معرضين شخصيين للفنان ضياء فاضل

بهجت ناجي هندي
اقام الفنان ضٌاء فاضل وبدعوة من المكتبة العامة فً مدٌنة  Lindesbergوالتابعة لمدٌنة اربرو معرضه
الشخصً السادس له فً بلد اقامته الغٌر دائمة السوٌد ,للفترة من  2011/4/29الى ٌوم .2011/5/19
واقام اٌضا وضمن امسٌة عراقٌة مساء ٌوم  2011/4/28معرضا شخصٌا اخر دام ساعتٌن لجمهور منوع
عراقً وسوٌدي فً المركز الثقافً لمدٌنة اربرو اٌضا.

وقد تمٌز المعرض السادس باستعمال مخطوطات بواسطة الفحم لحركات مختلفة للخٌول مابٌن الجموح
والطٌران والقوة وغٌرها من الحركات الجمٌلة للخٌول .واٌضا كانت هناك لوحات بااللوان تعوم فٌها االلوان
الموزعة بشكل جمٌل كانها موسٌقى هادئة والوان قزحٌة تتصل بفضاء ازلً واٌحائات لذاكرة مولعة بغربة
مزمنة بال تارٌخ تعكس غربة هذا الفنان الدائمة والتً ال مستقر لها خالل ثالثٌن عاما فً بالد المهجر .ان
استخدامه لاللوان ٌعكس قدرته على االختٌار والمزج الجمٌل .تحتوي هذه اللوحات على اشجار نخٌل باسقات
وبٌوت طٌنٌة ,وبحٌرات جاثمة على هذه االرض ترتعش فٌها الموجات بشكل عفوي وتلقائً!! انها محاولة من
الفنان لالرتقاء نحو الحلم فً الحٌاة والبحث عن السعادة المفقودة فً االرض .
ومن المعروضات االخرى صور بورترٌت كاركاتٌري باالسود واالبٌض لشخصٌات سٌاسٌة سوٌدٌة معاصرة
ومنها بورترٌت ٌمثل رئٌس الوزراء الحالً راٌنفٌلدت .وكذلك تصوٌره لبعض الالجئٌن واعطاء بؤسهم مسحة
من الفكاهة.

ان تجربة الفنان الثرٌة عكست فً اعماله الكثٌرة ولم تثنه غربته الطوٌلة من مواصلة العمل المستمر رغم
ظروفه الصعبة بعٌدا عن الوطن واالبناء والعائلة واالستقرار وكذلك بعده عن المدٌنة وماتتوفر فٌها من وسائل
دعم للفنان كالقاعات ومواد العمل ووسائل االتصال .انه كما ٌقول هو اي ضٌاء فاضل( اصبح كالغجري ٌعٌش
اقداره بال هوٌة فً اي مكان !!؟).
ولد الفنان ضٌاء فاضل فً البصرة سنة  1950وهو خرٌج اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة بغداد للفترة مابٌن سنة
1967الى . 1973
شارك فً عدة معارض فنٌة فً العراق اثناء دراسته االكادٌمٌة وبعدها ,وشارك اٌضا فً معارض خارج
العراق فً المغرب والبٌرو واسبانٌا والنروٌج والسوٌد.
والسوٌد التً اقام فٌها عدة معارض للفترة من  2008ولحد االن.
• فقد اقام معرضه االول فً نفس السنة بدعوة من جمعٌة الرافدٌن فً بلدٌةTrollehattan

• واقام بنفس هذه البلدٌة وبدعوة منها معرضا شخصٌا ٌوم  12ماي.
• وللفترة من  10الى  19حزٌران اقام معرضه الشخصً وبدعوة من المكتبة العامة فً بلدٌةUddevalla
• وفً شهر تموز من نفس السنة وبدعوة من نادي  14تموز الدٌمقراطً العراقً وضمن االٌام الثقافٌة شارك
فً المعرض المشترك مع مجموعة من الفنانٌن العراقٌٌن.
• وبدعوة من جمعٌة المرأة العراقٌة فً ستوكهولم ولدعم اطفال العراق اقام معرضا شخصٌا له نهاٌة سنة
 2010حٌث ساهم بالتبرع الطفال العراق بلوحة اقٌم مزاد خاص بها وبتبرع ب%30مما ٌباع من لوحات.
• وفً ٌوم  2011/ 3/5وبمناسبة ٌوم المرأة العالمً وبدعوة من جمعٌة مانوٌل السوٌدٌة اقام معرضا
شخصٌا جدٌدا.

اذ اقام الفنان واشترك فً السوٌد رغم اقامته غٌر الدائمة ثمان معارض
أتمنى للفنان ضٌاء فاضل مواصلة عمله الفنً وأتمى له ان ٌعٌش فً مكان وبشكل مستقر ٌساعده على مواصلة
انجازاته ورسالته الفنٌة.

