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كيمياءضحية رحلة عمرمن أعمالها

شيماء عزيز من أعمالها

وفد الكويت مع عدد من الفنانني الروس

الوفد الكويتي يزور كلية الفنون بروسيا االحتادية

الوفد الكويتي في افتتاح املعرض

لقاء الوفد مع نائب رئيس جمهورية تتارستان في روسيا

شخوصها مصنوعة بالحبر المخفف والماء الصافي دون تخطيط

شيماء عزيز فنانة عارفة باألصول الفنية، 
تكتنز موهبة وخبرة، حيث يتهادى الشكل من 
دون أن يتراخى، واذا كان من سبب، فهو توازن 
املضمون واجلسد، كل لوحة حتتضن شكال يشبه 
املرأة، كل لوحة لها ترصيعها البالغي الذي ال 
يكتفي بغواية اجلسد، بل يجمله جتميال لونيا 
بديعا، هو من تقاسيم الشكل، فال تولد لوحة 
اال وهي مرتدية من األثواب واألشكال أجملها، 
وكأن اللوحة حتتضن أعمار املرأة، الشفافية 

اللونية والرقة حاضرة في كل اللوحات.
وجدت الفنانة في األكواريل او  احلبر مادة 
اقرب الى الذات، كما تقول وهي مادة ال ميكن 
تالش���يها او املغامرة فيها، هي ترسم من دون 
تخطيط شخوصها، مصنوعة باحلبر املخفف، 
واملاء الصافي م���ن دون ان تخطط، بل تترك 
التعامل مع أسطح لوحاتها للمفاجأة وسرعة 
التعرف لديها حتتوي على املصادفات وترغمها 

لتكون جزءا حيويا من العمل.
أجساد شيماء عزيز تقف وتتحرك في الهواء، 
عارية، وحيدة، حاضنة، تتكئ على ال ش���يء، 

ساكنة، منطوية على ديناميكية داخلية، رغم 
وقفاتها اإلغريقية، التي ميكن ان تذكر بروح 
الرس���م األكادميي، ببقايا مالمح هللينية، أي 
غائرة في مصريتها، كوجوه الفيوم التي تنتمي 
اليه، تعوم في مائها اخل���اص وحبرها الذي 
يعكس صورة الرس���امة ذاتها، بحسها الفني، 

وسط عالم هالمي صاخب ومعقد.
هي الكينونة رسمتها الفنانة لتعبر من خاللها 
عالم املرأة، املرأة املسكينة التي ترتدي ثوبها 
األسود، وتخاف اجلنوح الى املكان اخلطأ، فنانة 
متتلك لغة التشكيل وحفنة من ألوان تقودها الى 
الواقع الذي ترفضه وتستبدله بأفكار مفاهيمية، 
مبالمح معتمة، تؤكد حضور هذه املرأة، لكنه 

حضور األنثى اخلائفة من املجتمع.
تقول عزيز: إن س���وق الفن التشكيلي في 
مصر ليس له صفة او مالمح محددة فهو سوق 
فوضوي تس���يطر عليه اسماء بعينها، فضال 
عن وجود احتكار ألسماء فنانني معروفني عن 
طري���ق عدد من قاعات العرض الفنية، كما ان 
وزارة الثقافة ليست لها عالقة بالشباب الفنانني 

باستثناء بعض االحتفاالت التي يدعون الشباب 
اليها، من وقت آلخر، في حني ان الوزارة كانت 
تقدم منح تفرغ للفنانني الشباب حتى يقدموا 

إبداعاتهم.
وتضيف: ان الشباب الفنانني يحفرون في 
الصخر حتى يثبتوا وجودهم في السوق، فال 
أحد يقدم لهم دعما، والش���باب يحتاجون الى 
رجال أعمال او بنوك او مؤسسات ترعاهم حتى 

يتخلصوا من املعاناة املادية.
أقامت عزيز 3 مع���ارض خاصة بالقاهرة، 
وش���اركت في 13 معرضا جماعيا ومهرجانني 

اثنني، كما شاركت في معرضني دوليني.
لها مؤلفات وأنشطة ثقافية هي: ورشة عمل 
عن استخدام امليديا املختلفة مع فنان اردني، 

بكلية الفنون اجلميلة باالقصر.
تعاونت مع شاعر تركي في رسم وتصوير 
زيتي وكتب في الشعر في اسطنبول، وتعاونت 
مع فنانة أملانية بالرسم بالطباشير على االسفلت 
خلف معبد االقصر واحلفر على مناضد خشبية 

بالساقية الثقافية بالقاهرة.

