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تاريخ النشر : 27-09-2006

فنانون راحلون

من بالدي

حسین أحمد سلیم

نجیب بخعازي

ھاجر الى روسیا .

برز البخعازي في تصویر الوجوه الزیتیة واألیقونات ورجال األكلیروس . وعاد الى وطنھ لبنان مكبا

على تطویر فنھ اللیتورجي في بعض الكنائس واألدیرة . لكن الفنان الذي ھو أحد المشاھیر في تاریخ الفن

اللبناني النھضوي , لم یترك وراءه سوى مرویات بسیطة عن حیاتھ وفنھ . في حین أن القلیل القلیل من

ھذا الفن یدل على أنھ كان من المتمرسین في صنعة الوجوه البشریة وابتكارھا . الى جانب امتھانھ فن

األیقونة وسر اعدادھا , وخصوصا وأن الكنائس األرثوذوكسیة المنتشرة في روسیا القیصریة قد سلحتھ

بھذا االمتھان ودربتھ على أن یعرف الصنعة واالعداد لھا جیدا في ماء الذھب , أو في الزیت على أقل

تعدیل .

مكاروف فاضل

( 1945 – 1910 )

ولد مكاروف فاضل قبیل الحرب العالمیة األولى في بلدة حامات شمالي لبنان . بدأ علومھ في مدرسة

الضیعة وفي طرابلس . توجھ الى العاصمة بیروت فیما بعد لیلتقي قیصر الجمیل . بعد مرور أعوام قلیلة

سافر الى ایطالیا ودرس الفن في كلیة الفنون الجمیلة في روما عند " سیفییرو " .

بعد عودتھ الى لبنان تولى منصب مساعد أستاذ في معھد " األلبا " باشراف قیصر الجمیل , لكنھ ما لبث

أن خاب ظنھ لقلة تقدیر الفنان في المحیط اللبناني فاعتكف في قریتھ الى أن قضى نحبھ بالمرض والفقر
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والعوز .

العزلة التي عاش فیھا مكاروف فاضل , وعدم ایمانھ بتقدیر المجتمع لھ , عامالن أثرا في حیاتھ وفي

عطائھ , ولم یتركا للباحثین عن شخصیتھ وایمانھ باالتجاھات الفنیة سوى الشيء الیسیر . لكن ما تركھ

في عالم التصویر یدل على قدرة ھذا " الماھد " في المدرسة اللبنانیة االنطباعیة المتأثرة بالفن الكنسي

وبالذات في مدرسة روما . وتبدو كتلھ التصویریة أمنیة لألصول ولمفھوم األسالف الكبار في جعل

الصورة المرسومة أمامنا تضاھي التصویر الفوتوغرافي . الطبیعة التي میزت المدرسة اللبنانیة األولى

في الفن میزت مكاروف فاضل.فھذا المشكل,قلیل السنوات في عمره,غاب باكرا وریشتھ الحساسة أخذت

من الطبیعة شاعریتھا.

عرف عنھ أنھ رسام األصیل والغروب,یراقب تعاقب الفصول...وشغف أیضا باالنسان وبوجوه

الصبایا.لقد اھتم بالتوازن,وكان تلمیذا نجیبا لعصر النھضة.

الفنان مكاروف فاضل,قلیل السنوات في عمره,عاب باكرا وأعطى باكرا,وریشتھ الحساسة الریحیة أخذت

من الطبیعة شاعریتھا,أودیتھا وسھولھا,توفي في العام 1945 للمیالد.

نعمة هللا المعادي

كان األخ نعمة هللا المعادي , أول فنان أرسل الى الخارج ( بلجیكا ) لتعلم النحت والرسم , ورجع لینحت

تماثیل القدیسین ونصفیات رجال الدین .

حصل الفن األصولي في مراسم بلجیكا , وشق الطریق لحركة فنیة جدیرة بالبقاء تخرج بالفن اللبناني من

دائرة الھواة الفطریین الى آفاق األساتذة األصولیین .

