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فن تشكيلي

وهوايات

مختارات من الفن اإليراني المعاصر على جدران قاعة بوشهري
نظمت قاعة بوشهري للفنون معرضا بعنوان 
»مخت���ارات من الفن اإليراني املعاصر« حتت 
رعاية د. سليمان العسكري عرضت فيه أعماال 
خلمس���ة فنانني هم: هانيبال اخلاص، ناصر 
عزيزي، مرمي طواف، سميرة نوع برست وياسر 
يعقوب زادة، ميثلون بعض االجتاهات الفنية 

في احلركة التشكيلية املعاصرة في ايران.
والفنون التشكيلية االيرانية قريبة الينا 

ويسهل علينا االحساس بها، وادراك جوانبها 
الثرية، فنحن نشارك أهلها في نفس العقيدة 
اإلسالمية السمحة التي شكلت وجداننا جميعا، 
وتربطنا بهم وشائج اجليرة والصداقة وتبادل 

املنافع على مر العصور.
والفن االيراني ضارب بجذوره في اعماق 
التاري���خ، امتزج التراث العربي بالفارس���ي، 
واغنى كل منهم اآلخر فك���را وثقافة، ولبس 

الفن االيراني ثوب االسالم العظيم الذي قدم 
للحضارة االنسانية الشيء الكثير.

وكما كان اليران هذا التاريخ الطويل العريق 
فإن لها اليوم حاضرا فنيا وثقافيا زاهيا ينم عن 
رهافة حس، وعن ذائقة فنية راقية، وقد نالت 
الفنون االيرانية املعاصرة، في االونة االخيرة 
شهرة واسعة في شتى أنحاء العالم، وتبوأت 
حركتها التشكيلية مكانة عالية وحظيت بسمعة 

طيبة في احملافل واملع���ارض الفنية الدولية 
واملزادات العاملي���ة، وكان ذلك بفضل ظهور 
أجيال من الفنانني اقدمت على الدراسة الفنية 
بجدية، وإعدادهم في مدارس ومعاهد متخصصة 
أدى لتقدمهم وتطورهم املس���تمر، وقدرتهم 
التنافسية في املزادات العاملية والطلب املتزايد 
على انتاجهم التش���كيلي متجاوزين منطقة 

الشرق األوسط الى املستويات العاملية.

احتفلت مظلة العمل الكويتي 
»معك« بالتعاون مع مجموعة سامي 
محمد للفنون التشكيلية بالذكرى 
العاملي  السنوية إلصدار اإلعالن 
حلقوق االنسان، عبر عقد ورشة 
للرسم شارك فيها عدد من الفنانني 
التشكيليني حتت عنوان »لإلنسان 
حقوق«، وانطلقت الورشة بحضور 
جمع من الفنانني واملهتمني اضافة 
الى عدد من االطفال الذين كان لهم 

نصيب في املشاركة بالرسم.
وفي ختام الورشة اعلنت جلنة 
التحكيم عن ف����وز كل من الفنان 
الرويح  التش����كيلي عبدالرحمن 
والفنانة التشكيلية جنان خسروه 
والفنانة التشكيلية وداد املطوع، 
عن فوزهم بجائزة الورشة التي 
قدمها أمني عام مظلة العمل الكويتي 
الفنان  الرش����يد بصحب����ة  أنور 

التشكيلي سامي محمد.

وقال الرشيد بهذه املناسبة ان 
املظلة تفتح ابوابها للشباب املبدع 
الذي يريد ايصال رسالته عبر 
الفن التشكيلي للمجتمع، ويناقش 
بريشته وألوانه قضايا عدة من 

ضمنها حقوق االنسان.
ومن جانبه تقدم الفنان سامي 
محمد بش���كره اجلزي���ل نيابة 
الفنانني املش���اركني وعلى  عن 
تبني املظلة الشباب واملساهمة 

املس���تمرة من قبلها في جميع 
القضايا واملواضيع.

وعلى هامش الورشة كرمت 
املظل���ة الفنان س���ام���ي محمد 
بتقدمي األمني العام للمظلة انور 
الرش���يد درعا تذكارية، تقديرا 
وعرفان���ا للفن���ان امللت��زم بقضية 
اإلنسان ودعمه الدائم للشباب، 
الدولية  وألعماله ومش���اركاته 
ألنه يعتبر من خيرة سفراء الفن 

التشكيلي الكويتي.
وش���ارك في ورش���ة الرسم 
عدد من الفنانني التشكيليني هم: 
محمد الش���يباني � وداد املطوع 
� جنان  الرويح  � عبدالرحم���ن 
خس���روه � حصة البكر � هيثم 
جوهر � خديجة البهاويد � هاشم 
حاجية � نسيبة املنيس � شيماء 
الش���هاب � هدى حبيب � إسراء 

شمس الدين.

»معك« تحتفي باليوم العالمي لحقوق اإلنسان بتكريم الفنان سامي محمد

إعداد: زينب ابو سيدو

الفنانة جنان خسروه تتسلم جائزة الورشةالفنان سامي محمد يتسلم جائزته

مجموعة من الفنانات خالل الورشة

لوحة جنان خسروه

صورة جماعية للمشاركني يتوسطهم أنور الرشيد وسامي محمد

من لوحات املعرض من لوحات املعرض د. سليمان العسكري والسفير اإليراني علي جنتي ضمن احلضور

عمل للفنان ناصر عزيزمن احلضوروجه يطالع وجهاًمن لوحات املعرض

)أحمد باكير(


