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وحضارات أخرى في لوحات لؤي التشكيلية
ثقافات
ُ
دار الفنون احتضنت عصارة تجربته الفنية

يستلهم الفنان التشكيلي لؤي
محتوى لوحاته الفنية من صور
واقعية من الحياة يجردها من
الزمان والمكان ،لتستقر في مخيلته
تاركًا المهمة لريشته تنسج
تفاصيل أعماله بكل تؤدة ودقة،
ً
مختزال عصارة تجربة شخصية في
صفحة لوحة.

ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��خ��ت��ل��ط ع��ل��ي��ك األم������ور في
ال��ع��م��ل وت��ش��ع��ر ب���أن���ك ال تستطيع
التحرك أو أخذ القرارات بحرية.
ً
عاطفيا :تزداد المشاكل بينك وبين
ال���ش���ري���ك وت��ش��ع��ر ب���أن���ك ع���اج���ز عن
االستمرار من دون أن تبت معه بكل
ما يزعجك.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ال ت���ت���ردد ف���ي حضور
حفلة خاصة قد تتعرف خاللها الى
صداقات جديدة.
رقم الحظ.11 :

فنون الفلسفة
و ف���������������ي ح����������د ي����������ث مقتضب
لـ«الجريدة» يشير الفنان لؤي الى
تأثير ال��ح��ض��ارة اليابانية بكل
اش��ك��ال��ه��ا ع��ل��ى اس��ل��وب التعبير
الفني ل��د ي��ه ،مترجما احساسه
ض���م���ن ل����و ح����ات ف��ن��ي��ة متنوعة
االش���ك���ال واالح����ج����ام ،مستفيدا
من فنون الفلسفة اليابانية في
استنباط مواضيع وافكار فنية
مختلفة ،تحمل قيما را ق��ي��ة من
حيث الشكل والمضمون ،ال يجد
المتلقي ص��ع��و ب��ة ف��ي التحاور
م��ع��ه��ا أو ال����ول����وج ال����ى عالمها

لؤي

من أعماله

السرطان

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الفي الشمري
ق����دم ال���ف���ن���ان ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي لؤي
خ��ل��ال م���ع���رض���ه ال���ش���خ���ص���ي 28
ل���وح���ة ف��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة األحجام
مختلفة المضامين ،توزعت على
جدران دار الفنون ،وحرص الفنان
لؤي على تصميم شكل معرضه،
الذي يستمر الى الثالث عشر من
ال��ش��ه��ر ال���ج���اري وف���ق منظوره،
مفضال دخول زواره من باب آخر
غير الذي اعتاد الجمهور الدخول
منه الى دار الفنون ،واضعا ثالث
ل���وح���ات ت��ع��ري��ف��ي��ة ت��م��ن��ح الزائر
ص������ورة ك���ام���ل���ة م����ن ف����ن تصوير
«الديجتال» ،معتبرا إياها بوابة
ال����دخ����ول ال�����ى ال���م���ع���رض ،تدفع
الزائر الى الولوج الى عالم لؤي
ا ل��خ��اص ،مبتدئا بلوحة تحمل
رؤى التحمل ،وهي رؤى فلسفية
مبسطة من خالل دالالت عميقة
تسبر اغوار محتوى اللوحة.
ي��ط��ل��ق ل����ؤي ال���ع���ن���ان لريشته
لترسم لوحات نابعة من تجاربه
الشخصية ناقال صورا حقيقية
ّ
رص��ده��ا خ�لال ح��ل��ه ف��ي الكويت
أو أث���ن���اء رح�ل�ات���ه ف���ي الواليات
المتحدة اال م��ي��ر ك��ي��ة او المملكة
المتحدة أو أي بقعة اخرى ّ
مست
وجدانه وتغلغلت في احاسيسه،
محفزة خياله الفني لترجمتها
في لوحة تشكيلية متخلصا من
الزمان والمكان في بعض لوحاته
االخرى ،مجسدا رؤى فنية راقية
المستوى.
ال يقيد ل��ؤي اف��ك��اره وريشته
ب����إط����ار م���ح���دد إن���م���ا ت�����رك لهما
ال���خ���ي���ار ف����ي ت���رج���م���ة احساسه
ال���ن���اب���ع م����ن ك���ث���رة اط��ل�اع����ه على
الثقافات االخرى.

