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معرض ﮳ٮمراكش حول الش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى أعمال
ٮ﮳لاكهٮ﮵ة

ا﮲ڡتتح مساء أمس الس﮳ٮت ﮳ٮمتحف ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة ﮳ٮمراكش معرض لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل
حول ٮ﮴ٮ﮵مة الش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى عمل ال﮲ڡنان الراحل ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة ، ﮴ٮحت شعار ” معرض

ٮ﮳ٮ﮵ن العالم أو رمزٮ﮵ة الش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى عمل ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة”.
وٮ﮵ضم هذا المعرض، المن﮲طم من ﮴ڡ﮳ٮل مؤسسة ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة الى ﮲عاٮ﮵ة 31 ﮲ٮو﮲ٮ﮳ٮر
الم﮴ڡ﮳ٮل والذي حضر ح﮲ڡل ا﮲ڡتتاحه وال﮵ى ﮳حهة مراكش آس﮲ڡ﮵ى السٮ﮵د ع﮳ٮد ال﮲ڡتاح

ال﮳ٮ﮳حٮ﮵وي، حوال﮵ى 15 لوحة، اليت ٮ﮴ع﮳ٮر عن مدى االهتمام الك﮳ٮٮ﮵ر الذي اكن ٮ﮵ولٮ﮵ه هذا
ال﮲ڡنان للط﮳ٮٮ﮵عة وعىل األ﮲حص للش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى أعماله.

و﮳ٮهذه المناس﮳ٮة، ا﮲ٮع﮴ڡدت مأٮدة مستدٮ﮵رة ٮ﮴م من ﮲حاللها ﮴ٮسلٮ﮵ط الضوء عىل
موضوع الش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى العال﮴ڡة الاكئنة ٮ﮳ٮ﮵ن اال﮲ٮسان والرموز الكو﮲ٮٮ﮵ة، ٮ﮳االضا﮲ڡة الى
مراحل ٮ﮴و﮲ط﮵ٮف الش﮳حرة ﮲ڡ﮵ى أعمال ال﮲ڡنان الراحل ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة، ٮ﮳اعت﮳ٮارها ﮴ٮشكل

عال﮴ڡة ﮴ڡوٮ﮵ة لال﮲ٮسان ٮ﮳﮳ٮٮ﮵ئته.
وٮ﮴م التأكٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى هذا الل﮴ڡاء الذي حضره عىل ال﮲حصوص مؤر﮲حٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى م﮳حال ال﮲ڡن

ومندو﮳ٮ﮵ى المعارض وكتاب و﮲ٮ﮴ڡاد، عىل األهمٮ﮵ة اليت اكن ٮ﮵ولٮ﮵ها ال﮲ڡنان الراحل ﮲ڡرٮ﮵د
ٮ﮳لاكهٮ﮵ة للط﮳ٮٮ﮵عة ل﮵ٮس ﮲ڡ﮴ڡط من الناحٮ﮵ة ال﮳حمالٮ﮵ة ﮳ٮل أٮ﮵ضا ٮ﮴﮲ڡاعله مع الط﮳ٮٮ﮵عة

ٮ﮳ألوان من مواد أولٮ﮵ة.
وأ﮳ٮرزوا، ﮲ڡ﮵ى هذا الصدد، مدى ش﮲عف ال﮲ڡنان الراحل ٮ﮳الش﮳حرة مما ٮ﮵﮳حعلها حاضرة
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﮲ڡ﮵ى ﮳حل أعماله وذلك منذ سنة 1961، مذكرٮ﮵ن ٮ﮳العال﮴ڡة الاكئنة ٮ﮳ٮ﮵ن الش﮳حرة
والم﮳حال ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل المعاصر ٮ﮳العالم العر﮳ٮ﮵ى واالسالم﮵ى.

ومن ﮳حهة أ﮲حرى، أكدت ر﮳حاء ٮ﮳نشميس رٔٮٮ﮵سة مؤسسة ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة، ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮصرٮ﮵ح
للصحا﮲ڡة، أن هذا المعرض، وهو الثا﮲ٮ﮵ى من ﮲ٮوعه ٮ﮵تمحور حول الش﮳حرة ﮳ٮعد الذي

﮲ٮ﮲طم ٮ﮳الموازاة مع مؤٮ﮴مر المناخ “كوب 22″، ٮ﮵سلط الضوء أكثر عىل هذا
الموضوع ﮲ڡ﮵ى الم﮳حال ال﮲ڡين ﮲حاصة عند ﮲ڡرٮ﮵د ٮ﮳لاكهٮ﮵ة.

وأوضحت أن المعرض، الذي ٮ﮵ن﮲طم ﮳ٮدعم من م﮳حموعة المكتب الشر﮵ٮف
لل﮲ڡوس﮲ڡاط ووزارة الث﮴ڡا﮲ڡة، ٮ﮵شكل مناس﮳ٮة للتعر﮵ٮف عن ﮳ٮداٮ﮵ة ٮ﮴عامل وٮ﮴﮲ڡاعل هذا

ال﮲ڡنان مع الط﮳ٮٮ﮵عة و﮲حاصة الش﮳حرة.


