
 *دورات فنون في مرسم الیاس عاقلة*
 

 *آمن وأخلق*
 

 *الرؤیة من وراء المنظومة التعلیمیة*
 اللقاءات الفنیة في مرسم الیاس عاقله ترتكز على تغییر المفهوم السائد للمنظومة الفكریة لدورات الفنون في الكلیات والجامعات المعتمدة

 والتي ترتكز باألساس على الممارسات لقوانین الرسم ودراسات التاریخ الخ.. دون التطرق الى االسس الفلسفیة والفكریة التي تعتمد
 علیها. التطرق لتلك الممارسات دون الخوض في تحلیل المفاهیم الفكریة التي انبعثت منها قد تشكل حاجزا أمام التطور الفكري للفرد

 وبالتالي خلق حاجز لبناء اللغة الخاصة به.
 لتكوین تلك اللغة، على الفرد الخوض في تلك المتاهات الفكریة والتي تنبثق منها مفاهیمه الیومیة واالبداعیة.

 
 في الدورة تتشكل المفاهیم الخاصة للطالب باالستناد على المناقشة والتحلیل للمفاهیم المعتمدة ( التقلیدیة المكتسبة) و الخوض في

 الجدالیات الفنیة المختلفة في بناء أي عمل فني كالحكم الجمالي، األبعاد والنسب... بهدف التخلص من تلك الموروثات الفكریة، بحیث یحق
 في النهایة ومنذ البدایة للمشترك في بناء لغته الخاصة في مجال الفنون والذي بدورة یؤثر على الصیغة البنیویة لفكر الشخص وبالتالي

 على نتاجه في حیاته.. هي ذاتها ابداعاته
 

 *لغة الفن*
 في النهایة الفن هو لغة والكتساب أي لغة على الفرد أن یتعلم مفرداتها.. ولكن لكي یبدع ویخلق علیه أن یدرك منظومته الفكریة الخاصة

  به والتي بالضرورة علیها اإلعتماد على الرؤیة الخاصة به والتي علیها أن تستند على التحلیل والتفكیر النقدي
 

 *ما بعد اللغة*
 ان االساس االول للمنظومة الفكریة للدورات ترتكز على التفكیر النقدي والتي تحتم وجودیة الشك وحث التفكیر قبل البدء بالعمل وبالتالي

 قد تخدم المعنى الجوهري للفن بشكل عام
 

 هذه المنظومة هي ذاتها مجموعة المفاهیم والقیم ووجهات النظر التي تتشكل عبرها الرؤیة العینیة للواقع و التي من خاللها تؤدي بالفرد
 الى تنظیم نفسه

 
 *الجدلیة في الفنون*

 ال تتقبل الموجودات والمنظومات كأمر منهى دون التشكیك فیها أو السؤال. من هناك من المفترض أن یطرح دائما الشك لترى في نهایة
 الجدل األمور بوضوح. هذا الوضوح هو الغایة من أي فعل تقوم به، إن كان واعي مقصود أو تقلیدي مكتسب.

 التشكیك هو الطریق، من هنا علیك السؤال لكي تعطى الجواب، وأن سألت السؤال الصحیح فحتما ستستقبل الجواب الصحیح
 
 

 *االبداع هو خبزك الخاص المعطى لك من الحیاة للحیاة*
 

 *اللقاءات مناسبة*
 للطالب الجامعیین في المجاالت اإلبداعیة

 دورات رسم شخصیة أو كمجموعات
 برامج تثقیفیة وتعلیمیة للمدارس
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