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. للفنان العراقي الرائد فرج عبو  (1، طالع شكل ) غداديات بقراءة عمل فني، ثنائي األبعاد، بعنوان  -

 آلنعمان.  

دار  ، للمؤلفة شذى فرج عبو كتاب دليل عناصر الفن وأسس التصميم. ) المصدر شذى فرج عبو   بقلم -

 م(. 2022سطور للطباعة والنشر ، بغداد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وقد وظفها الفنان الراحل لتزين واجهة  زيتية للفنان العراقي فرج عبو بعنوان بغداديات ( لوحة 1شكل )

 كتابه الشهير بجزأيه )علم عناصر الفن(. 

 

 في مدينة الموصتتل  Art Professor Faraj Abbo Al Numanآلنعمان    فرج عبوأستتتاا الفن  ولد  

ظفتار،، كمتا ارتب تت  أمتاتته الفنيتة منتا نعومتة  بتمتااوقتد ظهرت موببتته المتميزو و  ( م.1984-1921)  بتالعرا 

خراج والديكور  التأليف واةالكتابة و  لفن، حيث عمل في مجالإلى اته باألدب والمستتتترإل باة تتتتافة  أنشتتتت

نشتأ فرج عبو محباً للفن بكنف عاللة  .  ، وتميز بخ  كتابي جميل، كما أجاد أربع لغات كتابةً وقراءوالمسترحي

، خاصتة وأن أخوته األربعة نجم، وخ تر، وعبد األحد، وأبرابيم امتهنوا وظالف  تشتجع القاافة واألدب والفن

تتعلق بالعمارو والنحت وتدريس الفن. في حين تخصتصتت أخته بدية باللغة واألدب العربي. منحته الحكومة  

قستتتتم التصتتتتوير عام    ،الاابرو للحصتتتتول على درجة البكلوريوس من كلية الفنون الجميلةالعراقية بعقةً إلى 

  ،على أعلى مؤبل في االختصتتا    إي اليا الستتتكمال الدراستتات العليا، وحاز  قم ستتافر إلى روما،  م.1950

في عدد من    والتصتوير مادو الرستمتصتوير. كما قام بتدريس  من قستم الم  1954بدرجة الشترف األعلى ستنة  

للكادر التدريستتي في   عليا من روما ان تتم  في بغداد والحلة. وبعد حصتتوله على شتتهادته الالمدارس القانوية  

حيث لم تكن أكاديمية الفنون الجميلة قد أسست بعد. فاام بو ولفيف من أصدقاله  ، ببغداد.  الجميلة  معهد الفنون

األساتاو والفنانين بتاديم  لب إلى وزارو التربية والتعليم العالي العراقية، وبعد جهود حقيقة ومتابعات  ويلة،  
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فاة وتم إرستاء أستس األكاديمية وإنشتالها لتصتبا مناروً ل لبة الفنون بالمن اة العربية. حيث كان  حصتلت الموا

  ياصدبا  البو الفن والعلم من أنحاء الو ن العربي كافة لسمعتها األكاديمية والفنية الرصينة.

،  والخليجي  ،راقيبتخريج دفعات عديدو من ال لبة المتميزين في مجال الفن التشتتكيلي العستتابم فرج عبو  

الاي كان في أوج ع اله  خالل مستتيرته الفنية تولى العديد من األدوار في المشتتهد الفني العراقي و  والعربي.

وفي ستنواته    م.1983  عام وحاز على لاب األستتااية فيخدم الوزارو لمدو ال تال عن األربعين عاًما،    آنااك.

ين من جزلين، يفتاد منته  لبتة الفن جميعهم في العتالم علمته وفنته لتتأليف كتتاب أكتاديمي رصتتتتت  كرساألخيرو 

وكان مقتاالً    كمتا كان مهتمتاً بت وير مهتارات  البه الفنيتة  العربي بعنوان )علم عنتاصتتتتتر الفن( باللغتة العربيتة.

