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 :مقدمة

ي  ما يؤأذ مح الواقع البغيعيل حير يتّم صيا ته غبريقة عديمدال  هو التشييلي الفح

لممذلي يبلممح عليممه اسممم ديممد ومأتلممة عّممما هممو ةممي البغيعممةل  ي يممتّم تشممييله غشممي  ع

حسب رؤية هذا الفناح الذي يقوم غأأذ  ةياره والمفردات التمي يموّد تشمييل ا   ()تشيي

 .وةح ن عه الأاصا الذي يعيش  والغيئة مح عديد مح المحيب

 

مميدد ن ضمة الفمح التشمييلي ما غيح القرنيح الثالمر عشمر والراغمع عشمرل وهمي ةتمرا 

يممانوا  حيممر اقيبمماليحممدد الفنممانوح معممالم التبممور ةممي الفممح  ومممح أممد  هممذه الفتممرا

وقد اشتغ  الفنانوح ةي  الياميرالعح  ا  يرسموح الواقعية لتعسيد لح ات معينة عوض

هي المدرسمة التمي تنقم  وةي الفح التشييلي تلي الفترا على تأسيس المدرسة الواقعية 

والبغيعة إلمى عمم  ةنمي بغمح ا صم ل ة مي معمم  رصمد لحماالت  الواقعي  ما ةي 

ضماه الواقممع ممح حيمر ال مروة السياسممية واالقتصمادية والدينيمة ةممي تسمعيلية يمما اقت

 ذلي العصر.

 

وقممد  يممما ترصممد عمميح اليمماميرا الفوتو راةيممة اليمموم واقعمما  معينمما  ممما يأممص المعتمممع

تممدألت عوابممة و حاسمميس الفنمماح ةممي رصممد هممذه ا عممما  ةيمماح هنمماي الواقعيممة 

ا ةنانوا عصر الن ضمة يمي تضمفي يإضاةة عديدا ايتشف  الرمزية والواقعية التعغيرية

ومح هنا غمد  ايتشماة الممدارس  الياميرالغه عيح  معح ما تقو ا  ومأتلف عديدا   إحساسا  

 عال تسمتبي أياليمة ا  عديمدا و ةيمار ا أمر  ةمي الفمح التشمييلي يمي يقمدموا لنما  عمماال  



نبغاعيمةل وقد ايتشفوا العديد مح الممدارس مثم  المدرسمة اال لاالقيام غه عدسة اليامير

 التعريديةل الرومانسيةل الوحشيةل التيعيغية..الخ.

 

ممح  هغداألم عمماالفنية: هو الرئة الثالثمة للفنماح ممح أدلمه يسمتبيع التفريم   / إح الفح

ةعممالم الفممح واسممع ا ةممح وال  سياسممية  و قضممايا إنسممانية  و اعتماعيممة وقضممايا  تيغمم

 ح.الحياا تبور الف تنستبيع حصره ةي  ما تبور

 

  :التجربة الفنية

 

غممد قيمممة ةممي ن ممر النمماس  و رغممما ةممي  حسممح  شمميءالفممح غشممي  عممام ةممي معتمعنمما 

 لا حمموا  شمميء ثممانوي يمارسممه ةممي اعتقمماد المعتمممع  شممأاص غممد عممم   و بمممو 

واع مت  وعندما التحقت غيلية الفنوح العميلة حارغني غعض ا ه  قغ  العميع وتغاعا  

 ح النمماس هنمما ال يعرةمموح عممح الفممح التشممييلي إال ممما صممعوغات يثيممرا ةممي معتمعممي 

 " !شييليةناح تشييلي وانا ةناح    نت " غه النيت الساذعة مث  تعاء

 

 حنا  همز ر سمي  تألمص ممح  سمئلة المغعض الدائممة مماذا ستسمتفيديةوق هذا تعغت و 

لغيمت .يانوا يعيغوح على  نفسم م غعمد السمؤا  ستعلسميح غا.و يح ستذهغيح غعد التأرج

مثم  الغقيممة ةمالفح لمميس لممه مصمدر دأمم  عيمد وال حتممى مقغممو  وسمتندميح علممى العمممر 

 .ا  الذي ضاع ةي هيذا سأاةةل لينني تحملت ي  هذا التعب واتأذته تحدي

 



ل غمأنني الغمد  ح  صم  ةمي يموم مما منت غقدراتي وموهغتي وينت واثقمة دائمما  وآقاتلت 

 .يلية يعرة ما النماس ويحترمموح مما  قدممهحلم غأح  يموح ةنانمة تشميةأنا ومنذ بفولتي  

دري غمأح مبغمات ومتاعمب   عمرة  و  ولم  يمح ينت ةي تلي ا يام   ح ا مر س د  

 يثيرا وصعغة غانت اري يعدار صلب يحو  غيني وغيح حلمي.

