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غادة الكندري: لوحاتي التشكیلیة اختبار سیكولوجي للمتلقي
تركز على قسمات الوجوه في معرضھا الشخصي بمنصة الفن المعاصر

15-01-2017

كتب الخبر: الفي الشمري

تحتضن مؤسسة منصة الفن المعاصر (كاب) معرضاً فردیاً تشكیلیاً للفنانة الكویتیة غادة الكندري.

تركز الفنانة التشكیلیة غادة الكندري، في معرضھا الشخصي "ریثما"، على مجموعة موضوعات إنسانیة یعانیھا الفرد أو الجماعة، من
خالل رسم وجوه ملونة بلغة تجریدیة.

وافتتحت الكندري المعرض الذي تستضیفھ مؤسسة منصة الفن المعاصر (كاب) في مجمع الیف سنتر بمنطقة الشویخ، وقدمت الكندري
مجموعة أعمال موزعة على 3 صاالت عرض، وركزت فیھ على الوجوه، ألن الوجھ یحمل في قسماتھ لمحات من حیاة اإلنسان وكأنھا

عناوین موجزة من القصص التي عاشھا برفاھیة أو تجرع مرارتھا.

بدورھا، شددت الفنانة التشكیلیة على أن محتوى معرضھا یتضمن حكایتھا التي تعیشھا من خالل رؤیة فنیة تشكیلیة تجریدیة، معتبرة أن
المتلقي حینما یمس مشاعره ما یشاھده سیلج إلى مفردات اللوحة، مفسراً المضمون وفقاً لحكایتھ وقناعتھ، ویطلق العنان لخیالھ متصوراً
حكایات وقصصا ومواقف ربما لیس بالضرورة تتضمنھا اللوحة، لكن ھكذا الفن ھي مشاعر مختزلة عبر تدرجات اللون، وضمن إطار
اللوحة، ولكل فرد الحریة في تفسیر ما یراه، أعمالي بمنزلة اختبار سیكولوجي للمتلقي، أتعرف من خاللھ على طریقة تفكیره وأسلوب

حیاتھ.

المساحات المشرقة

وفیما یتعلق بكثافة األلوان بالوجوه في أعمالھا، قالت الكندري: "أستمتع باستخدام األلوان المبھجة رغم عشقي للون األسود الذي أحرص
على ارتدائھ، فاأللوان تمثل المساحات المشرقة في حیاتي، فأنا بطبعي بیتوتیة، وأحرص على تقدیم أعمال ملونة تشبھ األلوان التي

یصادفھا اإلنسان في حیاتھ".

غادة الكندري
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الكویتالفي الشمري

وأضافت: "لتحقیق المعادلة بین كثرة األلوان في اللوحة والبیاض، حرصت على إیجاد خلفیات بمساحات كبیرة، أحیانا باللون الرمادي أو
البیج".

رؤیة أنثویة أم ذكوریة

وعن التركیز على المرأة في لوحاتھا، ذكرت: "حاولت إیصال رسالة معینة من خالل ذلك، إضافة إلى أنني رسمت بعض النساء بمالمح
رجولیة، كما أن بعض الوجوه حرصت على أال یكون تحدید الجنس فیھا واضحا، وتركت ذلك للمتلقي لتفسیر ذلك وفقا لما یراه ھل ھذه

األعمال تحمل رؤیة أنثویة أم ذكوریة".

وتابعت: "أنا بثثت أفكاري في المعرض وجسدت أجزاء من حكایتي، واآلن أرید ان أسمع رد فعل المتلقي أرید أن أسمع حكایاتھم
وقصصھم".

لمحة ذاتیة

ولدت الفنانة الكویتیة غادة الكندري عام 1969 بمدینة دلھي. وفي عام 1992 حصلت على شھادة بكالوریوس في االتصاالت من
الجامعة األمیركیة بالقاھرة.

وحرصا منھا على صقل موھبتھا بالرسم انخرطت في دورة الرسم التي استمرت 6 أسابیع، وبعد اجتیازھا الدورة انعكس ذلك على
أسلوبھا في الرسم، السیما أنھا سعت إلى تطویر أدواتھا من خالل االطالع على األعمال العالمیة.

مواضیع أخرى

«Girl like me» شاكیرا تقلِّد مایكل جاكسون في

الفنان محمد فراج : حرصت على عدم المبالغة في فیلم «الصندوق األسود»

«لویاك» وزینة دبوس تحافظان على البیئة في «بال بالستیك»

شھد برمدا ترد على االستھزاء من خالل أغنیتھا «أنا إنسان»
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