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 كماال إبراھیم إسحاق
 السودان

 الفنون التشكیلیة
 

) فنانة تشكیلیة ومعلمة تعد قوة رائدة  ومحفز فكریا وإلھاما في تطویر الفن الحدیث والمعاصر في 1939كماال إبراھیم إسحاق (أم درمان ، 
الفنون الجمیلة والتطبیقیة في الخرطوم وأكملت  ) من كلیة 1963السودان.كانت واحدة من المجموعة األولى من النساء الالئي تخرجن عام (

) .ولدى عودتھا للخرطوم  بدأت كماال التدریس فى كلیة الفنون 1966-1964دراساتھا العلیا في الكلیة الملكیة للفنون الجمیلة في لندن (
 .الجمیلة والتطبیقیة وصارت فى الوقت المناسب أستاذا ورئیسا لقسم الرسم

 

ویة حول بأفكاًر ق  تزودتلندن على الوجودیة والنظریات النوویة والفكر النسوي وأعمال ویلیام بلیك وفرانسیس بیكون   تعرفھا فى وعند 
 جماعة" 1971التعبیر اإلبداعي .  وبحثًا عن سبل  للخروج من األعراف المحلیة  أسست كماال إسحاق مع مجموعة من طالبھا في عام 

العالم بأنھ بال حدود وغیر محدود مثل التعددیة الموجودة  1976المنشور عام  Crystalist . وصف بیان البلوریین  Crystalistالبلّوریین
فى البلورة من شفافیة وزوایا وإنعكاسات وتقسیمھا  الضوء األبیض المعیاري إلى درجات متعددة. وتطلع البلوریون إلى إستكشاف حیاة 

إجتماعیة ومحظورات مفروضة . وشددوا على التغییر المستمر وعلى عالم فى حالة من  "  خالیة من أي أیدیولوجیات ومحرمات
 الصیرورة"  وضرورة  المفاھیم والتعایش بین اإلحتماالت المتناقضة بإعتبارھا  القوى  المحددة في ممارسة الفن الحدیث. ورفضا  للتوافق

 والنظرة  مدرسة الخرطومتراث السائد في مع رؤیة موحدة فقد أبت  أفكارت  كماال  قبول نموذج ال
 نللعالم  القائمة على  ھویة  سودانیة متخیلة  فضالً عن المناداة بفرص متكافئة للنساء للحصول على  أماكن فى عالم الفن وفقا لمؤھالتھ

 ومنجزاتھن .
شط  و التوجیھ للفنانات الشابات كما ركزت في إطار وخالل بحثًھا الدائم عن وسائل لتحقیق المبادئ البلوریة قدمت كماال إسحاق الدعم الن

لوحاتھا ورسوماتھا وأعمالھا  التصمیمیة التى تستخدم صوًرا شخصیة  تبرعملھا الفني الخاص على الجوانب غیر الملموسة لحیاة المرأة. تع
ما تستحضر الروابط التي ال یمكن  ممیزة  رمزیة وسردیة بشكل فضفاض .وھى تتعمد تصویر الغموض والتجارب غیر المادیة  وغالبا

غالبًا ما تكون أجساد النساء مقیدة أو ممسوخة  أو مشوھة بواسطة ھیاكل تتسبب فى توحیدھا و تقسیمھا فى وتحدیدھا داخل تجمعات النساء. 
م في معظم أعمال كماال ذات الوقت  ؛ وتكون أحیانا معزولة ومعلقة في حاویات شفافة ؛ تكاد تكون غیر مجسدة فى بعض األحوال . ویت

 – خورتحضیر الب، أو بخطوط على شكل دوامة من النباتات والبخور في  طاولة العشاءربط النساء معًا على سبیل المثال  بالتطریز في 
 ). 1966( حفل الزار

 ان نتاجھاكمشارك  المراقب فیھا دوراللعبت وأستلھاما من إنفتاح ولیام بلیك على الروحانیة والعالم الطبیعي أجرت كماال أبحاثا میدانیة 
مجموعة من اللوحات  تتعلق بطقس  الزار للشفاء النفسي الذي یعد جزء  من الثقافة الحضریة في السودان. وركزت كماال في اآلونة 

ود ة عن نوع بدیل من الوجاألخیرة على العالقة المتبادلة  بین النساء  والنباتات واألشجار والعناصر العضویة .  و تعبر أعمالھا الفنی
 .والمعرفة في شكل بصري بإستخدام أشكال وألوان توحي بالضرورة و حالة "الصیرورة " والتفتح التلقائى  

  :یأتى تكریم كماال إبراھیم إسحاق 
من  دةألعمالھا الفنیة المتسمة بااألصالة و المفعمة بالحیویة والمؤرقة التي تشجع المشاھدین على رؤیة طبقات متعد  •

 الوجود تتجاوز المظھر الجسدي الموضوعي ؛
إلستكشافھا العمیق لتجربة المرأة وإبداعھا الخالق لصیاغة فن میتافیزیقي غیر متحیز جنسیاً یمنح المرأة صورة جدیدة في  •

 مجتمع یھیمن علیھ الذكور ؛
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رر فریقیة والعربیة  وقیادتھا نھًجا فنیا یحلتحدیھا الفكري الثوري للنموذج الفني الراسخ للسودان والعدید من البلدان األ •
 العقل من الدیماغوجیة ؛

إللتزامھا بحریة التفكیر والتعبیر الفردي وخلق مساحة خصبة داخل المجتمع السوداني للتأمل والمقاومة والمشاركة  •
 والحریة ؛

 في المجتمع السوداني ؛لدعمھا اإلبداعى الرائد وتمكینھا للمرأة وقیادتھا لتوسیع أدوار المرأة وحقوقھا  •
لمساھمتھا الھائلة في التعلیم الفني السوداني ، وتعلیم وتوجیھ عدة أجیال من الفنانین الشباب ، وتأسیس إرث دائم لخطاب  •

 فني أكثر إنفتاحاً وعالمیة ؛ و
ن وتعاقب األزمات في السودالنزاھتھا  تفانیھا المستمر للفكر الجمالي اإلبداعي واإلبداع على الرغم من السیاق القمعي    •

 .فصاعدًا 1960من العام 
 


