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الرؤٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً و أثره على التجربة الفنٌة للفنان عوض الشٌمً 

 والفنان صالح عبد المعطً
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 مقدمة:

العملٌة اإلبداعٌة تكون نابعة من ذاته التً تشكلت مما ال شك فٌه أن الفنان ٌعتبر ابن البٌئة التً عاش فً رحمها، وأن 

وتكونت من أثر ما ٌحٌط به من جوانب حٌاتٌة اجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة، ولعل المشاهد الٌومٌة تكون المخزون البصري 

 ً أعماله.لدٌه  فٌستدعٌها الفنان وٌستعٌن بها فً أثناء العملٌة اإلبداعٌة وٌجعل مفرداتها ركٌزة العناصر البصرٌة ف

" إن اإلنسان فً األصل لدٌه مشاعر ووجدان وردود أفعال ومواقف متباٌنة، فقد أصبح ٌعتمد على ذاتٌته واعتبرها أساساً 

جدٌداً ومنهالً صادقاً فً التعبٌر واإلبداع الفنً، وبعد أن كانت اللوحة هً نقطة واقعٌة أصبحت رؤٌة وجدانٌة ، وتعتبر 

علقة بالمعانً واألشكال والرموز التً ٌرسمها وٌحاورها وٌنظم بها تكوٌنات عمله الفنً على مشاعر الفنان التشكٌلً مت

سطح اللوحة، ولهذه المشاعر أدوات تحركها قواعد تنظمها ولغة تنطق بها، ومعنى ٌدل علٌها، ألن الشكل ٌأخذ معناه 

ط تلك األشكال سوٌاً داخل المسطح بإٌقاع وألوان وذاتٌة الفنان وتأثٌره من خالل اإلطار الخاص به داخل العمل لكً تتراب

 (1)وتأثٌرات تبدو قٌمتها وٌسهل للمتلقً التعرف على أٌدٌولوجٌة العمل الفنً وفلسفة الفنان ورؤٌته الخاصة." 

اء ٌعتبر الفنان عوض الشٌمً واحداً من أبرز الفنانٌن المصرٌٌن و العرب فً مجال الفنون الجرافٌكٌة الذي ٌرتكز فً بن

أعماله على الموروث الثقافً اإلسالمً حٌث أستلهم أعماله من خالل بٌئته المحٌطة به، فتأثر بها وأثرت على فلسفته فً 

تناول أعماله ، ومن خالل هذه الورقة البحثٌة سٌقوم الباحث بعرض أعماله ودراسة رؤٌته الفلسفٌة للموروث الثقافً من 

 خالل وصف وتحلٌل أعماله الجرافٌكٌة.

وبنفس النهج سٌقوم الباحث بدراسة تجربة الفنان صالح عبد المعطً ودراسة إلً أي مدى أثرت رؤٌته الفلسفٌة للموروث 

 الثقافً فً الجنوب على شكل أعماله كونه واحداً من أهم الفنانٌن المصرٌٌن فً فن الجرافٌك.

 ؛ الحضارة المصرٌةفروالطباعةالرؤٌة الفلسفٌة؛ الحكلمات مفتاحٌة: الجرافٌك؛ الموروث الثقافً؛ 
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