كان المعادي رساما ومثاال . اتصفت آثاره بالكالسیكیة المغرقة في الشكلیة . ویشھد على فنھ تمثال

القدیس لویس ( منصوب فوق كنیسة اآلباء الكبوشیین في باب أدریس ببیروت ) ولوحة من نوع "

الفریسك " رسمھا على جدار منزل الكاتب مارون عبود في " عین كفاع " تمثل الحیاة اللبنانیة في كل

مناحیھا : صنع الخبز على التنور , دق الكبة , لعب الورق , قطاف العنب , فرط الكشك الخ ... فالمعادي

غني بتسجیل التقالید اللبنانیة .

رئیف شدودي

مصور یطبق قوانین الفن األصولي . فنان واقعي انصرف في حیاتھ القصیرة , الى تصویر األشخاص

أكثر ما انصرف ... امتازت آثاره بالقوة في الرسم , والفن واللون , والوضوح في المعالم والسمات .
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من شاھد لوحات رئیف شدودي , وھي قلیلة , یجد أن في ما رسمھ ولونھ عمقا وحیویة ومھارة وجرأة

وعلى األخص في طریقة مزجھ األلوان .

ولقد حصر فنھ في الوجوه البشریة , مع محاوالت في المیتولوجیا , فوصل الى الكثیر مما توصل الیھ

الفن األوروبي , دون أن یركب البحر أو یزور المعارض اال أنھ عرف كیف یستفید من داود القرم

وحبیب سرور وخلیل الصلیبي .

علي جمال

ضابط , معروف بالبیروتي , دفعھ حبھ الشدید " بتصویر البحر وأمواجھ ومراكبھ " الى االلتحاق بمدرسة

اسطنبول البحریة , للتخرج ضابطا یعیش بین زرقتین : زرقة البحر ةزرقة السماء .

وفي آخر حیاتھ عمل أستاذا للتصویر في مدرسة الفنون في اسطنبول . ومن آثاره صور مائیة " ھي غایة

في القوة والنضج , تمثل األشخاص أبدع تمثیل .

ومن أبرز صفاتھ : الدقة في الرسم , والفن في اللون واالحساس , والقوة في التعبیر .

داود القرم

( 1930 – 1852 )

ولد داود القرم في غوسطا . لكن عائلتھ انتقلت الى غزیر . في العاشرة من عمره اكتشف اآلباء

الیسوعیون موھبتھ فطلبوا منھ أن یعلم الرسم في مدرستھم الجدیدة , فقبل بشرط أن یعلموه اللغات

األجنبیة ومنھا الفرنسیة والالتینیة .

عند بلوغھ الثامنة عشرة ( 1870 ) سافر الى روما لیتعلم الرسم في معھد الفنون الجمیلة تحت اشراف "

روبرتو بومبیاني " الرسام الرسمي للبالط . وفي أثناء اقامتھ في ایطالیا عكف القرم على زیارة المتاحف

وصاالت العرض بحماسة بالغة جعلھ یتعرف الى أعمال الفنانین أمثال " رفائیل " , " مایكل أنجلو " و "

تیتان " وغیرھم فانعكست روحیتھم على أعمالھ الفنیة وكان أحد أھم األعمال التي قام بھ القرم في روما

رسم صورة " البابا بیوس التاسع " لیصبح بعدھا أحد الرسامین الرسمیین للیالط البلجیكي في عھد "

لیوبول الثاني " .
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بعد عودتھ الى لبنان طلبت منھ شخصیات رفیعة المستوى في لبنان وسوریا ومصر أن یعكف على

رسمھا فأتت لوحة الخدیوي عباس الثاني , والي مصر , عام 1894 من أجمل ما رسم . كان داود قرم

رساما دینیا فمعظم كنائس لبنان وسوریا ومصر وفلسطین تعتبر متاحف ضمت رسوما لھ شھیرة .

عرضت أعمالھ في المعرض العالمي في فرساي عام 1889 وباریس عام 1901 ونال عدة أوسمة

لبنانیة وأجنبیة . تتلمذ علیھ حبیب سرور وخلیل الصلیبي .

