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 قددددرر االطدددد    علددددى متوقعددددا   غيددددر كددددا  الددددذي الرائدددد  االسددددتقبال ذلدددد  بعددددد

  حتددددددددددددددى الحددددددددددددددالي عرضدددددددددددددد  تمديددددددددددددددد دبددددددددددددددي كوسددددددددددددددتو معددددددددددددددرض

 رائعدددددة ومنحوتدددددا  لوحدددددا  "المجموعدددددة" عرضددددد  وقدددددد. 2019 أكتدددددوبر 31

 وفيرناندددددددو أراد  ورو  عدددددددنا   إيتددددددل :مثددددددل معاصددددددري  عددددددالميي  لفندددددداني 

 وفيرناندددد هوج ندددد  وريتشدددارد ف ناجدددا   وبددداري ديفينبدددور   وإيدددا  بدددوتيرو 

 كويسدددد   ومددددار  نوفددددا   وجيددددد ميددددرو  وجددددوا  ماريدددداني  وأومبرتددددو ليجددددر 

 .فيردير وفابي  فيني   وبرنار فاري  وصوفيا رينوسو  وبابلو
 

مدددددار  كويسددددد   أبدددددرز لفندددددا  العدددددالمي ميدددددزة لتالمعدددددرض أعمدددددال م ضدددددموي

شخصددددية فددددي مجموعددددة الفندددداني  البريطددددانيي  الشددددبا   حيدددد  يددددربط بددددي  الفدددد  

ذي آي "  كشدددخي فدددي هدددذا العدددالم. ويجسدددد عملددد  الفندددي الوجدددوديوبدددي  معندددا  

التدددددي   "مددددد  سلسدددددلة إيدددددري  2012أوف هيسدددددتوري  نطدددددرة قطبيدددددة  ريدددددد  

 ؛األخبددددار علددددى مدددددار السدددداعة نشددددرحالددددة الفلدددد  فددددي المجتمدددد   نتيجددددة جعلدددد  

لمتابعددددة كددددل حيدددد  يددددرتبط العددددالم كلدددد  مدددد  خدددد ل وسددددائل ا عدددد م الحاضددددرة 

فددددي عصددددر ا نترندددد  ذلدددد   "سلسددددلة إيددددري "وتعكدددد   .االخبددددار علددددى الدددددوام

فتطفدددر علدددى العدددي  الشدددعور البصدددري الدددذي يسددديطر علدددى نطرتندددا إلدددى العدددالم. 

صددددور لخريطددددة العددددالم مدددد  مندددداطير مختلفددددة  وتعددددرض مددددد  السددددرعة التددددي 

تتغيدددر بفددددا حددددود خبراتنددددا الحياتيددددة وحددددود المندددداط  الجغرافيدددة التددددي نعرففددددا. 

أوف إل  نورسددددريز ذا "سلسددددلة  كمددددا تعددددرض ثدددد   منحوتددددا  برونزيددددة مدددد 

  حيدددد  ال تجتمدددد  معددددا  فددددي  وهـددددـذ  األعددددـمال تضددددم عناصددددر نباتيددددة. "دورادو

 نــ .الطبيعة أبدا  لتنقل المشاهد الى عالم خيالي

 
 

اسددددي " "وتعددددرض اللوحددددة الفنيددددة الرائعددددة للفنانددددة الفرنسددددية فددددابي  فيرديددددر  بعنددددوا  

  مددددد  فسيفسددددداي رمزيدددددة لفيرناندددددد ليجدددددر. ويعدددددرض 2015 ذ عددددداممنددددد" الزهددددددأي: "

التكدددوي  الددددائري لفيرديدددر الع قدددة بددددي  المسددداحا  السدددلبية وا يجابيدددة. وفيمدددا يتعلدددد  

الددددائرة هدددي أكثدددر األشدددكال األوليدددة  وتسدددتخدم كرمدددز لتمثدددل   يدددر  بددد   فندددا   ف ندددبال

  ف نفددددا مركددددز الكددددو . وبينمددددا تقددددف فيرديددددر فددددي منتصددددف اللوحددددة ممسددددكة بفرشدددداتفا

درجدددة  تحددددد  360تسدددتخدم نفسدددفا كبوصدددلة. ومددد  خددد ل حركدددة دائريدددة تصدددل إلدددى 

إطددددار الدددددائرة حددددول نفسددددفا  فددددي مسدددداحة اللوحددددة. وقددددد رأ  فيرنانددددد ليجددددر إمكانيددددة 

ابتكددددار أعمددددال باسددددتخدام مددددواد مختلفددددة  وبندددداي علددددى ذلدددد   فقددددد بدددددأ العمددددل خددددار  

  معفددددا وضددددو بدددددورها ع قتدددد ا  وفسيفسددددائيا  مختلفددددة  تياالسددددتوديو  علددددى جدددددار

 با ضافة إلى عناصر القيا  وا طار وا ضاية. 
 

" اي كونسددددن "  بعنددددوا  2005عمددددل بيتددددر هددددالي  مدددد  عددددام وكددددذل  يددددتم عددددرض 

. ويعتبدددر هدددالي فناندددا أمريكيدددا معاصدددرا  يشدددتفر بلوحاتددد  الفندسدددية الملوندددة "الموافقدددة"

. ومنددددذ مراحددددل عملدددد  األولددددى  فددددي ثمانينيددددا  القددددر  الماضددددي  بدددداأللوا  المبفددددرة

والنوافدددذ  ووحددددا  الحدددب  توصدددل هدددالي إلدددى أفكدددار تتعلددد  بدددالتكوي  الشدددبكي للمدددد   

لتصددددور   ذا  القبضددددا  المعدنيددددة. وتجتمدددد  ألددددوا  الفنددددا  الحيددددة مدددد  قددددوة التشددددكي  

 النماذ  المادية والنفسية في المجتم . 

 


