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«الداخلیة» توافق على طلب «الریاضة» باستخراج سمات دخول للمدربین والمحترفین

فضة المعیلي

/ ثقافات توابل

المعارض األربعة لـ «كاب» تعكس اإلبداع الجمالي
22-11-2019

كتب الخبر: فضة المعیلي

أقامت منصة الفن المعاصر (كاب)، في مقرھا بالشویخ، بمناسبة افتتاح الموسم الفني لھا، أربعة معارض فنیة؛ األول للفنانین فادي
الحموي وھبة األنصاري، بعنوان "عندما كنت نائما"، والمعرض الثاني كان لغالیري "حافظ"، والمعرض الثالث للفنان محمد شرف
بعنوان "مقبرة الكتب الممنوعة"، والمعرض الرابع للفنان حسین أفشار، وتضمن مجسمات شكلت من الخشب. وبالتالي بدأت المعارض

وكأنھا تشبھ مساحة من اإلبداع الجمالي، تعكس مختلف الرؤى والمضامین.

وفي البدایة، قالت مدیرة المعرض، سلمى عناني، إن غالیري "حافظ" من جدة، لدیھ أكثر من خمسین مشاركة في العالم كلھ، لكنھا
المشاركة األولى في الكویت، بـ 30 فنانا وفنانة، من السعودیة والكویت ومصر ولبنان وسوریة.

وأضافت أن المعرض جاء بعنوان "منور"، وھي منصة للفنانین للتعبیر عن أعمالھم المتعلقة بالمجتمع، وكل فنان استخدم أسلوبھ
وطریقتھ الفنیة في التعبیر.

من جانبھا، قالت الفنانة التشكیلیة ثریا البقصمي إنھا شاركت في غالیري "حافظ"، مشیدة بتلك المؤسسة العربیة التي تھتم بالفنان العربي،
الفتة إلى أن العملین اللذین شاركت بھما نفذا سنة 1993.

من جھة أخرى، وفي معرض "عندما كنت نائما"، یھتم الحموي واألنصاري بإضفاء شكل مادي للتجربة اإلنسانیة في الحرب.

وفي معرض الفنان حسین أفشار، بینت أعمالھ قدرتھ على االبتكار بشكل متنوع أظھرت جمالیة.

بدوره، قال الفنان محمد شرف إن العمل ھو إعادة تشكیل لعمل قام بھ السنة الماضیة، وإنھ قرر ھذا العام، مع افتتاح معرض الكویت
الدولي للكتاب، أن یعید تشكیل جزء بسیط من مقبرة الكتب.
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