مت افتتاح معرض الفن الكويتي املعاصر في تتارستان بروسيا 
االحتادية حتت رعاية نائب رئيس الوزراء، ووزيرة االعالم الروسية 

في مدينة قازان.
تكّون الوفد الكويتي برئاسة رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية عبدالرسول سلمان من الفنانني اعضاء اجلمعية وهم: خالد 
الشطي، مي النوري، سليمان حيدر، احمد جوهر، فريدة البقصمي، 

اسعد بوناشي، احمد دشتي، هاشم الشماع، عبداهلل العتيبي.
وقد حضر املعرض عدد من الديبلوماسيني واملسؤولني في مدينة 
قازان في روسيا االحتادية الى جانب الفنانني والزوار وجمهور غفير 

من محبي الفن ووكاالت االنباء احمللية والدولية والصحافة.
ويأتي هذا املعرض في اطار التبادل السياس���ي والثقافي والفني 
بني البلدين، بهدف دعم وتعزيز التواصل بني الفنان الكويتي والفنان 
الروسي مبشاركة اعضاء اجلمعية ب� 51 لوحة فنية، لتمثيل الكويت، 

ويعتبر هذا املعرض هو اول معرض عربي يقام في هذه املنطقة.
وقد القى رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التش���كيلية ورئيس 
احتاد جمعيات الفنون التشكيلية اخلليجية ورئيس الرابطة الدولية 
للفنون عبدالرسول سلمان كلمة بهذه املناسبة جاء فيها: هذه احملاوالت 
هي مبنزلة دعوة الى تأصيل التراث احلضاري اجلمالي، واستلهام 
الوحدات احلسية والبنائية بتقنني معاصر يراعي االبعاد النفسية 
والفكرية النسان املنطقة، ويتحاور مع العالم اخلارجي بهوية محلية 
صميمة، كانت احد االس���باب التي ادت الى دخول الفن التش���كيلي 
الكويتي مرحلة متقدمة في التصعيد والشمولية االجتماعية وشهدت 

هذه املرحلة نشاطا فنيا متزايدا من خالل املعارض املستمرة.
واضاف: تأتي اقامة هذا املعرض تدعيما الواصر التعاون الثقافي 
املثمر والبن���اء مع الفنانني في روس���يا االحتادي���ة ليؤكد حرص 
اجلمعية باعتبار الفن التش���كيلي احد اهم روافد الثقافة ملا يحمله 
من اش���عاع لالحس���اس اجلمالي والتعبير عن القيم االصيلة ذات 

االبعاد االنسانية.
وضمن انش���طة معرض الفن الكويتي املعاصر اس���تقبل نائب 
رئيس جمهورية تتارستان في روسيا االحتادية الوفد الكويتي في 
قصر الكرملن اجلمهوري حيث اشاد نائب الرئيس باملستوى الفني 
املتطور للفن الكويت الذي يتمتع بالتنوع في االساليب احلديثة الذي 
يدل على االهتمام احلكومي بالف���ن والفنان الكويتي، كما اكد على 
االستمرار في مثل هذه العالقات بني الفنانني في البلدين، وقال اننا 
فعال بدأنا بالعالقات السياس���ية والتجارية بني الكويت وجمهورية 

تتارستان.
وتقدم الفنان عبدالرس���ول س���لمان رئيس الوفد بالشكر لنائب 
الرئيس على اهتمامه وجهود املس���ؤولني ف���ي اجناح هذا املعرض 
الذي يعتبر اول نشاط عربي في هذه املنطقة ويحسب للكويت هذا 
االجناز االول من نوعه. كما ق���ام الوفد الكويتي بزيارة العديد من 
اس���توديوهات وورش الفنانني التش���كيليني واطلع على االساليب 
واالجتاهات في روس���يا االحتادية، وقد ناقش���وا العديد من قضايا 
الفن، وكذلك تناولوا املفاهيم احلديثة وكيفية االستفادة من احلضارة 
الش���رقية، كما زاروا كلية الفنون اجلميلة واطلعوا على اقس���امها 
واعمال الفنانني وذلك برفقة رئيس الكلية الذي اشاد بالفن الكويتي، 
وكذلك بالتنوع في االجتاهات املعروضة، واكد على ضرورة مثل هذه 
اللقاءات بني الفنانني في البلدين الشقيقني والتي تساهم في تطوير 

الثقافة البصرية وتوطيد العالقة بني الفنانني.

عزيز: وجدت في الحبر مادة أقرب إلى الذات

51 لوحة فنية تشكيلية تمّثل الكويت في روسيا االتحادية

إعداد: زينب ابو سيدو


