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حجم الخط  |  النحات أحمد عسقالني یعرض أعماله في دبي

تاریخ النشر: الجمعة 16 سبتمبر 2011

االتحاد

یقیم النحات المصري أحمد عسقالني معرضا ألعماله في الحادي والعشرین من الشهر الجاري في دبي.

مجموعة من أعماله النحتیة الجدیدة التي غالیري آرت سوا ب حتی السادس عشر من أکتوبر المقبل، یعرض خالله الفنان عسقالني  ویستمر المعرض الذي سیقام في 
یروي فیها سیرة ذاتیة وعاطفیة في عالقته مع الطیور خصوصا والکائنات الحیوانیة بصورة عامة.

تتمیز أعمال عسقالني بالغرابة من حیث تشخیص األعضاء، فهو یمنح الجسم ضخامة ال تتناسب مع الرأس، ویرکب رأس الطائر للجسد البشري، أو الرأس البشري علی کائن
خرافي، ومن هنا تکتسب المنحوتة البرونزیة جمالیتها في تجسید التشوهات التي طاولت العصر واإلنسان. لکنه یلجأ في بعض األحیان إلی التکوینات الصغیرة التي تشبه

الکائنات الممسوخة.

محکمة لألحوال الشخصیة والترکات لغیر المسلمین
بأبوظبي
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تنفیذ قرار ترامب بمنع دخول رعایا 7 دول إسالمیة إلی
أمیرکا

«حمایة الحقوق والحریات» تتلقی 112 تظلمًا وشکوى

«األرصاد» یحذر من اضطراب البحر الیومین المقبلین

   

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

الرئاسة األمیرکیة ؟!

نعم

ال

ویمیل الفنان المولود في صعید مصر 1978 في عمله إلی البساطة الشدیدة دون أدنی تعقید، في محاولة منه لتوصیل رسالته للمشاهد، وقد أحرز شهرة جیدة خالل
مسیرته القصیرة نسبیا، وهو یستخدم مواد بسیطة أیضا تنتمي إلی بیئته األصلیة، ما یمنح العمل طابع هذه البیئة والناس البسطاء الذین ینتمي إلیهم الفنان، ویعطي شعورا
الهدف األساسي وراء ذلك إضفاء حالة من المصداقیة بالصدق والصراحة إلی جانب السخریة. فإضافة إلی البرونز یستخدم المواد الطبیعیة من النباتات، وعن ذلك یقول إن 
. ومن المنتظر أن یقیم الفنان مع علی المشاهد النها ال تصوغ حیاة البشر في المدینة بل في القریة، حیث الفقراء وحیث یکبر اإلحساس بالفجیعة واأللم علی حیاة هؤالء

الغالیري ورشتین یقدم فیهما جوانب من تجربته مع النحت أمام جمع من أصحاب المواهب الفنیة.

 

ال یوجد تعلیق لهذا المقال
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