














 شرقي الفن والهوى: رامبرانت

وذلك برعاية آريمة ، "ليفيه سالمونوأ"و" مدرسالحسين عصمت "للباحثين  افتتح في صالة األسد للفنون الجميلة المعرض الفني
قنصلية المملكة  وقد دعت إلى هذا المعرض، رئيس أساقفة حلب وتوابعها لألرمن الكاثوليك" بطرس مراياتي" من نيافة المطران

 .التشكيلين السوريين ولندية في حلب بالتعاون مع نقابة الفنون الجميلة واتحاد الفنانيناله

 

األصل لبعض أعمال الفنان الهولندي وفيه نسخ طبق » المقدس والشرق الكتاب، رامبرانت«: وقد حمل هذا المعرض عنوان
العالم وقيمتها  وتنتشر هذه اللوحات في أنحاء، والتي تظهر مواهبه الفريدة،  والمطبوعةمنها والمرسومة بالفحم الزيتية) رامبرانت(

واستند ، هوأهم) رامبرانت(لوحة من أجمل ما رسمه ) 70(المعرض   وضم.مرتفعة جدًا بحيث بات من المستحيل إقامة معرض لها
وهذه اللوحات طبعت بأحدث ، الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديداللوحات على قصص ورد ذآرها في  عدد آبير من هذه

قلوب األوربيين بما يحمل بين  وفي هذا المعرض تتجلى عظمة الشرق وسحره الذي أسر. المناسب للعرضوبالقياس  التقنيات
  طياته من دفء ونور

 

 وعلى أرضه التي تستقبل إشعاع، نتلمس شوق العالم إلى حرارة حكايات ألف ليلة وليلة في حرارته، وحكاية األديان السماوية
" رامبرانت فان راين": "حسين عصمت المدرس" يقول الفنان  . النبواتالسماء نجد شغف العالم إلى تتبع مهبط األديان وأرض

نرى في رسومه ، شاعر الريشة الذي لم يغادر هولندا قّط، الضوء والحرآة والحكاية الرسام الهولندي الذي عشق) 1606-1669(
رامبرانت الذي . مكنونات روحه ووجدانه آشفته أنامله وعبرت عن، إن لم يكن بلسانه فبريشته، لم يستطع إال أن يفصح عنه شوقًا

  وتتعاظم وتنتهي في آن معًا، نشاهد ننظر في لوحاته في هذا المعرض فنرى قصة تبدأ

 
 مراياتي المطران بطرس

تميز  ك إلى هذا البعد الثالث الذيحبتكاد شخصياته تس، فتلتمع جنبات المكان بترآيز الضوء ,له في جو خافت اإلنارةعمًال من أعما
خوف أو غضب أو حزن أو حتى االشمئزاز وأنت  فال تستطيع أن تخفي عن وجهك عالمات التأثر من" فان راين"به الفنان الهولندي 
هذا : "عقب افتتاح المعرض فحدثنا عن هذا المعرض قائال" بطرس مراياتي"المطران  التقت eAleppo .(  تشاهد نتاجه الفني

يعود بجذوره إلى القرن السابع  وآشف لنا مدى االرتباط العميق الذي، يعبر عن الجسور التي تربط بين الشرقي والغربي العمل
 ,فيها الكثير من المعطيات الشرقية من مالمح الوجهلوحات  هولندا رسم وهو في، عشر، عن طريق رسومات الفنان الكبير رامبرانت
وهو ما يمثل ، السائدة بين هولندة وسورية وهو ما يعبر عن هذه العالقات الكبير، والثياب التقليدية ومن حيث الطبيعة والحيوانات

  www.ealeppo.sy  ياسر عبد الرحيم .   تصارعها تفاعل الحضارات وتكاملها ال



 
http://www.sana.sy/ara/9/2008/05/28/176519.htm
 
 

 

