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فن وثقافة

 FOLK i »تقدم مؤسسة »فولك
Skärholmen الثقافية معرضاً 

خاصاً للفنان التشكيي العرايق نبيل 
تومي بعنوان )30 عاماً من الفن(، 

ويمتد المعرض الذي يقام بـ » 
Skärholmen سنتر غاليري« يف 

العاصمة السويدية، عىل مدار 30 
يوماً من تاريخ 2 مايو إىل 2 يونيو 

المقبل 2021 ما بين الساعة 14.00 
إىل الساعة 17:00 حيث يعرض 

الفنان تومي، أكثر من 100 عمل 
فين، قام بانتاجها خالل 30 عاماً 

من العمل الفين.

لوحات الفنان التشكيي العرايق نبيل 
تومي عىل مدى 30 عاماً يف ستوكهولم

بضعة أعمال من كل سنة 

الفنــان نبيــل تومــي ويف حديــٍث خــاٍص للكومبــس، عبــر 
عــن ارتياحــه القامــة المعــرض الــذي هــو بمثابــة احتفــاال 
بجهــوده عــى مــدار 30 عامــا، وهــذا هــو ســبب تســميته 
ــل  ــة اليوبي ــن( ويه بمثاب ــن الف ــاً م ــرض بـــ )30 عام المع

الفي لذكرى إقامة أول معرٍض شارك به يف السويد.
مضيفــاً أنــه قــام باختيــار بضعــة أعمــال مــن كل ســنة 
منــذ عــام 1990 حــى عــام 2020، وهــذه بالطبــع ليســت 
كل أعمالــه، فـــ خــالل مســيرته الفنيــة تــم شــراء الكثيــر مــن 
لوحاتــه، ثــم أن مــكان المعــرض بالطبــع ال يتســع لــكل مــا 

قام برسمه .
بطاقة تعريفية ومسيرة فنية حافلة

1952 يف  تومــي مــن مواليــد،  نبيــل  التشــكيي  الفنــان 
ــار، مقيــم يف الســويد  ــة يف محافظــة األنب ــدة الحباني بل
منــذ العــام 1984، ألتحــق بمدرســة الفنــون يف الســويد، 
الــدول  شــارك يف أول معــرض رســمي عــى مســتوى 
وأقتــى  األوىل،  الجائــزة  عــى  وحــاز  األســكندنافية، 
متحــف ســتوكهولم أحــد أعمالــه األربعــة المشــاركة يف 

المسابقة السنوية. 
انتســب إىل جامعة بيروت العربية 1991 يف األســكندرية، 
ويف  عــام 1999 ألتحــق بالجامعــة التكنولوجيــة الملكيــة 

يف ستوكهولم .
ــا  كمنفــذ للمعــارض  عمــل نبيــل  يف متحــف التكنلوجيـ
الفنيــة، وعمــل لفتــرة عاميــن يف المحكمــة الســويدية 
كمحلــف ممثــال لحــزب اليســار الســويدي، شــغل منصب 
المديــر التنفيــذي لقنــاة العربيــة المفتوحــة لمــدة عامين 
كمختــص  المتحــدة  األمــم  يف  للعمــل  ألتحــق  ثــم   ،

بشــؤون منظمــات المجتمــع المــدين وكمديــر مفــوض 
لإلنتخابات يف عدة دول أفريقية  وتيمور الشرقية .

مشاركات بعدة معارض فنية
 أقــام الفنــان تومــي مــاال يقــل عــن 50 معــرض شــخيص 
خــالل  مســيرته الفنيــة،  الــي أســتمرت لثالثيــن عــام وال 
أهمهـــا  العالــم،   دول  مختلــف  يف  العــروض  تــزال 
متاحــف ســتوكهولم ومتحــف الفــي الحديــث يف مصــر 
– أســكندرية ومدرســة الفن الحديث يف ســدين أستراليـــا 
ومتحــف بــاور هــاوس ميوزيــم ، و نادي ماركــوين الثقايف 
و  بريطانيــا  يف  معــارض  مــن  وغيرهـــا  األجتمــايع، 
هنغاريــا وألمانيـــا وبولنــدا وأوكرانيــا وروســيا و فنلندا. أمـــا 
األربعيــن  ففاقــت  أخريــن  فنانييــن  مــع  مشــاركاته 

مشاركة.

كمــا يعــد تومــي ناشــط مــدين ديمقــرايط يف الشــأن 
التشــكيليين  الفنانييــن  جمعيــة  ومؤســس  العــرايق، 
العراقييــن يف الســويد عــام  1997. طبــع أول روايــه والــي 
تحمــل أســم العائــم والــي تــروي قصــة العرقييــن تحــت 

التعذيب يف عهد النظام السابق .

»أعمايل أمتلكت وجداين وكياين كمـا وطين 
الجريح واألحداث اليت مرّت وتـّمرعلية«

الفنيــة  رؤيتــه  عــن  للكومبــس،  نبيــل  الفنــان  يتحــدث 
وإلهامه خالل مشواره الفي قائالً:

ــاة  ــل واألصحــاب يه مأس ــن واأله ــدان الوط أرى أن فق
ــا حيــث يبــى اإلنســان يحلــم ويشــتاق  كبيــرة بّحــد ذاتهـ

بعودتهـــا وعودته إليهـــا ولتلك الذكريات بحلوهـــا ومرّهـا 
  .

كذلــك الفنــان يعيــش األالم ويشــعر بهـــأ ويعبــر عنهـــا بما 
والريشــة  القلــم  عــن  تزيــد  ال  أدوات ويه  مــن  يملكــه 
وبعــض األلــوان أن وجــدت، كمــا أن تلــك األعمــال تعتبــر 
المــرآة الصادقــة الناطقــة بــذاك الحــب الســامي المرتبــط 
ــرة  ــب أعمــايل معب ــت أغل ــل الســري. لهــذا كائ ــه كالحب ب
عــن تلــك األحاســيس والمشــاعر كمـــأ األم حيــن تــريث 

ولدهـا أو جنينهـا ، 

ختم تومي كالمه قائالً :
ولــدت أعمــايل الفنيــة وكتابــايت وروايــي مــن رحــّم األلم، 
ــد  ــك األحــداث والمشاهـ ــلّعن تل ــدت ويه تصــرخ وتـ ول

الحزينة ) وكأنهـا والدة غير شرعية (.

الفنان التشكيي العرايق نبيل تومي

معلومات عن المعرض 

أوقات الدوام:
 األثنين - الجمعة من 10 صباحا 13.00 ومن 

 17.00 14.00-
الجمعة والسبت واألحد من 12.00 -   18.00  

لالتصال واالستفسار مباشرة:
 مع الفنان عى الهاتف 0735253914 

 romeel@hotmail.com أو اليميل
art.by.nabil.tomi أو عى األنستغرام

FOLK i Skärholmen سنتروم جاليري   


