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11-05-2014 الساعة 15:26:18الرئيسية  /  ثقافة وفنون

النحات العالمي مصطفى علي لدام برس: أوغاريت مسقط رأسي وإلهامي
ودمشق القديمة في قلبي ومكاني الذي وجدته بعد أن فقدته ألف عام
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دام برس- تغرید سامي یازجي :
ولد النحات " مصطفى علي "في مدینة الالذقیة

عام 1956,تخرج من كلیة الفنون الجمیلة
بدمشق في قسم النحت عام 1979,وتابع

دراسته األكادیمیة في كرار- إیطالیا عام 1996
وبعدها تفرغ للعمل الفني في مجال النحت

,اقتنیت أعماله في المتحف الوطني

المزيد»لقاء دام برس

السفیر الیمني بدمشق یتحدث لدام برس عن
المشهد الیمني وتطوراته

دام برس في لقاء خاص مع
عضو مجلس الشعب السوري

جمال رابعة

مدیر كهرباء طرطوس لدام
برس: تحسن واقع التقنین

مرتبط بزیادة الطاقة
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بدمشق,قصر الشعب, وزارة الثقافة السوریة
,متحف دّمر ,متحف الشارقة - اإلمارات , متحف الفن المعاصر سوریا , دیر مار موسى -

سوریا ,متحف الفن المعاصر - األردن , الجمعیة الملكیة األردنیة , وهو عضو في نقابة الفنون
الجمیلة ,وفي اتحاد التشكیلیین العرب, وفي اللجنة العلیا للمقتنیات في وزارة الثقافة , لدیه
العشرات من المعارض الفنیة بدأها من عام 1988 في معرض دمشق عشتار  ثم تالها في

التسعینات معارض فردیة عدة في دمشق وبیروت وعمان وتابع معارضه في عام 2000 وما
بعد في دمشق وحلب والبحرین وفرنسا .

أما معارضه المشتركة بدأت عام 1987 في ملتقى عالمي للنحت في برلین أما في التسعینات
كانت له معارض مشتركة كثیرة في دمشق وحلب ومصر ودبي والالذقیة ولبنان وایطالیا

والشارقة والمغرب وفي مطلع عام 2000 تابع الفنان مصطفى علي معارضه في جمیع أنحاء
العالم ومنها الملتقى العالمي للنحاتین في فلنسیا – اسبانیا ومعرض الیوروب آرت في باریس

فرنسا وشارك في مهرجان الفن العربي – مونتریال – كندا, وأیضًا شارك في معارض كثیرة في
الیونان ومصر وبریطانیا وتركیا ,وحصل النحات "مصطفى علي "على عدة جوائز منها جائزة
البرونزیة في بینالي الشارقة عام 1992 ,وجائزة ذهبیة في بینالي الالذقیة عام 1997 ,وفي
عام 2008 حاز على الجائزة األولى في مسابقة دولیة شارك فیها بعمل فني مساحته 36 م²

وهو موجود حالیًا في متحف العالم العربي بباریس .
و أسس النحات "مصطفى علي "حي الفنانین بدمشق القدیمة التي كانت لها دور بتفعیل

وتأسیس مراكز فنیة بالمدینة القدیمة ,وكانت تعتبر مركز استقطاب لكل الزائرین والمهتمین
بالثقافة والفن والتراث.

المزيد»كتاب وآراء

ما توقعناه قبل شهور تحقق .. انظروا إلى
الشمال السوري وإلیكم السناریوهات

مؤتمر األستانة ....وصراع
األقنعة .. بقلم : الدكتور

منیف أحمد حمیدوش

األسرار الكامنة وراء تیران
وصنافیر .. بقلم :الدكتور

محمد سید احمد
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وكما تم تصنیفه مؤأخراً من قبل مجلة "أریبیان بزنس" لقب أقوى100عربي عالمیًا من
المبدعین  لعام 2014 كشخصیة مؤثرة بالعالم العربي .

