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األحـد غرة جمادى األولی 1438هـ - 29 ینایر 2017م

  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابیًا و10 مدنیین في هجوم جوي بالیمن    

حجم الخط  | 

لوحة للفنانة کارین روش تمثل الطبیعة والعمارة (االتحاد)

   

في 63 لوحة ضمن برنامج الفنان المقیم بأبوظبي

فنانون فرنسیون یرسمون جمالیات البیئة اإلماراتیة

تاریخ النشر: األربعاء 12 فبرایر 2014

فاطمة عطفة (أبوظبي)ـ ضمن برنامج الفنان المقیم الذي ینظم شهریا في
أبوظبي یقدم ثمانیة فنانین فرنسیین عبر ثالثة وستین عمًال فنیًا انطباعاتهم
ورؤاهم حول البیئة اإلماراتیة بتشکالتها البحریة الصحراویة والمالمح المعماریة

الحدیثة.

والفنانون المشارکون في المعرض الذي ینظمه مجمع «أبوظبي هاب
جالیري» شهریا هم ثالثة رسامین ورسامة فرنسیون من المقیمین في الدولة
وأربع رسامات فرنسیات قدمن من فرنسا للمشارکة في برنامج الفنان المقیم،
حیث قاموا بجولة في بیئة اإلمارات اطلعوا فیها علی معالمها واستلهموا منها
رؤاهم، وجاءت أعمالهم متنوعة بین الرسم والغرافیك والمناظر الطبیعة

بأسالیب فنیة حدیثة وخاصة بکل واحد منهم.

الفنانة نیرینا راالنتو وهي فرنسیة من مدغشقر، قدمت خمس لوحات من الفن
الحدیث مرسومة باألکرلیك علی القماش، منها لوحة بعنوان «أبوظبي بعد
معرفتي بها» وفیها تبدو األبراج شامخة علی الکورنیش وکأنها خیاالت شعریة

محکمة لألحوال الشخصیة والترکات لغیر المسلمین
بأبوظبي
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تیریزا ماي «ال توافق» علی سیاسة ترامب بشأن الهجرة

ترامب: األمر التنفیذي بشأن الالجئین لیس حظًرا علی
المسلمین

البیت األبیض: حملة البطاقات الخضراء في حاجة إلی
فحص إضافي

إیاتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمیرکا بعد أمر
ترامب

ترامب یمهل الجیش 30 یومًا لوضع استراتیجیة ضد
«داعش»

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

الرئاسة األمیرکیة ؟!

نعم

ال

ملونة، وقد انعکست ظالل منها في میاه الخلیج وال یترك الموج منها إال لمسات کاألطیاف؛ وهناك لوحة ثانیة بعنوان «جسر بمکان ما» ولوحة بعنوان «حلم عن جبل
الجلید».

أما الفنانة إیزبیل ریو تیسیري قدمت سبعة عشر عمًال حملت عناوین مختلفة
منها: «أزهار، فخاریات، جمال، مساند شرقیة، ولیلة طیبة...». وتبدو أعمالها بشکل
شریط رفیع یتکرر فیه النموذج الواحد بأشکال وأوضاع مختلفة کرؤوس الجمال
والجرار، کما أن معظم أوان اللوحات ترابیة بعضها ممزوج بألوان أخرى کاألزرق،

األخضر، األحمر.

فیما قدمت جاکلین کریج أربع لوحات من الفن الحدیث المتمیز بتجربة لونیة
جمیلة منها لوحتان باسم فاطمة الکبرى، وفاطمة الصغرى التي تبدو وکأنها دمیة
من الورد األحمر محاطة بخلفیة ترابیة ممزوجة بخضرة زیتونیة، بینما لوحة فاطمة
الکبرى عبارة عن لمسات لونیة متجاورة مثل أکف األطفال وبعضها ممتزج وکأنها

«سیرك الحیاة» فقد أبدعتهما الفنانة بألوان متعددة کالمنمنمات زاهیة وجمیلة،
وفي وسط کل منهما مربع أبیض یشبه نافذة محاطة بجمال من ألوان البهجة

والفرح.

