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 أنوثة 

 صورة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 (أنور الكندري)  لقطة تذكارية للفائزين باجلوائز مع الشيخ صباح ناصر صباح األحمد

 لوحات تعبيريةوتشكيلية 

 درع تذكارية للشيخ صباح ناصر صباح األحمد الشيخ صباح ناصر صباح األحمد مستعرضا أحد األعمال الفنية الحدى املشاركات

 بعض األعمال السريالية 

 لوحتان تشكيليتان  

 ناصر صباح األحمد: الفن التشكيلي الواعي األصيل
  تعبير إنساني عن العالم الذاتي للفنان وعالقته بمحيطه

 المسباح ومقيم فازا بجائزة صاحب السمو وذياب والعون حصدا جائزة 
فتوح سلمان الصباح وأشكناني وجوهر جائزة سلوى صباح األحمد 

تعمقه في فهم موضوعات وشؤون 
هذا العالم. وأضاف ان «احتفاءنا من 
خالل هذه التظاهرة الثقافية مببدعي 
الفن التشكيلي في الكويت امنا نحتفي 
بهذه النخبة من أبناء الوطن باعتبارهم 
في طليعة مكونــــات الواقع الثقافي 
الكويتي ومفصل حركة فنية خاصة 
عندما حتمل هذه االحتفالية الفنية 
جائزة باســــم صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد راعي نهضة 
الكويت احلديثــــة». من ناحيته قال 
رئيس اجلمعيــــة الكويتية للفنون 
التشــــكيلية عبدالرسول سلمان ان 
الشــــعب الكويتي يحتفل هذه األيام 
بتظاهرة فرح عامرة باحلب والوالء 
مبناســــبة األعيــــاد الوطنية. وثمن 
سلمان رعاية وزير شؤون الديوان 
األميري والرئيس الفخري للجمعية 
الشيخ ناصر صباح األحمد، مبينا انه 
لم يبخل يوما على أبنائه بكل أشكال 
الرعاية والدعم مما أثرى فضاء الفن 
التشكيلي الكويتي واسهم في تنوع 

وجتدد جتاربه. 
  وأضاف ان «ما شهدناه من التجارب 
املختلفة لـ ٨٣ فنانا وفنانة قدموا ١٦٢ 
عمال فنيا في جميع مجاالت التشكيل 
فيه تنوع في األداء واملضمون يبرهن 
على ما تختزنه حركة التشكيل من 

الكويت والوطن العربي.
  من جانبه قال راعي احلفل وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد في بيــــان وزع بهذه 
املناســــبة انه من حســــن الطالع ان 
تأتي االحتفالية الفنية اخلامسة لهذا 
املهرجان متزامنة مع الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير ومرور 
خمس ســــنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم. وأضاف 
الشيخ ناصر الصباح ان «املشرفني 
على هذه املســــابقة الفنية املتميزة 
أرادوا ان تكون مبنزلة اشراقة إبداع 
فني في عيدنا الوطني الغالي يرسم 
خطاها كوكبة من الفنانني الكويتيني 
املبدعني في مجال الفن التشــــكيلي 
حيث يتنافــــس اجلميع في إبراز ما 
لديهم مــــن مواهب وقدرات فنية في 

هذا املجال». 
  وأوضح ان الفن التشكيلي الواعي 
ليــــس مجرد نشــــاط مللء  األصيل 
الفراغات باألشكال واأللوان الزاهية 
واجلذابة ألنــــه اذا اقتصر على ذلك 
فسيفقد مضمونه اإلنساني ورسالته 
االجتماعية فالفن التشكيلي وشتى 
الفنون اإلنسانية األخرى هي تعبير 
إنســــاني عن العالــــم الذاتي للفنان 
وعالقته بعامله احمليط به يعكس مدى 

