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«حائط التأمل»

معرض للصور الفوتوغرافية للمصور هانس سيلفستر
تم تمديد ُم ّدة المعرض إلى يوم الثالثاء  31يناير 2017

حقــق معــرض الصــور الفوتوغرافيــة «حائــط التأمــل»
للمصــور هانــس سيلفســتر  ،المعــروض فــي كروكوبــارك
أكاديــر منــذ  4نونبــر  2016فــي إطــار الكــوب  22الــذي
انعقــد هــده الســنة فــي المغــرب ،نجاحــا كبيــرا .نظــرا
لإلقبــال الكبيــر للــزوار علــى المعــرض ،و البصمــة اإليجابيــة
الــذي حققهــا الكــوب  22فــي توعيــة المواطــن ،قــرر
طاقــم كروكوبــارك تمديــد المعــرض إلــى يــوم الثالثــاء 31
يناير .2017
«حائــط التأمــل» معــرض يعالــج إشــكالية االحتبــاس الحراري
مــن خــال ريبورتــاج مؤلــف مــن  30صــورة ملتقطــة مــن
مختلــف أنحــاء العالــم ،صــور تبعــث علــى التأمــل و التفكير
مليا فيما آلت إليه أحوال الكوكب.
يتوخــى الناشــط البيئــي الــدؤوب «هانــس سيلفســتر» مــن
خــال هــذا المعــرض إلــى تعريــف الجمهــور ،مــن مصوريــن
محترفيــن و هــواة ،باالختــال الــذي يشــهده الواقــع البيئــي
علــى المســتوى العالمــي .و باختيــاره حديقــة كروكوبــارك
الســتضافة هــذا المعــرض ،يجــدد «هانــس سيلفســتر»
ثقتــه بهــذه المؤسســة التــي ســبق لهــا و أن اســتضافت
بنجاح معرض «الرجال الزهور».
ولــد المصــور والناشــط البيئــي هانــس سيلفســتر فــي
الثانــي مــن أكتوبــر ســنة  1938بمدينــة لــوراخ بألمانيــا ،و
كهديــة لعيــد ميــاده الرابــع عشــر قــدم لــه والــداه آلــة
تصوير ،و منذ ذاك أولع بفن التصوير.
جــاب هانــس سيلفســتر القــارة األوروبيــة ومختلــف أنحــاء

العالــم بحثــا عــن مواضيــع لريبورتاجاتــه ،و كانــت أعمالــه
دائمــة الصلــة بقناعاتــه اإليكولوجيــة و مســتمدة مــن
شغفه بالطبيعة.
أصبــح هانــس سيلفســتر فــي  1965عضــوا بوكالــة الصــور
المرموقــة «رافــو» (حاليــا وكالــة رافــو -غامــا) و ذاعــت
شــهرته فــي األوســاط الفنيــة بعــد صــدور ريبورتاجــه حــول
منطقــة الكامــاركا الفرنســية و خــول لــه هــذا النجــاح
مواصلــة مســيرته المتألقــة ،فتعــددت اإلصــدارات و
األعمــال التــي خلــد فيهــا بعدســته مشــاهدا مــن العالــم
بأســره :األمريكيتــان ،اليابــان ،البرتغــال ،مصــر ،تونــس،
هنغاريــا ،إيطاليــا ،إســبانيا ...و كانــت كل أســفاره تتكلــل
بإصــدارات و ألبومــات صــور تنشــر عــادة بالمجلــة المختصــة
« جيــو « .و انطالقــا مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي ،اتســمت
أعمالــه بهاجــس الدفــاع عــن البيئــة والتنديــد باألخطــار
المحدقــة بهــا :انكمــاش المســاحات الغابويــة ،األمطــار
الحمضيــة ،اإلســتغالل الزراعــي المفــرط ،تلــوث المــاء
والهواء و التربة.
عرضــت أعمالــه فــي كبريــات صــاالت العــرض و األروقــة
الفنيــة (طوكيــو ،نيويــورك ،ســاو باولــو )...و حظــي هانــس
سيلفســتر بشــرف عــرض أعمالــه خــال القمــة العالميــة
للمناخ COP 21المنعقدة مؤخرا بباريس (نوفمبر .)2015
مــازال العطــاء الفنــي لهانــس سيلفســتر مســتمرا ومــازال
هذا األخير مقيما منذ  1960بقرية غورد جنوبي فرنسا.
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