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الفنان التشكيلي حامد ولد عبد ا+ يستلهم التراث
املوريتاني في معرض فني باملركز الثقافي املغربي

بنواكشوط
Sahara

في إطار أنشطته الثقافية للموسم الجاري نظم املركز الثقافي املغربي بنواكشوط نهاية األسبوع املنصرم بقاعته الكبرى

معرضا للفن التشكيلي املوريتاني من خالل عرض مجموعة من اللوحات املميزة للفنان حامد ولد عبد اS،وقد شكلت

املناسبة الثقافية التي حضرها العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي بنواكشوط وبعض مديري املراكز الثقافية

املوريتانية واملهتمني بالحقل الثقافي والفني بموريتانيا.

شكلت مناسبة لالطالع على البعد الجمالي الذي تمثله اللوحة الفنية املوريتانية من خالل أعمال هذا املعرض،وكذا تأمل

الجوانب التعبيرية التي تعكس عمق وثراء املوروث التقليدي املوريتاني الذي عكسته مختلف اللوحات،وهو ما استشعره

معظم الحاضرين لهذا املعرض ،على حد تعبير الدكتور محمد القادري مدير املركز الثقافي املغربي

الفنان حامد ولد عبد اS الذي قدم لوحاته للجمهور املوريتاني واألجنبي في هذا املعرض اعتبر أن لوحاته تجسد عمق

الثقافة املوريتانية وامتدادها عبر مختلف الحقب التاريخية التي عرفتها موريتانيا ،كما تمثل في جانب منها رصدا

لتفاصيل الحياة اليومية في شوارع نواكشوط برؤية فنية خالصة،وهو ما أضفى على تلك اللوحات طابع االلتزام.

أما األستاذ خالد ولد موالي إدريس رئيس اتحاد الفنانني التشكيليني املوريتانيني فقد أشاد بالدور الذي يلعبه املركز

الثقافي املغربي في بعث الثقافة املوريتانية عموما والثقافة النخبوية على وجه الخصوص مذكرا في نفس الوقت بأهمية

هذا املعرض الذي يعتبر انعكاسا لذوق فنان استطاع ان يختط لنفسه طريقا ناجحا وصعبا من خالل إتباعه للمسار

التقليدي للفنان الذي يطور أدواته الفنية انطالقا من مرحلة الهواية والتجربة إلى مرحلة اإلبداع الذي تعكسه هذه

اللوحات.

وأضاف خالد موالي إدريس أن الفنان حامد ولد عبد اS يعتبر احد األعضاء املبدعني باتحاد الفنانني التشكيليني

املوريتانيني الذي عمل طيلة حياته املهنية بصبر وجهد متواصل فاستطاع ان يخرج العديد من اللوحات الفنية الرائعة

عبر مشاركاته العديدة في املعارض الوطنية والدولية.
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