طاقات ومواهب في التقاط كل ما هو 
جديد وأصيل وحقيقي ومبتكر في 

هذا املجال». 
  وأوضح ان الفن التشكيلي حقق 
في السنوات األخيرة تطورا ملحوظا 
بفضل التجديدات التي ادخلها الرواد 
مــــع اجليــــل اجلديد في األســــاليب 
املعاصرة التي أضافت ابعادا كان لها 
اكبر األثر في قيــــام نهضة بصرية 
تطمح باستمرار الى ان يكون املشهد 
التشكيلي النابض فيها لونا يستمد 
مكوناته من مفهوم املعاصرة واحمللية 
في ان واحد. وفي نهاية املهرجان قام 
الشيخ صباح ناصر صباح األحمد 
بتوزيع جوائــــز املهرجان حيث فاز 
بجائزة سمو الشيخ صباح األحمد 
مناصفة كل من فهد املسباح واحمد 
مقيم بينما حاز جائزة الشيخة فتوح 
سلمان الصباح كل من يوسف ذياب 
وفداء العون اما جائزة الشيخة سلوى 
صباح األحمد فقد فاز بها كل من أميرة 
اشكناني واحمد جوهر. ومن جانبها 
أعلنت اجلمعيــــة الكويتية للفنون 
التشكيلية عن توقيع عقد تعاون مع 
رابطة الفنانني التشكيليني األردنيني 
ينص على تبادل اخلبرات بني ابناء 
الدولتني الشقيقتني في مجال الفنون 

التشكيلية. 

 لميس بالل
  حتت رعاية وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
الكويتية للفنون  أقامت اجلمعيــــة 
التشكيلية مساء أمس األول مهرجان 
التشكيلي  الكويت اخلامس لإلبداع 
وذلك في مقر اجلمعية مبنطقة حولي. 
وأناب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ صباح ناصر صباح األحمد 
وحرمه حلضور احلفل. وافتتح ممثال 
راعي احلفل قاعة محمد عبداحملسن 
اخلرافي واملعرض اخلاص باملهرجان 
مبــــا يحتويه مــــن األعمــــال الفنية 
للمشــــاركني والتي القت استحسان 
احلضور. وأشاد الشيخ ناصر صباح 
األحمد في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ 
صباح ناصر صباح األحمد بتطور 
مســــتوى املشــــاركني واملعروضات 
الفنية فــــي مهرجان الكويت لإلبداع 
التشكيلي اخلامس. وقال في كلمة له 
في افتتاح املهرجان ان مشاركات هذا 
العام كانت األكثر متيزا وجماال حيث 
حرص املشاركون على تقدمي أفضل ما 
لديهم في هذا املهرجان املميز. وأثنى 
على الدور الفاعل الذي تقدمه اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية برئاسة 
الفنان عبدالرسول سلمان في خدمة 
املجال الفني والثقافي على مستوى 

 وزير شؤون الديوان األميري رعى افتتاح مهرجان الكويت الخامس لإلبداع التشكيلي في مقر الجمعية

 وفد تشكيلي يشارك 
  بمعرض الفن الكويتي المعاصر 

  في أوكرانيا

 المشاركون: التشكيليون حرصوا على تخصيص أفضل
  إبداعاتهم الفنية للمشاركة في المهرجان المميز

ــلمان بأنه  ــول س ــان عبدالرس ــرح الفن  ص
مبناسبة الذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو 
ــد احلكم  ــاح االحمد مقالي ــيخ صب ــر الش األمي
ــتقالل الكويت  ــال باليوبيل الذهبي الس واالحتف
والذكرى العشرين لعيد التحرير، تقيم اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية معرض الفن الكويتي 
ــا والذي  ــة أوكراني ــي كييڤ عاصم ــر ف املعاص
ــرة على إقامة  ــة عش يتزامن مع الذكرى اخلامس
ــية بني الكويت وجمهورية  العالقات الديبلوماس
اوكرانيا الصديقة وذلك بناء على الدعوة املقدمة 
ــف القبندي سفير الكويت في اوكرانيا  من يوس
ــمبر ٢٠١٠ مبشاركة وفد مكون  بتاريخ ٢٤ ديس
ــلمان،  ــول س من ١٦ فنانا وهم كالتالي: عبدالرس
ــن،  ــان، مختار دكس ــداء العون، منى الدويس ف
سليمان حيدر، احمد جوهر، فهد املسباح، هاشم 
الشماع، فهد الشحمان، عبداهللا العتيبي، د.احمد 
ــيار، حمد الصراف، مي  دشتي، عبدالعزيز الس
ــايع حلضور  ــف ذياب، راوية الش النوري، يوس
املعرض مع ٥٠ عمال فنيا خالل الفترة من ٢١-٢٨ 

اجلاري.
ــر ان حضور  ــلمان: اجلدير بالذك ــال س    وق
ــاء اجلمعية يدل  ــن اعض ــدد الكبير م ــذا الع ه
ــاركة في املناسبات الوطنية  على اهتمامنا باملش
ــاركاتنا  ــارج باإلضافة الى مش ــا باخل وتعريفه
ــابقة في تاريخ  احمللية وهي ظاهرة لم تكن لها س

اجلمعية. 

