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ثقافة

Friday 11th January 2019 - 12 th year

أكد أن معرض القرين التشكيلي يستوعب الرؤى والتجارب اإلبداعية للفنانني الكويتيني

الدويش« :املجلس الوطني» يحرص على دعم ورعاية املواهب
ان �ت �ص��ار ال �ص �ب��اح :ع �ط ��اءات ال �ف �ن��ان�ي�ن ت��رف��د احل ��رك ��ة ال �ف�ن�ي��ة ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة

د .بدر الدويش خالل جولته في املعرض

ق��ال األم�ين العام املساعد لقطاع
الفنون في املجلس الوطني للثقافة
وال��ف��ن��ون واآلداب ال��دك��ت��ور ب��در
الدويش إن معرض القرين التشكيلي
يستوعب العديد من الرؤى والتجارب
االبداعية املتنوعة للفنانني الكويتيني
في الفنون التشكيلية املختلفة.
وأوض��ح الدويش لـ (كونا) أول
أم��س على هامش افتتاح املعرض
وهو أحد فعاليات مهرجان القرين
الثقافي ال  25أن املجلس يحرص
ع��ل��ى دع����م امل���واه���ب امل��ب��دع��ة من
التشكيليني الكويتيني ورعايتهم
وترشيح أعمالهم للمهرجانات الفنية
اخلارجية.
وأض��اف أن املعرض يشارك فيه
 56فنانا وفنانة من أبناء الكويت
معربا عن االمل بأن يحقق النجاحات
املرجوة وأن يحوز على اقبال واسع
وتقدير من الكويتيني احملبني للفن.
وأوضح أن املعرض يسلط الضوء
على أعمال الفنانني التشكيلني الفتا
ال��ى أن��ه مت تشكيل جلنة م��ن رواد
احلركة التشكيلية والفنانني الختيار
االع��م��ال ال��ع��ش��ر ال��ف��ائ��زة بجائزة
(عيسى صفر) اإلبداعية.
وذك��ر الدويش أن املعرض يضم
 137لوحة تشكيلية وأعمال نحت
مبينا أن ه��ذا احل��دث الفني املتميز
يعكس جميع االجت��اه��ات والطرق
الفنية التي تطرأ على ساحة الفن
التشكيلي.
من جهتها أش��ادت رئيسة احلملة
الوطنية (أن��ت تستحق التكرمي)
الشيخة انتصار الصباح في تصريح
مماثل لـ (كونا) بدور املجلس الوطني
في رعاية ودعم املوهوبني في مختلف
التخصصات األدبية والفنية واتاحة
الفرصة لهم لعرض أعمالهم الفنية
على اجلمهور الكويتي املتذوق للفن
مبختلف فروعه واجتاهاته.
وق��ال��ت الشيخة انتصار احملمد
إن معرض القرين التشكيلي يحظى
باهتمام بالغ سواء من اجلهة املنظمة
أو م��ن اب��ن��اء الكويت م��ن الفنانني
الذين يستحقون التكرمي ملا يقدموه
من عطاءات في رفد احلركة الفنية
التشكيلية بأعمال من شأنها أن ترفع
اسم الكويت عاليا.
من جانبه قال الفنان سامي محمد
في تصريح مماثل ل(كونا) إن هناك
ق��ف��زة ف��ي االع��م��ال ال��ت��ي يحتويها
امل��ع��رض وصلت ال��ى مستوى راق

