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االربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ فنـون

الفن التشكيلي.. 
وساطور التقشف

بقلم: ثريا البقصمي

مسكني يا فن، إلى متى سنظل نبكيك 
ما دام هذا حالك، وساطور التقشف يقطع 
جسدك ونحن نتفرج، «نتحلطم» ونحتج 
فيما بيننا، نبقى فنانني لغتنا اإلبداعية لوحة، 
لون، منحوتة، لكننا بعيدون عن «املداحر» 
واملناكفة، طيبــون بقلوب بيضاء ال تنفع 
في ظل مؤسسات تنظر إلى أدائنا اإلبداعي 
كقطعة ديكور أو إكسسوار ميكنها تقزميه 

ودفعه إلى خانة اإلهمال.
ففي مهرجان القريــن الذي أقيم بعد 
غياب عامني، كان التقشف شعار املهرجان، 
التشــكيلي  اختصرت املصاريف، والفن 
بالطبع هو «كبش الفــداء» حيث مت دمج 
معرضني تقليديني ســنويني وهما القرين 
والشباب بصورة عشوائية غير مدروسة، 
ليشارك فنان ثمانيني إلى جانب هاو في 
العشرين من عمره لتزدحم صالتا «الفنون 
والعدواني» باألعمال املشاركة، خصوصا ان 
جميع املشاركني كانوا يحتفلون بنهاية احلظر 

الكلي واجلزئي وعودة احلياة الطبيعية.
وجاءت الطامــة الكبرى عندما فاضت 
صــاالت العرض بطوفــان اللوحات، فتم 

اســتبعاد ما يقارب الـ ١٥٠ عمال من قبل 
جلنة التحكيم والفرز التي أيضا اختصرت 
عــدد أعضائها الى ثالثة محكمني بدال من 
خمسة، ألن «اجلماعة» ليس عندهم «فلوس» 
ملخصصات اللجنة، وكان ضحايا املجزرة 
شباب وكهولة «انكسرت نفوسهم» ورمبا 
يترتب على ذلك انســحابهم من املشــهد 

التشكيلي!
كانت صاالت متحف الفن احلديث مناسبة 
إلقامة معرض الشــباب بدال من معرض 
إلصدارات مجلة العربي وجدارية السفارة 
األميركية والتــي كان باإلمكان ترحيلهما 

الى وقت آخر!
ســاطور التقشــف أيضا نال جوائز 
معرض القرين التي اختصرت من ١٠ إلى 
٥ جوائز، وكذلك قيمة اجلائزة خفضت، لذا 
كان من األفضل عدم إقامة معرض مبتور 
بهذه الطريقــة املهينة، وكأنهم يصرخون 
بأعلى صوتهم «نحن مفلسون» في دولة 
لديها ميزانية مليونية لرصف شارع طوله 
كيلومتر وال متتلك اإلمكانية لتطوير ودعم 

اإلبداع البشري!

«شاهد kids» تعرض «ماما أمينة» أبريل املقبل
مفرح الشمري

في ثالث تعاون بني شــركة أبيز 
برودكشنز ومجموعة mbc بعد «في 
توقيــت مكــة» و«حضــرة املوقف» 
الــذي يعرض فــي رمضــان املقبل، 
تعرض منصة شــاهد kids حصريا 
املسلســل التراثــي «مامــا أمينــة» 
مطلــع أبريل املقبــل والذي يتضمن 
عددا من احلكايات التراثية الكويتية 
واخلليجيــة والعربية مــن ماضينا 

اجلميل.
أحداث املسلســل تدور في قالب 
درامي مشــوق لتصل فكــرة العمل 
للجميع الذي يحمل بني طياته العديد 
من الرسائل التربوية بأسلوب مبسط 
فنتازي مميز استخدمه مخرج العمل 
محمد احلملي وتصدت شركته «باك 
ستيج» لتنفيذ هذا املسلسل التربوي 

كمنتج منفذ.
«ماما أمينة» يقع في ٣٠ حلقة وهو 
موّجــه للعائلة بشــكل عام وللطفل 
بشكل خاص، حيث جتسد فيه الفنانة 
املميزة سماح شخصية «ماما أمينة» 
والتي ســتروي العديد من القصص 
الشــعبية القدمية من شــتى الدول 
العربية، حيث سيكون في كل حلقة 
من حلقات املسلسل حدث درامي جديد 
وحبكة مغايرة وفقا ملضمون احلكاية 

التي ترويها سماح للمشاهدين.
فكرة املسلسل جديدة في أعمالنا 
الدرامية املوجه لألسرة ألنها تتضمن 

عدة موضوعات تربوية تطرح بشكل 
جديد على الشاشة.

