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بسيسو يشارك في تكريم منتدى الفنانني الصغار
لنخبة من التشكيليني

رام اM- الحياة الثقافية - شارك وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو في حفل لتكريم نخبة من الفنانني التشكيليني، نظمه
منتدى الفنانني الصغار في مدينة رام اM، تقديراً منه ملساهتمهم في دعم املنتدى عبر التبرع بريع لوحات لهم

لصالحه.

وقال بسيسو: تكريم نخبة من الفنانني الفلسطينيني يضفي على هذا الحفل تميزاً، لكنه ال يلغي األلم الذي نعيشه
بسبب ما يحدث في قطاع غزة من استهداف االحتالل للمواطنني العزل، لكن هذا اإلصرار على االستمرار في تنظيم

الفعاليات الثقافية والفنية هو رسالة تحد وصمود، موجهاً التحية ألرواح الشهداء الذين كانوا على الدوام مشاريع حياة

وإرادة، وإلى ذويهم، وإلى الجرحى متمنياً لهم الشفاء العاجل، لذا يجب االستمرار في الفعاليات الثقافية والفنية كفعل

صمود ومقاومة دون الخضوع ألي نوع من أنواع االبتذال واالستهالك لطبيعة هذا النضال الذي بات يأخذ أشكاالً

إبداعية.

وأضاف: ما قام به أهلنا في غزة أوصل الرسالة إلى العالم كما يليق أن تصل الرسالة، من خالل طرح سؤال حول

الهدف وراء إشعال هذه اإلطارات، وامتداداً لهذا اإلبداع، فإن ما يقوم به منتدى الفنانني الصغار فعل نضالي باملعنى

الحقيقي، عبر التقاط مواهب األطفال واليافعني والشباب ودعمها عبر برامج قادرة على االنتقال بهم إلى مراحل

االحتالل، فترك هذه املواهب في مهب الفوضى أمر ال ينم عن مسؤولية، لذا فإن قيام مؤسسات كمنتدى الفنانني

الصغار وغيرها برعاية هذه املواهب وتنمية قدراتها، يصنع ويقود نهجاً يؤسس ملزيد من اإلبداع.. لوال الجدية في عمل

املنتدى ملا وجد االلتفاف حوله من قبل املؤسسات املختلفة، ومن قبل الفنانني الخزان االستراتيجي لنجاح عمل أي

مؤسسة، ما يعزز الشراكة والتراكمية في العمل.

وثمن بسيسو الروح التي كانت وال تزال وراء تقديم الفنانني الفلسطينيني، ومن أجيال مختلفة، ألعمالهم الفنية اإلبداعية

تبرعاً لضمان استمرارية عمل مؤسسات وطنية رائدة في مجال ثقافية وأكاديمية وفنية متعددة.

من جهته أشار سامح عبوشي، رئيس مجلس إدارة منتدى الفنانني الصغار إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً للفنانني

الذي تبرعوا للمنتدى بلوحات فنية وأعمال تشكيلية لدعم املنتدى، الذي لوال هذا الدعم ملا تمكن املنتدى من مواصلة

مسيرته في العامني املاضيني، مشدداً على أهمية هذه الشراكة ما بني املنتدى والفنانني لضمان استدامة املنتدى الذي

بات يشكل حضوراً هاماً في املشهد البصري الفلسطيني، فالكثير من الفنانني كانوا يتمنون هكذا منتدى لتنمية

قدراتهم ومواهبهم حني كانوا أطفاالً، فهو عبارة عن مدرسة للفنون.

وكرم بسيسو وعبوشي كل من الفنانني: محمد صالح خليل، ونبيل عناني، وسليمان منصور، وتيسير بركات، وجواد
املالحي، وفؤاد إغبارية، وكريم أبو شقرة، ومعني حسونة، وأمجد غنام، ورأفت أسعد، وبشار خلف، فيما لم يتمكن عدد

من الفنانني املشاركة في حفل التكريم، وهم: سمير سالمة، ومحمد فضل، وعبد عابدي، وسامية حلبي، وأحمد كنعان،
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وفاتن طوباسي، وهاني زعرب، وعامر شوملي، وحسني رضوان، واملقتني جورج األعمى.