حبیب سرور

( 1938 – 1860 )

انتقلت عائلة حبیب سرور الى روما وھو في سن العاشرة من عمره فدرس في معھد الفنون الجمیلة .

وبعد اقامة طویلة في مصر عاد الى لبنان لیدرس الفن في مدرسة االمبراطوریة العثمانیة في منطقة

الباشورة , وفي مشغلھ الخاص الموجود في أقبیة منزل ألفرد سرسق في مدینة بیروت ( متحف سرسق

الیوم ) .

نجح سرور كرسام لألشخاص فكانت تتدفق علیھ الطلبات من رجاالت مھمة لبنانیة وعربیة , دینیة كانت

أو اجتماعیة أو سیاسیة في األمبراطوریة العثمانیة . عام 1934 أقامت جریدة " سوریا " معرضا مھما

في فندق سان جورج فكان سرور أحد أبرز المشاركین .

تتلمذ علیھ صلیبا الدویھي وغیره من الفنانین الماھدین وشارك في رسم وجوه دینیة مكمال ما بدأه أسالفھ

, وبالذات داود القرم , في الفن الماروني . ھو وریث الطقس الالتیني في اضفاء جو من القداسة

والطھارة على اللوحة المارونیة المعلقة في الكنائس .

خلیل الصلیبي

( 1929 – 1870 )

ولد خلیل الصلیبي في بطلون . بدأ الرسم في سن مبكرة جدا مستعمال آنذاك رؤوس عیدان الكبریت ثم

ریشة الحبر والفحم الحجري .

سنة 1886 دخل الكلیة السوریة البروتستنتیة ( الجامعة األمیركیة في بیروت الیوم ) . غادر الصلیبي

لبنان متوجھا الى " ادنبورغ " الكمال ثقافتھ الفنیة عام 1890 لیلتقي " جون سنغر " الذي اقترح علیھ



1/18/18, 11:00 AMفنانون راحلون من بالدي بقلم:حسني أحمد سليم

Page 5 of 10https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/57519.html

الذھاب الى أمیركا . وھكذا كان .

في أمیركا التقى فتاة أحالمھ في فیالدلفیا وتزوجا . بعد فترة من زواجھ عاد الصلیبي وعقیلتھ الى انكلترا

للعیش فیھا فسكنا مدینة " ادنبورغ " باديء األمر ثم انتقال الى لندن . لوحتھ " فینوس دومیلو " حازت

على المیدالیة الذھبیة في معرض " ادنبورغ " عام 1889 , وألنھ كان یبحث دائما عن آفاق جدیدة سافر

الصلیبي وزوجتھ الى باریس لیتتلمذ على ید " بوفیس دو شافان " . خالل اقامتھ في باریس عرض

أعمالھ في قاعة االستقاللیین وفي durand ruel التقى " بیار أوغست رونوار " .

في باریس كان الفنان األكثر تماشیا مع العادات االنكلیزیة . أمضى خلیل الصلیبي عشر سنوات في

الغرب لیعود بعدھا الى وطنھ لبنان فمارس مھنة التعلیم عام 1900 في الجامعة األمیركیة وعمل على

رسم صور أصدقائھ ورجال األكلیروس . ولكن زوجتھ " كاري " كانت األوفر حظا , ففي العام 1922 وفي معرض باریس خلفت صورة كاري " أنجیلیك " موجة

عارمة من االثارة لما تضمنتھ ھذه

اللوحة من شفافیة في العمل وجمال في األلوان والفوضى التي عقبت سرقة ھذه اللوحة الخالبة . ولكن

سرعان ما أعیدت . وكان الصلیبي قد أسس مشغلھ الخاص بھ قبل عامین من ھذه الحادثة . ودرس تالمذة

من بینھم قیصر الجمیل .