التقت دام برس مع النحات العالمي" مصطفى علي"
وكان اللقاء التالي:

نعلم أن تاریخك الفني أعطاك بما تستحق,كما أعطیته
من الوقت والدراسة واإلبداع والمثابرة , ولم تكتفي

بذلك بل تابعت بأخالق الفنان السوري األصیل بإنشاء
جمعیة "المكان " للفنون الجمیلة الذي یساعد الشباب المهتمین والموهوبین بالفن والنحت

للوصول إلى الدوائر الثقافیة , وكما علمنا أیضا أن معظم الشباب یطلقون على دارك (بالمتحف)
فما تعلیقك على هذا الموضوع ؟

عندما یبدأ اإلنسان بتحقیق حلمِه و طموحِه و نجاحِه یكون على یقین أن علیه تقدیم رسالته
لبالده وألبناء وطنه, ومن واجبي أن أقّدم شیئًا لبلدي و هذا ما دفعني لتأسیس جمعیة المكان

لدعم األجیال الفنیة الجدیدة ,و المساعدة على تأسیس رؤیا إستراتیجیة ألهمیة الفنون من جهة
و تأثیرها على ثقافة الفرد والمجتمع من جهة أخرى, كما أني أسست مشروع غالیري و مؤسسة

فنیة تضم مجموعة كبیرة من األعمال الفنیة و هي بمثابة تأسیس لمتحف یؤمه كل الناس على
المستوى المحلي و الداخلي .       

تمیزت منحوتاتك البرونزیة والخشبیة في نحت أشخاص داخل علب ونوافذ, وقلت أن هذه العلب
ترمز لحمایة اإلنسان لنفسه من التأثیرات االجتماعیة ,وأن اإلنسان یحتاج إلى الحریة المطلقة,
نالحظ أن هناك فلسفة عمیقة بالتعبیر عن أعمالك ما عالقة النحات "مصطفى علي" بالفلسفة ؟

المزيد»ميدانيات

تقدم یلحقه تقدم للجیش في الدیر … وقادة
اإلرهاب ینتظرون قذائف الرحمة

الجیش قاب 200 متر من
النبع … والتقدم جاري
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األشخاص البرونزیة المعلقة وضعت لتحمي نفسها من كل التأثیرات المدمرة والمهینة,و الحفاظ
علیها بأمان  و سالم, فهي إجراء وقائي و احترازي مما یحصل من ضغوط و تأثیرات محیطة
بها, فهذه الشخوص وضعت في غالف آمن لتنطلق و تعبر عن أقصى ما یمكن , و أنا أرى أن
الفن عالقته قویة بالفكر و فلسفة الحیاة والطموح و هو التعبیر و المرآة القویة عما یحدث في

المجتمع فهو رؤیا استشراقیة وّقادة و منبه قوي لما سوف یحصل أیضًا .
من أهم معارض النحات "مصطفى علي" معرض البورتریه الخشبي الصارخ «المقصلة» وكانت

فكرة المعرض عن الرأس, لم اخترت الرأس موضوعا للمعرض ؟ وما داللة المقصلة في هذا
المعرض ؟

معرض البورتریه من األعمال المنحوتة من الخشب ذات الحجم الكبیر المبالغ فیه لدرجة عمالقة
, في المعرض ترین رؤوس عمالقة ملقاة أو واقفة وفكرة المعرض كانت قائمة على فصل

الرأس عن الجسد أي تعطیل  جهاز التفكیر بفصله وتدمیره .

اخترت الرأس موضوعا للمعرض ألن الرأس هو مركز
األفكار و التغییر واإلبداع و التدمیر وكل شيء .

أما المقصلة فهي التأكید على أهمیة العالقة بین التفكیر
واألداة و أن فصل أحدهما عن اآلخر یحدث هذا التعطیل

الذي یوصلنا إلى الدمار و الخراب .
  

النحات العالمي "مصطفى علي "من موالید الالذقیة , لم لم تختار المتحف الخاص بك في مدینة

المزيد»استطالع الرأي

المواطنون في طرطوس : مأساة الكهرباء إلى
متى ؟

مشغل خلیوي ثالث في
سوریة نتاج للعالقات

السوریة اإلیرانیة االقتصادیة

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=64&id=76697
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=64&id=76745
http://www.dampress.net/?page=show&category_id=64
https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.dampress.net%2f%3fpage%3dshow_det%26category_id%3d31%26id%3d43730%26lang%3dar&id=ma-170130031423-9f36407e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

الالذقیة وفضلت وجوده في الشام القدیمة ,على  الرغم من تمیز مدینة الالذقیة بالبیئة الفنیة
الغنیة بالمبدعین والفنانین  ؟

دمشق في قلبي و أنا في قلب التاریخ لم اختر دمشق أنما اخترت بلدي كرمز ,ومكاني الذي
وجدته بعد أن فقدته ألف عام ,نعم ولدت في مدینة تاریخیة ( أوغاریت ) و كان  انتمائي لها

متجزر و كنت أعرف جدرانها و شوارعها و كانت مصدر إلمامي األساسي و منه انطلقت إلى
عالم الفن و بعدها دمشق .... االنتماء اآلخر هو قمیصي في جیل

آخر .... لذا مكاني في دمشق القدیمة وجدته و بدأ یشكل الحلم الكبیر كمركز فني مفتوح في
الشرق األوسط في دمشق التي هي مركز العالم القدیم .

