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«الداخلیة» توافق على طلب «الریاضة» باستخراج سمات دخول للمدربین والمحترفین

/ ثقافات توابل

بوناشي: في «Conceptual Art» تكون األولویة للمفاھیم واألفكار
خالل محاضرة «الفن المعاصر واألعمال المركبة»

21-06-2019

كتب الخبر: فضة المعیلي

استعرض الفنان أسعد بوناشي مجموعة من أعمال الفنانین الكویتیین خالل ندوة بعنوان "الفن المعاصر واألعمال المركبة".

نظمت منصة الفن المعاصر "كاب" في مقرھا بالشویخ ندوة بعنوان "الفن المعاصر واألعمال المركبة" حاضر فیھا الفنان التشكیلي أسعد
بوناشي، وشھدت مشاركة جمع من الفنانین تقدمھم الفنان سامي محمد وعبدالعزیز آرتي وفواز الدویش.

وتحدث بوناشي عن الفن المرّكب "installation art"، وھو واحد من أسالیب التعبیر واألنواع في الفن المعاصر، وھو ذو قیمة كبیرة
في العالم، مؤكدا أھمیة نشر التوعیة وتعریف الجمیع بھذه الفنون لما تحتویھ من قیمة كبیرة.

وأشار إلى أن اإلنسان منذ القدم كان لدیھ وعي بالفنون والقدرة على اإلنتاج من خالل دراسات علماء اآلثار، فقد كان للفن أثر وتأثیر
ھائالن على إثراء ثقافة الكثیر من البلدان في العصور القدیمة وبالوقت الحاضر.

واستعرض من خالل الندوة نماذج من الفنون تعود إلى 35 ألف سنة من اكتشافات ومنحوتات، ومنھا ما ھو لإلغریق الذین كان لھم باع
طویل في الفن، وقدرة على تشریح جسم اإلنسان، وصوال إلى األعمال المرّكبة الجدیدة، الفتا إلى أن اإلنسان وصل في تلك الفترات إلى

الرسم والنحت والتلوین.

العصر الباروكي

من ناحیة أخرى، استعرض بوناشي نماذج أیضا من العصر الباروكي، وھو مصطلح یطلق على أشكال كثیرة من الفن الذي ساد غربي
أوروبا وأمیركا الالتینیة. والعصر الباروكي بشكل عام ھو الفترة الممتدة منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن الثامن عشر

في تاریخ أوروبا.

بوناشي متوسطاً الدویش وآرتي
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القفاص وعیسى صقر وسامي محمد قدموا أعماالً تنتمي إلى التجرید

وأوضح في حدیثھ أنھ في ذلك العصر أصبح لإلنسان تحّد ووعي أكثر باألعمال الفنیة، فدخلت الھندسة والتشریح وكثیر من العناصر
المھمة.

القرن الثامن عشر

وانتقل بعد ذلك للحدیث عن "الروكوكو"، حیث ظھر ھذا الطراز من الفن في القرن الثامن عشر، ویعد امتدادا للباروك، لكن بمقاییس
جمالیة تتسم بالسالسة والرقّة، إضافة إلى اھتماماتھم بالتفاصیل أكثر من الباروكیة. أما في الحضارة اإلسالمیة فقد ركزت على دراسة

عناصر معیّنة في تكوین أشكال زخرفیة لنقل الفكر الفني، واستعرض بوناشي للحضور أحد المجسمات الموجودة في األندلس.

أمبرتو ومختار

ومن ناحیة الفنانین، تحدث عن الفنان اإلیطالي أمبرتو الذي اشتھر بالرسم والنحت، لكن أعمالھ كانت استثنائیة، فقد خرج عن الطور
االعتیادي، وھو أحد الفنانین الذین توصلوا إلى التجرید بشكل كبیر وقوي، وبعد ذلك بدأ العالم في اتباع أسلوب جدید في النحت.

أما النحات المصري محمود مختار، فقد كان أحد أھم الفنانین المصریین على اإلطالق في تاریخ الحركة التشكیلیة المصریة الحدیثة،
وكانت أعمالھ كلھا ذات روعة خاصة، فقد حّور األعمال الفرعونیة واستخداماتھا، وبدأت النقلة الفكریة واستعرض بوناشي مجموعة من

أعمالھ.

عقلیة جمیلة

وأعطى بوناشي نماذج لفنانین من الكویت، فتحدث عن خزعل القفاص الذي بدأ في التجرید، إضافة إلى عیسى صقر اللذین عمال في
تجرید العناصر واألستاذ الكبیر سامي محمد، وھؤالء قدموا أعماال تنتمي إلى مدرسة التجرید.

وذكر أن ھناك مجموعة من الفنانین الكویتیین الذین اھتموا بـ installation art ومنھم بدر منصور، ویمتلك عقلیة جمیلة، وحاول أن
ینتج أشیاء بصورة مختلفة، وأیضا الفنانین علي العوض وسعد حمدان وفاضل العبار وفریدة البقصمي وفواز الدویش، وقام بوناشي

باستعراض نماذج من أعمالھم.

وتطرق بعد ذلك إلى الفن المفاھیمي Conceptual Art، الذي یُسمى أحیانًا بالمذھب التصوري، وھو فن تشترك فیھ المفاھیم أو
األفكار في األعمال التي تكون لھا األولویة على االھتمامات المادیة والجمالیة التقلیدیة.

من جانبھ، أشاد الفنان القدیر سامي محمد بالمحاضرة، واستعراض بوناشي الحركة التشكیلیة العالمیة، حیث أعطى شرحا مفصال مطعما
بالنماذج المختلفة وتطرق الجانب المفاھیمي.

یذكر أن الفنان أسعد بوناشي ولد في عام 1975، وھو معلّم، وفنان تشكیلي ومصمم ھندسي، ومخرج لألفالم القصیرة، وكاتب في مجال
الفنون، وروائي.

وبدأت قدراتھ الفنیة تبرز تدریجیا، وشارك في عدید من المھرجانات والمعارض الفنیة، ومن آخر مشاركاتھ لعامي 2019-2018:
معرض "اإلنسان" مع الفنانة مریم المال، برعایة السفارة الكویتیة في أنقرة/ تركیا، وورشة خاصة في أبوظبي مع مجموعة من فنانین

العالم.
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فضة المعیلي
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