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االثنین 02 جمادى األولی 1438هـ - 30 ینایر 2017م

  11:23     هوالند یدین الهجوم علی مسجد في کیبیك         11:30     الیمن یرى ان مرسوم ترامب بمنع السفر "یدعم موقف المتطرفین"     

حجم الخط  | 

   

في البرونز یحلق وفي الخشب یفکر

مصطفى علي.. استلهام الفن التدمري والمثیولوجیا الشرقیة

تاریخ النشر: األحد 02 سبتمبر 2007

فاطمة شعبان

تجربة الفنان مصطفی علي النحتیة فیها الکثیر من الخصوصیة والمغامرة، فإذا
کانت اللوحة التشکیلیة قد فرضت نفسها علی قطاعات معینة من المتلقین
والمشترین، فإن النحت ما زال غیر قادر علی الوصول إلی مکانة اللوحة من
التلقي عند الجمهور. ومن هنا خصوصیة مصطفی علي الذي حفر عمیقًا لفنه
في الساحة التشکیلیة السوریة، ودفع النحت إلی األمام وأعطاه ما یستحقه من

إیمج نیشن أبوظبي تختار 7 مواهب الستودیو الفیلم
العربي
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طائرات أمیرکیة من دون طیار تستهدف عناصر القاعدة
بالیمن

مطار دبي یعید عددًا قلیًال من األشخاص بعد حظر ترامب

مصطفی علي

هل یتبنی ترامب مواقف أکثر توازنًا
،خاصة تجاه الشرق األوسط، بعد تولیه

الرئاسة األمیرکیة ؟!

نعم

ال

في الساحة التشکیلیة السوریة، ودفع النحت إلی األمام وأعطاه ما یستحقه من
اهتمام وعنایة، وصنع له جمهورًا. لقد احترف مصطفی علي فن النحت، وهو
بذلك یعتبر مغامرًا، حیث ربط حیاته بهذا الفن، فهو الیوم متفرغ لفن النحت

بین سوریا وإیطالیا.

مسیرة حیاة

مسیرة مصطفی علي الفنیة حافلة وصوًال إلی معرضه األخیر في صالة ''آرت
8 فقد ولد في مدینة الالذقیة غالیري'' في دمشق الذي افتتح في 25/
الساحلیة عام ،1956 وتخرج من کلیة الفنون الجمیلة في دمشق عام ،

1979 ومن أکادیمیة الفنون الجمیلة کراکر-إیطالیا عام .1996 أقام العدید من المعارض الفنیة في أکثر من بلد. وله غالیري خاص به یحمل اسمه ''غالیري مصطفی
علي'' ینظم معارض للفنانین اآلخرین، وهو یقع في أجمل مناطق مدینة دمشق القدیمة. یستمر مصطفی علي في معرضه الجدید في ذات الخط الذي رسمه لنفسه، من دفع
فن النحت إلی األمام کي یعطیه خصوصیات وسمات محلیة، دون أن یفقد قدرته التعبیریة کفن خالص. ویستمر في إبداع األشکال التعبیریة عن التواصل الروحي بین اإلنسان
والمکان. لذلك یحاول علي أن یعکس في أعماله المخزون التاریخي والثقافي للمنطقة، التي یظهر تأثرها بالفنون الشرقیة القدیمة، رغم أن علي خریج المدارس الفنیة
األوروبیة الحدیثة. وفي أعماله یحاول أیضًا أن یبلور خطًا ونموذجًا فنیًا خاصًا به، خطا ونموذجا ینطلق من اإلرث التاریخي والحضاري للمنطقة. فهو یعتقد أن لهذه المنطقة
روحا فرضت نفسها علیها. وبفعل هذه النظرة، من السهل علی المتلقي أن یجد أعمال مصطفی علي متأثرة بالفن الجنائزي التدمري، والذي ترك آثاره واضحة علی أعماله
النحتیة. وقد اکتشف علي اآلثار التدمریة قبل عقد ونصف العقد، وأثرت تأثیرًا حاسمًا علی مسیرته الفنیة، وشکلت بالنسبة له منعطفًا فنیًا طبع الکثیر من أعماله بطابع

التجربة التدمریة دون أن تکون نسخًا لها.

الشکل التعبیري

لیس الفن التدمیر التأثیر الوحید علی أعمال علي النحتیة، فمن الواضح أیضًا تأثیر المثیولوجیا واألساطیر الشرقیة، کل ذلك دون أن تفقد أعماله معاصرتها. والفن کاألساطیر
یحاکیها في السعي إلی الخلود وإعالء قیمة اإلنسان. ینوع مصطفی علي کنحات في المواد المستخدمة في إنجاز أعماله، وألن المادة وسیلة إلیصال الرسالة الفنیة، فإن طبیعة
المادة لها عالقة بالشکل التعبیري، فالمواد تساعد علی بناء األفکار الفنیة، فهي في بعض الحاالت مساویة ألهمیة الفکرة الفنیة. لذلك عندما یشتغل علي علی أفکار محلقة
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إعفاء رعایا بریطانیا المزدوجي الجنسیة من حظر السفر
األمیرکي

وفاة أم وإصابة رضیعتها لسقوطهما من الطابق الخامس
ببنایة في عجمان

هزاع بن زاید: التسامح إرث إماراتي ثابت أرسی دعائمه
الشیخ زاید

تعلیقاقراءةإرساًال

محمد بن راشد یعتمد قرار منح رعایا روسیا تأشیرة الدخول
إلی الدولة

المغرب: الخلیة اإلرهابیة خططت لمهاجمة سفارات ومواقع
سیاحیة

«الشؤون الصحیة» تناقش تعدیالت قانون مزاولة مهنة الطب
البیطري

«تعابیر فخر» تستقطب اإلبداعات الفنیة للتعبیر عن االعتزاز
بتضحیات شهداء الوطن

«زاید األسریة» ترتقي بخدمات فاقدي الوالدین

اضف بریدك اإللکتروني

   

وطائرة یلجأ إلی استخدام البرونز الصلب، فهو معدن قوي شدید الکثافة یستطیع أن یحمل هذه األشکال المحلقة في الفراغ، باإلضافة إلی ما یحمله هذا المعدن من إحساس
نبیل یمنحه صفات خاصة. وعندما یرید التعبیر عن أفکار لها عالقة باإلنسان یستخدم الخشب، ألنه مادة هشة دافئة فیها حیاة، وتتقاطع مع اإلنسان في أشیاء وصفات کثیرة.
یعزز مصطفی علي في معرضه الجدید مسیرته في تکریس النحت کفن تشکیلي ال یقل عن التصویر، وبذلك یکون قد شق طریقًا صعبًا أمام اآلخرین، کي یستفیدوا من هذا

الطریق الوعر الذي أصبح أقل وعورة.
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