غاب الصلیبي في الثامنة والخمسین من عمره . لیقتل وزوجتھ أثر خالف على حقوق المیاه النابعة من

أرض الفنان . وألنھ أحد رواد النھضة الفنیة فقد كرمھ تالمذتھ أمثال عمر أنسي وقیصر الجمیل بتسمیتھ

" عمید النھضة الفنیة اللبنانیة " .

فیلیب موراني

 ( 1973 – 1875 )

نزیل باریس ... الكالسیكي الرسم ... الشرقي الخیال والحساسیة والروح . بدأ حیاتھ الفنیة في سن مبكرة

جدا وسافر الى روما وھو في السابعة عشرة من عمره لیعمل مع " برتوني " عام 1901 سافر الى

باریس ودرس الفن على ید " جان بول لورنس " شارك في العدید من المعارض وأغلبھا في باریس حیث

نال عدة جوائز وحاز على أوسمة رفیعة من وطنھ . ساعد فیلیب موراني في تصمیم وانتاج الطوابع

البریدیة اللبنانیة , كذلك وضع أحرف طباعة عربیة بشكل أنسب الستعمالھا في الغرب . رسم موراني

في الصحف الفرنسیة أمثال " أیللوستراسیون " وصمم القاعة الفینیقیة الشھیرة في معرض باریس عام

 1901

( 1962 – 1882 )
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ولد الحویك عام 1883 في حلتا ( قضاء البترون , لبنان ) ودرس في عینطورة والحكمة وسافر الى

روما ملتحقا بأكادیمیة الفنون الجمیلة .

عام 1909 جاء باریس فالتقى جبران خلیل جبران الذي نصحھ بأن یعدل عن ترجمة " الكومیدیا األلھیة

" لدانتي ویتفرغ للنحت : " ألن الشرق بحاجة الى نحات مثلك یا یوسف " .

تأثر برودان وبردویل . آمن بثورة الحجر وبـ " عورا " محترفھ الذي یعلو عن سطح البحر 750 مترا .

وككل نحات مبدع , القى صعوبات دفعتھ الى اعتزال الناس والعالم قبل الرحیل األخیر .

موسى أیوب

فنان ترعرع في بالد االنكلیز ودرس الفن فیھا , وغدا واحدا من كبار الفنانین في العاصمة البریطانیة .

غدا مصور ملوك انكلترا وأمرائھا . وطریقتھ الفنیة تقوم على الجمع بین الواقع المادي وبین السمو

الروحي بأسلوب رقیق شاعري یتمیز بمتانة الرسم األصولي , واالحساس باللون الى أقصى حد مستطاع

.

مصطفى فروخ

ولد في بیروت في العام 1903 , وتابع دروسھ في مدارسھا وجامعتھا . التحق بمرسم الفنان حبیب

سرور ثم مضى الى روما والتحق بكلیة الفنون الجمیلة فیھا وتخرج منھا سنة 1928 وانتقل بعدھا الى

باریس وبقي فیھا 4 سنوات یدرس الفن ویمارسھ . اطلع على جمیع التیارات واألسالیب الفنیة الحدیثة

والقدیمة وتردد على متاحف باریس وصاالتھا . عاد سنة 1932 الى بیروت وقد امتدح النقاد العالمیین

أعمالھ وأسلوبھ . خلف الكثیر من األعمال الفنیة وترك

ملحمة من الجھاد في سبیل الفن ورائعة فنیة صور فیھا فارسا عربیا یندفع على صھوة جواد كالصاعقة .

ولد في بكفیا في العام 1892 والتحق بمرسم خلیل الصلیبي ثم ذھب الى باریس الى أكادیمیة جولیان

الشھیرة وعاصر الفنان مونیھ أبرز االنطباعیین , ووجد قیصر في ھذه المدرسة االنطباعیة ضالتھ

المنشودة , وافتتح لدى عودتھ الى لبنان مرسما فاخرا یلیق بھ واشتھر بتصویر اللوحات الشخصیة

والوجھیة عدا عن اللوحات التي تصور المناظر الطبیعیة وأصبح مرسمھ ملتقى الطبقة الراقیة وسیدات

الطبقة المخملیة اللواتي سعین لیرسم لھن لوحة وجھیة واستھوتھ األحداث التاریخیة فرسم معركة عنجر

فأتت آیة في الجمال . وكان یخیل لنا وكأنھ یشارك فیھا .