فلك
 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :احذر من النقاشات الحادة التي
قد تنشأ بينك وبين أحد الزمالء.
ً
ع����ا ط����ف����ي����ا  :ت����ز خ����ر ع�ل�ا ق���ت���ك بالشريك
بالرومانسية والحنان والحب .تتلقى
ً
هدية منه تفرحك كثيرا.
ً
ً
اجتماعيا  :إبتكر لنفسك نظاما يكون
أفضل لك ولكل من حولك.
رقم الحظ.11 :

ً
مهنيا :يتيح وض��ع��ك ال��م��ال��ي الجيد
أم����ام����ك ال���ف���رص���ة ل���ل���ت���ق���دم ف����ي عملك
وإدخال التقنيات الحديثة عليه.
ً
عاطفيا :تكثر المشاكل وااللتباسات
ال���ت���ي ت���زي���د م���ن ال���ت���وت���ر ال���س���ائ���د في
العالقة بينك وبين الشريك.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :س��ي��ك��ون ال���ح���ظ حليفك
ف���ي ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة وس��ي��ح��م��ل إليك
إنفراجات على األصعدة المختلفة.
رقم الحظ .7

الخاص وفق منظوره وتفكيره،
مفضال استخدام ال��م��واد الخام
ل��ت��ض��ف��ي ج���م���اال ع���ل���ى لوحاته
الفنية الموقعة بختمه الخاص،
م���ف���س���را م���ض���م���ون ال���خ���ت���م الذي
ي��ع��ن��ي ب��ال��ل��غ��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة االسد
وه����و ال��م��ع��ن��ى ذات�����ه الس���م���ه في
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ،ي���ح���رص على
و ض��ع ا س��م��ه باللغة االنكليزية
ل��ئ�لا ي��ش��ع��ر ال��م��ت��ل��ق��ي االجنبي
بالغرابة ،حين يدقق في الختم
أو التوقيع.

سيرة مختصرة
ب�����دأ ال���ف���ن���ان ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي لؤي
ممارسة ال��رس��م بعد شفائه من
مرض السرطان ،وهو استشاري
خطط استراتيجية وتسويقية،
وم���ع���ت���رف ب���ه ع��ال��م��ي��ا وحاصل
على الجائزة الذهبية في جوائز
 KREAعام  ،2006وعرض اعماله
ال��ف��ن��ي��ة ف���ي ال��م��س��اب��ق��ة لالعمال
الفنية المصغرة  2007في والية
ك��ون��ت��ك��ي��ت ب��ال��والي��ات المتحدة

االم���ي���رك���ي���ة ،واي���ض���ا بالمعرض
الفني ا ل��ش��ا م��ل للفنانين العرب
في الجزائر ،وكذلك في العاصمة
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ه��ل��س��ن��ك��ي ،وتوجد
اع��م��ال��ه ال��ف��ن��ي��ة ل����دى مؤسسات
واف������راد ف���ي ال��ك��وي��ت والواليات
ال��م��ت��ح��دة االم��ي��رك��ي��ة والجزائر
والمملكة المتحدة.

 20ابريل  20 -مايو

أحجام
ويوضح لؤي ان حجم اللوحة
ال ي����ح����دد اه���م���ي���ت���ه���ا ،ن���اف���ي���ا ان
تكون لوحاته الصغيرة الحجم
اس���ت���غ���رق���ت وق����ت����ا وج�����ه�����دا أقل
م��ق��ارن��ة م���ع ال��ل��وح��ات الكبيرة،
م��������ؤ ك��������دا أن ض�����غ�����ط اللوحة
واخ��ت��زال��ه��ا ضمن حجم صغير
ي��ت��ط��ل��ب دق�����ة اك����ب����ر م����ن الفنان
ل���ئ�ل�ا ي���ق���دم ل���وح���ة ال ت��ح��م��ل اي
م��ض��م��ون ،م��ب��ي��ن��ا أن رغ��ب��ت��ه في
خوض تجربة اللوحات صغيرة
الحجم جاءت بعد زيارة متحف
ب���ري���ط���ان���ي ش���اه���د ف���ي���ه قالدات
صغيرة الحجم اشكالها جميلة
جدا.

