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معرض للفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه بالرباط ”.. قلب أبيض“
 نونبر المقبل 5أكتوبر إلى  8من 

 

 

نونبر المقبل،  5أكتوبر إلى  8 تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج من –الرباط 
 .”قلب أبيض“عبد الخالق بلفقيه، تحت عنوان  التشكيلي المغربي الفرنسي، معرضا للفنان بالرباط،

في سياق ” قلب أبيض“سيحتضن معرض ” رواق ضفاف“فضاء  وذكرت المؤسسة في بالغ لها أن
-www.e :السابق بالموقع اإللكتروني الصحية العالمية، بعد أن تم عرضه افتراضيا في األزمة

taqafa.ma أشهر الحجر الصحي خالل. 
 

على الساعة السادسة  وأضاف البالغ أنه سيتم تنظيم لقاء مع الفنان بلفقيه يوم الثالثاء المقبل
 .والنصف مساءا

 
وحصل الفنان عبد الخالق بلفقيه على دبلوم فنان وسيط ثقافي، وكذا على إجازة مهنية 

 .فرنسابربینیان ب –” فيا دومينيا“ن جامعة األنشطة الفنية والثقافية والدراسات التاريخية للفن م في
وأشار البالغ إلى أن اإلنتاج اإلبداعي لبلفقيه يتنوع بين فن الخط، والرسم، والشعر، ضمن مقاربة فنية 

، مضيفا أن أعمال هذا الفنان ال تخضع ألي معيار ”Callipainting“ الرسم الخطي يسميها السيد بلفقيه
أساسه، ألنه في حالته يشكل حقيقة مصورة باألشكال واأللوان  تقييمه على محدد مسبقا يمكن

 .رسالة للسالم لهدف محدد هو نقل
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معرض للفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه بالرباط ”.. قلب أبيض“
 نونبر المقبل 5أكتوبر إلى  8من 

 

نونبر المقبل،  5أكتوبر إلى  8 بالخارج منتنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين  –الرباط 
 .”قلب أبيض“عبد الخالق بلفقيه، تحت عنوان  التشكيلي المغربي الفرنسي، بالرباط، معرضا للفنان

في سياق ” قلب أبيض“سيحتضن معرض ” رواق ضفاف“فضاء  وذكرت المؤسسة في بالغ لها أن
-www.e :السابق بالموقع اإللكتروني الصحية العالمية، بعد أن تم عرضه افتراضيا في األزمة

taqafa.ma خالل أشهر الحجر الصحي. 
 

على الساعة السادسة  وأضاف البالغ أنه سيتم تنظيم لقاء مع الفنان بلفقيه يوم الثالثاء المقبل
 .والنصف مساءا

 
وحصل الفنان عبد الخالق بلفقيه على دبلوم فنان وسيط ثقافي، وكذا على إجازة مهنية 

 .فرنسابربینیان ب –” فيا دومينيا“نشطة الفنية والثقافية والدراسات التاريخية للفن من جامعة األ في
وأشار البالغ إلى أن اإلنتاج اإلبداعي لبلفقيه يتنوع بين فن الخط، والرسم، والشعر، ضمن مقاربة فنية 

نان ال تخضع ألي معيار ، مضيفا أن أعمال هذا الف”Callipainting“ الرسم الخطي يسميها السيد بلفقيه
تقييمه على أساسه، ألنه في حالته يشكل حقيقة مصورة باألشكال واأللوان  محدد مسبقا يمكن

 .رسالة للسالم لهدف محدد هو نقل
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 للفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه” قلب أبيض“الرباط: إبداعات 
 

المقيمين تنظم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
،  2020نونبر  5أكتوبر إلى  8بالخارج، في الفترة من

قلب ”معرضا لعرض لوحات فنية تحت عنوان:
بمقر المؤسسة، من إبداع الفنان ”رواق ضفاف”بـ”أبيض

