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معرض الفنان الدولي الفحماو, وليد أبو شقرة

الفنان وليد أبو شقرة أشار انه من خالل فنه يرسم ما يشعر وانه يستطيع أن يوصل رسائله ويخاطب
اآلخر خطابا عامليا

أبو شقرة ابن مدينة أV الفحم ومن مواليد عاV 1946 أحد ابرز الفنانني الفلسطينيني الطالئعيني الذين
بدؤوا عملهم اYبداعي في سنوات الستينات

من ابراهيم ابوعطا مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب 
نشر: 25-12-2011 22:36:47

استقبلت صالة العرض والفنون في أ= الفحم امس السبت املئات من الضيوف والصحفيني والفنانني وشخصيات

اجتماعية في املدينة الذين حضروا الى املعرض االستعادي "منطرة الباطن" للفنان الفحماوي املخضر= وليد أبو شقرة،
والذي شمل اعماال فنية في سنوات الـ 60 والـ 70، حيث يعتبر هذا القسم األول للمعرض، بينما القسم الثاني سيكون

في متحف تل ابيب يو= الخميس الذي ستعرض فيه اعمال وليد أبو شقرة في سنوات الـ 80.

ويعتبر الفنان وليد أبو شقرة ابن مدينة أ= الفحم ومن مواليد عا= 1946، احد ابرز الفنانني الفلسطينيني الطالئعيني
الذين بدؤوا عملهم اإلبداعي في سنوات الستينات، وقد انتقل للعيش في انجلترا لدراسة فن الحفر والطباعة على قطع

النحاس حيث استقر وأقا= بيتا وعائلة.
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تنسيق بني البناء والطبيعة 

وفي حديث مع الفنان وليد أبو شقرة الذي أشار الى أن هذا املعرض يبرز سلسلة رسومات له منذ انطالقته في الرسم

التي تجسد مناظر طبيعية أزيلت بسبب البناء والتطور واقتالع شجر الزيتون واختفاء اثارها نتيجة للثورة العمرانية التي

تشهدها املدن. ويقول أبو شقرة انه لألسف ال يوجد تنسيق بني البناء والطبيعة التي تهمش وتزال آثارها، مناشدا كل

مهندس ومصمم أن يعمل بجهد في الحفاظ على الطبيعة وأن ينسق بينها وبني البناء. وأشار وليد أبو شقرة انه من

خالل فنه يرسم ما يشعر وانه يستطيع أن يوصل رسائله ويخاطب اآلخر خطابا عامليا داعيا كل فنان يهرب من واقعه،
بأن يعود الى الطبيعة التي نشأ ويخاطب من خاللها. 

معرض استعاد, وتاريخي 
وقال شقيق الفنان سعيد أبو شقرة، مدير صالة العرض للفنون في أ= الفحم: "استمراراً للعالقة الوطيدة والقوية في

السنوات األخيرة بني متحف تل أبيب للفن وصالة العرض للفنون في أ= الفحم، بتشجيع خاص من البروفيسور موطي

عومر- مدير متحف تل أبيب، نستضيف اليو= في الصالة املعرض االستعادي والتاريخي للفنان الدولي الشيخ وليد أبو
شقرة، حيث سيفتتح املعرض في متحف تل أبيب للفن بعد نحو اسبوعني". وأضاف أن املعرض، الذي يحمل عنوان
"منطرة الباطن"، يقا= تحت إشراف الفنان فريد أبو شقرة وايريت هدار من متحف تل أبيب. وستكون هناك إمكانية

لسفر منظم من صالة العرض للفنون في أ= الفحم إلى متحف تل أبيب يو= االفتتاح، الخميس املوافق 5.1.2012

الساعة السادسة مساءً.