 23يوليو  22 -اغسطس

ً
مهنيا :نظم أعمالك وابدأ باألولويات وال
ّ
تضيع وقتك على األمور التافهة.
ً
عاطفيا :تشعر بأن قلة اهتمام الحبيب
بك هي بسبب إعجابه بشخص آخر.
ً
اجتماعيا :قم بنشاطات جديدة وابتعد
ع��ن ال��روت��ي��ن ال��ي��وم��ي ،أن��ت بحاجة إلى
بعض التجديد في حياتك.
رقم الحظ.8 :

الثور

ً
ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��ت��ط��ور أع���م���ال���ك خصوصا
ً
االستثمارات التي قمت بها أخيرا.
ً
عاطفيا  :تشعر ب��أن الشريك يصعب
ً
ع��ل��ي��ك ال����وض����ع وي���ط���ل���ب م���ن���ك أمورا
مستحيلة.
ً
اجتماعيا :تستعيد ذكريات الطفولة
ً
م����ع ش���خ���ص أم���ض���ي���ت م���ع���ه أوقاتا
جميلة.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تجد نفسك غارقا في مشاكل
ا ل��ع��م��ل و ت��ع��ق��ي��دا ت��ه إال إن النتيجة
ستكون مرضية.
ً
ع���اط���ف���ي���ا :ت�����درك ب����أن ال��ح��ب��ي��ب ليس
ً
مؤهال ليكون شريك حياتك مع ذلك
ً
تريد المضي قدما في عالقتك به.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :ه�����دىء م���ن روع�����ك ليس
هنالك ما يدعو إلى التوتر والقلق.
رقم الحظ.10 :

اجلدي

العذراء

 23اغسطس  22 -سبتمبر

ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��ب��ح��ث ع���ن وس��ي��ل��ة لتوظيف
أفكارك في مصلحة أعمالك.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :س��ل��م ب���األم���ر ال���واق���ع وال تثر
المشاكل مع عائلة الشريك.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :أن���ت ب��ح��اج��ة إل���ى ف��ت��رة من
ال����راح����ة ألن أع���ص���اب���ك م��ت��ع��ب��ة بسبب
المشاكل التي واجهتها في العمل وفي
حياتك الشخصية.
رقم الحظ.12 :

اجلوزاء

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ترغب ف��ي السفر والعمل في
الخارج بهدف الحصول على مكسب
مادي أكبر.
ً
عاطفيا :رغم كثرة مطالب الشريك إال
أنك تشعر بأنك لن تستطيع رفضها.
ً
اجتماعيا :تزداد طاقتك اليوم استفد
منها للقيام ب��ن��ش��ا ط��ات ترفيهية أو
تعليمية.
رقم الحظ.5 :

امليزان

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
م��ه��ن��ي��ا :ي��ك��ون عملك م��م��ي��زا بسبب
إبداعك وإتقانك في تنفيذه .تعرض
عليك صفقة م��ا ل��ي��ة مهمة ادرسها
ً
جيدا قبل قبولها.
ً
ع����اط����ف����ي����ا :ت����ه����دد ت���ص���رف���ات���ك غير
الناضجة عالقتك بالحبيب .إنتبه
إلى أفعالك وتصرف بجدية أكثر.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ال ت��ك��ت��رث لالنتقادات
ال��ت��ي تسمعها وك���ن ع��ل��ى ث��ق��ة أكثر
بنفسك.
رقم الحظ.5 :

ً
م���ه���ن���ي���ا :ال ت��س��ي��ر أع���م���ال���ك بالشكل
ا ل���م���ط���ل���وب ب��س��ب��ب ق���ل���ة مسؤوليتك
وتأخيرك الدائم في إنجاز مهامك.
ً
عاطفيا :يؤدي تحكمك الدائم بالشريك
وبالقرارات التي يتخذها إلى شعوره
بالنفور منك.
ً
اجتماعيا :تبحث عن الحل المناسب
للمشكلة التي تواجهها العائلة.
رقم الحظ.6 :

