــفـنـون
والـــثـــقـــافـــة واالعالم   والن
الــفن الـتــشـكـيــلي هـو الــلـغـة
شـتركـة ب شـعوب الـعالم ا
ـوسيقى فـتمـيز الفن مثلـما ا
الـتشـكيلي الـعراقي بـاسلوب
خـاص في ماقدمه الـتشـكيلي
العـراقي من اعمـال تشـكيـلية
سـجلت حـضورا رائـعاً في
احملــافل الـدولـيــة بـعـد
احمللـية ليـنال الفن
الـتـشكـيـلي مـكـانة
مــــــرمــــــوقـــــــة في
احملـافل الـعـربـية
ــيــة الـتي والــعــا
يـــشـــارك فـــيـــهــا
الــــتـــشـــكــــيـــلي
الــــــــــعــــــــــراقـي
والــــقـــــائــــمــــة
تــــــطـــــول اذا
مـااحـصـيـنا

اعـمــاال تـشــكـيــلـيــة في مـخــتـلف
االخـتصـاصات  ابهـرت الفـنان

ـي والـعرب  التـشكـيلـي الـعا
واليوم يـقدم لـنا الفن الـتشـكيلي
اسماء تشكيـلي بعد ان قدم لنا
رواداً سـتـبـقى اسـمـاؤهم خـالـدة
ـنـا االخـر مـنـهم من رحل الى عـا
ومـنــهم من يـحــاول ان يـكــتـشف
شـبــابـا لــهم بـصـمــات ومـشـروع
فـنان تـشكيـلي ويدعم لـينظم الى
قافـلـة الـفن الـتـشـكـيـلي الـعراقي
ويكمل مسـيرة الرواد واالساتذة
والنـنـسى مـعـهـد وكـلـيـة الـفـنون
اجلــمـيــلــة الــتي كـانـت ومـازالت
ــبــدعــ تــقــدم الـــعــشــرات من ا
التشكيلي وبدعم من اساتذتهم
واجلـهـات ذات الـعالقـة يـقـدمون
نـتاجـهم الـتشـكيـلي في مـعارض
فرديـة ومشتـركه وبدورها حتقق
فـاجاة الـكبـرى وتؤكـد ان الفن ا
الــتــشــكــيــلي الــعــراقـي مــشـروع
انـساني يـتواصل ويـنتـج ويبدع
ويقدم  اجلمال التشكيلي في كل
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وهـنـا الاريـد اخـوض في جتـربـة
الــنـقـد الـتـشـكــيـلي بـقـدر مـااقـدم
بــعض الــتــجـــارب الــتي اثــبــتت
ـتميـز لفنان قـوتها وحـضورها ا
تشـكيـلي واعد سـيشـكل في قادم
االيــام احلــضــور والـــتــمــيــز من
ـــشـــاركـــات الـــداخـــلـــيـــة خالل ا
واخلـارجـيـة   ومن
بــ الــفــنــانـات
الــتي تــمــيـزت
في لــوحـاتــهـا
وجسدت فيها
وحـــــــــــــــــــــــدة
ــــــوضــــــوع ا
والـــــــــلـــــــــون
والـتـخـطيط
لـــتـــمـــهـــد
لـوحـاته

شـاركـة في مـعارض داخـلـية ا ا
وخارجـية لـتحـقق جناحـا طيـبا
يـــفــخـــر له الـــفن الـــتـــشـــكــيـــلي
الــــعـــراقي   انــــهـــا الـــفــــنـــانـــة
التشـكيلية العـراقية فادية عبود
مـحــمــد احلـاصــلـة عــلى دبــلـوم
فـنون جمـيلة كـرافيك عام 1991
وبـــــكـــــالــــوريـــــوس فـــــنـــــــــــون
جداريات  1998 ومـشرفـة فنـية
في وزارة الـــتـــربــيـــة الـــنـــشــاط
ـــدرسي وســــجـــلـت وشـــاركت ا
ـــعـــارض عـــبـــود بــــعـــشــــرات ا
والـــدورات ونـــالت الـــشـــهــادات
واجلوائز ولها لوحات تشكيلية
مـتــمـيــزة من الــتـراث الــشــعـبي
الـبـغـدادي في جـامـعـة ايـطـالـيـا
مــيـالنــو لــلــفــنـــون اجلــمــيــلــة 
وطـــمـــوح فـــاديــة اليـــتـــوقف بل
تـتـواصل وتــبـدع لــتـواكب الـفن
الـتشـكـيـلي فـي العـالـم لتـضـيف
لـتـجاربـهـا احملـليـة والـدولـية -.
الـفنـانة الـتشـكيـليـة فاديـة عبود
ضيـفـة ( الزمـان ) سـالنـاها  عن
آخر مشـاركة لها بعـد ان تعرفنا
عـلى سيرتـها اخملتـصرة اجابت
( شــاركت مـــؤخــرا في مــعــرض
تشـكيـلي دولي بتـونس بعـنوان
ــشــاركــة تـــراث من هــويــتـــنــا 
اضـــافــة لـــلــعــراق دول عـــربــيــة
واجــنـبــيـة عــدة لـلـفــتـرة من 26
ــــاضي في الى  30 الـــشــــهـــر ا
مــديــنـة ســبــيــطـلـه الـتــونــســيـة
ــهـرجــان مـشــاركـات وتــضـمن ا
تراثيـة منـها شعـرية وتـشكيـلية
الـــرسم احلـــر وكـــنت الـــفــنـــانــة
الـعراقـية التي رسـمت للـمعرض
جدارية على طـريقة الرسم احلر

اضــــافـــة الى الـــلـــوحـــات الـــتي
جـلبـتـها لـلمـشـاركة فـتم اختـيار
جـداريـة لـسـور مـدرسـة تتـوسط
ـــديـــنـه  اخـــتـــيـــار ان ارسم ا
ـشـاركتي الـلوحـة لتـبـقى ذكرى 
ــعـرض الــتــراثي و في هــذا ا
اخـتيار فنـانة تشكـيلية تـونسية
كـــــان اخــــتـــــصــــاصـــــهــــا اخلط
وجـسـدت عــمالً عـلى جـدار اخـر
من الــــســــور   وعن الــــلــــوحـــة
ـعـرض وعـنــوانـهـا قـالت ( الن ا
هـــو تــراثـي خــالص فـــاخـــتــرت
عـنوانـاً للوحـته تراثـاً من بغداد
وربـــطـــتـــهــا بـــتـــراث بـــغــداد
وتــــونـس والقت الــــلــــوحــــة
صـدى للجـمهـور الذي تابع
ـعـرض وتمـنيت ان يـكون ا
لــــدي الـــــوقـت الــــكـــــافي
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