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فريبا ريحاني وشيماء أمني ومنال رستم ومهناز شريفي

إبداع وحقائق في »بنات المجتمع« لشروق أمين »توب شوب« تطلق مجموعة مكياج رائعة وعصرية في »األڤنيوز«

Dark Nouveau ومعها نعود مع توب 
شوب الى العصور الوسطى حيث 
التصاميم مستوحاة من حكايات 
اخليال خالل فترة ازدهار الفنون 
اجلديدة كما في الرسومات الرمزية 

لطيور خرافية.
 The Outsiders وتقتبس تشكلة
أفضل ما في التراث البريطاني من 
ازياء لتعي����د تصميمها من جديد 

بلمسات عصرية.

عن مجموع����ة املكياج طرح توب 
ش����وب تش����كيلة ازياء اخلريف 
والش����تاء اجلديدة الت����ي تتميز 
بالزخارف والزركشات واستخدام 
منسوجات مختلفة واقمشة عالية 
اجلودة وفي هذه التشكيلة يخوض 
عشاق املوضة معركة ضد الكائنات 
البرية باستخدام الفرو واالطواق 
واالقمشة املتوافرة كيفما وجدت 
واللصوقات اجلميلة في تشكيلة 

تشكيلة موسمية مختارة تعكس 
الطبيعة الديناميكية النشطتنا في 

عالم االزياء.
واضافت انه يسر توب شوب 
ان يضع في متناول عشاق االناقة 
عالمته املبتكرة في املكياج لتتسنى 
لهم مواكب����ة الروح العصرية في 
الرائ����دة بحضورها  املاركة  هذه 
املشهود واتساع قاعدة االعجاب 
مبنتجاتها. واشارت الى انه اضافة 

الوقت املناسب للتوسع في تطوير 
مجموعة منتجاتنا وفي الوقت الذي 
نواصل فيه مساعينا البتكار احدث 
صيحات املوضة ولدينا احساس 
بأن املكياج ه����و املجال احليوي 
لبلورة فلسفة توب شوب اجلمالية 
التي تش����تمل على حزمة ساحرة 
من االلوان تتوافر امام الزبونات 
كاحدى اخليارات الواسعة من بني 
االساسيات الضرورية باالضافة الى 

ندى ابو نصر
اطلق����ت محالت توب ش����وب 
املتخصص����ة ف����ي بي����ع املالبس 
النس����ائية في اكثر من 25 محال 
في الشرق االوسط ودول اخلليج 
مجموعة مكياج توب ش����وب في 
الكويت في مجمع األڤنيوز اضافة 
الى تشكيلة ازياء خريف وشتاء 
2010 تخل����ل حف����ل االطالق منح 
الزبونات اطاللة جديدة وحيوية 
على يد خبيرة التجميل مستخدمة 
منتجات مجموعة املكياج اجلديدة. 
وتتميز مجموعة مكياج توب شوب 
ارقى  باجل����رأة واالبداع لتوف����ر 
التجميل بأفضل  مس����تحضرات 
االس����عار وهي تعكس مبدأ توب 
ش����وب بتوفير املقومات اليومية 
لالناقة واجلمال بحيث تتناس����ق 
مكونات هذه املجموعة مع الوان 
تش����كيالت االزياء لتحوز اعجاب 
الذواق����ة وتلهم اجلميع اس����باب 
االناقة. وقال����ت املدير العام لدى 
توب ش����وب Mary Homer نحن 
س����عداء باطالق مجموعة مكياج 
توب ش����وب 2010 وم����ع تنامي 
حضور توب شوب عامليا فهذا هو 

ندى أبو نصر
املواهب  مبدع���ة متع���ددة 
يتميز أس���لوبها بطابع حداثي 
تتداخل في���ه تقنية األكريليك 
والتصوير والشعر، وهي أول 
فنانة تشكيلية كويتية ترشح 
 ،»Pushcart« جلائزة بوشكارت
الفنان���ة ش���روق أم���ني فنانة 
تستحق التوقف عند جتربتها 
بس���بب وضوح خطابها الفني 
خاصة حني تدعو املجتمع ليفتح 

عقله.
في معرضها »بنات املجتمع« 
الذي جنده عبارة عن نصوص 
بصرية مهمة جدا لكشف عالم 
املرأة واسراره والذي يختبئ في 
جميع اعمالها خلف اللثام الذي 
ترتديه نساء لوحاتها. وخلف 
ثنايا اللغة املكتوبة ذات االيحاء 

الواضح.
الفنانة شروق أمني  وتؤكد 
في حفل افتتاح معرضها »بنات 
املجتمع« الذي أقيم في غاليري 
تالل بحضور حشد من متذوقي 
الفن التشكيلي ان لوحاتها حتكي 
قصصا عن النساء داخل احملاطات 