العمــل تتخللــه بعــض املواقف 
واألحــداث، فــي إطــار مــن اخليال 
والفانتازيا واخلرافات، باإلضافة الى 
ما يحمله من قيم إنسانية ورسائل 
تربوية تستهدف األسرة كلها في ظل 

املتغيرات التي حتدث حولنا.
املسلسل مبنزلة عودة الى األعمال 
التراثية القدمية التي حققت جناحات 
مذهلة في السنوات املاضية، ولكنها 
اختفــت في ظــل متطلبــات احلياة 

حاليــا، والعمل من تأليــف الواعدة 
هيا أحمد ويشــارك به نخبة مميزة 
من املمثلــني، فباإلضافــة الى بطلة 
العمــل الفنانة ســماح يشــارك فيه 
الفنانون محمد احلملي وأحمد احلليل 
وعبداهللا اخلضر ونورا العميري، كما 
يشــارك  في العمل أكثر من ١٥ فنانا 
وفنانة كضيوف شــرف، وهم خالد 
املظفر ومبارك املانع وحمد اشكناني 
وعبدالعزيــز النصار وفهــد البناي 
وسلطان الفرج ومحمد عاشور وأمير 
مطر وياسة وشيماء سليمان وعلي 

احلسيني ولولوة املال، وملك ابوزيد 
وبدر البلوشي. يذكر أن شركة «ابيز 
الفني ستكون  برودكشنز» لإلنتاج 
متواجدة في شهر رمضان من خالل 
مسلسلها االجتماعي «حضرة املوقف»، 
بطولة مرمي الصالــح وهيفاء عادل 
وزهــرة اخلرجي وســيعرض على 
منصة شــاهد ومحطــات mbc دراما 
والظفرة والشــارقة وatv باإلضافة 
الى املسلســل الكوميــدي «زواج اال 
 SBC ربع» الذي سيعرض على قناة

السعودية.

في ثالث تعاون بني «أبيز برودكشنز» ومجموعة «mbc» بعد «في توقيت مكة» و«حضرة املوقف» 

محمد احلملي وأسامة املزيعل قبل تصوير أحد املشاهد في «ماما أمينة»

محمد احلملي وعلي احلسيني واالستعداد لتصوير أحد املشاهد الفنانة سماح في مشهد من املسلسل

 يشارك في املسلسل أكثر من ١٥ فنانًا كضيوف شرف.. ويعتبر عودة لألعمال التراثية

محمد العلوي لـ «األنباء»:
«آدم وحواء» خارج رمضان لهذا السبب!

عبداحلميد اخلطيب

أكــد الفنان محمد العلــوي أن تصوير 
مسلسل «آدم وحواء» لم ينته حتى اآلن، 
ورمبا لن ينتهي خالل فترة قصيرة، وهو ما 
دعا جهة اإلنتاج الى تأجيل عرضه ملا بعد 
انتهاء الشــهر الفضيل، وقال: قرار تأجيل 
عرض العمل ملا بعد رمضان بســبب أننا 
ما زلنا مستمرين في لوكيشن التصوير، 
وقد ال نســتطيع أن ننجز جميع املشاهد 
املتبقية في وقت قريب، ونحن نريد تقدمي 
عمل يليق باملشاهدين ويحمل جودة عالية، 
مستدركا: أي كالم في «السوشيال ميديا» 
عن عرض املسلسل داخل رمضان هو كالم 