الفنانة التشكيلية شيخة سنان

مشيدا باهتمام املجلس الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب بأبناء
الكويت من الفنانني الشباب ومنحهم
الفرصة لعرض اعمالهم.
وذكر محمد أن هناك اعمال نحت
على مستوى عال من احلرفية إضافة
إل��ى أعمال اخل��زف التي تؤكد على
تطور أداء الفنانني وتنبئ مبستقبل
طيب لهم.
م��ن ناحيتها ق��ال��ت عضو جلنة
التحكيم الختيار األع��م��ال العشر
الفائزة الفنانة التشكيلية شيخة
سنان ل(كونا) إنه مت تشكيل جلنة
حتكيم من افضل االسماء مشيرة إلى
أنها درست االعمال الفنية املشاركة
واخ��ت��ارت االع��م��ال الفائزة اعتمادا
على املعايير التي وضعت بعناية
ودقة.
وأوضحت سنان أن املعرض يشكل
واجهة احلركة التشكيلية في الكويت
لذا البد ان يكون على مستوى متقدم
الفتة إلى أنه مت رفض بعض االعمال
النها كانت دون املستوى املطلوب
طبقا لالعتبارات التي ارتأتها اللجنة.
من جانبه ق��ال الفنان التشكيلي

اب��راه��ي��م اس��م��اع��ي��ل ل(ك���ون���ا) إن
امل��ع��رض يضم ع��دد م��ن اللوحات
ب��أس��ال��ي��ب مختلفة وم��ت��ن��وع��ة مما
يشجع املتابعني للمعارض التشكيلية
على االطالع على النتاجات اجلديدة
ألبناء الكويت من الفنانني املبدعني.
وأش��ار اسماعيل الى أن املعرض
يشهد تطورا عاما بعد عام الفتا الى
أن من املالحظ في معرض هذا العام
أن غالبية املشاركني من النساء وهو
أم��ر يبعث على الفخر واالع��ت��زاز
باملرأة الكويتية.
بدوره أفاد عضو أكادميية اخلزف
الدولية في سويسرا وأحد املشاركني
في املعرض سعد حمدان بأنه يشارك
بعمل (البريق املعدني الشرفي) الذي
ظهر ف��ي مصر ألول م��رة ف��ي عصر
الدولة الفاطمية.
ولفت ح��م��دان ال��ى «أن ه��ذا الفن
يكاد يكون قد تالشى» اال انه استطاع
ال���وص���ول ال���ى اخل��ل��ط��ة االص��ل��ي��ة
للبريق املعدني امل��ص��ري موضحا
أنها ليست املرة االولى التي يشارك
بها في املعارض التي ينظمها املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

بعض األعمال املشاركة

جانب من األعمال الفنية املعروضة في معرض القرين التشكيلي

جمعية «السدو» تؤكد أهمية حث الشباب على فهم أعمق للتراث

ألطاف السالم :الكويت متتلك مخزون ًا ثري ًا من التراث الثقافي
أكدت جمعية السدو التعاونية احلرفية
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى جت��دي��د ال���رؤي���ة الفنية
واالبداعية للتراث الثقافي في الكويت
واملنطقة وخصوصا تراث النسيج مشيرة
ال��ى أهمية حث الشباب على فهم أعمق
للتراث كهوية وخصوصية ثقافية تعزز
اإلبداع والتعبير املعاصر.
وقالت الرئيسة الفخرية للجمعية
الشيخة ألطاف سالم العلي لـ (كونا)
أمس اخلميس ان فعاليات مهرجان القرين
الثقافي ال 25ستشهد اق��ام��ة املعرض
ال��س��ن��وي ال��راب��ع مل��ب��ادرة (س���دي) يوم
الثالثاء املقبل في بيت السدو برعايتها
وحضورها.
واوضحت الشيخة ألطاف انه سيشارك
في املعرض عدد من الفنانني واملصممني
الشباب الذين سيقدمون قطعا فنية من
تصميمهم وتنفيذهم تعبر عن رؤيتهم
احلديثة واخلاصة لفن النسيج.
وشددت على ان الكويت متتلك مخزونا
ثريا من التراث الثقافي وبخاصة النسيج
التقليدي الغني بنقوشه اجلميلة والقابلة
للتأقلم واالس��ت��م��رار م��ن خ�لال جتديد
وظيفتها ومعانيها الفنية معتبرة ان
معرض (سدي « )2019خطوة نحو هذا
الهدف».
وم��ن جانبها ق��ال��ت رئيسة جمعية

