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ثقافة

"حنظلة".. معرض فني لناجي العلي بالكويت

العين اإلخبارية -

العرض يضم مجموعة كبيرة من رسومات ناجي العلي التي نشرت خالل فترة طويلة من حياته،

وبينها ما نشر في جريدة القبس الكويتية.

تقيم منصة الفن المعاصر (كاب) بدولة الكويت، الثالثاء، معرضًا للفنان الفلسطيني الكبير ناجي

العلي، بعنوان «حنظلة»، تزامًنا مع الذكرى السبعين للنكبة،

الثالثاء 2018/5/8 11:38 ص بتوقيت أبوظبي

حنظلة أشهر الشخصيات التي ابتكرها الفنان ناجي العلي
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يضم العرض مجموعة كبيرة من رسوماته، التي نشرت خالل فترة طويلة من حياته، وبينها ما نشر

في جريدة القبس الكويتية، باإلضافة إلى قطعة نحتية للفنان العراقي ضياء العزاوي لشخصية

«حنظلة».

يبدأ االفتتاح الساعة السادسة مساء، وعلى هامش المعرض، وبالتعاون مع نادي ميزانسين

السينمائي، سوف يعرض فيلم «تذكرة إلى القدس»، بطولة وإخراج رشيد مشهراوي، وبالتعاون مع

مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، تعرض منصة الفن المعاصر، الساعة السابعة، مساء يوم

األربعاء، فيلمًا فلسطينيًا آخر هو اصطياد أشباح، للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني، الذي حصل

"طريق البخور".. معرض فني سعودي يعطر باريس •
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على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين العام الماضي.

جدير بالذكر أن ناجي العلي (1937 إلى 29 أغسطس 1987)، هو رسام كاريكاتير فلسطيني، تميز

بالنقد الالذع الذي يعّمق عبر اجتذابه لالنتباه الوعي الرائد من خالل رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من

أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغّير السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب

التكثيف، وله 40 ألف رسم كاريكاتوري، اغتاله شخص مجهول في لندن عام 1987م. 

وكان قد سافر سنة 1963م إلى الكويت ليعمل محررا ورساما ومخرجا صحفيا فعمل في صحف

الطليعة الكويتية، السياسة الكويتية، السفير اللبنانية، القبس الكويتية، والقبس الدولية.
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وتعتبر شخصية "حنظلة" من أشهر الشخصيات التي ابتدعها ناجي العلي وتمثل صبيًا في العاشرة

من عمره، ظهر رسم حنظلة في الكويت عام 1969م في جريدة السياسة الكويتية، أدار ظهره في
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سنوات ما بعد 1973م وعقد يديه خلف ظهره، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على

رسوماته.

لقي هذا الرسم وصاحبه حب الجماهير العربية كلها وبخاصة الفلسطينية، ألن حنظلة هو رمز

للفلسطيني المعذب والقوي رغم كل الصعاب التي تواجهه فهو شاهد صادق على األحداث وال

يخشى أحدًا. ولد حنظلة في 5 حزيران 1967م، ويقول ناجي العلي إن حنظلة هو بمثابة األيقونة

التي تمثل االنهزام والضعف في األنظمة العربية. 

غرفة األخبار فلسطين  الكويت

#القضية_الفلسطينية #معارض_فنية #فن_الجرافيتي #فن_تشكيلي #كاريكاتير

رسوم ساخرة عن الرياضة وهيمنة التكنولوجيا بملتقىجائزة دولية لرسام كاريكاتور تركي يواجه قمع أردوغان
الكاريكاتير الدولي

أخبار ذات صلة
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سوريا.. الضربة الثالثية بريشة رسامي الكاريكاتير حول
العالم

الملتقى الدولي للكاريكاتير بالقاهرة.. 350 فنانا من 68
دولة

المزيد

رئيس وزراء أرمينيا: وقعنا اتفاقا مع روسيا وأذربيجان إلنهاء الحرب في "قره باغ"

منذ 10 ساعة

المزيد

رويترز: إصابة كبير مستشاري حملة الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنتخابية بفيروس

كورونا

منذ 12 ساعة

المزيد

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يقيل وزير الدفاع مايك إسبر

منذ 14 ساعة

المزيد

وزارة الخارجية األذرية تعتذر لروسيا عن إسقاط إحدى مروحياتها فوق أرمينيا وتصفه بأنه

"حادث"

منذ 14 ساعة

كيف يصوت المصابون بكورونا في انتخابات األردن؟

عاجل العين اإلخبارية

تريند

سياسة 

كوروناصحةمنوعاترياضةاقتصادالرأيسياسةأخبار عاجلةغرفة األخبارالرئيسية

أوافق الشروط واألحكام  هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف االرتباط Cookies وذلك لتحسين تجربتك في التصفح 

https://al-ain.com/article/syria-strikes-cartoons-assad-putin
https://al-ain.com/article/egyptian-caricature-association
https://al-ain.com/article/1604959382
https://al-ain.com/article/1604953285
https://al-ain.com/article/1604944731
https://al-ain.com/article/1604943255
https://al-ain.com/article/parliament-elections-jordan-corona-virus
https://al-ain.com/breakingnews/
https://al-ain.com/tag/trend/
https://al-ain.com/
https://al-ain.com/
https://al-ain.com/latestnews/
https://al-ain.com/breakingnews/
https://al-ain.com/section/politics/
https://al-ain.com/opinion/
https://al-ain.com/section/business/
https://al-ain.com/section/sports/
https://al-ain.com/section/variety/
https://al-ain.com/section/health/
https://al-ain.com/page/coronavirus/
https://al-ain.com/


11/10/2020 حنظلة".. معرض فني لناجي العلي بالكویت"

https://al-ain.com/article/naji-al-ali-kuwait 7/10

انطالق االنتخابات النيابية باألردن.. كورونا سيد الموقف

فريق بايدن يطالب بإعالن فوزه.. ووزير العدل يأذن بالتحقيق

مقتل قيادي بـ"الشباب" اإلرهابية في عملية عسكرية جنوبي الصومال

فريق بايدن يطالب بإعالن فوزه.. ووزير العدل يأذن بالتحقيق

اخترنا لكم

سياسة

سياسة

سياسة

سياسة
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مقتل قيادي بـ"الشباب" اإلرهابية في عملية عسكرية جنوبي الصومال

الهدوء يعود للقوقاز.. تعرف على أبرز بنود اتفاق إنهاء حرب "قره باغ"

زعيم األغلبية بـ"الشيوخ" األمريكي يدعم خطوات ترامب القضائية

تابعونا على
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سياسة
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اشترك في النشرة اإلخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها

إرسال أدخل بريدك اإللكتروني

حمل أو حدث التطبيق
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