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«جميع االجتاهات» يظهر إبداعات الفن.. من خالل مناذج رائعة وفريدة

ثامر السليم

عندما يجتمع الفن واالبداع 
مع شركات رائعة ورائدة تدعم 
املواهب وترعاها تتجسد اعماال 
فنية مبدعة ومناذج فريدة، ظهر 
هذا في معرض الفن التشكيلي 
«جميع االجتاهات» في استديو 
ڤولڤو مبجمع اخلليجية، الذي 
ضم أعمال مجموعة من الفنانني 
التشكيليني من الكويت ومن 
البحرين وهم شيماء اشكناني 
وعلــي احملميد وزكيــة زاده 
وسلوى القائد، وذلك بحضور 
عدد من الشخصيات من بينهم 
ســفير مملكــة البحرين لدى 
الكويت صالح املالكي وسفير 
اململكة املغربية علي بن عيسى 
وسفيرة إندونيسيا لينا ماريان 
وسفير بنغالديش ام دي عشيق 
الزمان ورئيس اللجنة املنظمة 
الكويــت للطيــران  ملعــرض 
ورئيــس حتريــر «اخلليج» 
الكويتيــة أحمــد اســماعيل 
بهبهانــي وعدد مــن الفنانني 
التشــكيليني والشــخصيات 
العامــة في املجتمــع، وجمع 
غفير من عشاق الفن واالبداع.

وقال سفير مملكة البحرين 
لــدى الكويت صــالح املالكي 
اننــا ســعيدون جــدا بإقامة 
هــذا املعــرض الــذي يضــم 
أعمال مجموعــة من الفنانني 
البحريــن  التشــكيليني مــن 
والكويت وهــم علي احملميد 
وزكيــة زاده وســلوى القائد 
وشيماء اشكناني من الكويت، 
مؤكدا ان هذا جهد جبار وعمل 
رائــع وفنون جميلة ورســم 
على بعــض األدوات واآلالت 
بعــض  وعلــى  موســيقية 
السيارات، في احلقيقة شيء 
يثلج الصدر، مثمنا لشــركة 
ڤولڤو رعايتها لهذا املعرض، 
وهذا شيء يدل على االهتمام 

بالفن والفنانني ودعمهم.
وأشار الى ان هذا املعرض 
يــدل على الترابط والتواصل 
بني الفنانني التشــكيليني من 
البحرين والكويت، الفتا الى 
ان الفن اصل الذوق وال يلتقي 
فيه إال أصحاب الذوق الرفيع 
وال يشــارك فيه اال من عنده 
هذه اللمسات، وجمعهم اطار 
من احملبة والكــرم واألخالق 
واالنســجام، فكذلك من يدعم 
الفنانــني جتد لديهم ملســات 
جميلــة وإنســانية، ونحــن 

املعــرض بعدد مــن اللوحات 
تتمثــل فــي خطــوط عربية 
مبساحات لونية، وهذا ثاني 
معرض لنا مع شــركة ڤولڤو 
التي تدعم الشــباب وحتاول 
دائما تطلعنا في صورة حلوة 

وفخورون بالعمل معها.
عقــب  قائلــة:  وتابعــت 
كورونا الناس متلهفة ملثل هذه 
املعارض خاصة بعد االنقطاع 
الفترة املاضية، ويدل على ذلك 
كثرة احلضور واالقبال كونهم 
متعطشني ملثل هذه املعارض 
والفعاليات، متوجهة بالشكر 
اجلزيل ألصحاب شركة ڤولڤو 

لدعمهم غير املنقطع.
الفنــان  بــدوره، أوضــح 
التشكيلي من مملكة البحرين 
علي احملميد ان مشاركتنا هي 
مشاركة خاصة في هذا املعرض 
بدعــوة مــن الفنانة شــيماء، 
ونحــن ثالثــة مــن البحرين 
ولبينا الدعوة ومشاركتنا من 
خالل هذا املعرض، الفتا الى ان 
اعمالي اما تكون نحتا او طباعة 
سلسكرين والنحت صعب نقله 
من بلد الى بلد واللوحات نقلها 

سهل عن املنحوتات.
التواصــل  الــى  وأشــار 
الكويتي  الثقافــي  واالرتباط 

-البحرينــي، وليســت هــذه 
املشاركة األولى لي في الكويت، 
بل كانت لي مشاركات سابقة 
الكويــت  فــي  ومســاهمات 
مــن خــالل جمعيــة الفنــون 
التشــكيلية، ولــي مســاهمة 
منحوتــة في ملتقــى الكويت 
األول للنحت ارتفاعه ٣ امتار 
وموجود في اجلمعية، متوجها 
بالشكر اجلزيل لشركة ڤولڤو 
لهذه الرعاية الكرمية من قبلهم 