بریجیت روشیه، قدمت إحدى عشرة لوحة منها وجوه نسائیة من اإلمارات السبعة
تظهر عیونهن الجمیلة من الخمار الملون الجمیل، وهناك لوحة بعنوان: «الحکیم» یظهر بلباسه العربي وعمامته البیضاء، کما رسمت لوحة بعنوان: «طریق الشیخ زاید» ویظهر
فیها العدید من األبراج الشامخة الملونة، وعند األفق یظهر وهج شمس قبیل الشروق یضيء الطریق الممتد من وراء األبراج، إضافة إلی أکثر من لوحة عن البحر والسماء

والصفصاف الباکي، وجنة الصیادین، ولوحتین عن األسواق في أبوظبي.

وانفردت الفنانة کارین روش بخمس لوحات من الفن الحدیث عن الواحات في اإلمارات وقد تغطت باألزهار واألغصان الملونة بلمسات رقیقة.

وقدم الفنان جولیان جالدیر اثنتي عشرة لوحة منها واحدة تحمل عنوان: «في الطریق إلی لیوا» وتبدو مثل جرة تراثیة کبیرة لونها رملي وإلی جانبها بقعة مستطیلة وهما من
لون الصحراء وخلفیة رمادیة تتخایل فیها أغصان النخیل، وله لوحة «جبل جنة» وهي عبارة عن شریط طویل تظهر فیه ثمانیة أشکال ملونة متشابة ومرسومة بأسلوب فني
حدیث وجمیل، وفي وسط کل منها نافذة مطلة علی السماء الزرقاء الصافیة، باإلضافة إلی سبع لوحات أخرى من الفن الحدیث. وأقام الفنان في بهو المعرض نموذجًا لخیمة

حدیثة جوانبها کلها من لوحات ترمز إلی مواضیع متنوعة.

وعرض الفنان جان فرنسواز بورون خمس لوحات بال عناوین وهي فکرة مرکبة
مأخوذة من اإلعالم بما فیها الصحف والمجالت وقد أضاف إلیها لمساته الفنیة
بأسلوبه الجمیل الخاص، وکأن الفنان یؤکد علی أهمیة اإلعالم في الحیاة المعاصرة.

أما الرسام بنیامین تیستا قدم أربع لوحات یمتزج فیها الفن المعماري بالتشکیل
الحدیث الذي ینظر بعیدا إلی ما وراء الواقع في تشکیل لوحته ومنها لوحة «قریة
في أبوظبي» وعمل آخر بعنوان طویل یقول فیه: «بقدر ما یحصر اإلنسان نفسه
في عالم محدود، بقدر ما یمتد إلی النهایة»، وهي منحوتة من الخشب واأللوان
تبدو کصف من البیوت المتالصقة، وهناك منحوتة بنیة تشبه مجسم الکرة األرضیة
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تعلیقاقراءةإرساًال

«التربیة» تنجز 21 ألف معاملة عبر 9 مراکز لسعادة
المتعاملین

شرطة أبوظبي تستحدث نقطتي إسعاف علی طریقي السلع
والعین

«الداخلیة» تضبط 30 متهمًا في 17 قضیة اتجار بالمخدرات
خالل 3 شهور

%100 نسبة التزام «الشرکات» تطبیق معاییر استخدام
«السالئف»

وفد «التراخیص الیابانیة» یطلع علی إجراءات محاکم دبي

اضف بریدك اإللکتروني

   

استوحاها الفنان من تصمیم متحف اللوفر في أبوظبي.

وأشار أحمد الیافعي صاحب ومدیر «آرت هاب» قائال: «هذا الشهر استضفنا الفن
الفرنسي في محاولة ألن نستقطب أکبر عدد من الفنانین لیقوموا بجوالتهم في
اإلمارات ویتعرفوا ویرسموا من رؤیتهم عنها، وأوضح الیافعي بأن أواخر هذا الشهر
سوف تشهد المنطقة الغربیة معرضا فنیا کبیرا یشارك فیه أکثر من ثمانیة وثالثین
فنانا من أربع وعشرین دولة، وسیقیمون في قلعة الجبانة التي تبعد 20 کم عن
قصر السراب في المنطقة الغربیة، وسوف یستخدمون في رسوماتهم مواد من التراث مثل خیوط «التلة»، وسعف النخیل، والزعفران، وغیر ذلك مما یستوحونه من طبیعة

اإلمارات».

 

ال یوجد تعلیق لهذا المقال

اإلسم

البرید اإللکتروني
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