 

. وممع يم  يموم .غم  غاليماد يانمت تممر ا نفمسلةي  يام اليليمة يانمت تممر ا يمام غشمح 

 سمأنعولشعر غمأنني  شعر غأنني قريغة مح ال زيمة وتارا  أر   ارا ت التحديليزداد 

نني  يام ا تلقيت دعوا مح العامعة الليغية لحضور الم رعاح السمنوي الأماص   ذير 

سمتبع السمفر  نمه ال يحمح لمي ةمي همذه يغيا غترشيح ممح عمامعتي ليننمي لمم  غعامعة ل

ي م رعاح ي ذا يماح علمى المشارية ة ةوأسرت ةرص لالغدد السفر مح دوح محرم

سقب لينني وغاتفاق مع معموعة صديقات اتأذنا القمرار ا صمعب وهمو مواع مة   ح 

 المعتمع والدةاع عح حقنا ةي السفر.

 

غعد التأرج  سسنا نحح الأمس الفنانمات معموعمة حملمت اسمم هماالت لونيمة وغالفعم  

أارعية ل لم نتوقة داألية و ا  رضمع 25مح  نعحنا ةي ذلي وشارينا غعدها ةي  يثر

 لى مديتنا العميلمة الحديمدا همذه المدينمة ال ادئمة والبيغمة واقترغنمال عدنا إعند هذا الحد

م وضمم همذا 2006ي  ةناني ا و سسنا غيت الفمح التشمييلي غمحاة مة الحديمدا عمام  مح

ةنمماح تشممييلي مممح  غنمماء المحاة ممة هممذه المدينممة الممذي تضمم   100الميمماح  يثممر مممح 

علمى تموةير  نا عاهديحوشي  غيت الفح متنفسا لي  هؤالء وعمل لالمغدعيحغاليثير مح 

 لمواصملة حيمات م الفنيمة يح علمىالفنمان سماعدتوالمذي  حاالحتياعات الأاصمة غالفنماني

 .نا واحدا من موثقه ل ؤالء الفنانيح و  يما شيلت الم رعانات الدائمة نقبة  م 



 

لممي  قويمما   وشمميلت هممذه العممائزا داةعمما   م ةممزت غعممائزا الدولممة للشممغاب2008ةممي العممام 

عديمدا وليمح وانبلقت غعدها غشي   سرع وحاولت المشمارية ةمي م رعانمات عرغيمة 

 يغر.هذه المرا غثقة  

 

لى صراع يغير ةقدت ةي يم  همذه السمنوات المذي مضمت م تحولت الغدد إ2011ةي 

 بمموا  سممنواتغممداألي يضمميء و  اليثيممر مممح ا ممم  ليممح غصمميص ا ممم  ممما يممزا

 نا  واعه ي  هذه ا مور غالرسم وتعليم الصغار.الصراع وتقلب الحا  و 

 

. يلمما سماءت ا ممور  صملحت ا . علح رةضي لي  مما حمدر ليمح ممح أمد  لوحماتي

 صغرت نفسي غالرسم. زاد وضع الغدد تعقيدا   اغالرسمل يلم

 

العباء الذي  يما ياح وهذا  هو  ح ذلي ا م  اليغير الذي غداألي ما يزا يما يسعدن

 معي قد يغر.

 

 الحركة الفنية التشكيلية في اليمن

 

رت ةي ما شمي  الحريمة الفنيمة التشمييلية ةمي الميمح  مح أد  ثدثمة عقمود مضمت تغلموف

يميننا رصد  هم التيارات الفنية التي شيلت حضورا  وتميزا  مع وعمود رواد سماهموا 

ت م الفنيمة التمي تشمي  ال ماعس ةي التيويح ا و  للحرية معتمديح على  نفس م وقضي



اليومي لتبورهم التقني وا سملوغي والغحمر عمح الحضمور المذي يحمم  الأصوصمية 

  .التشييلية الموضوعية

 