بتالمتدرستتتتتة الواقعيتة وبر  فيهتا   تجتابته الفنيبتتدأ اا. للرعتايتة األبويتة والع تاء العلمي األكتاديمي لير المحتدود 

صتتور .  أكاديمي كالستتيكي عال  ن أعماله األولى تميزت بحس  أالعمارو، حتى  اةنستتان، وو  ،ال بيعةوعشتتق  

، ونستتت يع الاول إنه تميز في تانيات التصتتوير باأللوان  جادتهماإعبو اةنستتان وال بيعة حتى تميز في فرج  

جادوا أبم الفنانين العراقيين الرواد الاين  أمن  ، وقد أعتبر  درجة عالية من الشتتتتفافيةبحرفية متادمة، و  المالية

 .، ولم ينافسه فيها أحد با، التانية

باب ومنهم فرج عبو من تخصتتتصتتتات مختلفة  الشتتتالعراقيين  من الفنانين   عدد اجتمع    ( م1951في عام )

يل  بايادو النحات العراقي جواد ستليم، شتملت الفن التشتكيلي والمسترإل واألدب والعمارو وال ب، وقاموا بتشتك 

. كانت با، الجماعة نشت ة فنياً، تؤمن برستالة نشتر  جماعة بغداد للفن الحديث مجموعة فنية تحت لواء حركة  

الوعي الفني وتتأستتتتتيس فن أكتاديمي عراقي رصتتتتتين. وبتالفعتل أنجزوا العتديتد من التجمعتات الفنيتة المحليتة 

ة بغداد ومنها قاعة كولبنكيان  المعارض الفردية والمشتتتتركة في قاعات العرض بالعاصتتتموالعربية، وأقاموا  

حتى اا  صيتهم وعلى مدى   ،رؤية المجموعة الفنية وأبداف با، المدرسة للعالم أجمع  وأعلنواللفن الحديث.  

أعمال با، المجموعة في تلك الفترو وبي  لاد انتعشتت حركة بغداد للفن الحديث من خالل    قالقة عاود الحاة.

تصتتدرت بتفردبا المشتتهد القاافي العراقي وبجدارو  لها، المدرستتة، و  زصتتيل والمميتحمل ال ابع المبتكر األ

 للفن العراقي لتلك الحابة الزمنية والسياسية من تاريخ العرا .  زال ابع الفني المميلتصبا 

 البغداديةالحداقة في التكوين العام للعمل الفني مع تفاصتتيل الرموز التراقية  وتميزت با، الحركة بتعشتتيق  

، ب رإل  اختصتتتتار التفاصتتتتيل واأللوان. والتأكيد على التجريد في  وممارستتتتات الحياو اليومية للفرد العراقي

لوان  أوة،  للبيل  المناخ العامكما تبنت با، المدرستتة .  ، والتراث العراقيصتتيلة ترد من صتتميم الفكرأتكوينات  

رض أ نابه في أوتراقها الستومري والبابلي ال تارب   ة الملونة،ربعال بيعة العراقية التي تمتاز بفصتولها األ

( دعوو ةحدى معارض الجماعة تستتتترد أستتتتماء بعض  من أع تتتتالها  2ونجد في شتتتتكل )وادي الرافدين.  

 تكويناتهم الجميلة المستخدمة بها، الدعوو.المشاركين بواحدو من معار هم التشكيلية، كما نالحظ واحدو من 

  Color Paletteامتلتك فرج عبو في كتل مرحلتة من مراحتل حيتاتته الفنيتة أستتتتتلوبتاً معينتاً ولوحتة ألوان 

خاصتة وستمت تلك المرحلة من نتاجاته الفنية. وفي مرحلة الستبعينيات والقمانينياتي أي فترو الخمس عشترو  

.  على  ابعه الفني خ تراء  غت   -ء لوان اات تدرجات زرقاألوحة  ماله  ستنة األخيرو من حياته، امتلكت أع

  نجزأف  اةستتتتالمي، لتراث لالفريدو  والتكوينات  إلى التراث العباستتتتي والناوز الزخرفية    هاتجه ابتمامحينما  

بتحف تشتتتتتكيليتة مبتكرو تتدمج   آنتااك البغتداديمن األعمتال المميزو التي  رزت تراث الفن التشتتتتتكيلي   عتدداً 

