
 

 

 "الواحدفنان العمل "حسن شريف:  رضتزور مع نورة الكعيب

"حسن شريف: فنان العمل  معرض، 2018 يناير 17 املوافق يوم األربعاء صباح نورة بنت حممد الكعيب، وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة زارت
وكان يف استقباهلا الشيخة نوار القامسي مدير التطوير، احة الفنون ابلشارقة، سيف ساحة املرجية و  مؤسسة الشارقة للفنون تنظمه " الذيالواحد

على أروقة العرض الفنية اليت ضمت أعمال شريف منذ بداية السبعينيات وحىت عام  ، حيث اطلعتوالشيخة نورة املعال مدير مراكز الفنون
لرائد ومسريته الفنية االستثنائية، مبا يضيء على مخسة عقود من ممارسته الفنان ادة هي األكرب من نوعها ملنجز سنة رحيله، يف استعا 2016

 الفنية يف الرسم، والنحت، والتجميع، واألعمال الرتكيبية، والتصوير الفوتوغرايف.

، ال شريفُعرضت فيها أعمات ست قاع تنقلت بني من األروقة الفنية يف ساحة املرجية حيثهلا والوفد املصاحب  الوزيرة انطلقت جولةو 
 طبيعة األعمال الفنية اليت تضمنها املعرض، وأهم ما مييزها ابعتبارها توثيق لتطور املشهد الفين والثقايف يف الدولة.  عنلشرح مفصل  واستمعت

مجهور الفن  ال شك أن هذا املعرض ميثل فرصة استثنائية متكن"، حيث قالت: ومجالية فنيةعرض ملا يتضمنه من قيمة وأشادت الكعيب هبذا امل
 احمللي من االطالع على إحدى أهم التجارب اإلبداعية اليت استطاعت أن حتدث نقلة نوعية يف املشهد الفين الراهن، وأن تؤثر على األجيال

 "ابلثراء والتنوع يف األساليب واملضامنييتسم فين الفنية الناشئة ملا قدمته من إنتاج 

بصحبة الوفد إىل بيت السركال مبنطقة الفنون ملشاهدة اجلزء الثاين من األعمال الفنية، ويف ختام جولتها شكرت املنظمني والقائمني  مث انتقلت
ويل، على املعارض يف مؤسسة الشارقة للفنون، وأثنت على الدور الذي تقوم به املؤسسة يف رعاية ودعم الفنون البصرية على الصعيد احمللي والد

 .لدولة اإلمارتدة على أمهية الدور الذي تقوم به الفنون يف صياغة املشروع احلضاري واإلنساين مؤك

فرباير املقبل، تتوجياً لألدوار االستثنائية اليت اضطلع هبا شريف طيلة مسريته الثالث من  ان العمل الواحد" الذي يستمر حىتوأييت معرض "فن
عاصرة فنياً وفكرايً يف دولة اإلمارات، وخاصة إمارة الشارقة اليت شهدت أوىل معارضه، عدا عن مشاركاته الفنية، بوصفه أحد دعائم احلداثة وامل

ف يف سبعينيات القرن املاضي بداية املسرية الفنية للفنان حسن شري. وقد جاءت 1993املتعددة يف بينايل الشارقة ابتداًء من دورته األوىل عام 
ليقدم اجلزء األكرب من أعماله  هذا املعرضثر بشيء من احلداثوية الراديكالية وحركات الفن الطليعي، وعليه أقيم مغايرة للنهج السائد كونه أت

 املفاهيمية اليت تعكس رؤاه الفلسفية واالجتماعية املتعلقة ابلزمن، واحلياة اليومية، واألنظمة احلسابية. 

 

 

 
 

 


