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فكرة تُنظم ألول مرة في الكويت بهدف دعم الفنانني الشباب

»دن غاليري«.. مساحة للفن واإلبداع

التحضير الفتتاح الغاليري 
منذ 6 أش����هر وب����دأ العمل 
مبع���ارض وورش صغيرة 
وصوال الى الغاليري بشكله 
احلال���ي الذي ل���ن يعرض 
لوحات الفنانني فقط، وامنا 
ايضا سيقيم الورش والدورات 

بشكل مستمر.
الت���ي  اللوح���ة  وع���ن 
يعرضها ف���ي الغاليري قال 
إنها من مجموعته لشخصيات 
بورتري���ه بش���كل خيال���ي 
يس���تخدم فيها م���واد غير 
العمل وتعبر  ف���ي  تقليدية 
الغاضب  اللوحة عن وضع 
ال���ذي يص���ل الى ح���دوده 

القصوى في غضبه.
من جهت���ه، متنى الفنان 
التش���كيلي عض���و الفريق 
عمران أمير ان يكون املعرض 
احلالي خطوة أولى وبداية 
مشجعة ملعارض »دن« املقبلة 
س���واء على الصعيد احمللي 
الى  العاملي، الفتا  والصعيد 
ان اللوحة التي يشارك فيها 
التجريدية  هي من أعمال���ه 
التي تطل���ق العنان لأللوان 
للتعبير عما ميكن ان يتخيله 

املتلقي.
بدوره���ا، قال���ت عضو 
الفريق الفنانة التش���كيلية 
مليا الغريب انها تشارك في 
املعرض بلوحة حتت عنوان 
»أفرودايت« وهي إلهة اجلمال 
وتضع فيها رؤيتها للجمال، 
الفت���ة الى تقني���ة مختلفة 
تستخدمها في عملها، متمنية 
ان يحقق الغاليري التطلعات 
التي وجد من أجلها بتطوره 

وتوسعه نحو العاملية.
الفنان التش���كيلي عضو 
دن غالي���ري فيص���ل جنف 
انه يشارك بلوحة  الى  لفت 
جتسد الصراع الطبيعي بني 
اإلنس���ان والطبيعة، معربا 
عن سعادته بحجم احلضور 
الذي واكب افتتاح الغاليري، 
ما يدل على اهتمام الشباب 
بالفن والفنانني ويعطي دافعا 
لهؤالء لالستمرار والتطور 

واإلبداع.
الفنان  بدوره، يش���ارك 
التشكيلي زيد العبيد مبنحوتة 
حتت عنوان »الالس���تقرار« 
التغيير هو  ان  للداللة على 
الثابت في احلياة،  الش���يء 
الفتا الى ان الغاليري يعتبر 
إلى  مشروعا شبابيا يهدف 
إحداث نقلة كبيرة في الكويت 

مبا خص الفن التشكيلي.
ومن جهته، ق���ال الفنان 
أحمد احلواج انه يسعى من 
خالل اش���تراكه كعضو في 
الغالي���ري إلى التعرف على 
الفنانني الشباب وذوي اخلبرة 
واالس���تفادة منها وتعريف 
اجلمهور على هذا الفن بشكل 
مميز، الفتا ال���ى ان لوحته 
ألوان  تعتمد على مجموعة 
بأساليب مختلفة ومساحات 
معينة تظهر بعض التعابير 
التي تسمح للمتلقي بأن يراها 

على هواه.

وضعت ل� 5 سنوات مقبلة، 
الفتا الى ان الغاليري يسعى 
إلقامة متحف فني خالل ال� 

10 سنوات املقبلة.

أعضاء »دن غاليري«

الفريق فقد  أما أعض����اء 
متنوا ان يش����كل الغاليري 
فرصة حقيقية تدفعهم نحو 
التطور واإلب����داع إذ عبرت 
التش����كيلية نور  الفنان����ة 
عبدالغن����ي عضو في فريق 
»دن« عن تفاؤلها مبا سيقدمه 
الغاليري للفنانني األعضاء 
فيه، كونه فكرة جديدة في 
الى تشجيع  الكويت تهدف 
الفنان����ني الش����باب وإيجاد 
مس����احة لعرض إبداعاتهم، 
متمنية ان يستمر هذا العمل 
الذي يخ����دم الفن والفنانني 

