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 الرباط.. افتتاح معرض للفنان حسن كوهن

 
األمريكي، حسن كوهن، منظم من  –تم اليوم الخميس بالرباط افتتاح معرض للفنان المغربي  –الرباط 

المنتدب للمؤسسة، السيد طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور الرئيس 
 .عمر عزيمان

، على ”رواق ضفاف“يناير المقبل، بفضاء  16وسيكون الجمهور خالل هذا المعرض الذي يستمر إلى 
 .سنة كفنان تشكيلي 43الذي راكم تجربة   لحسن كوهن، 2020و  2019موعد مع آخر أعمال سنتي 

ه المناسبة، إنه يستلهم في أعماله من وقال كوهن في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء بهذ
أنا أبحث دائما عن الجديد، ال أتجاوز ثالث أو أربع سنوات “ ماضيه ومن المغامرة والوحدة واألسفار، مضيفا

 .”في أسلوب واحد، قبل أن أنتقل إلى آخر
س، ة بالنفوفيما يتعلق بالعملية اإلبداعية، ذكر الفنان كوهن أن األمر يتطلب الشجاعة والقوة والثق

 .إلطالق اللمسة األولى، وهي بالنسبة إليه، األصعب في عمل أي فنان” أن يكون المرء على سجيته”و
من جهتها، قالت فتيحة أملكوك، المكلفة بقطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن الثاني 

وقدم معارضا بالمغرب، للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، إن إبداعات كوهن الذي سبق له 
والواليات المتحدة، وكندا، تجمع بين الفن التكعيبي والتجريدي والتشخيصي مع الحفاظ على لمسة 

 .”حسن كوهن“
فنان يقتفي أثر مشاعره في عمله الفني. يلتقط المشاعر والشخصيات ”وأبرزت أن األمر يتعلق ب

 .تميز بهيمنة اللون األسودالتي ت” والمشاهد لينقلها بطريقته الخاصة على لوحاته
 1955وازداد حسن كوهن الذي يعيش ويشتغل في ليك فورست، بكاليفورنيا، بالواليات المتحدة، سنة 

ليبدأ دراساته في الفنون التشكيلية بمدرسة بريتيش كولومبيا  1975بفاس، وغادر المغرب سنة 
 .1979سنة  . وكان معرضه األول في فندق فانكوفر1977بفانكوفر بكندا سنة 
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 افتتاح معرض للفنان حسن كوهن

 
األمريكي، حسن كوهن، منظم من طرف  –تم اليوم الخميس بالرباط افتتاح معرض للفنان المغربي 

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور الرئيس المنتدب للمؤسسة، السيد عمر 
 .عزيمان

، على ”رواق ضفاف“يناير المقبل، بفضاء  16خالل هذا المعرض الذي يستمر إلى  وسيكون الجمهور
 .سنة كفنان تشكيلي 43لحسن كوهن، الذي راكم تجربة  2020و  2019موعد مع آخر أعمال سنتي 

وقال كوهن في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء بهذه المناسبة، إنه يستلهم في أعماله من 
أنا أبحث دائما عن الجديد، ال أتجاوز ثالث أو أربع سنوات “امرة والوحدة واألسفار، مضيفا ماضيه ومن المغ

 .”في أسلوب واحد، قبل أن أنتقل إلى آخر
وفيما يتعلق بالعملية اإلبداعية، ذكر الفنان كوهن أن األمر يتطلب الشجاعة والقوة والثقة بالنفس، 

 .األولى، وهي بالنسبة إليه، األصعب في عمل أي فنان إلطالق اللمسة” أن يكون المرء على سجيته”و
من جهتها، قالت فتيحة أملكوك، المكلفة بقطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، إن إبداعات كوهن الذي سبق له وقدم معارضا بالمغرب، 

ع بين الفن التكعيبي والتجريدي والتشخيصي مع الحفاظ على لمسة والواليات المتحدة، وكندا، تجم
 .”حسن كوهن“

فنان يقتفي أثر مشاعره في عمله الفني. يلتقط المشاعر والشخصيات ”وأبرزت أن األمر يتعلق ب
 .التي تتميز بهيمنة اللون األسود” والمشاهد لينقلها بطريقته الخاصة على لوحاته