 أكد عدد من املشاركني في مهرجان الكويت لإلبداع التشكيلي 
اخلامس ان ذلك املهرجان يأخذ طابع األهمية ألن جائزته حتمل 

اسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
ــاركون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان الفنانني    وقال املش
ــاركني في املهرجان حرصوا على  ــكيليني الكويتيني املش التش
ــتوى  ــكيلية على مس تخصيص أفضل إبداعاتهم الفنية التش
العام للمشاركة في املهرجان املميز واخلاص على الرغم من ان 

فترة االنتظار قد تزيد على عشرة أشهر.
  وأعرب الفائز بجائزة سمو الشيخ صباح األحمد هذا العام 
ــان أحمد مقيم عن فخره بتحقيق هذه اجلائزة، على الرغم  الفن
من انها املشاركة الثانية له في هذا املهرجان، مؤكدا ان املشاركة 

فقط تعتبر بحد ذاتها جائزة خاصة لكل فنان تشكيلي.
ــارك بهما  ــم ان اللوحتني الفنيتني اللتني يش ــاف مقي   وأض
ــائي يبتسم ويشارك الشعب  في املهرجان عبارة عن وجه نس

الكويتي في احتفاالته الوطنية.
ــارك للمرة  ــح بهمن الذي يش ــال الفنان صال ــن جانبه ق   م
ــي املهرجان ان املهرجان له نكهة خاصة كونه يتزامن  االولى ف
مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية، ولذلك وقع اختياره على 
ــمو األمير عنونها  ــا صورة لصاحب الس ــالث لوحات احداه ث
ــتخدم  ــاف بهمن ان اللوحات االخرى التي اس ــموخ. وأض بش
ــدمي فاالولى  ــخ الكويت الق ــمها تختص بتاري ــم في رس الفح
ــرى فتناقش موضوع الطاعون  ــنة الهدامة اما االخ خاصة بس

الذي أصاب الكويت قدميا.
ــز بجائزة اخلليج  ــكيلي الفائ ــن ناحيته قال الفنان التش   م
ــد ان مهرجان  ــاح االبداعية عبداهللا الزي ــعاد الصب وجائزة س
ــتطاع على مدى خمسة اعوام خلق جو من  الكويت لالبداع اس

التنافس الشريف بني الفنانني الكويتيني التشكيليني.
ــاعد على رفع الوعي الفني  ــح الزيد ان ذلك االمر س   وأوض
ــارك في هذا املهرجان الذي اعتبره األميز  التشكيلي لدى املش
ــتوى احمللي مضيفا انه يحرص دائما على املشاركة  على املس
ــمو  ــرف بالفوز بجائزة صاحب الس بأفضل أعماله حتى يتش

األمير.
  وذكر انه يشارك هذا العام بثالث لوحات فنية تكمل بعضها 
وتعتبر عمال واحدا موضحا انه يعتمد بلوحاته على استنتاجات 
ــتطيع من خاللها  ــاهد، حيث يقدم له ايحاءات خاصة يس املش

استنتاج الصورة الكاملة وراء هذا العمل الفني.
ــالحي حرصها على  ــكيلية هيا الس ــة التش ــدت الفنان   وأك
ــب الفنان التشكيلي خبرة  ــاركة في املهرجان الذي يكس املش
ــكيليني على  ــه افضل الفنانني التش ــارك في حقيقية حيث يش

مستوى الدولة.
  وأضافت السالحي انها تشارك بلوحتني هما مناظر طبيعية 
استطاعت جتسيدها من خالل إحساسها، مشيرة الى انها تقوم 
ــاركة في عدد من املعارض  في الوقت احلالي بالتحضير للمش

احمللية.
ــيخة سلوى صباح األحمد    من جانبه قال الفائز بجائزة الش
ــاركة  ــطي ان هذه تعد املش ــام املاضي خالد الش ــاح للع الصب
ــكيلي موضحا  ــة له في مهرجان الكويت لالبداع التش اخلامس
ــاركة هذا العام لها طابع خاص على قلبه كونها تصادف  ان مش

احتفاالت الشعب الكويتي باالعياد الوطنية.
  وأضاف انه يشارك بعملني حتت عنوان هو وهي وميثالن 
القوة في الرجل واملرأة مبينا انه استخدم اخلطوط في لوحاته 

ولم يعتمد على التعابير واملالمح.  


