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ولي. وتسلَّم ماطر الجائزة أعلنت مبادرة «تكریم» فوز السعودي الدكتور أحمد ماطر بجائزة «اإلبداع الثقافي» التي تقدم للمثقفین والمبدعین العرب الذین حققوا إنجازات بارزة على المستوى الدُّ
في حفل أقیم في الكویت أول من أمس. 

وطیلة خمسة عشر عاماً أسس ماطر طریقتھ في المزواجة بین أشكال الفن ما حقق لتجربتھ الفرادة في تطویع الفنون المختلفة، وبتعّدد جمالي حدیث یمتثل لرؤاه بالفن التشكیلي وبالتصویر
الفوتوغرافي، والفن األدائي، والتسجیل المرئي. وھو الذي جرى اختیاره عام 2009 في قائمة مجموعة «بیزنس» العربیة كأبرز الّشخصیات العربیة المؤثرة في العالم. 

استطاع ماطر أن یصنع منطقتھ الفنیة الخاصة من محیطھ وأسئلتھ القادمة من جوھر مكونھ الّثقافي، وھو ابن قریة من جنوب السعودیة نشأ فیھا قبل االلتحاق بدراسة كلیة الطب في جامعة الملك
خالد في منطقة عسیر. واشتغل على تخوم ذاكرة ذلك الطفل القادم بدھشتھ األولى، من ثم الفتى والشاب المملوء بمعارف جدیدة لیتماس مع حدود استفھامات اآلخر في الطرف البعید من العالم،

ذلك اآلخر الذي یبحث في حاجتھ للتعرف على تلك الثقافة العربیة واإلسالمیة القادمة من أرض الجزیرة العربیة تحدیداً. وأشارت «مبادرة تكریم» إلى أّن اختیارھا ماطر لجائزة «اإلبداع الثقافي»
كونھ ُیمثل ذلك التفوق الواضح في تحقیق الّطموح وما عكسھ من أدوار ناجحة لدعم الّثقافة العربیة وتقدیم مخزونھا الكبیر إلى العالم واإلسھام في تنشیط دور الفنان وتوسیع آفاقھ. 

واقتنت كبریات المتاحف في أوروبا وأمیركا بعض أعمالھ، ومنھا المتحف البریطاني الذي عرض أحد أعمالھ وھو في الثانیة والعشرین من عمره، حین شارك في معرض «الكلمة في الفن»، ثم
توالت المراكز الدولیة في اقتناء أعمالھ الشھیرة، كمتحف «قوقنھایم» للفنون الحدیثة والمعاصرة في نیویورك. كما اُختیر عام 2016 لرسم لوحة «طریق الحریر» لُیھدیھا ولي العھد األمیر

محمد بن سلمان للرئیس الصیني، لُتجسد عمق عالقة المملكة بالصین، ولھ من المؤلفات «عسیر من السماء» و«مجسمات القرن العشرین وتاریخ الفضاء العام» و«صحراء فاران… التغیرات
الحضریة في العمارة اإلسالمیة». 

ومؤخراً ُعّین ماطر رئیساً تنفیذیاً لمعھد «مسك» للفنون 2017 الذي نشأ تحت مظّلة مؤسسة ولي العھد األمیر محمد بن سلمان «مسك الخّیریة»، وھذا المعھد ُیعدُّ «مركزاً ثقافیاً ُیعنى بالفن
والفنانین ویسعى إلى تشجیع المواھب الفنیة الّشابة المحلیة في المملكة واالرتقاء بالفنون السعودیة والعربیة وتمكین التبادل والحوار الّثقافي العالمي». 

وقال ماطر عن الجائزة إّنھ بھذه الجائزة ُیعید «الفضل لمخزون األرض العربیة ثقافیاً وجمالیاً»، ووصف تلك األرض بأّنھا «مھد الحضارات ومنھل اإللھام ومنھا حفر اإلنسان العربي معارفھ
واستقى لطیر مخیالھ حكایات األساطیر واختّط لمسیرتھ دروب األثر الُكبرى وابتنى لطموحھ معارج تفوق العادي والمتاح حتى ُینجز كلّ ھذا الضوء في تاریخ البشر»، مشیراً إلى أّن الثقافة العربیة

لیست «ربیبة حضارة أُخرى أو ولیدة تقلیٍد أو خدیجة جغرافیا تتقاسمھا أمم غریبة، وإّنما ھي نتاٌج حقیقي لطینھا العریق في التاریخ والّضارب في الزمن». وھو ما جعل الفنون بمختلف أشكالھا
في الوطن العربي، حسب كلمتھ، «تقوُم على أساٍس متیٍن من تلك األصالة البالغة في التجّذر وعلى أثٍر عمیٍق من التجارب واإلنجاز الفذ لإلنسان العربي».
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