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القاهرة / اسراء خليفة
افتتح في قاعة ابداع للفنون بالقاهرة معرض الفن التشكيلي للفنان العراقي املغترب سعدي الكعبي بحضور
وزير الثقافة املصري االسبق الفنان فاروق حسني والسفير العراقي بمصر واملندوب الدائم بالجامعة العربية

حبيب الصدر وجمع غفير من املتذوقني من الفنانني واالعالميني، ضم املعرض 37 لوحة زيتية و4 كرافيك .
الكعبي قال لـ (الصباح): ان املعرض يمثل حوار الصمت الذي هو ابلغ شيء فاللوحة هي في االساس

صامتة ولكن تستفز املشاهد لها وهذا جزء من اسلوبي والعمل الفني هو صريح حيث ان اهلل وهب االنسان
خصوصيات فلكل شخص مهمة وابداع معني. 

من جانبه قال السفير حبيب الصدر: ان القاهرة تزدهي هذا اليوم بروائع فناننا العراقي املبدع سعدي
الكعبي هذا الفنان الذي لم يدخر طوال مسيرته الطويلة قطرة لون واحدة اال وأراقها في لوحات تضج باالمل

والرجاء.
واضاف الصدر ان «هناك تعاونا ثقافيا مصريا عراقيا ننشده في هذه املرحلة وهو اليقتصر على ميدان دون

اخر وقبل هذا املعرض افتتحت معرضاآخر لفنان آخر يدرس الدكتوراه هنا وانا مسرور ان مصر تحتضن
الرواد والشباب من الفنانني العراقيني وان القاهرة هي مدينة الفن والثقافة الذي يعمل في هذه املدينة البد ان

ينفتح على هذه الثقافة ونحن في كل يوم يكون لنا هنا افق ثقافي جديد} .
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