أشعار وتكوينات يف متحف الشارقة للفنون األربعاء املقبل
منحواتت جتريدية حجرية ولوحات شعرية
تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون ابلتعاون مع متحف الشارقة للفنون يوم األربعاء املقبل املوافق  7مارس  2018معرض الفنانة األردنية
مىن السعودي حتت عنوان "أشعار وتكوينات" ،وذلك يف متام السادسة مساء يف متحف الشارقة للفنون .حيث يتضمن املعرض الذي
جرى تقييمه من قبل حور القامسي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون ونورة املعال مدير مراكز الفنون ،جمموعة من األعمال اليت أنتجتها
الفنانة منذ ستينيات القرن املاضي وصول إىل وقتنا احلاضر ،ويشتمل املعرض على أكثر من  20منحوتة نفذهتا السعودي ابستخدام
أحجار الرخام األبيض واألخضر واحلجر اجلريي الوردي وحجر الديوريت األسود ،واليت تعود أصوهلا إىل عدة دول مثل :سوراي،
وعمان ،وفلسطني ،وتركيا .كما يتضمن املعرض لوحات ورسومات مستوحاة من قصائد للشاعرين حممود درويش وأدونيس.
ويف هذا السياق ذكرت نورة املعال مدير مراكز الفنون والقيم املشارك للمعرض" :ل شك أن معرض الفنانة مىن السعودي ،ميثل ساحنة
هامة لالطالع على هذه التجربة الثرية اليت اتسمت ابلفرادة واخلصوصية يف خمتلف مكوانهتا األسلوبية والتعبريية ،ول سيما يف األعمال
النحتية اليت مجعت ما بني صالبة املادة وشعرية األشكال والتكوينات ،واليت أنمل أن تقدم متعة بصرية ومعرفية جلمهور الفن احمللي"
وحول استضافة متحف الشارقة للفنون للمعرض قالت منال عطااي مدير إدارة متاحف الشارقة "تعد مىن السعودي من أكثر الفنانني
البارزين يف املشهد الفين العريب منذ مخسة عقود ماضية .ومنذ أول منحوتة حجرية أنتجت الفنانة بشكل منتظم قطعا فنية مذهلة يرتدد
صداها مع مجاليات أخاذة .كوهنا انشرة وانشطة فنية فضال عن دورها كنحاتة موهوبة للغاية ،فإن ألعماهلا أمهية اجتماعية وفكرية كبرية
على صعيد املنطقة وما عداها"
ُولدت مىن السعودي عام  ،1945ودرست النحت يف املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة يف ابريس .وقد ُعرفت مبنحواتهتا احلجرية
اليت استكشفت من خالهلا مفاهيم على اتصال ابلنمو واخلصوبة واجلسد عرب تقدميها احلركة الرتكيبية وأشكال هندسية اصطالحية.

واستطاعت السعودي من خالل أعماهلا تقدمي األحجار يف صورة جتريدية متتاز ابلسكينة واهلدوء والنسيابية لتضفي بعدا شعراي يعكس
التضاد يف أعماهلا ،وقد ظهر جليا ابتعادها عن التجسيد يف منحواتهتا كوهنا ترى أن للشرقيني ذاكرة جتريدية.
يعكس شغف السعودي ابحلجارة جزءا هاما من نشأهتا يف عمان ،حيث كانت منحواتت ساحة املدرج الروماين اجملاورة ملنزهلا الكائن
يف موقع "سبيل احلورايت" األثري ،البادرة اليت انطلقت من خالهلا مسريهتا الشغوفة بسحر احلجارة ودميومتها ،وقد جاءت أوىل
منحواتهتا بعنوان "أمومة األرض" واليت نفذهتا يف ابريس عام  1965أتثرا ابنتشار خميمات الالجئني الفلسطنيني يف عمان عام

 .1948ورغم كوهنا شاعرة اختارت السعودي كلمات شعراء آخرين كالشاعر الفلسطيين الراحل حممود درويش والشاعر السوري
أدونيس للتعبري عن حالت خاصة يف رسوماهتا ولوحاهتا ،ونظمت أول معرض لرسوماهتا عام  1963يف مقهى الثقافة يف بريوت.
عن مؤسسة الشارقة للفنون
تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفا واسعا من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفين يف اجملتمع احمللي يف الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .وتسعى إىل حتفيز الطاقات اإلبداعية ،وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث
والتجريب والتفرد ،وفتح أبواب احلوار مع كافة اهلوايت الثقافية واحلضارية ،ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها الثقافية .وتضم
مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس" ،وبرانمج "الفنان املقيم"،
و"الربانمج التعليمي" ،و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات ،ابإلضافة إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية .كما تركز
الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من خالل تعزيز التعليم العام
والنهج التفاعلي للفن.