عندما ينت غالعامعة درسنا  ح هناي رواد للفح التشمييلي ةمي الميمح مثم  هاشمم علمي 

العغممار نعمماح لةممؤاد الفتميحل وعغممد العليمم  السمروري هممؤالء همم الممذيح صممنفوا وعغمد 

حضمورهم اليغيمر  ل مم غالعي  ا و  والذي يانت غداية الحرية الفنية ةي الميمح ويماح

 .ةي  من م قدم الفح التشييلي غبريقته لوالمتميز

 

بمد  النعمار علمى  يمادي العيم  ا و  وهمم  اوغعدها   ر العي  الثاني الذيح تتلممذو

ليمح تسمليب  ل غمري و يمرهمم  ر نزار وحيميم العاقم  وهماني ا منه النصيري ووآ

غذاي القدر ةلم نسمع عح غعض م إال ممح أمد  وسمائ  اقعمدم لم ييح الضوء علي م 

ويانممت قلممة اقميانيممة علينمما نحممح الفنممانيح الشممغاب الممذيح لممم نسممتبيع السممماع  ل القليلممة

ي غعضمنا غالمعمارض الفنيمة ةمي العاصممة صمنعاء ةمال روة عن م إال غواسبة احتيا

  .المادية ال تساعد الفناح غالتنق  مح محاة ة  أر 

 

أتلممة ةممي صممنعاء عاصمممة للثقاةممة العرغيممة   ممر العيمم  الثالممر مممح الشممغاب مممح م

للسفر والتنق  ةأنما عنمدما شماريت ةمي قاةلمة ت اممة  المحاة ات ةيانت ال روة م يأا

ب لالمحويممت حاة ممات مممح ذمممار لإفنممانيح الشممغاب مممح مأتلممة المذهلممت غيميممة ال

اليغمار علمى   مور همذا العيم   حالفنمانو وقد  شادل لالحديدا و يرها مح المحاة ات 

 يثرت الملتقيات والورش الفنية الذي  قيمت ةي تلي الفترا.ل يما وغ ذه القوا 

 



ارا الثقاةممة ةممي تلممي ح الع ممات المعنيممة مثمم  وزرهيغممة  يمماح هنمماي حريممة تشممييلية 

ةماق للفنمانيح ممح أمد  تأسميس غيمت ةمح آالفترا يانت إميانيت ا المادية قوية وتفتحمت 

استمر لفترا ال غأس غ ا ةقمد يانمت  وةعد  ل ةي ي  محاة ة ليي تستمر الحرية الفنية 

لى  ح انقبع الدعم ممح إتقام ملتقيات ورش ةنية مح أد  غيوت الفح ةي المحاة ات 

أصغحت معرد  بد  نرعع غمأيلتنا للوراء ونتذير  يام الرأاء و يام ةلثقاةة وزارا ا

 .المعارض الفنية اليغيرا

 

 اليمن: فيحرية التعبير في الفن التشكيلي 

 

 يضما  العمادات والتقاليمد وحرية التعغير ةي الفح التشمييلي يعتممد علمى الذائقمة الثقاةيمة 

سمتبيع التعغيمر  ال  اممر ايموني  غيمر ةممثد  ة نماي قيمود تحعغمه عمح التع لالذي تسيبر

وإذا تعممر ت وعغممرت ةممإح ا  لغيممة ي مماعمني غحعممة هممذا حممرام و نممت  ليممما غممداألع

لمى همذا يوننما نحمح التشمييلييح الحلمم غمأح تصملي إ ال يحح لي معرد التفيير  و امر ا

 نعغر غما ال نستبيع تحقيقه ةي الواقع.

 

لمى المغمدع المذي همو ةمي ا سماس غالضمرورا إ وحريته يعرنا ح الحدير عح اقغداعإ

غقممدرا مأتلفممة وغمماالبدع المسممتمر والغحممر  ه صمم  اقغممداع ةقممد ميممزا   عممح  يممر

لممى حريممة حقيقممة ليتحممرر مممح  سممر الواقممع إة ممو ةممي حاعممة ماسممة   والصممق  للتعرغممة

 لممب الفنممانيح وحريممة     الممذي يصمماحبممموالعممادات والتقاليممد والعمممود والممروتيح الم

 عغير.الت

 



الفناح الحقيقي هو مح يسمعى ويغحمر صموب المع مو  وال يععم  العقغمات والمبغمات 

 ل ح يعغمر غمه ةمي  عمالمه الفنيمة دحمو  مما يريم ا   و إحغابم ا   و مانع ا  الذي تواع ه عائق