" رامبرانت الكتاب المقدس والشرق"
 بحلب

02:20 - 2008،  أيار 28، األربعاء
 

  

  

 

  سانا-حلب

افتتح في صالة األسد للفنون الجميلة في حلب 
معرض رامبرانت الكتاب المقدس والشرق
للباحثين حسين عصمت المدرس وأوليفيه

ولندية سالمون الذي أقامته القنصلية اله
.  عام على افتتاحها بحلب400بمناسبة مرور 

 35وتضمن المعرض نسخاً طبق األصل لـ
لوحة مختارة من أهم أعمال الرسام رامبرانت
باألسلوب الزيتي والفحم والتي تناولت مواضيع

  . وقصصاً من العهد القديم

 تابع 1669 1606" رامبرانت"يذكر أن 
لخامسة دروس التأهيل للرسم عند بلوغه ا

عشر من العمر وبلغت شهرته جميع أنحاء 
  . أوروبا

حضر االفتتاح نيافة المطران بطرس مراياتي
رئيس اساقفة حلب وتوابعها لألرمن الكاثوليك
وعادل عيسى رئيس فرع نقابة الفنون الجميلة
وقنصال أرمينيا وهولندا وعدد من المهتمين

 .والمتابعين لألنشطة الفنية والثقافية
 

http://www.sana.sy/ara/9/2008/05/28/176519.htm


http://www.discover-syria.com/news/822
 

  معرض رامربانت الكتاب املقدس والشرق يف حلب
للباحَثين » امبرانت الكتاب المقدس والشرقر« معرض حلبافُتتح في صالة األسد للفنون الجميلة في 

حسين عصمت المدرس وأوليفيه سالمون أقامته القنصلية الهولندية 
  . بمناسبة مرور أربعمائة عام على افتتاحها في حلب

  
  

 لوحة مختارة من أهم لسبعينتضمن المعرض نسخًا طبق األصل 
 التي تناولت  والحفرأعمال الرسام رامبرانت باألسلوب الزيتي والفحم

  . مواضيع وقصصًا من العهد القديم
  

قد تابع دروس التأهيل للرسم عند ) 1669 - 1606(يذآر أن رامبرانت 
  . بلوغه الخامسة عشرة من العمر وبلغت شهرته جميع أنحاء أوروبا

  
 عيسى حضر االفتتاح نيافة المطران بطرس مراياتي رئيس أساقفة حلب وتوابعها لألرمن الكاثوليك وعادل

وعدد من المهتمين والمتابعين   وإيطالياوألمانيا أرمينيا وهولندا قناصلرئيس فرع نقابة الفنون الجميلة و
  .لألنشطة الفنية والثقافية

  
 سانا

http://www.discover-syria.com/news/822
http://www.discover-syria.com/historical_cities/528


 

  
  
  
  
  
  
  

  151 العدد - السابعةالسنة             د العنصرةالثاين بع ،2008أيار  25األحد 
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  برعاية المطران بطرس مراياتي
  رئيس أساقفة حلب وتوابعها لألرمن الكاثوليك

  مملكة الهولنديَّة في حلبـقنصليَّة ال
  انين التشكيلّيين السورّيينـّحاد الفنـّ الفنون الجميلة واتبالتعاون مع نقابة

  رامبرانت، الكتاب المقدَّس والشرق
  مونـمعرض للباحثين حسين عصمت المدّرس وأوليفيه سال

  )حديقة الرازي( صالة األسد لنقابة الفنون الجميلة - مساًء 7االفتتاح : 2008 أّيار 25األحد  
   مساًء9 - 6.30، 2008ّيار  أ29يستمّر المعرض لغاية  

 صالة آرارات، آنيسة الصليب المقدَّس - مساًء 7االفتتاح :  2008 حزيران 8األحد   
  )حّي العروبة(

- الدعوة عاّمة -   مساًء9.30 - 6.30، 2008 حزيران 12يستمّر المعرض لغاية  
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