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تشكيلي

فن
إعداد: زينب ابو سيدو

لوحة هان سام

لوحة دا وون لوحة يو شنلوحة دام هني  لوحة هو آم ين

لوحة هاك بونغ

في إطار التبادل الثقافي والفني استقبل الفنان عبدالرسول 
سلمان رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ورئيس 
احتاد جمعيات الفنون التشكيلية بدول مجلس التعاون والفنان 
فواز الدويش أمني الس����ر كتارينا غولنر س����ويت مستشار 
الشؤون الثقافية واإلعالمية بسفارة الواليات املتحدة برفقة 
امللحق اإلعالمي نيكول توتش����يلي من قسم العالقات العامة 
في س����فارة الواليات املتحدة األميركية مبقر اجلمعية، حيث 
جاءت الزيارة بهدف دعم وتعزيز التواصل بني الفنان الكويتي 
والفنان األميركي، وق����د تناول اللقاء العديد من املوضوعات 

الهامة في مجاالت الثقافة والفنون.
وقامت املستشارة بجولة في قاعات اجلمعية ومركز اخلزف 
وشاهدوا األعمال الفنية وأشادوا باملستوى الرفيع للفن الكويتي 
وبتطور الفنان الكويتي وباألعمال النحتية واللوحات التشكيلية 

الكبيرة التي مت اجنازها في الورش الفنية املختلفة.
وف����ي نهاية اجلولة أكدت املستش����ارة على جهود رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة معرب����ة عن تواصل العطاء من أجل 

نيكول وكتارينا وعبد الرسول والدويشالتعاون املشترك بني الفنانني في العالم.

»الفنون التشكيلية« تستقبل مستشار الثقافة واإلعالم بالسفارة األميركية

الخط الكوري وجه من وجوه المركزية في التراث الثقافي الكوري

خط جدي���د يختلف عن اخلط الس���ابق، فخط 
»زيواوان« ومعناه الغايات السامية، الذي كتبه 
كي���م هيونغ جيك لتحويل املس���ار من احلركة 
القومية الى الثورة البروليتارية بضربة الريشة 
املجربة والنشطة ويظهر بوضوح إرادته الراسخة 
وحماسته امللتهبة لتحقيق استقالل كوريا. وبعد 
حترر البالد في عام 1945 شهد فن اخلط تطورا 
جديدا، فبفضل توجيهات احلزب والدولة، متت 
صياغة النظرية حول فن اخلط، واتخاذ االجراءات 
لتطويره، بحيث ظهرت الى الوجود أعمال اخلط 
املتفقة مع الروح العصرية والعواطف القومية 
خاصة ان خط قصيدة التمجيد بريشة الرئيس 
كيم ايل س���ونغ، يحتل مكان���ا هاما في تطوير 
فن اخلط الكوري، نظ���را لعلو الصفة الفكرية 

والفنية.
اليوم يشهد فن اخلط الكوري تطورا جماهيريا، 
فكثيرا ما تنظم املس���ابقات الوطنية لفن اخلط 
مبختلف أشكاله مثل معرض أعمال اخلط الوطني 
لكسب جائزة »زيواوان« ومهرجان اخلط الوطني 
ويشارك فيه اخلبراء والعمال والتالميذ، والنساء 

وحتى األطفال في روضة األطفال.

يقوم اخلط الكوري على أساس نظام الكتابة 
الفريدة الكوري���ة، وهو يعتبر وجها من وجوه 

املركزية في التراث الثقافي الكوري.
وفي عام 1444 اخترع امللك سي جونغ أبجدية 
تعرف اآلن باس���م »هان غول«، ومن الس���مات 
اخلاصة لها ان األشكال كانت على غرار األجهزة 
النطقية لإلنسان مثل: اللسان واحللق والعناصر 
الثالثة األساس���ية في الكون: السماء، األرض، 

واجلنس البشري.
وتتألف احلروف األبجدية الكورية من وحدات 
لفظية مس���تقلة، وميكن ان تؤلف كل وحدتني 
منها كلمة لها داللة، تكتب أفقيا من اليسار إلى 
اليمني، كما تكتب عموديا من أعلى إلى أس���فل 

على شكل عواميد.
وفن اخلط الكوري ل���ه تاريخ عريق، وأبرز 
األمثلة على هذا اخلط الذي أبدعه وطوره الشعب 
الكوري هو كلمات على نصب قبر امللك كوانغكايتو، 
وكلمات تدل على آثار امللك سي جونغ، ومن بني 
اخلطاطني املشهورين في كوريا كان هناك كيم 

ساينغ، وتان يون، وهان هو، وكيم جونغ.
وفي أوائل القرن العشرين خرج الى الوجود 

الخطاط ين جم يونغالخطاطة يوكينج سوك

كتارينا غولنر وعبد الرسول سلمان


