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وع  ا مركزي  ُيعتبر هذا المعرض مشر

ي إطاره بدعوة فناني   وفنانات من ا وممب   
 
ا لورشة الطباعة، إذ قامت الورشة ف

ي  أجل إبداع مجموعة من األعمال
 
ي ترتبط بفنون الرسم وفنون زخرفة الكتب ف

 الثقافة المطبعية الجديدة الت 

. اسم  -الفارسية بلور الثقافة والجمالية المحلية منذ مئات السني  
ُ
ؤثر وت

ُ
ي ال تزال آثارها ت

اإلسالمية، والت 

كي الحائز عىل جائزة نوبل لألدب، أورخان باموق، 
وع مقتبس من كتاب األديب الب  ، والذي " أممراسمي "المشر

ق  ق األوسط وفنون الشر ي منطقة الشر
 
 تقاليد الرسم اإلسالمي ف

ق والغرب، بي   ورة اللقاء بي   الشر ُيعالج سب 

ة عرص النهضة.  يحكي الكتاب قصة جريمة قتل وعالقة مب  ي فب 
 
، وخصوصا ف ي األقىص والفن المسيحي الغربر

ي القرن الـ 
 
ي مدينة إسطنبول ف

 
د طلب السلطان تحضب  كتاب ُمزخرف يحكي ويمج   مول 16تدور أمداثها ف

 . ي  ضد التأثب  الغربر
 قصة مملكته وعىل خلفية رصاع الُمسلمي   الُمحافظي  

ي القرن الـ
 
ة ازدهار ف يي   المخطوطات. وقد شهد هذا األسلوب فب   

ي اإلسالم غالبا كأداة لب 
 
، 13تطور الرسم ف

اطورية العربي اإلسالمية. ظهرت الرسومات أوال داخل إطار إىل جانب  -ة أثناء مكم الخالفة العباسية لالمبر

ي ظل 
 
قت إطارها وأصبح لها وجودها الخاص.  ف النص، ومع مرور السنوات توسعت هذه الرسومات واخب 

ي القرن الـ 
 
ي تم 14مكم الدولة اإللخانية ف

ي كتب األساليب الفنية، والت 
 
، خاصة ف ، تطور مجال الرسم أكبر

ي 
 
ا ف ت نفسها من سليلة استخدامها كثب  ي العراق واعتبر

 
ي قطنت ف

ي عهد الساللة الجالرية، الت 
 
 المخطوطات. ف

ة  ي فب 
 
ي ف

 
از. بدأ االزدهار الثقاف يز وشب  جنكب   خان، تأثر فن الرسم بمدرسة بغداد وبالفناني   القادمي   من تبر

ي أقامها الغازي المنغوىلي 
اطورية الت  كي تيمورلنك، ومعها تطور -االمبر

درسة رسم هرات، إمدى م تالب 

اطورية. وصلت هذه المدرسة إىل قمة  العاصمتي   المركزيتي   اللتان استقبلتا الفناني   من جميع أنحاء االمبر

ي القرن الـ 
 
وتأثرت بالصوفية والرومانية. عمل الفنانون، الذين أنشأوا مدرسة فنية كاملة، بتعاون  15مجدها ف

ا عىل ومدة االسلوب،  ي تام ومرصوا كثب 
ي العمل الفت 

 
وهو موقف  -ورفضوا تماما مبدأ تميب   خط معي   ف

مت فيها مكانة الفنان الذي يتمب   بأسلوب 
ُ
ة، ميث عظ ي تلك نفس الفب 

 
ي أوروبا ف

 
ُيناقض تماما التوجه السائد ف

 عمل فريد وخاص به.  

 

، لتصويراته وألوانه وللعالقة بينه وبي   العالم ي
 ُيمب   بي   الكيونية وغياب وعي  -يمنح باموق صوتا للعمل الفت 

ي أخلق العالم. الكون بأرسه 
ي وكأب 

ي عندما أصبغ ما أصبغ، فإب 
الكينونة. يقول اللون األممر: "لهذا السبب فإنت 

، لون الدم" )زاموره بيتانُيصبُ  ي
(. الفنانون الستة الذين تمت دعوتهم 227، صفحة 2009دفار، -غ بلوب 

ون بوحي  وع يختبر ي المشر
 
السياسي -البنيان االجتماعي  ،ومن خالل تقنيات طباعية ُمختلفة ،الكتابللمشاركة ف

للتمثيل، لنسخه ولتعطيله؛ مكانة التقاليد الثقافية؛ والخط واللغة بصفتهما منظومة من اإلشارات والتمثيالت 

 .  المعنوية؛ ومسامات اللون وبلورة الشكل بحضورهما المادي والنفسي

اعي الورشة  ران سيجال، يوآب رابن وإيتان هورفيتس.  -عمل الفنانون بتعاون كبب  مع طب 

 