 1955ش ويشتغل في ليك فورست، بكاليفورنيا، بالواليات المتحدة، سنة وازداد حسن كوهن الذي يعي
ليبدأ دراساته في الفنون التشكيلية بمدرسة بريتيش كولومبيا  1975بفاس، وغادر المغرب سنة 

 .1979. وكان معرضه األول في فندق فانكوفر سنة 1977بفانكوفر بكندا سنة 
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 نالرباط.. افتتاح معرض للفنان حسن كوه
 

 –معرض للفنان المغربي  تم اليوم الخميس بالرباط افتتاح –الرباط 
األمريكي، حسن كوهن، منظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور الرئيس المنتدب للمؤسسة، 

 .السيد عمر عزيمان
يناير  16وسيكون الجمهور خالل هذا المعرض الذي يستمر إلى 

ي ، على موعد مع آخر أعمال سنت”رواق ضفاف“المقبل، بفضاء 
سنة كفنان  43الذي راكم تجربة   لحسن كوهن، 2020و  2019

 .تشكيلي
وقال كوهن في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء بهذه 
المناسبة، إنه يستلهم في أعماله من ماضيه ومن المغامرة 

 ب واحد، قبلأنا أبحث دائما عن الجديد، ال أتجاوز ثالث أو أربع سنوات في أسلو“ والوحدة واألسفار، مضيفا
 .”أن أنتقل إلى آخر

وفيما يتعلق بالعملية اإلبداعية، ذكر الفنان كوهن أن األمر يتطلب الشجاعة والقوة والثقة بالنفس، 
 .إلطالق اللمسة األولى، وهي بالنسبة إليه، األصعب في عمل أي فنان” أن يكون المرء على سجيته”و

الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن الثاني من جهتها، قالت فتيحة أملكوك، المكلفة بقطب 
للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، إن إبداعات كوهن الذي سبق له وقدم معارضا بالمغرب، 
والواليات المتحدة، وكندا، تجمع بين الفن التكعيبي والتجريدي والتشخيصي مع الحفاظ على لمسة 

 .”حسن كوهن“
فنان يقتفي أثر مشاعره في عمله الفني. يلتقط المشاعر والشخصيات ”ب وأبرزت أن األمر يتعلق

 .التي تتميز بهيمنة اللون األسود” والمشاهد لينقلها بطريقته الخاصة على لوحاته
 1955وازداد حسن كوهن الذي يعيش ويشتغل في ليك فورست، بكاليفورنيا، بالواليات المتحدة، سنة 

ليبدأ دراساته في الفنون التشكيلية بمدرسة بريتيش كولومبيا  1975بفاس، وغادر المغرب سنة 
 .1979. وكان معرضه األول في فندق فانكوفر سنة 1977بفانكوفر بكندا سنة 
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 ”حسن الكوهن“الرباط : معرض للفنان التشكيلي المغربي 

 

ر سابع عشر دجنبلى الرباط حیث یحتضن رواق مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج من الا
 .إلى السادس عشر ینایر معرضا تشكیلیا للفنان التشكیلي حسن كوھن

ھذا الفنان المغربي األمریكي یتمیز بأسلوب فني استثنائي طبع مسیرته الفنیة ألكثر من أربعین 
 .سنة

، على ”رواق ضفاف“يناير المقبل، بفضاء  16وسيكون الجمهور خالل هذا المعرض الذي يستمر إلى 
 .سنة كفنان تشكيلي 43الذي راكم تجربة   لحسن كوهن، 2020و  2019موعد مع آخر أعمال سنتي 

ث أنا أبح“وقال كوهن، إنه يستلهم في أعماله من ماضيه ومن المغامرة والوحدة واألسفار، مضيفا 
 .”دائما عن الجديد، ال أتجاوز ثالث أو أربع سنوات في أسلوب واحد، قبل أن أنتقل إلى آخر

وفيما يتعلق بالعملية اإلبداعية، ذكر الفنان كوهن أن األمر يتطلب الشجاعة والقوة والثقة بالنفس، 
 .عمل أي فنانإلطالق اللمسة األولى، وهي بالنسبة إليه، األصعب في ” أن يكون المرء على سجيته”و

