
االثنين 27 ديسمبر 2010   31مجتمع

)سعود سالم(لولوة املطوع أمام بعض لوحاتهاتالة الساير.. فن جميل ولوحات معبرة

غاليا حيات.. ولوحات رائعة

فرح الوقيان.. ومشاركة متميزة مع أحلى اللحظات

فريق معرض Retrospection 2 في لقطة تذكارية فرح الصوري شاركت بلوحات إبداعية

معرض Retrospection 2.. إبداعات فنية ولوحات تشكيلية

لميس بالل
افتتح مع���رض Retrospection 2 في مجمع 7 زونز بحضور 
فريق العمل املكون من تالة الساير، فرح الوقيان، ناصر القطامي، 

لولوة املطوع، زياد املطوع، فرح الصوري وغاليا حيات.
تضمن املع���رض الثاني اعماال لفريق العم���ل املميز والذين 
جتمعهم صداقة حتى ضم���ن اعمالهم الفنية املميزة حيث جمع 
املعرض بني جدرانه اعمال تصوير فيلم وديجيتال كاميرا ورسم 
ليجمع لوحات فنية مميزة تشرح مواضيع مهمة من وجهة نظر 

شباب طموح.
Retrospection تعني استعراض االحداث املاضية ومت اختيار 
هذا االسم باالتفاق بني فريق العمل ليميزهم وليبقى اسم معرضهم 
السنوي وليقدموا به اعماال تكبر اعمارهم الصغيرة لتصل حلدود 

الطموح العالية.
تالة الساير جمعت 18 لوحة من التصوير وعملت بوقت قصير 
قبل املعرض لتقدم لوحات مميزة برعت فيها في اللعب باالضواء 
الطبيعية كضوء الشمس والضوء املعكوس من حوض السباحة 
على وجه العارضات لتعبر كل واحدة بوجهها عن الفرح واأللم 
وتعابير اخرى تترك لكل مشاهد تصويره او تقديره للصورة.

اما فرح الوقيان والتي ش���اركت ب� 12 لوحة فركزت في اعمال 
هذه السنة على االش���ياء اجلميلة واالحتفال بها والتقاط احلى 
اللحظات في حياتها لتعرضها ضمن الصور اجلميلة التي شاركت 

بها باالضافة لصور مميزة من القص واللصق.
وصورت لولوة املطوع متشردا في مدينة بوسطن بالواليات 
املتح���دة االميركية لتبني قصة حيات���ه في عدة صور معروضة 
ب���ني احلزن والغض���ب ومرحلة اليأس وحت���ب لولوة تصوير 
االشياء احلقيقية، ومتنى الفريق ان يتواصلوا في تقدمي املميز 

كل سنة.

»موڤنبيك الكويت« ـ المنطقة الحرة
 يتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة

استقبلوا عام 2011 بعشاء خاص بليلة رأس السنة 
في أحد مرافق موڤنبي����ك املنطقة احلرة، حيث ان 
قوائم الطعام الغنية واملتوجة بالترفيه واملوسيقى 

احلية ستأسركم.
كما أن مطعم بايز ه����و أفضل مكان لتقول فيه 
مرحبا لعام 2011، اذ ميكنكم التمتع ببوفيه من االطباق 
العاملية والتقليدي����ة املختارة بعناية باالضافة الى 
أصناف عديدة من ألذ املأكوالت البحرية واللحوم، 

لقاء 17.900 دينارا للشخص الواحد.
ويقدم مطعمنا االيطالي ال دنتي عشاء على ضوء 
الش����موع يأخذك الى مكان أبع����د من اخليال وأنت 
تستمتع بالعشاء احملضر خصيصا لك لقاء 19.500 

دينارا للشخص الواحد.
وحملبي املش����اوي س����يجدون ضالتهم في خيم 
احلديقة مع املش����اوي اللذيذة لقاء 22.500 دينارا 

للشخص الواحد.
ومطعم كاتس أول مطعم التيني في الكويت يقدم 
لك جتربة فريدة، حيث جميع أنواع اللحوم توضع 
على رفوف فوق النار متبلة بطريقة مميزة، وتترك 
على النار حيث العصائر تندمج وتتساقط على شرائح 
اللحوم املختلفة لتعطيها نكهة لم جتربها من قبل. 

لقاء 27.500 دينارا للشخص الواحد.
كن متميزا معنا، والئم فاخرة تنتظركم في ليلة 

رأس السنة.

ديكورات خاصة ألعياد امليالد

مرمي القالف تطلع الزميلة ندى أبو نصر على ما يعده محلها

استعدادات خاصة من المحالت لألعياد
ندى أبونصر

م����ع اقت����راب أعي����اد املي����اد ورأس 
الس����نة والڤالنتاين، وعيد األم وغيرها 
من املناسبات الس����عيدة ترتدي محات 
الهدايا حلتها اجلديدة لاستعداد لتلبية 
جميع الطلبات لزبائنها بجميع األشكال 

والتصاميم.
تقول مرمي الق����اف صاحبة معرض 
القلع����ة للهداي����ا والش����وكوالتة إن ما 
مييز معرض القلع����ة للهدايا انه يدمج 
شيئني في آن واحد وهما الهدايا وجميع 
مستلزماتها، والش����وكوالتة واألكياس 

املزخرفة واملصنوعة يدويا.
وأضافت ان »القلعة« يتميز أيضا بأن 

كل املعروضات مصنوعة محليا وان لديهم رس����اما مختصا يرسم التصاميم، 
وبعدها يتم تنفيذها، باالضافة الى ان لديهم مصنعا مصغرا لصناعة التصميمات 
اخلاصة التي يتم طلبها من قبل الزبائن س����واء كانت من خش����ب أو فلني أو 
كرتون. وانهم في معرض القلعة لديهم تصاميم خاصة ألغلفة ملفات املدارس 

وتصميم ديكورات مسارح املدارس في حفات التخرج.
وزادت انهم يصممون شخصيات طبيعية لرسومات كرتونية ألعياد املياد 
واس����تاندات املواليد وصناديق الدزة الفخمة للعرائس والكوش����ات املختلفة 
املقاس����ات واأللوان جلميع املناس����بات التي يتم نقش ما يختاره الزبون من 
عب����ارات عليها. وأش����ارت الى ان املعرض مجهز بشاش����ة عرض للعديد من 
التصاميم، اضافة الى الكتالوجات التي تلبي أذواق جميع الزبائن من مختلف 
األعمار وجلميع املناسبات. وقالت ان املعرض مت افتتاحه منذ 4 سنوات، وان 
االقبال عليه جيد وان لديهم أفرعا أخرى ومنها الوتش����ي وألفيرا وكوكو في 
الفحيحيل، وأضافت: نطمح في السنة املقبلة الى التوسع بشكل أكبر وتوزيع 

استاندات للمواليد على السوق من تصاميمنا.

مرمي القالف

)فريال حماد(..وأحمد حراجلي يتحدث عن استعداداتهم للمناسبة