الفرنسي عبد الخالق بلفقيه.حصل -التشكيلي المغربي
الفنان عبد الخالق بلفقيه على دبلوم: فنان وسيط 

مهنية في األنشطة الفنية  ثقافي،وكذا على إجازة
فيا “والثقافية والدراسات التاريخية للفن من جامعة 

بفرنسا. وتتنوع إنتاجه اإلبداعية  -VIA DOMITIA”دوميتيا
فن الخط، والرسم، والشعر.هذه المقاربة الفنية سماها 

؛وتشكل حقيقة  Callipainting:الخط    السيد بلفقيه:الرسم
 .لهدف محدد:نقل رسالة للسالممصورة باألشكال واأللوان 

 

الذي يتم تنظيمه في سياق األزمة الصحية ”قلب أبيض”معرض:” رواق ضفاف”وسيستضيف فضاء
العالمية.وسيقدم هذا المعرض بالرواق المذكور بعد أن تم عرضه افتراضيا في السابق بالموقع 

 .خالل أشهر الحجر الصحيwww.e-taqafa.ma:اإللكتروني
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قلب ابيض .. معرض تشكيلي للفنان عبد الخالق بلفقيه برواق 
 ضفاف

 

 

 

 

 

 

 

قلب “معرضا  بعنوان ” عبد الخالق بلفقيه“يقيم الفنان التشكيلي المغربي الفرنسي المقيم بالخارج 
 8شراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في الفترة الممتدة بين ، ب”أبيض

بمقر المؤسسة، كما تنظم ذات المؤسسة لقاء مع الفنان ” ضفاف“. برواق 2020نونبر  5أكتوبر و
، على الساعة السادسة والنصف مساءا2020أكتوبر  13الثالثاء   يوم . 

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن المسار الفني للفنان وحسب بالغ صادر عن مؤسسة الحسن 
، يمتاز بتنوع أجناسه، حيث يدمج بين فن الخط، والرسم، والشعر في تشكيل أعماله تحت ”بلفقيه“

محاوال  إيصال رسالة يؤمن بها عنوانها السالم”. الرسم الخطي“مسمى  . 
، من بين الفنانين المثقفين والمبدعين، والمؤهلين ”عبد الخالق بلفقيه“تجدر اإلشارة إلى أن الفنان 

، باإلضافة إلى اإلجازة المهنية ”فنان وسيط ثقافي“فكريا  وأكاديميا  كذلك، حيث أنه حصل على دبلوم 
بربينيان بفرنسا-”فيا دومينيا“في األنشطة الفنية والثقافية والدراسات التاريخية للفن من جامعة  . 
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د الخالق بلفقيه يعرض بقلب أبيض لوحات الفنان التشكيلي عب 
 مترسم السال

 

 حمادي الغاري ـ سكوبريس.ما
قلب “أبى الفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه، إال أن يعرض بقلب أبيض لوحاته الفنية تحت شعار 

، في قلب عاصمة المملكة ، وفي أجواء تتميز بحالة الحجر والطوارئ الصحية ،فجاءت لوحاته، ”أبيض
 .. التي تدور حول معنى وُبعٍد واحد هو السالم وال شيء غير السالم

شكيلي بلفقيه أن السالم ال يعني االستسالم ،بقدر ما يعني روحا تّواقة للحب والخير يؤكد الفنان الت
واألمان واالطمئنان ،في ُبعدها الشمولي اإلنساني ..ولذلك، ال غرابة أن يخص فناننا لوحة تحمل 

 .،وهي عبارة عن لوحة بطابع إنساني”نشيد السالم“عنوان 
س له كل جهده اإلبداعي، ِلُيخرجه في إطار  هذا السالم بالضبط هو الذي جعل الفنان بلفقيه يكرِّ

الذي ال يمكن أن يكون ويُسود ” السالم“لوحات معّبرة، من خالل أشكال متعددة ومتميزة، عن كلمة 
 … إال في عالم الحب والحرية والعدالة واإلنسانية