عمر األنسي
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ولد في بیروت في العام 1902 ودخل الى مرسم الفنان خلیل الصلیبي ثم توجھ الى باریس . وعرف

االنطباعیة وتأثر بھا . ذھب الى األردن ومكث فیھا خمس سنوات یعلم الفن ألمراء وأمیرات العائلة

المالكة فتألق نجمھ وذاع صیتھ . تعلم أیضا من األردن وبادیتھ عادات أھلھا وتقالیدھم العربیة األصیلة

وشاركھم األفراح واألتراح وزار آثار األردن وأخذ عنھا بعض الصور ودون المعلومات الستعمالھ , فیما

بعد , في أعمالھ الفنیة . اشتھر عمر األنسي باستعمال األلوان المائیة في لوحاتھ . ولم یجاریھ في ھذا

المجال فنان لبناني آخر .

صلیبا الدویھي

ولد في اھدن في العام 1912 . والتحق سنة 1932 بكلیة الفنون في باریس وبقي فیھا أربع سنوات

یدرس الفن ویزور المتحف والمعارض . اتجھ نحو الفن التجریدي . عاد الى لبنان في أواخر سنة 1936

وكلف بتزیین كنیسة الدیمان البطریركیة وقام بھذا العمل على أحسن ما یرام فنال اعجاب النقاد والذواقة .

وكانت مواضیع رسومھ مشاھد طبیعیة وأحداث تاریخیة . بأرضھ معتز بتقالیده رسم لوحات مواضیعھا

مأخوذة مما حولھ من مشاھد وشخصیات وأحداث اھدنیة من لوحاتھ : الصبایا في نزھاتھن وثیابھن

بألوانھا الزاھیة , المقاھي المنتشرة حول نبع مار سركیس في اھدن , المعارك التي جرت بین یوسف بك

كرم ورجالھ من جھة والجیش التركي من جھة أخرى . عاوده الحنین الى السفر فذھب الى الوالیات

المتحدة لكنھ لم یتخلى عن نزعتھ الشرقیة اللبنانیة في الفن .

رشید وھبي

ولد في بیروت في العام 1914 ودرس في معاھدھا حتى نال الشھادة الثانویة , التحق بمحترف الفنان

حبیب سرور بین السنتین ( 1932 و 1936 ) . تلقى دراستھ الفنیة العالیة في كلیة الفنون الجمیلة

بالقاھرة , وتخرج منھا في سنة 1945 , كما درس التمثیل الى جانب الرسم والتصویر , لمدة سنتین في

المعھد العالي لفن التمثیل العربي بالقاھرة ( المعھد العالي للفنون المسرحیة حالیا ) في قسم النقد والبحوث

الفنیة . وزار معظم البالد العربیة للدراسة واالطالع . ذاع صیتھ كرسام وجوه , یظھر ببراعة التعابیر

من فرح أو حزن أو وداعة أو شراسة .

أقام وشارك في العدید من المعارض الفنیة في لبنان وفي الخارج . وكان أول معرض شارك فیھ سنة

1931 , وشارك في معظم معارض المجلس الثقافي للبنان الجنوبي . وھو أحد مؤسسي جمعیة الفنانین

اللبنانیین للرسم والنحت سنة 1957 , وأمین سرھا بین العام 1957 و 1962 , ورئیسھا في العام

 1962

درس الفن زھاء أربعین عاما في المعاھد والجامعات : ( الجامعة اللبنانیة , جامعة بیروت العربیة ,

الجامعة األمیركیة ) . 
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حائز على وسام المعارف من الدرجة األولى في سنة 1956 , وعلى جائزة الدولة التقدیریة في التصویر

سنة 1971 , وعلى جائزة سعید عقل في أیار سنة 1972 , وكرمتھ الحركة الثقافیة في انطلیاس في 8

