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)كرم دياب(.. جولة في املعرض

من لوحات الشبابالفنانة شريفة دشتي امام لوحاتهاسامي محمد وفتوح الداللي يستمعان الى احد الشباب اصغر فنان مشارك

احدى الشابات املشاركات

من لوحات الشباب اثناء افتتاح املعرض

الفنان ناصر آغا متحدثا للسفير اللبناني بحضور ابراهيم احلجل وجورج حواش

السفير السوري بسام عبداملجيد والسفير اللبناني د.بسام النعماني والقنصل فراس ابراهيم وعلي صويلح وأحمد كيكي والفنان نعسان آغا وعبداهلل ابوراشد

سحر الفن بمعرض ناصر آغا التشكيلي في قاعة بوشهري
لميس بالل

بني خطوط ومساحات وألوان تش����كل بوابات الروح افتتح الفنان 
الس����وري ناصر نعس����ان آغا معرضه الفني في قاعة بوشهري، ضمن 
سلسلة املعارض التشكيلية املنوعة والتي حترص على تنظيمها قاعة 

بوشهري لتقدميها حملبي الفن ومتذوقيه في الكويت.
الفن����ان ناصر اآلغا صاحب جتربة فنية ثرية لها مكانتها في املجال 
التشكيلي السوري، فهو في حالة بحث دائم لتحقيق الدينامية للوحته، 
حيث تلتقي فيها اإلرادة الواعية بالالوعي احلالم مبا يضفي عليها حيوية 
وجماال، فمن خالل ثنايا س����حب السماء النورانية يشرق ما هو مأخوذ 
به ناصر من عشق لألزقة واحلارات الشعبية القدمية، وما تفصح عنها 
م����ن عمائر وحوائط وأحجار محفورة، وللعديد من العناصر املعمارية 
األقواس وعقود ونوافذ وأبواب تعلوه����ا النقوش والزخارف لتضفي 

عليها طابعا مميزا من الروعة واجلمال.
حضر املعرض وفد إعالمي غفير الى جانب عدد من الديبلوماسيني 
تقدمهم السفير السوري بسام عبداملجيد والقنصل فراس ابراهيم وأعضاء 
السفارة السورية الذين اشادوا بتجربة الفنان آغا وأثنوا على ما قدمه 

من لوحات أضاءت جنوم سورية في سماء الكويت.
بدوره اعتبر الناقد التش����كيلي عبداهلل أبوراش����د الفنان ناصر آغا 
واحدا من فرس����ان اللون ومن اكثر املصورين السوريني جرأة ومقدرة 
على توظيف مفرداته وعناصره التش����كيلية في سياق تعبيري واحد 
جامع ملقامات الواقع والتعبي����ر والتجريد مبا يضمنه في لوحاته من 

تعابير وألوان جتسد ما يختلج في نفسه من مشاعر.

اقام مركز لوذان الجنازات الشباب »لوياك« معرض الفن التشكيلي 
االول الذي يقام ضمن انشطة »لوياك« السنوية. قام بافتتاح املعرض 
الفنان الكويتي س���امي محمد واش���ترك فيه ما يقارب من 20 فنانا 
وفنانة،حضره عدد من الفنانني التشكيليني والطلبة الفنانني ومتذوقي 

الفن التشكيلي.
اوضح���ت عضو مجلس ادارة »لوياك« فتوح الداللي أن هذه هي 
املرة االولى التي ينظم فيها »لوياك« معرضا للفن التشكيلي واصفة 

اياه بأنه جتربة ثرية ومميزة.
كما اعرب الفنان سامي محمد عن سعادته بافتتاح املعرض قائال 
انه وجد لدى الشباب الكويتي املشارك مواهب فنية رائعة ولوحات 
معبرة، وأوضح ان املعرض ضم العديد من االعمال املتميزة والتجارب 
الفنية التي تستحق الرصد واملتابعة والتشجيع، منوها مبا وجده 
ف���ي »لوياك« من فرصة اللتقاء مجموعة من الفنانني الش���باب مع 

اجلمهور.
اجلدير بالذكر ان »لوياك« مؤسسة غير ربحية تسعى إليجاد فرص 
مميزة للشباب تطور ش���خصياتهم وتكشف عن قدراتهم االبداعية 

بهدف خلق جيل من القادة عالي الفاعلية.

السفير السوري افتتح المعرض وأشاد بما تضمنه من لوحات رائعة

احدى لوحات املعرضاللوحات نالت إعجاب احلضور

الفنان عادل املشعل كان حاضرا

الفنان ناجي احلاي متابعا

ناصر نعسان آغا أمام احدى لوحاته 

»لوياك« يقيم المعرض األول للفن التشكيلي


