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ياسين النصير 

غواية القراءة البصرية وحدها تجعلك في صلب العملية الفنية حتى لو بعدت لمسافات بينك وبين الفنان، ها انا اتصفح كتلوكين للفنان 
المبدع محمد مهر الدين، ألول صدرع ممل اعماله "محمد مهر الدين" عظيم حياة – فن – نقد 1956 – 2002، وفيه اراء لنقاد فن 

عراقيين وصحفيين، اما الثاني فهو عن معرضه في عمان شباط 2005 قاعة االورفلي بعنوان "االجيال". مشاركة مع الفنان الشاب دلير 
سعد شاكر. وكنت الى حد عام 1991 قد تابعت معارضه الفنية في بغداد والى حد عام 1994 قد تابعت اعماله في االردن، فتجربة القراءة 

البصرية هي استعادية ومعايشة تتجاوز الكتولكات الى المعارض اضافة لحوار واسع بيننا عن تجربته يوم كنا في بغداد وعمان. 

غواية البصر وذاكرة حادة الستشراف 
ما يمر العراق به 
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محمــد مهــر الدين


د. عاصم فرمان

إن التحول في الفن يتحقق بفعل الرؤية الحديثة والتي تستهدف قبل كل شيء الفنان ذاته : وعيه، ثقافته، تذوقه، نظرته إلى الحياة والعالم، قبل 
إن تستهدف عمله الفني، الذي هو بالضرورة محصلة جهد الفنان من الناحية الجمالية والفنية لذا يتطلب التحول تمرد الفنان في داخله لتجاوز 

الثوابت الرئيسة المحيطة به عند ذلك يكون نتاجه الفني فيضًا من الحيوية الروحية والفكرية والجمالية.
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جزء من دراسة تحليليه شاملة 
عن التجربة االبداعيه للفنان
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الفنان محمد مهر الدين

حوار/ عادل كامل


لم يتغير انطباعي األول عن حياة الفنان محمد مهر الدين أو حكمي النقدي على تجاربه الفنية منذ خمسة عشر عامًا عندما تعرفت إليه، مدرسًا في معهد الفنون 

الجميلة .. تلك الصورة رسخت في ذهني وتجسدت عبر معارضه المشتركة والشخصية ومواقفه النقدية. 
محمد مهر الدين يتميز بالحدة، وبالتعبير الصريح: أنه واحد من جيل إسماعيل فتاح وكاظم حيدر وضياء العزاوي ورافع الناصري وغيرهم من الفنانين البارزين في 

الحياة الفنية في العراق اليوم .. حيث مثلت تجربته امتدادًا – وتعارضًا أيضًا – لتجربة الرواد. أنه االمتداد في تأسيس جماليات واقعية، وأنه التعارض – الجدل 
– التطوير لتجارب ذات نبض يخص المكونات المتقدمة لحركة التشكيل في القطر. ومنذ تحرجه في معهد الفنون (1959) ودراسته في (بولونيا) حتى اآلن، وضمن 

إسهاماته في معارض الحزب، والمعارض الجماعية داخل القطر وخارجه، أستطاع هذا الفنان أن يبلور تجربته ويشكل مكوناتها الواقعية النقدية.. 
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• حوار نشر في جريدة 
الجمهورية في عام 1982.
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فنان متمرد
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محمد مهر الدين
صالح عباس





9










العدد (2994) 

السنة الحادية عشرة 

الخميس (30) 

كانون الثاني 2014

د. صبيح كلش*






      
  
       
 
      


    
     

      
       


       



      

  
     
        
        



       
      






         

      
      
       
    
    
     

     

      



       
   




    


      
      



      

       

     


      
      




    

     


         
   

    
      
     


      
     

    
       
  
       

     


     
       
      
      
     
      
    

     











    
      
      


      
    
   
     
    
      


    
    
    
     
      
    
  
   

     
 
     
  


    

    
    

    


    
     
      
     
     
    

     
    

    
     
 

     




     


    
      




     
   


     
  





أخر أعمال الفنان محمد مهر الدين
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خالد خضير الصالحي
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الرسم التجريدي العراقي 

وعالقته بالمشخص
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الهندسة العميقة 

(البناء الكثيف)
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محمد مهر الدين...
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ازدحام النموذج
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ف

هاشم تايه 

محمد مهر الدين فعل الرسم 
بين التجريد والرغبة في البوح
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محمد مهر الدين: 

شاكر حسن آل سعيد 
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مجلة افاق عربية 1986
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محمد مهر الدين 
والصراع مع 

الرتابـة

عبدالرحمن طهمازي   
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   منذ معرض 1965 الذي اقامه الرّسام العراقّي محّمد 
مهر الدين في بغداد – قاعة "ايار" وفي اثناء دراسته 

في بولونيا؛ ظهرت اولى خطواته في تقّبل التجديد 
ممًثلة بإدخال مواّد مختلفة غير متّفق عليها في بناء 

، وبمبالغاته اللونّية من ناحيتي الدرجة 
ّ

السطح التصويري
والوظيفة، وباستعمال تقنيات متباينة على لوح واحد 

مثل: الرسم والتخطيط ومقاطع غرافيكّية ونقائش 
(رليفات) وكوالج وحرف .

ويعطي التصميُم المنضبط لهذه التقنيات نكهة يمكن 
تسميتها اليوم: وحدة العمل. إّن الخطوات االولى كانت 

تحمل طابع التأثر الذي يمضي بعيدا في نوع من االنطالق، 
لكّنه لم يكن انطالقا حرا بعد، فهناك وراء المواد 

المختلفة يوجد تابيه، ووراء التعبيرّية اللونّية كانت 
الرغبة النظرّية لفائق حسن، ووراء مجموعة التقنّيات 

توجد المدرّسة البولونية في ذروة تجريبيتها ومبادراتها 
بين الرسم والملصقات والتصميم.
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عبدالرحمن طهمازي   
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بين الرسم والملصقات والتصميم.
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com








    














   





    














   



























 









   













   



    

   
 
 
 
     


 
 
  
 
 

  















عن كتاب اراء حول تجربة 
محمد مهر الدين

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 


















نائب رئيس التحرير: علي حسين

    
   

 
 
 
     


 
 
  
 
 

  

محمد مهر الدين



محمد مهر الدين

علي رشيد
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عن جريدة الغد االردنية




