
ثالثية النمو الفني.. معرض الفنان محمد عمران

) «Mohamad Omran» تكرب ثالثية النمو الفني يف اعامل الفنان فتثري جدلية املادة والحركة، وفق االبعاد التي يحددها يف) محمد عمران
 اعامله الفنية، ان يف النحت او التشكيل او باالحرى الرسومات، لتظهر الفروقات املجردة التي يتميز بها االنسان مبختلف اتجاهاته الفكرية 
 والبدنية، وبفلسفة يبحث من خاللها عن املستوى االنساين يف الحياة، او باالحرى داخل االنسان هذا املخلوق املثري بجدليته الوجودية عىل

لنشعر ان االنسان هو نفسه يف كل مرحلة من مراحله البرشية. االرض التي يتصارع عليها عىل مر الزمن، وبتعاقب االزمنة واالمكنة  
 وتطورها عىل االرض التي يتحرك عليها دون ان يدرك رس جاملية الحياة التي برزت يف اظهار مادة االنسان يف لوحات تعصف باالستنكارات
 التي تسمو بتوضيح اهداف االنسان عىل االرض من خالل الفن الثاليث االبعاد، والنمو والعالقة بني االنسان ومادته انطالفا من اختالفه يف

 الشكل واملضمون وصوال اىل تكوين اهدافه املمزوجة بالفتك به، مام جعل رسوماته هي قاعدة لنحت يتفاىن يف تطويعه ليخدم فكرة ثالثية
.النمو الفني وجامليته

مركز الثقل التعبريي يف الوجه، ليتالعب به بجدية او بسخرية تتبع مهارته يف رؤية الحدث املغاير يف الحياة» محمد عمران«يحدد الفنان   
 التي ينحت فيها مفاهيمه الفنية باعتبارها النقطة االساسية يف جسم، والنظم الهندسية التي تتبع تشكيل هذه الكتلة لفك الغازها التي

 تحتدم بتغرياتها املتعددة، ووجوهها املختلفة التعبري وفق مادة الجامد يف الفراغ او تعبريات الروح الغامضة يف املادة الخام التي تتكون منها
 االجساد، وبسخرية تنبع من االوضاع السياسية الراهنة او االجتامعية البحتة املؤثرة عىل الشكل الكامل، املؤثرة عىل االنسان وتفاعالته
 التعبريية التي تتشكل عرب مادته الجسدية املتكون منها والتي متنحه حرية الحركة او الثقل معها، وبتضاد يتناقض كليا مع ماهية الروح

واملساحة الفراغية التي يعتمدعليها يف تشكيل الكتلة وقواعدها» محمد عمران«التي تتشكل وفق تعبري الوجه وخاصيته يف اعامل الفنان   
 الكالسيكية واملعارصة معا بفروقات ساكنة ومتحركة بني الطول والعرض والعمق وبتذوق جاميل يصقله بالحجم وتوازناته الوظيفية

.والجاملية
 تجاوب ال شعوري مع اعامله التي ترتقي باالنسان، وان المس سخرية الواقع املعايش يف ثورة ليست اال امتداداً لسطوح منحوتاته او
 رسوماته التي ترتجم الذهول االنساين من افعاله الذاتية، ليحرز جملة من االنبهارات الفنية، املبنية عىل قوة التعبري املادي وقساوته يف

 نحت رسم خطوطه التي تتخذ عدة مسارات متشابهة عرب العصور، لتأمالت مينحها للوجوه التي يرسمها، فتنطبع مثقلة بالهموم او
 بالسطحية، وبثنائية انسانية ذات طواعية يف مادة اجربته عىل خلق تكويناته الخاصة، لتنسجم مادته مع تعبرياته وخطوطه مع الحجم

»محمد عمران«والكتلة ، لتبقى الخربشات يف الرسومات عبارة عن تكوين رؤيوي له تخيالته ووجوده، ومقاماته الفنية التي يعتمد عليها   
.اليصال رسالته الفنية الثالثية النمو لالنسانية

2017اذار  4ويستمر حتى  (galerie Art on 56th)يف غالريي (محمد عمران) «Mohamad Omran» معرض الفنان .
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