غير صحيح.
جدير بالذكر أن مسلسل «آدم وحواء»، 
من تأليف علي شــمس، وإخراج حســني 
احلليبــي، ويجــري حاليــا تصويره في 
البحرين، مبشاركة مجموعة من النجوم، 
في مقدمتهم: ميساء مغربي ومحمد العلوي 
ورمي أرحمــة وإبراهيم الزدجالي ومحمد 
صفر وفّي فؤاد وشــيماء رحيمي، وعدد 
كبير من الوجوه الشابة، ويتناول العمل 

موضوعــات جريئــة تخــص آدم وحواء 
والعالقــات بينهما، مثل الــزواج واحلب 
والزمالة واألمومة، وغيرها من العالقات 

التي تربط بني الرجل واملرأة.

محمد العلوي وميساء مغربي في مسلسل «آدم وحواء»

البغيلي: ليلتان موسيقيتان في «املعهد املوسيقي»
مفرح الشمري 

مبناسبة اليوبيل الذهبي إلنشاء 
معهد الدراسات املوسيقية واملعهد 
العالــي للفنون املوســيقية، يقيم 
الليلــة وغدا املعهد العالي للفنون 
املوســيقية ليلتــني موســيقيتني 
غنائيتني مــا بني األغاني الوطنية 
والطربية الكويتية والعربية على 
خشبة مسرح املوســيقار الراحل 
أحمــد باقــر مبشــاركة نخبة من 
املطربني النجوم واألصوات الشابة 
الواعــدة، والعازفني املوســيقيني، 
وكوكبة من األساتذة واملتخصصني، 

بقيادة املايسترو أحمد العود.
وفي هذا الصدد، عبر عميد املعهد 
العالي للفنون املوسيقية د.رشيد 
فايز البغيلي في تصريح صحافي 
عن خالص التهاني إلى كافة أسرة 
وطلبة املعهدين املوسيقيني مبناسبة 
االحتفاء بـ«اليوبيل الذهبي»، والتي 
تؤكد التاريخ العريق لتلك املؤسسة 
الثقافية واألكادميية الكويتية التي 
حققت إجنازات وجناحات رائدة على 
كل املســتويات احمللية والعربية 
والدولية، مثمنــا اجلهود الداعمة 
من قبــل وزير التربيــة والتعليم 
العالــي والبحــث العلمــي د.علي 
املضــف، والوكالء املســاعدين في 
وزارة التعليم العالي بينهم الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 

والتطويــر اإلداري مليــاء امللحم، 
واحلرص على إقامة تلك االحتفالية، 
والتــي تأتي تزامنــا مع احتفاالت 

الكويت بأعيادها الوطنية. 
وأضاف أن االحتفاء بتلك املسيرة 
املشرقة الثرية جاء انطالقاً باستكمال 
مسيرة الرواد املوسيقيني األوائل 
الذين أســهموا بجهودهم البارزة 
في وضع اللبنات األولى للتاريخ 
الكويتــي، وصنعــوا  املوســيقي 
اإلجنــازات والبصمــات اخلالــدة 
في مســيرة املعهدين املوسيقيني 
الرائديــن، وأبرزوا األجيال الفنية 

املتعاقبة التي حملت على عاتقها 
مســؤولية االســتمرار في طريق 
العطاء والنجاح والتميز واإلبداع، 
مؤكدا أن تلك االحتفالية تهدف إلى 
تســليط الضوء على استذكار ما 
قدمه املعهدان من عطاءات ال تزال 
راســخة في ذاكرة الفن املوسيقي 
الكويتي واستحضار قيمة وروائع 

املوروث الشعبي األصيل.
وذكــر البغيلي أن للموســيقى 
مخزونا ال ينضب من اإلرث الفني 
ارتباطــا  واإلنســاني، واملرتبــط 
وثيقــا بالهويــة والتاريــخ الفني 

الرائد للكويت، والدور احلضاري 
الرفيع الذي تقوم به على كل احملافل 

واألصعدة احمللية والعاملية. 
منــذ  املعهديــن  بــأن  وأفــاد 
تأسيســهما مــن قبــل ٥٠ عامــا 
استطاعا من أداء الدور الرائد املنوط 
بهمــا من خالل توفيــر املخرجات 
الطالبية إلى سوق العمل، وتوفير 
الكوادر الفنية الوطنية املدربة في 
كل التخصصات املوســيقية، إلى 
جانب مواصلة اجلهود وفق اخلطط 
اإلمنائيــة للدولة من أجل حتقيق 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.