آذار سنة 1986 , ودار الندوة في بیروت في 21 أیار سنة 1990 , ومركز معروف سعد في صیدا

سنة 1992 

حائز على وسام األرز الوطني من رتبة ضابط في سنة 1986 , وقد أطلقت بلدیة بیروت اسمھ على أحد

شوارع العاصمة في العام 1990 

مثلت أحدى لوحاتھ ھدیة رئیس الجمھوریة اللبنانیة الیاس الھراوي الى رئیس جمھوریة فرنسا فرنسوا

میتران في العام 1991 

یحي یاغي

ولد یحي یاغي في مدینة بیروت في العام 1943 حیث كان یعمل والده في الشرطة , وھو رابع أفراد

األسرة المؤلفة من سبعة أبناء .

عاد مع أفراد أسرتھ إلى مدینة بعلبك , وھو طفل صغیر , بعد انتھاء خدمة والده من الوظیفة , واستقر

فیھا نھائیا .

تلقى علومھ االبتدائیة والمتوسطة في مدارس مدینة الشمس بعلبك . استھواه الرسم منذ صغره , فأقام

محترفا صغیرا في منزلھ , حیث كان یقضي معظم أوقاتھ في إشباع ھوایتھ الفنیة .

كان طموحھ الفني كبیرا , مما دفع بھ لإلبحار في العالم الفني للرسم , فتعرف إلى الفنان الكبیر رفیق

شرف وأقام صداقة ممیزة معھ .

دخل یحي یاغي معھد CUVDER للفنون في بیروت وقضى فیھ عامین كاملین 1963 و1964 نال

على أثرھما شھادة في الفنون بمعادلة إجازة .

أقام أول معرض فني لھ في مدینة بیروت 1964 , وأول معرض في مدینة بعلبك 1964 أیضا , وتوالت معارضھ فیما

بعد ... حتى بلغت سبعة عشر معرضا ما بین بیروت وبعلبك

والقاھرة وألمانیا الغربیة والنمسا التي كرمتھ بمیدالیة .

ھذا , وقد تحدثت عنھ الصحافة كثیرا وأبرزت أعمالھ الفنیة , وأشادت بأعمالھ الخالدة وأثنت على فنھ
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الممیز الرائع .

تزوج من السیدة غفران یاغي في نھایة 1969 ولھ منھا ولدان : زاھر وجولیانا .

علم الرسم والفنون في جمیع مدارس بعلبك من خاصة ورسمیة , وكذلك مارس التربیة الفنیة في مدارس

بیروت , وخاصة الثانویة األھلیة في برج البراجنة في أواخر الستینات .

أعد دراسة فنیة تعتبر فریدة من نوعھا , لتعلیم األطفال الحروف واألرقام عن طریق الرسم . وكان على

اتصال بمركز البحوث والتوجیھ لتبني ھذه الطریقة .

أقام آخر معرض لھ في بعلبك خالل تموز 1981 ومع نھایة المعرض بدأ المرض یتسلل إلیھ , ورغم

الداء ظل مثابرا على عملھ وقد أنجز عدة أعمال كان قد بدأ بھا قبل المعرض .

داھمتھ المنیة في 9 أیار 1982 بعد أن قضى فترة في مستشفى الجامعة األمیركیة , مخلفا ثروة فنیة

متنوعة .

كان الفنان یحي یاغي ودیعا لطیفا یحب كل الناس , على كثیر من التواضع والطبیعیة والبعد عن الكبریاء

والتعالي والتكلف .

حمادة زكي زعیتر

حمادة زكي زعیتر,فارس الحلم الفني والموقف االنساني,باكرا یترجل عن جواده,لیرحل إلى ھناك,حیث

عالم الروح أبقى... تاركا أدواتھ الفنیة,ھاجرا حجارتھ الصغیرة,متخلیا عن ملوناتھ الندیة,مودعا سجادات

الفسیفساء...