 الفع  مح المتلقي غحير تقت  إغداعه. اوالأوة مح رد

 

السممبحي الممذي يؤبرنمما غممه لممى يسممر يمم  العممادات والتقاليممد والتفييممر إنحممح غحاعممه 

إلي ا وال يميح ذلي إال مح أد  إصرارنا على التعغير  يننتمي المعتمع  و الغيئة الذ

غحرية تامة ةالتنميب واقأضاع المستمر للتقيد غنموذج اليغار ونمبيمة الحيماا السمائدا 

يل ممما سممملوييات تقتممم  المممرو  اقغداعيمممة لمممد  المغمممدع الحقيقمممي وتعيمممح عمليمممة النممممو 

 غداعي ةيل ا سلوييات تعيح العم  اقغداعي.اق

 

ةاليم  يعمرة واقمع اقغمداع   إح اقغداع ةي غلدنا على  رار العالم العرغي ةي  زمة  

الة الموهوغيح الذيح  ادروا مح غلمدنا ليمي يحققموا مما لمم آالعرغي والي  يعرة عح 

 ح تف مم ونحتماج ة يمهنا ةي غلدنا نحمح ال ينقصمنا سمو  ثقاةمة حقيق .تحقيقه ايستبيعو

 الألسمة يم  ممح تزعممو لثقاةة وماذا يعني إغمداعال تعنيالع ات المعنية غالثقاةة ماذا 

 .ةي مياننا االثقاةة ليس ل م  ي عدقة غالثقاةة وهذا ما ععلن

 

 التوصيات 

 

مممح قغمم  الع ممات المعنيممة ةممي  )عمماليري(ة تمموةير صمماالت عممروض مأصصمم .1

غمميح الفنمماح التشممييلي  يغيممرا   معمماال   مأتلممة المحاة ممات  ح المعممارض تفممتح



والمتاغع ةمح أد  المعارض تيوح حلقة لقماء وتواصم  غميح الفنماح التشمييلي 

 .والذائقة الفنية

تسمممويح المنمممت  التشمممييلي ممممح أمممد  المعمممارض والتعمممارب الفنيمممة وغمممرام   .2

 .التواص  يفيلة غتسويح منت  الفح التشييلي

يع المغمممدعيح وعلمممى الفنممماح تحمممم  يتحمممتم علمممى يممم  الع مممات المعنيمممة غتشمممع .3

للعم  غعد واعت اد ومثاغرا لتنمية قدراته مح أد  السمغ  المتاحمة  همسؤوليات

 .له

غحيمر يتيموح لمدينا معتممع   لمد  المنشءتيثية عرعة الثقاةة الفنيمة أصوصما   .4

 .واع متذوق للفنوح ومقدر ل ا

عيس نممما يممتسممليب وسممائ  اقعممدم الضمموء علممى الفممح التشممييلي غشممي  ةعمما  م .5

 .غشي  ايعاغي على ميانته ةي المعتمع

تيثية الألفية الثقاةية لد  البلغة غالمدارس غشي  صحيح وذلي لغرس  سمس  .6

 .الفح التشييلي لد  الموهوغيح والمتذوقيح

ممد   عمحالقيام غورش ةنية وندوات ةنية غيثرا ليي نعم  علمى توعيمة النماس  .7

 . همية الفح التشييلي ةي المعتمع

يح المنممت  الفنممي غشممي  الئممح والغممد  ح يصممغح ثقاةممة سمملوي ي ممتم غممالفح تسممو .8

وذلممي مممح أممد  دعممم الع ممات  وةيممرا   والعممما  ليعممذب ةئممات المعتمممع عمممرا  

 .المعنية

 الثقاةيممة والتنميممة التممرار وصممندوق الثقاةممة وزارا قغمم  مممح دعممم تأصمميص .9

إغمداعات م  يمةورعا تنسميح أد  مح الثقاةية الحرية دعم ةي المعنية والع ات

لمه ل  رعايمة التشمييلي لفناحل ش ر ي  ةي معرض يقام ح  مث  لمعاله ةي ي 



 يضما   ا دغيمة لمعماالترعايمة او  لتشمييليا   معرضا  12 السنة ةي يعاد  ما ي 

 .الفنوح مح  يرهاو مسرحية وعروض لغ م تليحإصدارات  دغية  أد  مح

 



 


