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السفير املصري افتتح معرض »همسات لونية« للفنان فارس يسري

أسامة أبوالسعود 

افتتــح الســفير املصري 
ياســر عاطف واألب بيجول 
األنبا بيشوي راعي الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية بالكويت 
وامللحق الثقافي د.نبيل بهجت 
معــرض »همســات لونية« 
للفنان فارس يسري مساء أول 
من امس اجلمعة مبقر املكتب 

الثقافي املصري بالكويت.
وقال د.نبيــل بهجت، في 
تصريحــات صحافيــة على 
هامش االفتتاح، إن املعرض 
يأتي في إطار اهتمام املكتب 
الثقافــي للســفارة املصرية 
بالفن والفنانــني، وحرصها 
على فتــح نافذة أمــام إبداع 
الفنانــني املصريــني املقيمني 
بالكويــت الشــقيقة، وإبراز 
منتجهــم اإلبداعــي وعرضه 
على جمهور الفن التشكيلي 

من املهتمني.
وأضاف أن أعمال الفنانني 
التشــكيليني تعكس االمتداد 
التشــكيلي  احلضاري للفن 
املصــري ومــدى تفاعله مع 
معطيات العصور املختلفة، 
فالفــن هــو اللغــة الراقيــة 
املتطــورة التــي يخاطب بها 
املتذوقــني  الفنــان جمهــور 
ويتواصل مــن خالله معهم 
ويتفاعــل مع بيئته احمليطة 

من خالل إبداعه.
إلــى أن  وأشــار بهجــت 
معرض الفنان فارس يسري 
الذي يضم ٢٠ عمال فنيا تناول 
تنوعا في األفكار التي طرحها 
بني املدارس الفنية املختلفة 
لتحمل خبرات وتنوعات في 

طرق التشكيل.
ولفت بهجت الى أن الفنان 
عبــر فــي أعماله بإحســاس 
متدفق من املشــاعر الساكنة 
في النفس البشــرية محاوال 
اخلروج بحالة من االستقرار 

لديه ليحدث مفهوم التناغم 
اللوني مع وحدات عناصره 
الفنية املستخدمة في تكوينات 
أعمالــه ومــزج بــني األلوان 
الزيتية وألوان االكريلك على 
سطح لوحاته الفنية وأكد على 
بناء عمل فني متناسق يحمل 
صفات االبتكار في الفكرة وفى 
طرق التنفيذ فجاءت األعمال 
ككيان متجدد حلالة نفسية 

تتخللها الهمسات اللونية. 
من جانبه، قال الفنان فارس 
يسري انه عبر عن مضمون 
اللوحات ومعانيها ورموزها 
والتي أراد توجيهها للمشاهد 
عن طريق استخدام الدالالت 
والفســيولوجية  اللونيــة 
وتناغمهــا فيمــا بينها وبني 
مضمون الشــكل والعناصر 
املكونة لقصة اللوحة. مشيرا 
إلــى حرصــه علــى تنــاول 
اخلبرات الزمنيــة واملكانية 
للمتلقي لتتالمس مع مشاعره 
املختلفة والتعرض للجوانب 
النفسية للمشاهد ليتعمق في 

كيان العمل الفني.
وأضــاف أنــه جســد من 
خــالل تناولــه للبورتريــه 
مشاعر دفينة وعميقة ومنها 
املتناقــض وتظهــر ببعض 
الغموض ليستطيع املتلقي 
من خــالل تأمله للمالمح ان 
يشــعر بكل األحاسيس وان 
يخبرهــا داخليــا فيحــدث 
جتــاوب بــني العمــل الفني 
واملشاهد ليتم احلوار الصامت 
بينهما لفهم مضمون العمل 
الفني واملوضوعي،  وكيانه 
الفتا إلى أن عنصر املرأة كان 
بطال ملعظــم األعمال الفنية 
في راقصــة الباليه متحديا 
لكثير من الصراعات واملشاعر 
التي تواجهها وفيها النفس 
البشــرية عمومــا واملــرأة 

خاصة. 
مــن جانبه، قال املنســق 
العــام للمعــارض باملكتــب 
الثقافي املصــري د.إبراهيم 
تصريحــات  فــي  ســالم، 
مماثلــة، إن الفنــان فــارس 
يســري حــاول فــي أعماله 
الفنيــة املزج بني العديد من 
العناصر واملوتيفات املختلفة 
التــي تعبــر عــن الصــراع 
داخل اإلنســان والتحديات 
التــي يواجهها وحافظ على 
ســماته الفنية، الفتا إلى أن 
يسري تناول تلك العناصر 
برؤيته اخلاصة، واهتم كثيرا 
مبفرداته التشكيلية من خالل 
إبداعاته، ما أثرى تلك األعمال 
الفنية والبحث في العالقات 
واملعاجلات التشكيلية لهذه 

العناصر.

فارس يسري يتحدث للحضور عن إحدى لوحاته  )قاسم باشا(

السفير املصري ياسر عاطف واألب بيجول األنبا بيشوي ود.نبيل بهجت يفتتحون املعرض

السفير ياسر عاطف واألب بيجول األنبا بيشوي ود.نبيل بهجت وسحر الببالوي يتوسطون عددا من احلضور 

الفنان فارس يسري وإحدى لوحاته

إحدى لوحات الفنان فارس يسري

يسري: لوحاتي 
تتميز باختراق 

أعماق املشاعر 
اإلنسانية

»الكويت إلى جانبكم« توزع 4000 سلة غذائية باليمن
الرياض ـ كونا:  دشنت حملة »الكويت إلى 
جانبكم« مشــروع توزيع 4٠٠٠ ســلة غذائية 
مبحافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة صنعاء 
وذلك ضمن املشــاريع الرمضانية في عدد من 

احملافظات اليمنية.
وعبر مديــر عام النقل فــي احملافظة احمد 
عواد خالل حفل التدشني الذي أقيم في مديرية 
»الزاهر« عن جزيل الشــكر واالمتنان للكويت 

على مساعدتهم خصوصا في ظل الوضع الصعب 
الذي مير به اليمن. كما عبر مدير الشؤون املالية 
واإلدارية باحملافظة عبداهلل املوسى عن الشكر 
والتقدير لكل الداعمني من الكويت في اطار حملة 
»الكويت الى جانبكم«. وثمن اجلهود واملساعي 
الكبيرة وامللموسة التي تبذل في مساعدة املواطن 
واملجتمع اليمني من قبل اجلمعيات والهيئات 

االنسانية واالغاثية احمللية والدولية.