الكويتيني.
وقال����ت انها تس����توحي 
الواقع املعاش  لوحاتها من 
ومن أي فكرة ممكن ان متثل 
مادة فني����ة ألعمالها، الفتة 
الى ان اللوحة التي تشارك 
بها ف����ي الغاليري تعبر عن 

االنسجام.
الفنان  أما عض����و »دن« 
عبداهلل الزيد، فقال انه يجري 

وعلى اس����تعداد الستضافة 
الفنانني م����ن داخل وخارج 
الكوي����ت إلقامة معارض او 
له����م ولعرض  ورش فنية 

إبداعاتهم وأعمالهم.
اللوحة  وعن موض����وع 
التي يشارك بها في املعرض، 
قال إنها نت����اج تطور عمله 
على م����دى 18 عاما في الفن 
التش����كيلي، الفت����ا الى انه 
اجته الى دراسة اللون الذي 
هو عبارة عن رس����الة دون 
استخدام عناصر معينة وامنا 
إيصال رسالة وشعور معني 
من خالل مزج ألوان معينة، 
مشيرا الى ان غالبية األلوان 
التي تطغى على لوحاته اللون 
البنفسجي وهو ناجت للخليط 
األحم����ر واألزرق وتوظيف 
باقي األل����وان مع هذا اللون 
لتعطي رسالة وفقا ملا يراها 

املشاهد .
املنس����ق العام للغاليري 
الفنان التشكيلي حسني دكسن 
الى توجه دن لتنظيم  لفت 
سيمبوزيوم، سيشارك فيه 
الدول  20 فنانا من مختلف 
العربي����ة باإلضافة الى عدد 
من املش����اريع التي س����يتم 
العمل عليها على مدى خطة 

وتشجيع الشباب على اإلبداع 
والتميز وإيجاد فرصة ومكان 

مناسب لعرض إبداعاتهم.
ب����دوره، قال مس����ؤول 
العالقات العامة في غاليري 
دن الفنان التش����كيلي أحمد 
الغاليري يهتم  جوه����ر إن 
بالفنانني من اجليل الشباب 
وقد بدأ بورشة عمل وصوال 
ال����ى وجوده حاليا بش����كل 
العامة  رس����مي، والفك����رة 
منه انه ب����دل ان تكون هذه 
املجموعات الشبابية تتبع 
جله����ة رس����مية أو إلدارة 
حكومي����ة أو غير حكومية، 
فإنه����ا تنتمي الى هذا املكان 
دون التقي����د بضغوطات قد 
متنع الفنان من اإلبداع أحيانا، 
ما يعطيه هامشا من احلرية 

في الطرح الفني املبدع.

أساليب فنية مختلفة

ولف����ت ال����ى ان الفنانني 
الغالي����ري  ال����ى  املنتم����ني 
لديهم أس����اليب مختلفة في 
تق����دمي أعماله����م فمنهم من 
ينتمي لألس����اليب احلديثة 
وآخرون للفن الكالس����يكي 
التقلي����دي، مش����يرا الى ان 
الغاليري مفت����وح للجميع 

الغاليري في »الشويخ ماركت« 
بدأ بفكرة نابعة من مجموعة 
من الفنانني الش���باب بهدف 
عرض أعمالهم باإلضافة الى 
استضافة فنانني من خارج 
الفريق من الكويت وخارجها، 
مشيرة الى ان الفريق يتكون 
من 12 فنانا وفنانة من ذوي 

األساليب الفنية املختلفة.
ال���ى ان معرض  ولفتت 
الذي  الش���طي  الفنان خالد 
الغالي���ري في  اس���تضافه 
افتتاحه ضم 12 لوحة فنية من 
إبداعاته عدا عن 12 لوحة فنية 
و4 منحوتات ألعضاء الفريق 
الذين عرض كل منهم أعماله 
بأس���لوبه اخلاص وبفكرة 
معينة وضعها على لوحته 

بأسلوبه الفني.