دعما للفن والفنانني.
اما الفنانة التشكيلية من 
مملكــة البحريــن وصاحبــة 
معــرض افتراضي زكية زاده 
فقالت انني أنظم معارض فنية 
للفنانني مــن مملكة البحرين 
او مــن دول اخلليج او الدول 
العربية وكذلك ورش العمل، 
معربة عن سعادتها للمشاركة 
في هــذا املعرض كونها فكرة 
التشــكيلية  جديــدة للفنانة 
الكويتية شــيماء أشــكناني 
املعــرض، وجديدة  بتنظيــم 
وجميلــة جدا حيث املتعارف 
عليها ان تكون تلك املعارض 
ويتم عرضها في «جاليري» اما 

هذا املعرض فمختلف.
وتوجهت بالشكر اجلزيل 
لصاحــب شــركة ڤولڤو بدر 
اخلرافي إلتاحة هذه الفرصة لنا 
من خالل استخدام هذه املساحة 
لعرض اعمالنــا ودعمه للفن 
والفنانني، مؤكدة اننا سعيدون 
جدا من خالل هذه املشاركة وان 
نتعاون مع الفنانة التشكيلية 

الكويتية شيماء أشكناني.
من جهتها، قالــت الفنانة 
التشكيلية من مملكة البحرين 
سلوى القائد انني حرصت على 
املشاركة مبجموعة من االعمال 
خالل هذا املعــرض املقام في 
الكويت الشقيقة للتحدث عن 
التراث البحريني، مؤكدة ان هذا 
العام على وجه اخلصوص متت 
مشاركات عديدة بني الفنانني 

البحرينيني والكويتيني.
وأشارت الى ان مشاركات 
الفنانني اخلليجيني بشكل عام 
في مثل تلك املعارض هي شيء 
مهــم وذو طابــع مميز، حيث 
هناك يتم التعرف عليهم من 
خالل تســليط الضوء عليهم 
وعلى أعمالهم وعلى جتاربهم 
اخلاصــة كــون كل فنــان له 
جتربته اخلاصة التي يستطيع 
من خاللها االستفادة من جتارب 

اآلخرين.

يحتضن أعمال ٤ فنانني تشكيليني من الكويت والبحرين في استديو ڤولڤو مبجمع اخلليجية

لوحات مشاركة

الفنانون املشاركون في املعرض شيماء اشكناني وعلي احملميد وزكيه زاده وسلوى القائد الفنانون املشاركون في املعرض شيماء اشكناني وعلي احملميد وزكية زاده وسلوى القائد مع وليد اخلشتي وسفراء البحرين واملغرب وبنغالديش

البحريني والكويتي  الشعب 
شعب واحد ومن اسرة واحدة 
وهذا يؤصل العالقة ويجذرها، 
ومســرورون جميعــا بزيارة 
الســلك الديبلوماســي سفير 
اململكــة املغربيــة وســفيرة 
إندونيسيا وسفير بنغالديش 
على هذا الدعم والزيارة وكذلك 
كافة وسائل االعالم بعد انتهاء 
ازمة كورونا، متوجها بالشكر 
اجلزيــل للفنانة التشــكيلية 
الكويتية شــيماء أشــكناني 
صاحبة الفكرة والداعمني لها 
من مملكــة البحرين، وان دل 
فإمنا يدل على محبتهم لدولة 

الكويت
من ناحيتها، ذكرت الفنانة 
التشكيلية الكويتية صاحبة 
إقامــة فكرة املعرض شــيماء 
أشــكناني قائلة: أشــارك في 
معرض اجتاهات في استديو 
ڤولڤو مع مجموعة من الفنانني 
من مملكة البحرين، وهذا يعد 
ثانــي تعــاون لي مع شــركة 
السيارات ڤولڤو، حيث العام 
املاضــي قمت بالرســم داخل 
الســيارة، ولكــن هــذا العام 
املفاجأة تكمن في الرسم على 
السيارة من اخلارج، مشيرة 
الــى ان مشــاركتي فــي هــذا 

شيماء أشكناني: ڤولڤو تدعم الشباب وحتاول دائمًا إظهارنا في صورة حلوة وفخر لنا الشغل معهاالسفير البحريني: املعرض يدل على الترابط والتواصل بني الفنانني التشكيليني من البحرين والكويت

ملشاهدة الڤيديو

(متني غوزال) الفنانة سلوى القائد مع لوحاتهاالفنانة شيماء اشكناني تعرض أحد إبداعاتها  

من اللوحات املشاركة

شيماء اشكناني تعرض لوحتها على إحدى السيارات

وليد اخلشتي وزوجته الفنانة شيماء اشكناني

الفنانة زكية زادة مع لوحاتها


