
مرسم عبد عابدي يزهر قبل ان يأتي الربيع
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ШАБЛОНЫ ОНЛАЙН МАГАЗИНОВ JOOMLA

زا�� ��ت ��ش

��� ا����.. ����ذاة وادي ا�����س ا�����.. ا��ا�� ��� ا����ر �� ���� ا����, ذاك ا����� ا���� �� ����� �� دور �����ً 
��� ا����, ���� ا��ذ ا��� ����ر�� �� ��� ا���وب ا��م ا�����.. وا�� ا���� ارض ا���� ا����� و����� ���� ���� و���ء

.����
���ك ��� ��� ا�ـ "��ق �� ����" ا�� ا��ام ���ءه ا�����.. ���� ����ور�� ا��� ����� و��� ����ي.. ا����� وا���ن.. ���ء
ا���وف ان ��� ا���ا�� �� ���ء ر�� ��� ��� ا����.. ا����� ا��� �����, و��� ��ور ��ه ا���ام.. ���� ����� ا���ن ا�� ر��ب
ا����� .. و����� ا�����ة ذ���� ا���� ا�����ت.. و���� ���� ��� ����ي �� ���� �����ي ��أم .. ���� ����� ا���� وا���اع �� ��
����ت ا���� وا��ان ا���� �� ا�����.. و���د ا����ة ��ز��ر ا����� و���ء ا��ان ا����ن ا������, ا������ ����� ��� ����ي ��

��� ا���ن ��� ان ���� ر���.

في الـ 12 من شباط الجاري .. يوم السبت ومنذ الساعة الحادية عشر صباحاً.. ستكون "جاليري عبد عابدي للفنون" مشرعة االبواب والقلوب.. مرحبة باالحبة
واالصدقاء.. باهل الفن والكلمة ولحن الوتر.. هاتفة لكل من غاب عنها "افق خفيف الظل هذا السحر, نادى من الغيب غفاة البشر", ليعلن عن بدء مشوار اخر
في رحلة عطائه الوجداني للغة البصر الفلسطينية, رغم البعد واالبتعاد وافات العباد.. ورغم التشرذم والتعصب والتهميش وصراع االضداد.. اال انها خطوة اخرى

على درب التجذر والبقاء .. وباب اخر نطل من خله على نوافذ االلوان والتراكيب االنشائية للفنون.

نعم هي جاليري خاصة بصاحبها اال انها على ميعاد مع كل مواسم الحصاد.. يحلم عابدي بان تصبح هذه الدارة المتواضعة ملتقى عشاق اللون والكلمة واللحن
الجميل.. وان تتبدل على جدرانها تصاوير واعمال فنانين اخرين سواه, ذلك بهدف اغناء تراثنا التشكيلي من خالل جدلية االعمال وتعدد مصادرها.

شارك عابدي في السنة الماضية باكثر من عمل على الصعيد العالمي .. ففي هنغاريا قضى مع فنانين من عدة دول من العالم قرابة شهر في ورشة العمل الفني
الغرافيكي.. وشارك قبل ذلك في معرض دولي بمتحف بيكاسو في باريس, واليوم هو مدعو للمشاركة في البينالي الدولي الذي سيقام هذا العام في ايطاليا.

يوم السبت القادم سيضيء ابي امير شمعة جاليرياه االولى, بافتتاح معرض العماله بعنوان "في ساحة الدار" وستبقى هذه الشمعة تبعث الدفء في االرجاء
كشعلة تستمد بقائها من انفاس بقائه وعطائه الطيب.. فالى موعد اخر ومعرض اخر, ولك منا باقة ورد والف تحية.
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