من جهتها، قالت فتيحة أملكوك، المكلفة بقطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لها، إن إبداعات كوهن الذي سبق له وقدم معارضا بالمغرب، 

مع الحفاظ على لمسة  والواليات المتحدة، وكندا، تجمع بين الفن التكعيبي والتجريدي والتشخيصي
 .”حسن كوهن“

فنان يقتفي أثر مشاعره في عمله الفني، يلتقط المشاعر والشخصيات ”وأبرزت أن األمر يتعلق ب
 .التي تتميز بهيمنة اللون األسود” والمشاهد لينقلها بطريقته الخاصة على لوحاته

 1955واليات المتحدة، سنة وازداد حسن كوهن الذي يعيش ويشتغل في ليك فورست، بكاليفورنيا، بال
ليبدأ دراساته في الفنون التشكيلية بمدرسة بريتيش كولومبيا  1975بفاس، وغادر المغرب سنة 

 .1979، وكان معرضه األول في فندق فانكوفر سنة 1977بفانكوفر بكندا سنة 
 

 



 

 2020 دجنبر 91

 -افتتاح معرض تشكيلي للفنان حسن كوهن بـ " رواق ضفاف " بالرباط 
ية األوروبيةالثقافة المغرب  

 
بمدينة الرباط فعاليات معرض تشكيلي مميز للفنان المغربي / األمريكي  “ رواق ضفاف ” حتضني

، والذي 2020و  2019حسن كوهن، والذي تم تخصيصه لعرض آخر أعمال الفنان المذكور، خالل سنتي 
 .2021  من شهر يناير المقبل 16دجنبر الجاري وسيستمر إلى غاية  17انطلق يوم الخميس 

من المعارض ” الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ” ه مؤسسة ويعد هذا المعرض الذي تنظم
والذي تميز أيضا حفل افتتاحه بحضور عمر عزيمان ” رواق ضفاف” المميزة التي يحتضن فعالياتها 

الرئيس المنتدب للمؤسسة المنظمة، وهو الحدث الثقافي الفني الذي سيكون عشاق هذا الفن من 
عاما من التجربة التي راكمها الفنان التشكيلي حسن  43ها على موعد مع سكان مدينة الرباط وزوار

 .كوهن والتي تظهر من خالل أعماله الفنية
لألنباء قال الفنان حسن كوهن بهذه المناسبة، إنه يستلهم  وفي تصريح له مع وكالة المغرب العربي

أبحث دائما عن الجديد، ال أتجاوز أنا “ في أعماله من ماضيه ومن المغامرة والوحدة واألسفار، مضيفا
 .”ثالث أو أربع سنوات في أسلوب واحد، قبل أن أنتقل إلى آخر

وفيما يتعلق بالعملية اإلبداعية، ذكر الفنان كوهن أن األمر يتطلب الشجاعة والقوة والثقة بالنفس، 
 .في عمل أي فنانإلطالق اللمسة األولى، وهي بالنسبة إليه، األصعب ” أن يكون المرء على سجيته”و

من جهتها، قالت فتيحة أملكوك، المكلفة بقطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، إن إبداعات كوهن الذي سبق له وقدم معارضا بالمغرب، 

شخيصي مع الحفاظ على لمسة والواليات المتحدة، وكندا، تجمع بين الفن التكعيبي والتجريدي والت
فنان يقتفي أثر مشاعره في عمله الفني. يلتقط ”حسن كوهن، هذا وأضافت أن األمر يتعلق ب“

التي تتميز بهيمنة اللون ” المشاعر والشخصيات والمشاهد لينقلها بطريقته الخاصة على لوحاته
 .األسود

 1955رنيا، بالواليات المتحدة، سنة ووازداد حسن كوهن الذي يعيش ويشتغل في ليك فورست، بكاليفو
ليبدأ دراساته في الفنون التشكيلية بمدرسة بريتيش كولومبيا  1975بفاس، وغادر المغرب سنة 

 .1979. وكان معرضه األول في فندق فانكوفر سنة 1977بفانكوفر بكندا سنة 


