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عمل الفنان أحمد البحراني (تصویر اشرف العمرة)

   

في «حب وحرب وحلم»

البحراني یقدم الخراب واألمل في منحوتة حدیدیة واحدة

تاریخ النشر: الجمعة 13 ینایر 2012

حب وحرب وحلم عمال دبي (االتحاد)- یقدم الفنان العراقي في معرضه 
یجمع من خاللها المتناقضات منحوتاته الحدیدیة  واحدا هو عبارة عن 
ویمزجها، کي تتفاعل في مناخات الحرب والخراب أساسا، حیث األجواء
حاء السائدة من عنف ودمار، ولکن الغریب أن أجواء الحرب هذه تحیط بها 
الحب وحاء الحلم من طرفیها، لتضع متلقي العمل الفني في مناخ یمکن
، حتی طریقة عرض من قلب العنف والموت یخرج األمل القول معه إنه 

العمل في مواجهة األبراج یحیل إلی دالالت التناقض.

آرت سوا في دبي ویستمر حتی معرض الحروف الثالثة الذي یقام في 
الثامن عشر من ینایر الجاري، یختصر المشهد العراقي خصوصا، والعربي
والکوني عامة، حروف تتجمع لتصور العالم في لحظات معینة، لحظة ترفع
منسوب الغبطة وهي تعلن الجمال نقیضًا للقبح، حیث الحب نقیضًا للحرب،
والحلم نقیضًا لکل ما یغتال األحالم واألماني. العمل دعوة لکي تنتصر الحیاة

علی الموت، والتسامح علی التعصب.

حاتم العمودي.. مهندس رکب موجة «إنترنت األشیاء»
نحو االستثمار
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حکومة جدیدة في المغرب بعد 6 أشهر من التعثر
السیاسي

ألمانیا تحقق مع 20 ترکیا لالشتباه بهم في أنشطة
تجسس

ترامب :الهجوم الکیماوي في سوریا تخطی الکثیر من
الخطوط

البیت األبیض: ترامب وآبي یبحثان التجربة الصاروخیة
لکوریا الشمالیة

مجلس األمن یرجئ التصویت علی مشروع قرار بشأن
هجوم خان شیخون

   

هل تحد السیاسات األمیرکیة الجدیدة
من الهجرة العربیة للغرب عموما؟

نعم

ال

العمل عبارة عن سیارة باللونین األحمر واألبیض، لکنها تعرضت للقصف وانقلبت، في مشهد من مشاهد الحرب، لکن السیارة من جهة ثانیة تخرج منها بالونات طائرة في إحالة
إلی الفرح واألمل الذي ترمز إلیه بالونات الطفولة. ویجعلنا عمل أحمد البحراني نتوقف برهة لمراجعة مساراتنا، ویجبرنا علی التفکیر في هذا الجنون الذي اخترناه للعیش

کبشر.

ومنحوتات أحمد البحراني في الغالب شخوص وکائنات وانعکاسات حیاتیة خصبة،
تتعرى من مالمحها وتشکلها المشخص لتغزل بهندسیة، فضاءها الخاص، محتضنة
المکان، منفتحة علی حیزها فیه والمتشکل في مخیلة الفنان، لتندس بأزلیتها
ضمن الملمح العام وهي عموما، کما یصفها ضیاء العزاوي في تقدیمه ألحد معارض
جمالیات تقطیع أوصال الشکل لکي یعید توضیبه مرة أخرى من الفنان، تعکس 
أجل خلق عوالم ذات لمحات مبهمة وخاطفة بالحرف العربي ومساراته الجمالیة

. حینًا أو أشکال هندسیة ذات أبعاد مستمدة من الطبیعة

، المقیم في قطر، فنانا فاعال یعتبر النحات العراقي المولود في بابل 1965
ومرتکزا أساسیا في عملیة التجریب، وتدوین لغة معاصرة في المفردة النحتیة
العراقیة والعربیة، فهو نحات نشیط وفنان یمتلك وعیا في التعامل مع الخامة،
والقدرة علی ترویض شراستها، خصوصا وأنه یتعامل مع مادة الحدید بکل صالبتها
وقسوتها، لکنه ینجز أشکاله بدینامیکیة وألفة تمنح الخامة النحتیة سیاق اإلیهام
الشعري وانسیابیة المفردة الموسیقیة، محرضا صالبة الحدید علی أن تتکشف

بکیانات ندیة أمام حکمة الفضاء.

درس الفنان أحمد البحراني النحت في معهد الفنون الجمیلة- بغداد، وتخرج منه
، وهو ال یخفي تأثره بأساتذته من النحاتین العراقیین ومنهم عبد سنة 1988
الرحیم الوکیل، شارك في العدید من المعارض في داخل العراق وخارجه، ومنها
معرض الواسطي ومعرض النحت العراقي في الیمن وکذلك مشارکته في معارض
عدة في قطر وبیروت واإلمارات، وله الکثیر من األعمال النحتیة المنجزة في عدة

مدن.
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