الشيخة ألطاف سالم العلي

السدو الشيخة بيبي دعيج جابر العلي
في تصريح مماثل ل(كونا) ان املبادرة
تهدف الى تشجيع االبتكار واإلب��داع في
مجال فنون النسيج ونقلها نحو املستقبل
واملعاصرة.
واف���ادت الشيخة بيبي الدعيج بأن
ذلك سوف يتم عبر استضافة مجموعة
من الشباب الفنانني واملصممني وعرض

عضو أكادميية اخلزف الدولية في سويسرا وأحد املشاركني في املعرض سعد حمدان

أعمالهم وتعبيرهم الفني احلديث تعزيزا
للتنمية الثقافية واملجتمعية الهادفة.
ب��دوره��ا قالت منظمة امل��ب��ادرة سحر
عبدالرسول في تصريح مماثل ل(كونا)
ان برنامج املبادرة استمر ستة أسابيع
بدأ بسلسلة من احملاضرات استعرضت
التاريخ الثقافي لنسيج السدو.
واش���ارت عبدالرسول ال��ى ان الفنان
القدير سامي محمد وكذلك مجموعة من
فنانات النسيج وأعضاء جمعية السدو
استعرضوا خ�لال البرنامج جتاربهم
وخبراتهم الفنية فيما يتعلق باملنسوجات
بهدف التبادل املعرفي والثقافي بينهم.
يذكر ان السدو يعد من أق��دم احلرف
التقليدية ف��ي شبه اجل��زي��رة العربية
وع��دد من البلدان العربية التي ارتبطت
منذ البداية ببيئتها الصحراوية ومنط
املعيشة فيها الذي يعكس كفاح اإلنسان
للتأقلم مع البيئة القاسية واالنتفاع مبا
جتود به.
ويعد السدو من حرف البادية األساسية
وه��و ع��ب��ارة ع��ن نسيج مسطح وجهه
وظهره متشابهان باستثناء النقوش وهو
من احلرف التي تعلمها واتقنها االنسان
ف��ي مختلف احل��ض��ارات وتعد شكال من
اشكال الثقافات املادية امللموسة املتعلقة
بالفنون والعمارة واألزياء وغيرها.

جانب من احلضور في املعرض

الكويتيون استخدموا «املنقاش» و«الدرنفيس»
ومكبر العني قدمي ًا إلصالح الساعات
رغ��م بساطة احلياة في الكويت قدميا وشظف
العيش وقلة االمكانيات إال أن أهل الكويت كانوا
حريصني على اقتناء كل ما هو جديد ومفيد حلياتهم
فقد كانت الساعات على اختالفها من أبرز املقتنيات
التي حرصوا على وجودها بأيديهم أو في منازلهم.
ومع ازدياد عمليات البيع والشراء للساعات في
الكويت ال سيما في فترة الثالثينيات واألربعينيات
من القرن املاضي ظهرت احلاجة إلى مهنة مصلح
الساعات حيث عمل بعض الكويتيني في هذه املهنة
واتخذوا لهم مكانا خاصا سمي ب (سكة الساعات)
في السوق الداخلي القدمي .وح��ول ه��ذا املوضوع
ق��ال الباحث في التراث الكويتي محمد جمال في
كتابه (احلرف واملهن واألنشطة التجارية القدمية
ف��ي الكويت) إن الساعات التي ك��ان يستخدمها
الكويتيون تلك التي تعلق على احلائط وساعات
اجليب والساعات املنبهة التي كانت توضع على
نافذة غرفة املنزل (الروشنة) وهي سهلة التصليح
تعمل (بالكوك) وهو املكوك الذي يلف يدويا ليشغل
الساعة ملدة  24ساعة .وذك��ر أن مصلح الساعات
ك��ان يجلس ف��ي محله مفترشا األرض وأم��ام��ه
ط��اول��ة صغيرة يضع عليها الساعة التي يقوم
بإصالحها في حني توضع بقية الساعات سواء
مكتملة التصليح أو التي تنتظر دورها على رف أو
رفوف خشبية مثبتة في حائط احملل مبينا أن أشهر
أنواع الساعات قدميا ( )Westendو(راسكوب).

