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بحضور مجموعة الفنانين التتارستانيين ضمن أول زيارة لهم لبلد عربي

العبداهلل افتتح معرض الفن الروسي: الكويت بحاجة إلى اإلعالم الثقافي ودعمه في الداخل والخارج
لميس بالل

اس����تمرارا ملس����يرة التبادل الثقافي والفني بني 
اجلمعي����ة الكويتي����ة للفنون التش����كيلية واحتاد 
التش����كيليني الروس، افتتح وزير النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهلل مساء االربعاء املاضي معرض 
الفن الروسي لفناني جمهورية تتارستان، وذلك مبقر 

جمعية الفنون بحولي.
حض����ر حف����ل االفتت����اح نخب����ة من الس����فراء 
والديبلوماسني املعتمدين لدى الكويت، اضافة الى 
االعالميني ومجموعة من متذوقي الفنون، عقب جولة 
تفقدية داخل املعرض أعرب الش����يخ العبداهلل عن 
س����عادته بحضور وافتتاح هذا املعرض، حيث اكد 
حاجة البالد لالعالم الثقافي ودعمه ونش����ره داخل 
وخارج البالد، مشيرا الى الدعم احلكومي للنهوض 

باملجاالت الثقافية في البالد. 
وقال الشيخ احمد العبداهلل على هامش افتتاح����ه 
للمع����رض انهم بص����دد االعداد الجتم����اع اللجنة 
احلكومي����ة الكويتية � الروس����ية املشتركة، معلنا 

عن نيته لزي���ارة روسيا الشهر املقبل مع وفد رفيع 
املستوى من املسؤول���ني احلكوميني »لتقوية العالقات 

الثنائية بني البلدين«. 
وأضاف الشيخ احمد العبداهلل ان املعرض عكس 
تطور الفن الروسي من خالل ما عبرت عنه اللوحات 
من تاريخ وحضارة جلمهوريات روسيا االحتادية، 
معربا عن شكره لوسائل االعالم الرسمية واخلاصة 

في تغطية هذه املناسبات الثقافية.
من جهة اخرى، أعرب السفير الروسي لدى البالد 
ألكساندر كينشاك عن سعادته بهذا االفتتاح املتميز 
الذي رعاه وحضره وزير النفط واالعالم، وش����كر 
جمعية الفنون على هذا اجلهد املتميز في التنظيم، 
واعتبر كينش����اك ان هذا املعرض يؤكد قوة وعمق 
العالقات بني روسيا والكويت في مختلف املجاالت، 

خصوصا املجال الثقافي واالبداعي.
وتطرق السفير الروسي الى العالقات الكويتية 
� الروس����ية القدمية والتي تشهد تطورا في الوقت 

الراهن.

من جانبه، قال رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية عبدالرسول سلمان ان املعرض يأتي ضمن 
التبادل الثقافي والفني بني اجلمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية واحتاد التشكيليني الروس.
مضيفا ان اجلمعية أقامت خالل ش����هري يوليو 
واغسطس املاضيني معرض الفن الكويتي املعاصر 
في مدينتي قازان وأوفا في روسيا االحتادية مت خالله 

عرض 60 عمال لعشرة فنانني كويتيني. 
وأوضح انه سبق االتفاق مع 19 فنانا حضر منهم 
عش����رة فنانني من تتارستان لعرض لوحاتهم التي 
بلغت 64 لوحة في املع����رض، مضيفا ان لوحاتهم 
تنوعت في االسلوب واالجتاه واملدارس كالتجريدية 
والرمزية والواقعية والتأثيرية والتعبيرية من خالل 

تناولها للمجتمع والطبيعة الروسية. 
وذكر س����لمان ان هذه الزي����ارة االولى ملجموعة 
الفنانني التتارستانيني لبلد عربي، مبينا ان املجموعة 
الكويتية التي زارت تتارستان الصيف املاضي هي 

الشيخ أحمد العبداهلل في جولة مبعرض الفن الروسيكذلك أول مجموعة عربية تزورها.


