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أقامته جامعة الملك سعود
معرض «التراث والفنون» يجمع إبداعات الطالب مع أصالة التراث

الرياض  -أحمد الغنام
نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بإدارة األنشطة والشراكة الطالبية بعمادة شؤون الطالب؛ معرضا ً
فنيا ً حمل عنوان" :التراث والفنون" وافتتح صباح يوم االثنين الماضي ،تحت رعاية مدير الجامعة د.
بدران بن عبدالرحمن العمر ،وبحضور د .عبد هللا السلمان ،د .عبد العزيز العثمان ،د .فهد القريني
وأقيم في بهو الجامعة.
وتضمن المعرض الذي تراوحت فيه األعمال ما بين  122إلى  121عمالً فنياً ،العديد من الصور
والمجسمات التي تحكي أصالة التراث السعودي ،وعراقته ،كما عكس غزارة تنوع التراث السعودي
ما بين تراث شمال المملكة وجنوبها ،وتراث المناطق الشرقية والغربية والوسطى في المملكة ،فضالً
عن الفن المعماري ،واألزياء التراثية ال ُمطرزة بأشكال فنية غاية في الروعة والجمال.
أفكار الطالب
يقول الفنان حمد العمار ،أحد المشاركين في المعرض" :بداية أشكر الجامعة في إتاحتها لنا هذه
الفرصة ،لعرض أعمالنا الفنية ،والحقيقة أن المجال كان مفتوحا ً أمام الجميع من داخل وخارج
الجامعة ،والجميل أن التنظيم والتركيب والفكرة كانت من الطالب أنفسهم فقط ،والحمد هلل ظهر
بمستوى رائع ومشرف".
يجمعنا الفن واإلبداع
أما الفنان أنس الغانم ،أحد المشاركين فأكد أن هذا المعرض يمثل له تجربة جميلة ،أتاحت له
وللجميع فرصة اإلبداع وإظهار المواهب" ..وأضاف قائالً" :ما تلقيناه من الجامعة كان دعما ً عظيما ً
ودفعا ً معنويا ً كبيراً ،لنا كمشاركين وكطالب من الجامعة ،وبرغم اختالف الكليات المنتسبين لها
لمشاركين في المعرض؛ إالّ أ ّننا اجتمعنا كفنانين في معرض واحد ،يجمعنا الفن واإلبداع ،والشكر
يعود بعد هللا ،إلى إدارة الشراكة الطالبية بعمادة شؤون الطالب بجامعة الملك سعود التي لم تبخل
علينا بالدعم واالهتمام".
إبراز تراث المملكة
وقالت الفنانة عبير علي ،طالبة ماجستير تمريض" : ،المعرض يؤكد على أهميه إبراز تراث المملكة
ومفردات العادات والتقاليد التي تزدهر بها مختلف مناطق المملكة ،ومن جانب آخر يجسد المعرض
مالمح جميلة من الفن"..

وأضافت" :مشاركتي تعتبر فرصة كبيرة بان أكون ضمن كوكبة من الفنانين وأرى أن المعرض يمثل
رسالة كبيرة وعظيمة"
الجدير بالذكر أن المعرض اختتم فعالياته مساء أمس الجمعة.
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