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معرض بصمة اإلبداع الكويتي ضم اإلبداع والتميز

شريف شمس فنان مبدع سطع في سماء الفن التشكيلي بلوحاته املعبرة
افتتح الشيخ دعيج اخلليفة 
مساء امس األول معرض اإلبداع 
الكويتي حتت رعاية »األنباء« 
لالتص���االت«  و»الوطني���ة 
البدع  و»النه���ار«، في قاع���ة 
بحضور إعالمي وجمهور غفير 

من الشخصيات العامة.
ض���م املع���رض 25 جناحا 
تلبي احتياج���ات زوارها بني 

العطور واالكسسوارات والهدايا 
القيمة والرسم، وفي إطار الفن 
التشكيلي كان للزميل شريف 
القرشي ركنه اخلاص،   شمس 
الذي ضم 20 لوحة لفتت انتباه 
كل م���ن زار املع���رض وبرزت 

إبداعاته كرسام.
من جانبه، أش���اد الش���يخ 
دعيج اخلليفة باملعرض وقال 

انه يسعد النفس واخلاطر ألنه 
يعرض جميع األذواق.

متمنيا ان يتواصل على مدار 
السنة، وعن ركن الزميل شريف 
القرش���ي عّلق قائال: »شريف 
قدم شيئا جميال يعتبر إبداعا 
عربيا مشرفا وسيترك بصمة 
للف���ن التش���كيلي، خاصة ان 
رسوماته فكرة جميلة قبل ان 

تكون إبداعا«.
ويتمتع الفنان شريف شمس 
القرش���ي بحس فني راق من 
خالل لوحاته املعبرة للوقائع 
واألحداث على اختالف ظروفها، 
كما قام برس���م صور إبداعية 

حتمل بعدا آخر.
ومتكن القرشي بلوحاته ال� 
20 التي تعرض حاليا في قاعة 

ولفت القرشي الى ان تناوله 
ملوضوع احل���زن هو انعكاس 
القوية معه باعتباره  لعالقته 
يؤكد ان الوجوه احلزينة فقط 
التي ترسم ألن االبتسامة تغير 
مالمح الوجه، موضحا انه اعتمد 
في معرض���ه عل���ى الواقعية 

البحتة.
اجلدي���ر بالذك���ر ان الفنان 

البدع من تقدمي الواقع الطبيعي 
برؤى مختلفة تتناول تفاصيل 
املكان وجزئياته ومتثل غوصه 
العام، كما  الش���كل  فيما وراء 
اس���تخدم في لوحات معرضه 
الذي يستمر حتى اليوم، شكال 
املعاناة  مختلفا مييزه ويظهر 
والتف���اؤل اللذين جندهما في 

كل بقاع الدنيا.

ش���ريف شمس القرشي قد بدأ 
مس���يرته الفنية منذ الصغر، 
حيث دعم هذه املوهبة بحصوله 
على بكالوريوس الفنون اجلميلة 
قسم جرافيك من جامعة املنيا، 
كما انه عضو في نقابة الفنانني 
التشكيليني املصرية منذ عام 
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الزميل الفنان شريف شمس متوسطا عائلته  )قاسم باشا( الشيخ دعيج اخلليفة يفتتح املعرض

شريف شمس أمام عدد من لوحاته ويبدو مشيرا إلى لوحة »الشتاء«
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