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البقصمي تتوسط الفائزتني معها باجلائزةالفنانة ثريا البقصمي تتسلم جائزتها من د.اليوس

جائزة »نيڤو« الهنغارية للجودة الفنية للبقصمي
حصلت الفنانة التشكيلية والكاتبة الكويتية ثريا البقصمي 
على جائزة »نيڤو« الهنغارية للجودة الفنية لعام 2010 وذلك 
ع���ن نتاج عملها الفني التش���كيلي »منطقة حم���راء« والذي 
أجنزته خالل فترة نشاط املعسكر الفني التشكيلي في امللتقى 
الفني هايدوش���اكي ال� 47، والذي تأس���س عام 1964 مبدينة 
»هايدبوس���رمني« الهنغارية، وشارك فيه 14 فنانة وفنانا من 

البرازيل وصربيا ورومانيا وهنغاريا والكويت.
وفي نهاية امللتقى الذي استمر ملدة اسبوعني أقيم معرض 
فني لألعمال املنجزة في املركز الثقافي ملدينة هايدبوس���رمني 
حيث وزع���ت جلنة التحكيم ومحاف���ظ املدينة اجلوائز على 

الفائزين بجائزة »نيفو« للجودة الفنية.
وذكر الناقد التش���كيلي ورئيس جلنة التحكيم د.فاسكول 
الي���وس ان أعمال الفنانة ثريا البقصمي حتوي عوالم علوية 
حتتلها ش���خوص أنثوية مفعمة باحليوية لها امتداد لعوالم 
سفلية تس���بح في منطقة حمراء مشحونة بالرموز املوروثة 

والعقائدية.
وعبرت البقصمي عن فرحته���ا بهذا الفوز واجلائزة التي 
تضاف لنجاحاتها السابقة، وذكرت ان العملني اللذين شاركت 
بهما في معرض امللتقى التش���كيلي هما امتداد لتجارب فنية 

سابقة بدأتها في ملتقى الفنانني األوروبيني بأملانيا.

تعش���ق كل امرأة إضفاء 
المزيد من التألق على ثيابها 
ومظهره���ا الخارجي، ولهذا 
تفخر »اليف ستايل � سنتر 
بوين���ت«، وجهة التس���وق 
الكوي���ت،  ف���ي  المتكامل���ة 
بتقدي���م تش���كيلة حصرية 
الرائعة  من اإلكسس���وارات 
م���ن »أدور إكسكلوس���ف« 
و»س���وزي س���ميث � لندن 

لصيف 2010«.
الفض���ة  وابت���داء م���ن 
البراقة والمعلقات المزخرفة 
بالكرس���تال ولي���س انتهاء 
باألساور والحلقان األنيقة، 
الجديدة  التشكيلة  تقدم لك 
مجموع���ة رائع���ة تح���ول 
مظهرك وثيابك الى األجمل، 
وتأتي إكسسوارات »سوزي 
س���ميث« بألوان قوس قزح 
الزاهية والبراقة باإلضافة الى 
األلوان الفاتحة والرقيقة في 
أشكال وخامات فريدة لطلة 
أنيق���ة خالل ه���ذا الصيف، 
وتتميز المجموعة بتصاميمها 
العصري���ة والعملي���ة ف���ي 
آن واح���د والت���ي تمنح���ك 
السهولة واالنس���يابية في 
الحركة، وتش���مل التشكيلة 
المتنوعة ايضا االخضر الفاتح 
الزاهي  والداكن والزه���ري 
واألزرق السماوي، مع األلوان 
الترابي  المرجانية واألصفر 

الدافئ. 
جهزي نفسك لالستمتاع 
بهذا الصيف وقومي بزيارة 
اي من ف��روع »سنت��ربوينت« 
في الري، السالمي��ة، حولي، 
الفحيحيل،  الكويت،  مدينة 
الفنط���اس،  أو  الجه���راء، 
لالستفادة من أروع عروض 

هذا الموسم.

تشكيلة إكسسوارات 
رائعة حصريًا 

من »سنتربوينت«


