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«فريا دي كويت» مهرجان ترفيهي فني ثقافي يقام للمرة األولى في الكويت

حنان عبداملعبود

فــي حفــل اســتعراضي 
موســيقي فنــي، مت اطــالق 
الفريا» اإلسباني  «مهرجان 
فــي الكويت للمــرة األولى، 
بحضور السفير اإلسباني في 
الكويت ميغيل مورو اغيالر 
وممثل ملك إسبانيا ونخبة 
مــن الشــخصيات البــارزة 

باملجتمع.
وأعرب السفير اإلسباني، 
في تصريحات لـ «األنباء»، 
عن ســعادته باملشاركة في 
هذا احلدث الذي يضم الكثير 
مما يخص الثقافة واحلضارة 
االسبانية العريقة، الفتا الى 
أن احلدث يظهر عمق العالقة 
الشــعبني  بــني  التاريخيــة 
اإلسباني والكويتي، ومدى 

متانتها. 
كما لفت الى أهمية احضار 
الروح االســبانية عبر الفن 
والثقافــة واملوســيقى مــن 
مختلــف املناطق بإســبانيا 
والتي يعرفها الشعب الكويتي 
من خالل زياراته إلسبانيا، 
الفتا الى أن املهرجان فرصة 
للتعرف عليها أكثر من خالل 

هذا احلدث. 
الســفير  أعــرب  كمــا 
االســباني عــن أملــه في أن 
يرتفع عدد الكويتيني املهتمني 
بزيارة إسبانيا ما يساهم في 
العالقات  تنميــة وتطويــر 
بني البلدين، ووجه الشــكر 
الفكــرة ومنفذتها  لصاحبة 

ونخبة من الشخصيات الهامة 
الذين نفتخر بحضورهم.

وأضافــت املســعود ان 
مهرجان «فريــا دي كويت» 
يقام للمرة األولى بالكويت، 
وهو مهرجــان ترفيهي فني 
ثقافي للعائلة، يضم عددا من 
احملالت التي تقدم منتجاتها 
القادمة من إسبانيا جلمهور 
الكويت، باالضافة الى حضور 
اشهر الشيفات املتخصصني 
في األطعمة اإلســبانية من 
وماربيــا  وملجــا  مدريــد 
لعــدة مطاعم كبرى، اضافة 
الــى الفعاليــات الترفيهية، 
والفلكلـــــور اإلسبــــــاني 

الفالمنغو.
واضافت انه سيكون هناك 

املهرجــان وهم شــركة زين 
واخلطــوط  لالتصــاالت، 
الكويتية، وجريدة  اجلوية 
«األنبــاء»، ووزارة االعــالم 
وعدة شركات، متمنية جناح 
املهرجان، داعية اجلمهور الى 
التسجيل للحضور على موقع 
حجــز التذاكــر االلكتروني، 
مشــيرة الــى ان املهرجــان 
مستمر حتى ٤ فبراير املقبل.

املعرض الفني

وعلــى هامش احلفل، مت 
تدشني معرض وورشة للفن 
التشــكيلي تضمن عددا من 
األعمال لنخبة من الفنانات 
البدايــة،  الكويتيــات. فــي 
قالــت الفنانــة التشــكيلية 

باملشــاركة فــي مثــل هــذه 
األنشــطة املتميــزة والتــي 
يكون فيها ترابط بني الدول 
من اجلوانب الثقافية، حيث 
املشــاركة فــي «فريــا دي 
الكويت» اإلســبانية والتي 
تخلــق تبــادال بيننــا وبني 
الفنانــني االســبان، حيــث 
املشاركة تتسم بكونها لطيفة 
وتعكــس الكثير مــن أمور 

الفلكلور الثقافي والفني.
وعن لوحتها، قالت: أحب 
رسم اخليول، ولكن من أجل 
املزج بني الروح اإلســبانية 
والكويتية قمت بوضع ملسة 
إسبانية من شفافية الروح 
اإلسبانية والرقص املميز لهم.
بدورها، أعربــت الفنانة 

للمرة األولى تنظيم عشــاء 
فاخر علــى أنغام ورقصات 
الفالمنغو كذلك هناك ألعاب 
مخصصة لألطفال والكبار، 
وألعاب تشجيعية وتعليمية.
ان  املســعود  وقالــت 
املهرجان يضم مرسما وتتبعه 
ورشة للفن التشكيلي، حيث 
يشارك فيه نخبة من الفنانات 
التشكيليني بالكويت قدموا 
عــددا مــن اللوحــات التــي 
حتاكــي األلفــة والدمج بني 
الفن التشــكيلي اإلســباني 
والكويتي، اضافة الى فنانني 
من أســبانيا يشــاركون في 

املعرض.
وفــي ختــام تصريحها، 
لرعــاة  بالشــكر  تقدمــت 

شيماء أشكناني انها تشارك 
بثالثة أعمال اثنني «فيجر» 
والفالمنغو حيث الفيجر على 
شكل نساء يرتدين احلروف 
مبســاحات لونيــة، ولوحة 
أخرى عادية للمشاركة بروح 
تعاونية كويتية -إسبانية.