استخلصت منحوتاتك بعدة مواد منها الخشب والبرونز والسیرامیك في أي المواد أكثرها قربا
لمنحوتات "مصطفى علي" ولماذا ؟و في أي مرحلة على الفنان أن یراعي التجدید واالبتكار في

أسلوبه الفني ؟
  بدأت بالبرونز حیث كانت األفكار مناسبة و الشخوص التي تطیر بحثًا عن الفراغ ..., حیث

هناك أفكار جدیدة تبحث عن مواد مناسبة لها انتقلت إلى الخشب و البرونز معًا, ثم اتخذت
الخشب كمادة بحد ذاتها و بعدها إلى الحدید و الحدید المصهور و السیرامیك و الزجاج .

و أنا أقول دائمًا األفكار الجدیدة تبحث عن مادة مناسبة ,فهنا عالقة بین األفكار و المواد حیث
األفكار تبحث عن مادة و هذا ما یساعد على تجدید األسلوب أیضًا و لیس فقط بنفض الغبار

العالق على الدماغ .
ماذا تحدثنا عن رحلتك الفنیة وخاصة أنك حصلت على
تعلیم عالي وشهادات علیا في النحت وهل كانت السبب

أضف صوتك

أرشیف التصویتات
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لوصولك للعالمیة ؟
الدراسة و البحوث تساعدِك على الوصول ,و لكن الجهد
الشخصي والسعي المتواصل و القلق الذي یشغلِك بشكل

یومي هو ما یوصلِك ,باإلضافة إلى معرفة العالقة بین
العمل واإلبداع ,وعالقة الید واألصابع بالعاطفة والحس

,و خفقات القلب و عالقتها بالدماغ, وسریان الدم في
الجسد الذي یجعل الروح في جسد المادة وهو یضع

الحیاة في قلب الجسد ,واإلحساس بدفء المعدن البارد
الذي ال یأتي إال من لمسات تتدفق من القلب و العاطفة

,عندها ستصلین إلى العالمیة .
إذا أحصینا معارض الفنان مصطفى علي كم معرض قدم إلى اآلن؟

ال أذكر و لكن كان هناك الكثیر من الفرص المحلیة و العربیة و العالمیة ,و لیس العدد هو
المقیاس ,برأیي إن االنتشار هو ما یدفع الناس لالهتمام و المتابعة, و حیث ترى نفسك في كل

مكان .
ما هي مشاریع "مصطفى علي" في 2014  ؟

من بدایة العام أعمل في منحوتات جدیدة و أفكار جدیدة و أقوم بتحضیر عدة معارض خارج
البلد, لقد أضافت سنوات األحداث في سوریا تأثیرات جدیدة معبرة و مؤثرة و قویة من جروح و

كدمات و موت هزیمة و طموح و حب و قساوة إلى حد النهایة.
وعندما تحبین بلدك ینبغي أن تعطیه كل شيء,وهذا التدفق من العطاء و الحب ال یتوقف فهناك

للمرة األولى في تاریخ الریاضة السوریة..
الحزام األصفر لذوي االحتیاجات الخاصة

المجلس المركزي لالتحاد
الریاضي یناقش خطة عمله

للمرحلة القادمة

مواجهات قویة في قرعة
دوري األبطال والتكرار هو

العنوان

األرشيففيديو دام برس
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معرض لرسومات األطفال
في المركز الثقافي

اتحاد الناشرین السوریین
: إقامة معرض للكتاب في

الكثیر من المشاریع واألحالم التي  ستتحقق ,ألن ال شيء یقف إذا كانت اإلرادة موجودة
واألشیاء تتحقق إذا كنت تریدین ذلك .

وهناك 30 عمل یتم تجمیعها في قاعة المعارض في سوریا وسینقل إلى بیروت ثم إلى أماكن
أخرى كباریس,فكرة هذه األعمال تنقل حالة الشرخ للوجه السوري الذي خلق القوة والمسافة

للوجه نفسه نتیجة األحداث التي تعیشها سوریا.
كلمة أخیرة :

أوًال أتوجه ألهل بلدي وأقول لهم لكم كل الحب ,وثانیًا أقول للفنانین الشباب إن العمل و السعي
أساس الطموح , وأخیرًا أقول لألرض لِك السالم و المحبة . 

 

(Tags) الوسوم

الالذقیة   ,   النحات   ,  

إعالنات حسوب

اقرأ أيضا ...
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