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مشاركةتوصیة ٠ 

 شفاعمرو والقضاء

إفتتاح معرض "أرضي" بإبداعات خيالية ضمن آذار الثقافة في طمرة

وصل بيان صحفي صادر عن جمعية بيت الصداقة في طمرة، جاء فيه: "ضمن برامج آذار الثقافة في طمرة وعلى شرف يوم األرض الخالد تم يوم
الثالثاء، إفتتاح معرض بعنوان "أرضي"، وذلك ضمن سلسلة برامج ينظمها القائمون على آذار الثقافة في طمرة،

ُنشر: 2015-03-11 17:10:25كتب: كل العرب - الناصرة

الفنان أحمد كنعان:

لي الشرف أن اكون جزًءا من هذا البرنامج الثقافي الجماهيري واإلجتماعي والفن التشكيلي ما هو إال محض أفكار نبعت من داخل هذا المجتمع ومن خالل

المعرض نستعرض بعض االفكار إن كانت لقضايا سلبية او ايجابية 

وصل بيان صحفي صادر عن جمعية بيت الصداقة في طمرة، جاء فيه: "ضمن برامج آذار الثقافة في طمرة وعلى شرف يوم األرض الخالد تم يوم الثالثاء،

إفتتاح معرض بعنوان "أرضي"، وذلك ضمن سلسلة برامج ينظمها القائمون على آذار الثقافة في طمرة، بالتعاون مع مؤسسة كنعان للفنون والفنان التشكيلي

أحمد كنعان، وقد شارك في المعرض العديد من الفنانين وهم: كريك ابو شقرة، وخليل ريان وأحمد كنعان، وفؤاد اغبارية، وجهينة حبيبي قندلفت، وخير عكر،

وسعيد النهري، وختام هيبي، وحكمت خريس، وأسامة سعيد". 

وتابع البيان: "حيث إستقبل الفنان أحمد كنعان بالتعاون مع منظمين

من قبل برنامج آذار الثقافة الفنانين والحضور الكبير من طمرة

والبلدات العربية المختلفة. وقد القت األعمال المعروضة إعجاب

الجمهور وزوار المعرض. ويستمر المعرض حتى نهاية شهر آذار ويفتح

أبوابه بين الساعة العاشرة وحتى الخامسة مساء. وفي حديث مع

الفنان أحمد كنعان، قال: "لي الشرف أن اكون جزًءا من هذا البرنامج

الثقافي الجماهيري واإلجتماعي، والفن التشكيلي ما هو إال محض

أفكار نبعت من داخل هذا المجتمع ومن خالل المعرض نستعرض

بعض االفكار إن كانت لقضايا سلبية او ايجابية توافقا إلبداع خيالي

معين لما يروق للفنان ذاته" . يذكر أن برنامج آذار الثقافة في طمرة

يمتد حتى 27/3 ويشمل عروض مسرحية في المدارس وعروض

مسرحية للكبار ومسابقة ثقافية في المدارس اإلعدادية في طمرة،

كما وافتتح بازار الثقافة في "طمرة مول"، وسيختتم بأمسية فنية

مع الفنان عالء عزام".

إقرا ايضا في هذا السياق:
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