وعن الفريا، قالت: «ولهنا» 
علــى هذه األشــياء، بالفعل 
«وناسة» نحن بحاجة اليها 
بالكويت ونتمنى أن يستمتع 
املهرجــان  بهــذا  اجلميــع 
ويستفيد من اإلملام بالثقافة 

والفن اإلسباني.
الفنانــة  كمــا شــاركت 
املنيفي  التشــكيلية هنوف 
بلوحــة متميــزة مزدوجة، 
وقالــت نشــعر بالســعادة 

التشكيلية د.ريهام الرغيب 
عــن ســعادتها باملشــاركة 
بلوحــات فنية بهدف الدمج 
بني الفن التشكيلي الكويتي 
واإلســباني. وقالت: رسمت 
الكويتيــة املتميــزة  املــرأة 
بالعباءة الســوداء اجلميلة 
وهي ممســكة مبروحة اليد 
اإلسبانية املميزة أو «املهفة» 
كما نطلق عليها بلونها األحمر 
اجلميل، وقد اخترت مالمح 
مميزة للمرأة اخلليجية بشكل 
عام والكويتية بشكل خاص.
الفنانــة  أعربــت  كمــا 
التشــكيلية اميــان املســلم 
عــن ســعادتها باملشــاركة، 
وقالت «من الرائع املشاركة 
مع زميالتــي الفنانات بهذا 
املعرض املقــام على هامش 
املهرجــان، فــي هــذا املكان 
اجلميــل، وقــد قدمت خالل 
املعــرض لوحــة بعنــوان 
«جــادك الغيــث اذا الغيــث 
همــى» حرصت خاللها على 
ابراز هويــة الرجل العربي 
بلباسه من الغترة والعقال 
والدشداشة، بطريقة املدرسة 
واســتخدمت  االنطباعيــة 
خاللهــا تقنيــة الدمــج بني 
الســكني واأللــوان الثقيلــة 

بالعمل الفني.
ويضــم حفــل االفتتــاح 
للفــن  معــرض  تدشــني 
التشكيلي الى جانب ورشة 
للرســم يشرف عليها نخبة 
التشــكيليني  الفنانات  مــن 

الكويتيني واإلسبان.

افتتحه السفير اإلسباني بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في املجتمع ويستمر حتى ٤ فبراير املقبل

الفنانة التشكيلية د.ريهام الرغيبالسفير اإلسباني ميغيل مورو اغيالر الفنانة التشكيلية إميان املسلمالفنانة التشكيلية هنوف املنيفيالفنانة التشكيلية شيماء أشكناني

(هاني الشمري) أبرار املسعود مع اللوحات املشاركة في املهرجانالسفير اإلسباني ميغيل مورو اغيالر ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وأبرار املسعود ووليد اخلشتي وبعض احلضور باملهرجان  

الشيخ أحمد الداوود متوسطا السفير اإلسباني وعدداً من احلضور في املهرجان الزميل يوسف خالد املرزوق يطلع على لوحات الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني

رقصات الفالمنغو املميزة الفالمنغو اإلسباني أمتع احلضور

جتهيز األطعمة التقليدية بإسبانياعزف موسيقي مواكب لالحتفال

«األنباء» راٍع ملهرجان الفريا اإلسباني

أبرار املسعود على التنظيم 
وكذلــك جريــدة «األنبــاء» 
للمشــاركة والرعاية، بهدف 
ايصال الثقافة اإلسبانية الى 
أكبر عدد ممكن من الكويتيني.

تراث عريق

الرئيسة  بدورها، قدمت 
التنفيذية ملجموعة املستقبل 
ابرار املسعود الشكر جلريدة 
«األنباء» على الدعم والتواجد 
الدائم في كل الفعاليات، مبينة 
انه مت اطالق مهرجان «فريا 
دي كويــت»، وهو املهرجان 
اإلسباني العريق، الذي يقام 
في إسبانيا وله تاريخ قدمي، 
بحضور السفير اإلسباني في 
الكويت وممثل ملك إسبانيا 

أبرار املسعود: الفعالية ترفيهية فنية ثقافية للعائلة وتضم منتجات إسبانية بحضور أشهر الشيفات لعدة مطاعم كبرى إضافة إلى الفلكلور اإلسباني

السـفير اإلسـباني لـ «األنبـاء»: املهرجان يظهـر عمق العالقـات بني الشـعبني اإلسـباني والكويتي ونأمـل زيادة عـدد الكويتيـني املهتمني بزيارة إسـبانيا

ملشاهدة الڤيديو