حجر الزاویة في تجربة الفنان الراحل حمادة زعیتر,المعرض الواقعي التصویري األول الذي سجل من

خاللھ انطباعاتھ عن شارع بلس في قلب العاصمة بیروت,بأبنیتھ وأشجاره وناسھ ومحالتھ

التجاریة,مستمدا موضوع مائیاتھ من الواقع مباشرة وبأسلوب أراد من خاللھ توثیق معالم ھذا الشارع

العریق في لحظة مجنونة من لحظات الحرب األھلیة...

ولد الفنان حمادة زكي زعیتر في العام 1950 في بلدة الكنیسة البقاعیة.حائز على دبلوم دراسات علیا في

الرسم والتصویر من الجامعة اللبنانیة , رأس محترف قسم الرسم والتصویر في معھد الفنون الجمیلة في

دیر القمر,اضافة إلي اشرافھ على قسم الدراسات العلیا في الرسم والتصویر في الجامعة اللبنانیة. 
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ھذا وكان عضوا في عدد من المؤسسات والجمعیات:جماعة المحترف األخضر,المجموعة الفنیة,عضو

الھیئة االداریة في جمعیة الفنانین اللبنانیین للرسم والنحت..

ساھم ورئس أعمال ترمیم الفسیفساء في قصر بیت الدین مدة 14 عاما متواصلة من الجھد,قام خاللھا

بترمیم أجنحة القصر المختلفة,اضافة آلي مساھماتھ المتعددة في ترمیم آثار دیر القمر,والتي تضم قصر

األمیر فخر الدین المعني الثاني ومسجد اأمیر فخر الدین األول ومجموعة من اآلثار المسیحیة,وترمیم آثار

متحف البرج المملوكي في قلعة بعلبك ومتحف صور في المدینة األثریة القدیمة,وأقام عدة معارض فردیة

وشارك في عدد من المعارض في لبنان والخارج , تجاوزت 30 معرضا فنیا.

مع بدء الحفریات األثریة في وسط بیروت,أشرف حمادة زكي زعیتر على نقل الفسیفساء العائدة آلي

حقبات مختلفة والتي كان یتم العثور علیھا في الوسط التجاري,تمھیدا لترمیمھا.

كما شارك,إلى جانب عدد من الفنانین اللبنانیین,في التحضیر الطالق سمبوزیوم عالیھ للنحت,وساھم في

تنظیم دوراتھ المتعددة.

ھذا وقد شارك الفنان حمادة زكي زعیتر أكثر من مرة في المعارض التي كانت تقام في صالة المتحف

الحربي في دمشق بمناسبة حرب تشرین,بالتنسیق مع مدیریة التوجیھ... وقد كان ذلك من ضمن مجموعة

من جمعیة الفنانین التشكیلیین اللبنانیین للرسم والنحت,وبعض الفنانین المنفردین,الذین شاركوا الفنانین

السوریین األشقاء فرحتھم السنویة. وشارك في جمیع المعارض التشكیلیة التي أقامھا المجلس الثقافي

للبنان الجنوبي من العام 1984 حتى العام 1991 , وشارك في لقاء التشكیلیین العرب األول , وفي

معارض لجنة حقوق المرأة , وفي العدید من المعرض في الخارج . وأقام معرضا منفردا في سنة 1984

وشارك في معرض التشكیلیین الشباب في النروج والدانمارك في العام 1991 

وحمادة زكي زعیتر فنان مرھف وحساس,یملك حسا بامكانھ التقاط أدق االضاءات لیمنحنا الصیاغة

المتكاملة للموضوع,لذلك كنا نطرب بموضوعاتھ التي ینجزھا كسلسلة ذات اكنمال واحد موحد... صور

الطبیعة,بشغف من یعنیھ العطاء,منطلقا من داخلھ المشبع باالنفعاالت والمشاعر الرقیقة.

توفي الفنان حمادة زكي زعیتر في 22 / 11 / 2000 وغادرنا وھو في عز عطائھ بعد أن توقف قلبھ

المتعب والذ بالصمت...لیقضي ضحیة من ضحایا الفن التشكیلي في لبنان.
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