سسة الحسن الثاني ،برواق مؤ2020نونبر  05أكتوبر إلى  08معرض مفتوح ، يستحق الزيارة، من 
 .للمغاربة المقيمين بالخارج ، شارع ابن سينا ـ أكدال ، الرباط
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 العودة إلى الجذور لبعث رسالة سالم”.. قلب أبيض“معرض 

 

، الذي يعد ثمرة خمسين ”قلب أبيض“يعود الفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه، من خالل معرض 
 .من العمل الفني والبحث، إلى جذوره ليبعث رسالة سالم سنة

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، على هامش هذا المعرض، الذي تنظمه مؤسسة الحسن 
يسعدني كثيرا أن أعود إلى جذوري لتقديم “الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، قال السيد بلفقيه، 

 .وينصب موضوعه حول السالم” لب أبيضق“هذا المعرض الذي يحمل عنوان 
السالم يعد جزءا من حياتنا اليومية ومن جذورنا “الفرنسي، أن -وأضاف الفنان التشكيلي المغربي

، مشيرا إلى أن رسالة السالم، بالنسبة له، هي أعظم رسالة يمكن أن يوجهها إلى “الثقافية 
 .اإلنسانية

أن أتصرف وفقا لذلك وأن أعيش في سالم مع نفسي ومع أحاول أن أبرز إنسانيتي. لذا يجب “وتابع 
 .”اإلنسانية كذلك

وبخصوص األسلوب الفني الذي وظفه في هذا المعرض، أوضح الفنان التشكيلي أنه يعتمد مقاربة 
 .الرسم الخطي الذي يعد مزيجا بين فن الخط العربي والرسم
وضة، كشف الفنان التشكيلي أن أبرز ولدى سؤاله عن اللوحة المفضلة لديه من بين أعماله المعر

 .”المسيرة الخضراء“عمل له يحمل عنوان 
على هذه اللوحة، أرى نفسي عندما كنت شابا، حين شاركت في تأطير “وقال في هذا الصدد، 

 .”1975المسيرة الخضراء في عام 
ألف  350لي من خالل هذه اللوحة، أعود إلى كل تلك اللحظات القوية، التي سار فيها حوا“وأضاف 

 .”مغربي إلى تحرير األقاليم الصحراوية
من جهتها، أبرزت فتيحة أملوك، مكلفة بإدارة قطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن 
الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، أن هذا المعرض يتميز بتنوع وسائل تعبير 

 .الفنان التشكيلي بفضل أسفاره حول العالم
، إلى نقل ”الديواني“، و ”الزليج”وتابعت أن السيد بلفقيه يسعى، من خالل إبداعاته المختلفة ، كـ

 .”رسالة السالم وإظهار الحاجة إلى هذه القيمة في العالم



وأوضحت السيدة أملوك أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها المؤسسة هذا المعرض، بعد أن تم 
 .خالل أشهر الحجر الصحي (www.e-taqafa.ma) وقععرضه بشكل افتراضي على م

نونبر،  5أكتوبر إلى  8، يستضيف هذا المعرض، خالل الفترة الممتدة من ”ضفاف“وأضافت أن رواق 
في سياق األزمة الصحية العالمية، وذلك في احترام تام لإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا 

 .المستجد
، في سن مبكرة، 1956يعد من مواليد مدينة سيدي قاسم عام  وتعلم عبد الخالق بلفقيه، الذي

، أقام أول معرض له في أكادير، قبل أن ي ثري 1979تقنيات المسرح والموسيقى والرسم. وفي عام 
، أطلق الفنان التشكيلي من مدينة بربينيان، 2000مسيرته الفنية بالتكوين والسفر. وفي عام 

 .أخرى بالنكدوك روسيون بجنوب شرق فرنسا، ومواقع أخرى سلسلة من المعارض، تبعتها معارض
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 العودة إلى الجذور لبعث رسالة سالم”.. قلب أبيض“معرض 