األسد

احلمل

 21مارس  19 -ابريل

العقرب

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

احلوت

 23سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
م��ه��ن��ي��ا :ق���د ي���ؤث���ر خ�ل�اف���ك م���ع أحد
الزمالء على أدائك المهني.
ِّ
صف األجواء ألنك تعرف بأنك تعتمد
ً
عليه كثيرا.
ً
ع���اط���ف���ي���ا :ت���ع���ت���رف ب��ح��ب��ك للحبيب
وت�����ك�����ون ع����ل����ى ت�����واص�����ل ق�������وي معه
ومتين.
ً
اجتماعيا :لديك القوة اليوم لمواجهة
التحديات والعقبات كلها التي تقف
في طريقك.
رقم الحظ.9 :

 19فبراير  20 -مارس

ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��ش��ت��د ال��م��ن��اف��س��ة ف���ي العمل
اليوم ،احذر من خيانة أحد األشخاص
لك.
ً
ع���ا ط���ف���ي���ا  :ال ت���خ���ج���ل م����ن االعتراف
بمشاعرك للحبيب حتى ال تخسره.
كن على ثقة بأنه يكن تجاهك المشاعر
ذاتها.
ً
اجتماعيا :تتأخر عن موعد ه��ام مع
أح��د األص��دق��اء ما قد يسبب الخالف
بينكما.
رقم الحظ.7 :

من أعماله

تلفزيون
		

تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.10
11.50
12.00
1.00
1.30
2.30
3.00
3.30

بين الحاضر والمستقبل

العالم هذا الصباح
الفيلم العربي
			
المسلسل الكرتوني
13.30
ما لذ وطاب
14.30
المسلسل العربي
15.00
أهم األنباء
15.05
أسرار األعماق
16.30
بين السائل والمجيب
17.00
المسلسل العربي
18.00
المسلسل الكرتوني
18.05
إعادة  /برنامج «حنين»
19.00
األخبار المتخصصة
19.05
األخبار العربية
20.00
برنامج كرتوني لألطفال

المسلسالت
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

ولأليام باقية
زمان الخوف
رياح الغدر
على طول األيام
الدالي
الداية
يتربى في عزو
هوا بحري
ولأليام باقية
زمان الخوف

Supermovies
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
			
17:00
19:00
			
21:00
23:00
01:00

الراي
10.35
11.30
12.30

تلفزيون دبي
16:30
مجاديف األمل
17:30
مسلسل عفريت القرش
18:30
برنامج ديني «قذائف
19:30
الشيخ محمد العوضي»
20:00
مزازيك
21:00
Box Office America
21:30
موجز األخبار
23:30
استديو األبطال
			
النشرة االقتصادية
نجمة الخليج
موجز األخبار
برنامج رايكم شباب
موجز األخبار
مسلسل عفريت القرش
عناوين األخبار

سينما 1
11:00
13:30
13:00
14:40
15:00
17:00
18:35
19:00
20:35
21:00
22:35
23:00
00:35
01:00

العملية 42
البوم األفالم
بيام الخواتم
ألبوم األفالم
تمار حنا
بدر
البوم األفالم
كرامة إمرأة
ألبوم األفالم
فضيحة العمر
ألبوم األفالم
الدرب األحمر
البوم االفالم
العاطفة والجسد

SHOWMOVIES 1

10th & Wolf
07:30
Where The Heart Is
09:00
Highwaymen
10:45
Connie & Carla
			
The Trial Of Tony
12:30
Blair
			
The Queen
14:15
Death Of A
16:00
President
18:00
The Dog Problem
21:00
Bottom Feeder
			
Blueberry
22:30
00:30

16:00
17:00
18:00
18:30
			
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
			
23:30
00:00

MBC 2
سلطان الغرام
جمانة
مسلسل عربي
مسلسل عربي
دافنتشي والقانون
الذي عاش وفقه
األخبار
آدم
وضحا وابن عجالن
صدى المالعب