الليلة وغداً على خشبة مسرح الراحل أحمد باقر  مبناسبة اليوبيل الذهبي

معهد الدراسات املوسيقية في بداياتهعميد املعهد د. رشيد البغيلي

مي جلمهورها: أنا حزينة
القاهرة - محمد صالح

حتــرص الفنانة مي عــز الدين على 
الترويــج ملسلســلها الرمضاني اجلديد 
«جزيرة غمام» عبر صفحاتها في مواقع 
التواصل االجتماعي وسط تفاعل كبير من 
اجلمهور، وهي ترتدي زي الغجر في عمل 
درامي يعتمد على األسطورة واخليال.

وشاركت مي متابعيها على «إنستغرام» 
بصــورة بدت فيها حزينة وعلقت عليها: 

«نفس نظــرة البــؤس دي كانت على 
وجهي امبارح ملا عرفت إن رمضان 

فاضل عليه أسبوع، وإننا هنكون 
بنصور حتى في رمضان، طيب 

رمضــان كــرمي عليكم مقدما 
أشوفكم في جزيرة غمام».
ونشــرت عــز الديــن 

أيضا البوستر الدعائي 
وعليــه  للمسلســل 

صورتها فقط وهي 
ترتدي الزي اخلاص 
بالنساء الغجريات، 
وكتبت: «مسلسل 
جزيــرة غمــام.. 
رمضــان ٢٠٢٢»، 
وجتسد فيه دور 

«سندس الغجرية» 
التي تنتمي إلى عائلة 

غجرية، ومتر بالعديد من 
املواقف والصراعات.

هالة صدقي: حذروني من أحمد زكي!
القاهرة - خلود أبواملجد

حّلــت الفنانة هالة صدقي ضيفة على 
برنامج «أحلــى كالم» الذي يقدمه الفنان 
أحمــد فهمي عبر قناة «احلياة» في حلقة 

جمعتها بالفنان بيومي فؤاد.
كشفت الفنانة هالة صدقي عن ذكريات 
عملهــا مــع الفنان أحمــد زكي فــي فيلم 
«الهروب» وكواليس العمل واملشهد الشهير 
الذي ضربها فيه، قائلة: محظوظة لعملي 
مع أحمد زكي وخاصــة فيلم «الهروب»، 
كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل 
شــخص آخر ال أعرفــه، كان لديه القدرة 
لكي يفصل بني شــخصيته والشخصية 
التــي يقدمها ويتقمصها بشــدة، وهو ما 
تســبب في التأثير على جهازه العصبي، 
كان يعيش داخل الشــخصية وتظل معه 

حتى بعد انتهاء التصوير.

وعــن كواليــس مشــهد ضربهــا فــي 
«الهروب»، قالت هالة خالل اســتضافتها 
في برنامج «أحلى كالم»: أنا جلدي حساس 
جــدا، ومت حتذيــري من أحمــد زكي ألنه 
يضــرب بقوة، وجهزت نفســي من خالل 
البروڤات، وخالل التصوير ضربني القلم 
وتأملت بشــدة وحبســت دموعي حتى ال 

أعيد التصوير.
وتابعــت: بعد انتهاء تصوير املشــهد 
جاء املاكيير واعتذر لي، وقال إنني سأعيد 
املشــهد ألن «احلسنة» التي وضعتها من 
أجل الشــخصية من شــدة القلــم طارت، 
وقتها بكيت ألنني ســأعيد املشهد وأحمد 

زكي يضربني مرة أخرى.
على جانب آخر، تشــارك هالة صدقي 
في رمضــان ٢٠٢٢ مبسلســل «فاتن أمل 
حربي»، من بطولة نيللي كرمي وشــريف 

سالمة وعدد كبير من النجوم.