األنشطة المستقبلية

عن األنشطة املستقبلية 
الرش���يد  للغالي���ري قالت 
إنها متنوعة بني املشاركات 
واملعارض اخلارجية، مشددة 
على ان املشروع غير ربحي 
وإمنا فقط لعرض املشاريع 
الفنية ومش���اركة اآلخرين 
الش���باب  الفنانني  بتجارب 
املشاركني واحتضان أعمالهم 

دارين العلي

شهدت »شويخ ماركت« 
األسبوع املاضي افتتاح »دن 
غاليري« وهو املعرض األول 
من نوع���ه في الكويت الذي 
يه���دف إلى تش���جيع ودعم 
الفنانني التشكيليني الشباب 
وإيجاد فرصة لهم ومساحة 
لع���رض إبداعاته���م الفنية 
على اجلمهور بأسلوب راق 

ومعاصر.
ويتألف فريق الغاليري من 
12 فنانا وفنانة من املبدعني 
الشباب الذين يأملون الكثير 
من وراء نش���اطهم في »دن 
غاليري« الذي سيعملون على 

توسعته وصوال للعاملية.
وق���د صاح���ب االفتتاح 
استضافة الفنان خالد الشطي 
في معرض منفصل، وهو ما 
قالت عنه مسؤولة التنظيم 
العنود  في »دن غالي���ري« 
الرشيد إن هناك توجها لدى 
إدارة »دن« في اس���تضافة 
الفنانني احملليني والعامليني 
في معارض وورش مصاحبة 
ملا هو معروض في الغاليري 

من أعمال ألعضاء الفريق.
وأضافت الرشيد ان افتتاح 

)هاني الشمري( صورة جماعية للفنانني مؤسسي غاليري دن مع الفنان خالد الشطي  لقطة جماعية للفنانات التشكيليات 
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الرشيد: فريق 
الغاليري يتألف 

من 12 فنانًا وفنانة 
من املبدعني 

الشباب يعملون 
على توسعته وصواًل 

للعاملية

جوهر: فنانو 
الغاليري يتنوعون 

بني األساليب 
احلديثة والفن 

الكالسيكي 
التقليدي

حضر رئيس قسم اإلعالم 
في جامعة الكويت د.ياسني 

الياسني حفل االفتتاح وعبر 
عن سعادته بزيارة املعرض 

الذي ينم عن إبداع شباب الفن، 
الفتا الى ان الشباب عبر هذه 

املشاريع بدأ يعتمد على نفسه 
وعلى إمكاناته إلظهار ما ميكن 

ان يقدمه من إبداع الى العالم.
ولفت الى ان ما يدور حولنا 
من مشاكل في العالم العربي 

يجعلنا بحاجة الى فسحة 
للخروج عن دائرة السياسة 
والدخول في الفن واإلبداع 

واالطالع على قدرات الشباب 
وقدراته الفنية واالبداعية 

ومتنى ان يكون هذا الغاليري 
نواة لعدد آخر من الغاليريات 

واألعمال املشابهة التي تساهم 
في تطوير النشاط الفني 

احمللي.
وقال الياسني إن اإلبداع هو 

الذي يبقى على مر العصور، 
الفتا الى انه سيتم طرح هذه 
األنشطة على مديرة اجلامعة 

ملا لها من أهمية في تنمية 
احلس الفني الشبابي لدى 

الشباب بهدف تبنيها من قبل 
كلية اآلداب التي تختص بهذه 

األمور أساسا.

الضيف املصاحب الفتتاح 
الغاليري كان الفنان خالد 

الشطي الذي عرض مجموعة 
من لوحاته املميزة، حيث لفت 

الى انه املعرض اخلامس له، 
مشيرا الى ان بدايات غاليري 

»دن« مشرفة والظاهر من 
احلضور خالل حفل االفتتاح 

الذي متيز بالتعدد والتنوع 
حملبي هذا الفن اجلميل.

وعن لوحاته لفت الى انها 
تتألف من 12 لوحة عنوانها 

»املرأة والطير« باإلضافة 
الى منحوتتني يغلب عليهما 
اللون الذهبي لتتماشى مع 

عنوان معرضه »قيراط« الذي 
يستخدم ملعايرة الذهب، 

مشيرا الى استخدامه توليفات 
لونية مع العناصر.

وأعرب الشطي عن إميانه 
بنجاح هذا الغاليري، مشيرا 

الى ان إدارة »دن« تعمل على 
التوسع من ورش ومعارض 

محلية لفنانني محليني وعرب 
وخليجيني الى املشاركات 

اخلارجية ملواكبة املعاصرة 
التي تعني ان هناك فنا فوق 

الطبيعة وغير عادي نحاول ان 
نصل إليه ونحن في منتصف 

املشوار نحو حتقيق ذلك.

الياسني: سنقترح 
على مديرة اجلامعة تبني 

مشاريع الشباب اإلبداعية

الفنان خالد الشطي 
شارك بـ »قيراط«