SHOWMOVIES 2

07:45
Fallen
10:00
Just Friends
			
Candles On Bay
12:00
Street
14:00
Fun With Dick And
16:00
Jane
18:00
Christmas Do - Over
			
Just Friends
20:00
Fallen II
22:00
Fun With Dick And
00:30
Jane
Get Rich Or Die Tryin
The Big White

«سوالفنا الحلوة» يعرض الساعة 21.30

آخر الفرسان
شاهين
المرأة الخليجية
أخبار اإلمارات
همس الحراير
أخبار العاشرة
سوالفنا حلوة
فيلم أميركي:
«بوسيشن»

MBC
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
			
21:00
21:30
23:00
00:00

سما دبي

A Civil Action
The Man Who
Wouldn’t Die
Cry - Wolf
the Little Kidnappers
Sueno
the Man Who
Wouldn’t Die
Salvatore
In The Line Of Fire
Burials

09:30
12:00
13:30
			
15:00
17:00
			
19:00
			
21:00
23:00
01:00

Uncle Buck
Behind Enemy Lines
The World’s Fastest
Indian
Patch Adams
Spiceworld: The
Movie
Bringing Down The
House
Anger Management
Emmett’s Mark
Last Run

16:00
16:30
17:15
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
01:00

 Candles On Bay Streetيعرض الساعة 10.45

LBC
مراسي
العتاوية
تداول
فوازير األمثال +
شعبية الكرتون
القرية العالمية
تواصل
السحب الكبير
أخبار اإلمارات
المسلسل البدوي :راس
غليص
تداول
تواصل

Grounded For Life
Dawson’s Creek
Ghost Whisperer
Rachel Ray
Dr. Phil
Hell’s Kitchen
Oprah
Commander In Chief
The Cooler
Inside Edition

11:50
14:25
16:00
17:37
18:00
19:36
20:00
22:30
00:00

الخطايا
حرام لإلجار
همس الجواري
ألبوم األفالم
البنات شربات
البوم األفالم
أميرة حبي أنا
الحقيبة السوداء
محامي خلق

MBC Action
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
			
21:00
22:00
00:00
01:00

16:00
17:00
19:00
20:00
20:55
21:00
21:30
22:30
23:55
00:00

Familia 2
عيشوا معنا
نور الصباح
Star Academy
من الخليج
نشرة األخبار
أنا وأنت واإلنترنت
Best Sellers
من الخليج
عالمنا الليلة

اليوم

سينما 2

MBC 4

المستقبل

13:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
20:30
21:30
22:30
23:30

نشرة األخبار
الفضائية
خليك بالبيت
محلولة
همس الجواري

الجديد
عيون بيروت
سيدات العائلة
من أجلك يا حبيبي
شو حكينا
االهتمام بالطبيعة
الحيوانات المدهشة
نداء القلب
ميوزك بوكس
مدير بالصدفة
القاهرة اليوم

Dubai One

16:30
Most Shocking
Stories
Knight Rider
17:30
Angel
18:00
Alias
18:30
Criss Angel
19:30
Mindfreak
20:00
The Kill Point
21:00
Kiss Of The Dragon
			
Law And Order
22:00
The Kill Point
00:00

16:30
17:00
18:00
			
19:00
20:00
عربي
21:00
			
22:00
23:00
00:00

Switched Up
Meet Mr. Mom
بقايا صور :مسلسل
عربي
عائلتي
بال قيود :مسلسل

17:30
18:00
18:30
19:30
20:00
20:30
20:50
21:40
22:30
00:00

Sylvester & Tweety
Daring & Garce
ثمار الحب
Xtra Time
Friends
Hollywood on set
نشرة أخبار
جنون
ملح وبهار
Today’s Health

MBC 3

16:30
True Hollywood
17:00
17:30
Hope And Faith
18:00
TMZ
			
Tyra
18:30
Emirates News
19:00
Numbers
19:30
		 Desperate
			
Housewives
20:00
Mickey Blue Eyes
21:30
Married To The Mob

Yu Gi Oh
Powerpuff Girls
W.I.T.C.H
Courage The
Cowardly Dog
Get Ed
Dan Dare
:Power Rangers
Space Patrol Delta
Family Movie
Tom & Jerry