باحلواجز االجتماعية.
وهي تبحث من خالل لوحاتها 
عن املختبئ أو املس���كوت عنه 
في عالم نسوي يذكرنا بعصر 
احلرمي أيام العهود البعيدة وعلى 
الرغم من مظهر نس���اء شروق 
وهيئاتهن التي تدل على انهن 
يعش���ن في العص���ر احلديث 
وميته���ن وظائ���ف حضارية 
ويظه���رن مبظه���ر املتحررات 
اال انهن الزلن يجدن أنفس���هن 
داخل »احلرملك« وهنا تكشف 
الفنانة حالة االنفصام اجلسدية 
والروحية للمرأة مع محيطها 

االجتماعي. 
وتقول د.شروق عن اسلوبها 
الفني انه جاء »تعبيريا« مفعما 
باالحس���اس وهذا ما انعكس 
عل���ى اعماله���ا التي ش���كلت 
حالة ش���عورية انثوية رائعة 
في الع���رض باإلضافة إلى ان 
اسلوبها اتس���م بالواقعية مما 
جعل املشاهد يفتح ذهنه على 

املزيد من االسئلة.

بامل���رأة من هم���وم والتصدي 
ملوضوع اضطهادها من خالل 
حالة الصدمة الفنية وهذا محور 
الفنانة ضمن  اساسي تعتبره 
سياق معرضها احلالي. واضافت 
أن اإليقاع اللوني يتوازن بشكل 
منطقي على الرغم من ان اللون 
االس���ود  عادة ما ميثل اللون 

السلبي في حركة الوجود.

وعبرت الفنانة شروق عن هذه 
الواقعية بان لوحاتها هي دعوة 
دائما للمجتمع بأن يفتح عقله. 
كما انها استعانت بقصائد الشاعر 
نزار قبان���ي لدمجها بقصائدها 
الشعرية في استخدامها للكتابة 
وهي تذكرنا بالفنانة اإليرانية 
»شيرين نشأت«، والتي تؤيدها 
ش���روق في كشف كل ما يحيط 

»غيرالن« تطرح منتجاتها الجديدة من العطور 
ومستحضرات التجميل في األسواق

ندى أبونصر
طرحت »غيرالن« مجموعتها اجلديدة من املستحضرات التجميلية 
والعطور في األس���واق حملبي وعشاق آخر املبتكرات احلديثة التي 

تعتني بجمال املرأة روحا وجسدا.
جاء ذلك خالل حفل اقامته شركة »وهران« لزبائن »غيرالن« حيث 
اطلعت مديرة التسويق والتدريب في »غيرالن« سحر شرشوح زبائن 
»غيرالن« في مركز ڤاڤافوم عل���ى آخر املنتجات اجلديدة والفريدة 
الت���ي أخذت براءة اختراع بعد دراس���ات مطولة ألكثر من 180 عاما 
عن منافع منتجات العس���ل والتي حصدت نتائج رائعة في صناعة 
سيروم للوجه لشد البشرة )Abielle Royale( وهو يعمل بعمق على 
البش���رة على نقاط معينة حلماية البشرة. كما ميكن استخدامه مع 

أي مستحضرات أخرى وفي جميع األوقات.
وأش���ارت سحر شرشوح خالل الش���رح عن املستحضر الى انه 
مصنوع من منتجات العسل املأخوذة من نحلة نادرة وهي النحلة 

السوداء التي تعيش في مناطق بعيدة عن التلوث.
واضافت: طرحت »غيرالن« حملبي العطور العصرية واالنثوية 
عطرها اجلديد »Idylle« وه���و مزيج من مجموعة من أزهار )الورد 
اجلوري � روز � ياسمني � بيوني � فيرزيا � الليلك � املسك( املعصورة 
من الورد الطبيعي والتي يأتي منها كرمي للجسم الذي يحتوي على 
80% من مركب العطر الذي يعكس شخصية املرأة وذوقها. كما طرحت 
»غيرالن« )Lihgeri depeau( وهو كرمي أساس مصنوع من )احلرير � 
لينني � استرتش( التي تعطى للبشرة التماسك والبرودة واالشراق 

والطلة املميزة والتي تناسب جميع البشرات.

»توب شوب«.. وملسات عصرية للجمال مكياجات توب شوب تناسب ارقى االزياء

الفنانة شروق أمني ودالل بيضون

من إبداعات الفنانة شروق أمني

كرمي »Abielle Royale« لشد البشرة

»Idylle« األزهار التي يستخلص منها عطر

)سعد هنداوي(الفنانتان ثريا البقصمي وشروق أمني

 )سعود سالم(فريق عمل »توب شوب« ولقطة

)قاسم باشا(سحر شرشوح تعرض مزايا املستحضرات اجلديدة من »غيرالن«


