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بـــــيــــــان صـحـفـــي

تلقــت مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر "CDG" ببالــغ الحــزن واألســى نبــأ وفــاة الفنــان التشــكيلي محمــد المليحــي، يــوم األربعــاء 28 
كتوبر يف مدينة باريس الفرنسية. أ

الراحــل كان ُيجســد الحداثــة المغربيــة بــأدق تفاصيلهــا لمــا يزيــد عــن 60 ســنة، وظــل علــى امتــداد هــذه األعــوام أحــد الشــخصيات الرائــدة 
يف مجــال اإلبــداع الفنــي المغــريب، وكان شــخصا ملهمــا، عاشــقا للثقافــة، ذو األفــق الواســع والرؤيــة العميقــة، نجــح مــن خــالل أعمالــه 

الفنية يف ترجمة قيم السخاء والجمال والطابع العالمي.
   

ويســتند الفنــان الراحــل يف تصميــم لوحاتــه التــي تحمــل يف طياتهــا الكثيــر مــن الضــوء واأللــوان، علــى االكتشــاف والتبــادل والتعلــم مــن 
خــالل التجــارب القويــة يف الميــدان عاشــها الفنــان التشــكيلي أثنــاء رحالتــه العديــدة والمعــارض الفنيــة التــي نظمهــا يف مختلــف أنحــاء 
العالــم، انطالقــا مــن مســقط رأســه بمدينــة أصيلــة، إىل مكســيكو ومدريــد، مــرورا بعاصمــة األنــوار باريــس، ووصــوال إىل نيويــورك، ممــا 

جعله سفيرا حقيقيا ساهم يف التعريف ببلده المغرب يف أبرز األوساط الفنية العالمية.

وكان للرواق الفني "Espace Expressions CDG"، يف شــهر مارس 2019، شــرف اســتضافة لوحات محمد المليحي، وهو المعرض 
الذي تم تنظيمه رغبة من السيد عبد اللطيف زغنون، رئيس مؤسسة "CDG"، يف ربط احتفاالت ذكرى مرور 60 سنة على تأسيس 

صندوق اإليداع والتدبير"CDG" باالحتفال بإبداع الفنان الراحل وتألقه وتاريخه الحافل بالعطاء على مدى 60 سنة.

وتــم خــالل هــذا المعــرض االســترجاعي، الــذي ُيعــد أحــد أهــم المناســبات المخصصــة للفنــان الراحــل، تتبــع مســاره الشــامل، مــع مــزج 
التاريخ الفريد لصندوق اإليداع والتدبير الذي رافق المشاريع الُمهيِكلة الكبرى يف المغرب منذ سنة 1959، بالمصير االستثنايئ للرسام 
كــش بمعيــة مجموعــة مــن الفنانيــن المغاربــة  والنحــات الــذي قــام بعــد مــرور عشــر ســنوات، عــام 1969، بعــرض لوحاتــه يف مدينــة مرا

ذائعي الصيت، واللذين وقعوا جميعا بمناسبة هذا المعرض على أول ميثاق للفن المغريب المعاصر.
 

وبهــذه المناســبة، قامــت مؤسســة Fondation CDG بنشــر كتــاب فنــي فريــد مــن نوعــه يعــد شــهادة يف حــق الفنــان الراحــل واعترافــا 
بإســهامه الفنــي المنقطــع النظيــر، كمــا جــاء يف مقتطــف مــن الكتــاب: "إن تكريــم محمــد المليحــي اليــوم هــو تكريــم جــزء مــن تراثنــا الفنــي 

والفكري، ألنه نجح على طول حياته المهنية يف المشاركة يف الكثير من المشاريع التي ساهمت يف إثراء المشاهد الثقافية".

رحــل محمــد المليحــي إىل دار البقــاء، لكنــه تــرك خلفــه تاريخــا حافــال بالعطــاء، ورحلــة مليئــة باإلبــداع، وتراثــا فنيــا ســيظل إىل األبــد مصــدر 
إلهام لألجيال الحاضرة والمستقبلية.

 
وبهــذه المناســبة األليمــة، نعــرب عــن أحــر تعازينــا وصــادق مواســاتنا لجميــع أفــراد أســرة المرحــوم محمــد المليحــي، ولســائر أصدقائــه 

ومحبيه، والمجتمع الفني والثقايف المغريب، الذي فقد برحيل الفنان التشكيلي أحد أبرز أعضائه.
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