وعن أدوات املصلح ذكر جمال انه كان يستخدم
أدوات بسيطة لتنظيف الساعات أو فكها أو استبدال
بعض أجزائها بقطع جديدة وهي تتكون من امللقط
أو (املنقاش) وهو عبارة عن ملقط صغير جدا له
طرفان مدببان ميسك به املصلح األجزاء الصغيرة
للساعة باإلضافة إل��ى ع��دة مقاسات من املفك أو
(الدرنفيس) الذي يستخدم لفك البراغي وفتح غطاء
الساعة اخللفي متهيدا لتصليحها.
وأضاف أن مصلح الساعات يستخدم أيضا املكبر
أو (الدربيل الصغير) لتكبير أجزاء الساعة الدقيقة
إلى جانب (مكبر العني) الذي يوضع على عني واحدة
ليتم التركيز على اجلزء املعطوب من الساعة ويضع
املصلح املكبر عادة حول حدقة العني حتت اجلفن
فيبقى ثابتا بقوة ضغط عضالت العني دون احلاجة
إلى استخدام ادارة خاصة لتثبيته.
وق��ال :إن من أدوات مصلح الساعات (املكبس)
وهو جهاز صغير يستعمله لكبس وتركيب غطاء
الساعة الزجاجي عليها وتوجد باملكبس وسادتان
صغيرتان توضع الساعة امل��راد تركيب غطائها
الزجاجي بينهما ثم يوضع الغطاء ف��وق الساعة
ويقوم املصلح بلف املكبس شيئا فشيئا فتضغط
الوسادة العلوية على الزجاجة التي تدخل في املكان
املخصص لها من الساعة .أم��ا عن كيفية تنظيف
الساعة فأشار إلى أن مصلح الساعات قدميا كان
يقوم بتنظيف اج��زاء الساعة الداخلية من الغبار

واألوساخ العالقة بها باستخدام الفرشة الصغيرة
أو (ال��ب��روش) املصنوعة م��ن الشعر أو خيوط
النايلون الرفيعة كما يستخدم البنزين لتنظيف
أجزاء الساعة املتسخة أو إلزالة الصدأ وكذلك الزيت
اخلفيف اخلاص بذلك.
وبني جمال أن مصلح الساعات قدميا كان يقوم
بتنعيم بعض أج���زاء الساعة أو تصغير حجم
زجاجها ف��ي حالة ع��دم مطابقته حلجم الساعة
وعدم توافر احلجم املطلوب وذلك باستخدام املبرد
الصغير وهو أيضا له أحجام مختلفة ليتناسب مع
حجم القطعة املراد اصالحها.
وأضاف أن من األعطال السائدة التي كان يتعامل
معها مصلح ال��س��اع��ات تسرب امل��اء أو األوس��اخ
داخلها وهي من أبرز األعطال التي يتطلب تنظيفها
وتزييتها إلى جانب انقطاع الزجنيل أو (الكوك) أو
كسر الزجاجة التي يقوم بتبديلها كما أن من األعطال
الشائعة أيضا تأخير أو تقدمي الساعة مما يتطلب
ضبط جهاز التحكم بالوقت .وع��ن أج��رة مصلح
الساعات قدميا ذكر جمال إنه كان يتقاضى ما بني
روبيتني إلى ثالث روبيات الصالحها أما قطع الغيار
فقد كان يشتريها املصلح من وكالء الساعات أو من
البائعني املتخصصني أو (الشريطية) الذين كانوا
يتجولون على مصلحي الساعات يوميا لبيعهم
القطع املطلوبة ومنها األغطية الزجاجية والرقاص
(العقرب) والزجنيل والزيت وغيرها من األدوات.

