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الفنناّنة السورية ككنناّنة الكود

La artista siria Kannana Al-Kud

موضوع اجتمعي برـ-يحك عن كيف كل شخص برـ-يتفاّعل مع الظروف الل عاّشهاّ :التاكمتا برحياّته ،التبراّية…
كل الظروف مع برعضهاّ لـ حند ماّ يوصل لـ اللحظة الل أناّ صورتهاّ.
صفّراّتا لهاّ أسباّب معنينة ،ممكن تكون داخلية ،ممكن تكون خاّرجية.
صف ت ن
كل شخص فّريناّ برـ-يت ن
هيدة الخيوط الل برـ-تشوفّريهاّ هي… مو موضوع أننه ماّريونيت من أشخاّص عاّديي ،برس هي السباّب أو
الحنركاّتا الل هي عنم… الدوافّرع والحوافّرظ الل أناّ عم برـ-أعيش من شأنهاّ وبرـ-تحنركهم
كموضوع تاجتتمعي
.Marca de presente
برـ...-

un tema social

Se pronuncia delante del verbo
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شاّركة كنناّنة ف ملتقى النحت السوري النولّ ف الننكبّ ف السنة ٢٠٠٥

Participó Kannana en el primer encuentro de escultores sirios en Almuñecar
(Granada) en el año 2005