 

 العودة إلى الجذور لبعث رسالة سالم”.. قلب أبيض“معرض 
، الذي يعد ثمرة ”قلب أبيض“يعود الفنان التشكيلي عبد الخالق بلفقيه، من خالل معرض  –الرباط 

 .خمسين سنة من العمل الفني والبحث، إلى جذوره ليبعث رسالة سالم
 

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، على هامش هذا المعرض، الذي تنظمه مؤسسة الحسن 
يسعدني كثيرا أن أعود إلى جذوري لتقديم “مين بالخارج، قال السيد بلفقيه، الثاني للمغاربة المقي

 .وينصب موضوعه حول السالم” قلب أبيض“هذا المعرض الذي يحمل عنوان 
 

السالم يعد جزءا من حياتنا اليومية ومن جذورنا “الفرنسي، أن -وأضاف الفنان التشكيلي المغربي
سالم، بالنسبة له، هي أعظم رسالة يمكن أن يوجهها إلى ، مشيرا إلى أن رسالة ال“الثقافية 
 .اإلنسانية

 
أحاول أن أبرز إنسانيتي. لذا يجب أن أتصرف وفقا لذلك وأن أعيش في سالم مع نفسي ومع “وتابع 

 .”اإلنسانية كذلك
 

وبخصوص األسلوب الفني الذي وظفه في هذا المعرض، أوضح الفنان التشكيلي أنه يعتمد مقاربة 
 .رسم الخطي الذي يعد مزيجا بين فن الخط العربي والرسمال
 

ولدى سؤاله عن اللوحة المفضلة لديه من بين أعماله المعروضة، كشف الفنان التشكيلي أن أبرز 
 .”المسيرة الخضراء“عمل له يحمل عنوان 

 
ر على هذه اللوحة، أرى نفسي عندما كنت شابا، حين شاركت في تأطي“وقال في هذا الصدد، 

 .”1975المسيرة الخضراء في عام 



 
ألف  350من خالل هذه اللوحة، أعود إلى كل تلك اللحظات القوية، التي سار فيها حوالي “وأضاف 

 .”مغربي إلى تحرير األقاليم الصحراوية
 

من جهتها، أبرزت فتيحة أملوك، مكلفة بإدارة قطب الفن والثقافة والتواصل بمؤسسة الحسن 
ة المقيمين بالخارج، في تصريح مماثل، أن هذا المعرض يتميز بتنوع وسائل تعبير الثاني للمغارب

 .الفنان التشكيلي بفضل أسفاره حول العالم
 

، إلى نقل ”الديواني“، و ”الزليج”وتابعت أن السيد بلفقيه يسعى، من خالل إبداعاته المختلفة ، كـ
 .”لمرسالة السالم وإظهار الحاجة إلى هذه القيمة في العا

 
وأوضحت السيدة أملوك أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها المؤسسة هذا المعرض، بعد أن تم 

 .خالل أشهر الحجر الصحي (www.e-taqafa.ma) عرضه بشكل افتراضي على موقع
 

نونبر،  5أكتوبر إلى  8، يستضيف هذا المعرض، خالل الفترة الممتدة من ”ضفاف“وأضافت أن رواق 
في سياق األزمة الصحية العالمية، وذلك في احترام تام لإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا 

 .المستجد
 

سن مبكرة،  ، في1956وتعلم عبد الخالق بلفقيه، الذي يعد من مواليد مدينة سيدي قاسم عام 
، أقام أول معرض له في أكادير، قبل أن ُيثري 1979تقنيات المسرح والموسيقى والرسم. وفي عام 

، أطلق الفنان التشكيلي من مدينة بربينيان، 2000مسيرته الفنية بالتكوين والسفر. وفي عام 
 .قع أخرىسلسلة من المعارض، تبعتها معارض أخرى بالنكدوك روسيون بجنوب شرق فرنسا، وموا

 

 

 