من نتاجات با،   -مو تتو  باا الماال    -  بغداديات   وتعد  لوحة  .الزخرفي بالتراث العراقي  جريد المعاصتترالت
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األزر  الروسي  الملكي أو ما يعرف بفي سيادو للون األزر   أسس الفنان التكوين العام للعمل    المرحلة. حيث 

Russian Blue.  ل الهندستية والع توية، والتي  ومن قم بنى شتبكة من التكوينات الزخرفية بتوظيف األشتكا

فاد .  من دون الدول العربية  الاي اشتتتتتهرت بهوالمحلي    ها ابعونكهة العاصتتتتمة بغداد   من خاللها عبر عن

،  نملتة عتام الفترو تفو  القمت  في التراث العراقي  من الناوز العبتاستتتتتيتة التي وردت بكقرو فرج عبو  استتتتتتلهم

.  ر تتتتتيتته أمتراب تة في خلفيتة العمتل ووإنشتتتتتاليتة متراكبتة  و رحهتا بتالتشتتتتتكيالت التي عمتل على ت ويربتا  

ين خلاا مناخاً تراقياً عربياً إستتتتالمياً رالعاً وجميالً. قم قام الفنان بتحريك    وبتوازن وتناستتتتق قابتين ومستتتتتار 

ستي  عكباتجا،  ست ا واألشتكال الع توية لتنستاب  من األ  المجال البصتري للعمل من خالل إ تافة مستتوى قان  

لوان من تتدرجتات اللون األحمر والبرتاتالي  أاختتار الفنتان لوحتة  وبنتا   .عمتلالماتدمتة  ليؤكتد بتالتك على   اتاعتدولل

وبو بالك ينال    مشتتهد البصتتري.يحرك اللونا ة جاب وستتيادو  ليخلق  عكس الجو العام لألزر ، واألصتتفر  

 .اات ال ابع األزر  البارد  عملالمتلاي إلى مرحلة التشويق والتحفيز الاي يعاكس الملل والرتابة لااعدو ال

إال أن التراكتب  لكونته زخرفيتاً،  بعتاد في بتاا العمتلاألعمق المنظور وشتتتتتحتة   حتالتةالرلم من  تتتتتعلى  و

مما وفر للمتلاي    ،عدو مستتويات   فيهتكوين توفرت  إنشتاء دى مفعوله في  أوالتعشتيق والتاارب بين العناصتر  

ويدرك المتلاي في الوبلة األولى عند مشتتتتابدو باا العمل بأنه أمام ق عة   الشتتتتعور بالمنظور والبعد القالث.

حديقة للتراث العباستتتي اةستتتالمي، وجماليات الزخارف المتداخلة مع المفهوم المعاصتتتر للتجريد والحداقة.  

بتأنته يت لع إلى صتتتتتورو علويتة لمتدينتة، متكونتة من عتدو  ولكن بعتد التمعن والتبحر في العمتل يختال للمتلاي  

مستتتتويات من الشتتتوار  والمستتتارات وال ر  المعلاة، وتحتها تفاصتتتيل المدينة الملونة من حدالق ومنازل  

عن عشتق الفنان في إيصتال صتورو    ن دقة باا العمل والتفاصتيل الممتعة في كل زاوية وركن تعبرإ  وأنهار.

مع بع تها البعض   تعمل  التيكالك ال رإل المتناستق للرموز واألشتكال التراقية  و  مقالية عما يدور في خلد،.

 من تناسق وانسجام وتدرج في الشكل والحجم.  الحوار البصري،في دعم 

في اةبدا  الفني من خالل توظيف مختلف   ن فرج عبو استتتتت ا  أن يوفر مقاالً إوفي النهاية يمكن الاول  

كما أجاد في دمج التراث العراقي بالحداقة، وبو بالك و تع أستس   الية البعد.أنوا  األشتكال والمست حات القن

 أسلوبه األصيل والمبتكر، الاي أقبت تميز، محلياً وعالمياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

م، يمقل العمل الفني الوارد فيها نمواجاً 1956دعوو للمعرض الرابع لجماعة بغداد للفن الحديث نمواج ( 2شكل )

 المدرسة البغدادية. ألسلوب 


