10th Luxor International Painting Symposium

A

A hall decade of Luxor painting international symposium,
ten years full of creativity beyond the seven continents of
the world in an amazing intercultural dialogue, in one of
the most beautiful parts of the world.
Luxor, a city that has a unique historical momentum,
beyond which the history and culture are gathered and
entrenched, with giant scenes and legends, of the art of
paint erected by our Egyptian forefathers on the walls of
the temples, that still stand witness to the art of painting.
There for is not enough to be the capital of Arabic
literature for this year.
The 10th International painting symposium, will continue
this event organized by the Cultural Development Fund
Sector, with the participation of the Governorate of Luxor,
and will give it its technical potential and full support to
launch an international event befitting of Egypt and the
culture of Egypt.

Prof. Fathy Abdelwahab
Head of the Cultural Development Fund Sector
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 ع�شر �سنوات،عقد كامل مير علي ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير
مليئة بزخم ت�شكيلي و�إبداع يتجاوز قارات العامل ال�سبع يف حتاور
. يف بقعة من �أجمل بقاع العامل،مذهل بني الثقافات
 تتجاوز به،ً تلك املدينة التي حتمل زخم ًا تاريخي ًا متفردا،الأق�صر
 ب�شواهد، وح�ضارة تتجمع وترت�سب وترتي جلية،مفرادات التاريخ
 علي، لفنون ت�صوير اقامها �أجدادنا امل�صريني،و�أ�ساطني عمالقة
 فال، التي ما تزال تقف �شاهدة علي فنون الت�صوير،جدران املعابد
.غرو �أن ت�صبح عا�صمة للثقافة العربية لهذا العام
 تلك، للعام العا�شر،وي�ستمر ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير
 مب�شاركة،الفعالية التي ينظمها قطاع �صندوق التنمية الثقافية
 لكي، والدعم الكامل، وي�ضع لها �إمكانته الفنية،حمافظة الأق�صر
. وثقافة م�صر، يليق مب�صر،يخرج حدث ًا عاملي ًا
 فتحي عبد الوهاب.د.�أ
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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 uxor painting symposium .. 10 years !!
L
The tenth session of the Luxor international
painting symposium is the culmination of the
efforts of the Cultural Development Fund and the
High Committee, which has become an important
sign of the Fine art in Egypt and the world.
The Symposium was attended by around 250
painters from Egypt and most of the world. The
symposium has become a model in Egypt and the
Arab countries and we are delighted to be proud
of the Egyptian international artistic events.
Thanks for everyone who contributed to the march
of this event.

!!  الدورة العا�شرة.. ملتقي الأق�صر الدويل
ت�أتي الدورة العا�شرة مللتقى الأق�صر الدويل للت�صوير تتويج ًا
ملجهود ومثابرة من قبل �صندوق التنمية الثقافية واللجنة
 هذا امللتقى الذي �أ�صبح عالمة هامة من عالمات الفن،املنظمه
 فقد �شارك يف هذا امللتقى مايقرب.. الت�شكيلي يف م�صر والعامل
 وقد �صار،من مائتني وخم�سون فنانا من م�صر ومعظم دول العامل
 يف م�صر والدول العربية و�إنه لي�سعدنا،امللتقى منوذج ًا يحتذى
.�أن نتباهى به بني الفعاليات الفنية امل�صرية الدولية
. �شكر ًا لكل من �ساهم يف م�سرية هذا امللتقى

�إبراهيم غزالة/.د

الكومي�سري العام

Dr. Ibrahim Ghazala
General Director of the Symposium
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ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير

اللجنة العليا للملتقى

Committee
Dr. Fathi Abdel Wahab Head of The Cultural Development Fund Sector
		
& Head of the Supreme Committee
Dr. Ibrahim Ghazala Director of Luxor International Ateliers
		
& Professor at the Fine Arts Faculty, Menia University
Dr. Ibrahim El-Dessouki Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University
Dr. Ahmad Zulfiqar Shiha Painter
Dr. Aiman Ali El-Simary Professor at the Faculty of Art Education 			 Helwan University
Dr. Hamdy Abul Ma, aty Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University
			
& Head of Plastic Art Cindicate

 فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورئيس اللجنة العليا للملتقى/ . د.أ
 إبراهيم غزاله أستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا وقوميسير للملتقى/ . د.أ
 إبراهيم الدسوقي فهمي �أستاذ بكلية الفنون الجميلة – الزمالك/ . د.أ
 أحمد ذو الفقار شيحة فنان تشكيلى/ . د.أ
 أيمن علي السمري أستاذ بكلية التربية الفنية – الزمالك/ . د.أ
) حمدي أبوالمعاطي األستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان ونقيب التشكيليين (بصفته/ . د.أ
 عبد الوهاب عبد المحسن فنان تشكيلي/ . د.أ

Dr. Abdel Wahab Abdel Mohsen Painter
Dr. Khaled Mohamed Taha Sorour Head of Plastic Art Sector

 عقيلة عبد القادر رياض فنانة تشكيلية/ . د.أ

Dr. Akila Riad Painter
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 خالد محمد طه سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية/ . د.أ
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ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير

الفنــانون

Artists

أنيتا مونوسكالكو ايطاليا

Anita Monoscalco Italy
Juman Nimri Jordan

جمان النمري األردن
حنفي محمود مصر

Hanafy Mahmoud Egypt

رامز عباسوف اذربيجان

Ramiz Abbasov Azerbaijan

ريتا مسيللي ايطاليا

Rita Maselli Italy
Sahar El Amir Egypt

سحر االمير مصر

Serwan Baran Iraq

سروان بران العراق
سيالس اديالنكي نيجيريا

Silas Adelanke Adeoye Nigeria

شرين البارودي مصر

Shereen Elbaroudy Egypt

فاطمة عبد الرحمن مصر

Fatma Abdel Rahman Egypt

كاتارينا دجورجفيتش صربيا

Katarina Dordevic Serbia

الريتا تليبان روسيا

Larisa Telipan Russia

محمد المسلماني مصر

Mohamed Elmoslemany Egypt

محمد خضر مصر

Mohamed Khedr Egypt

محمود سليمان مصر

Mahmoud Soliman Egypt
Mutaz Elemam Sudan

معتز اإلمام السودان

Mona Nahle Lebanon

مني نحله لبنان

Mirela Traistaru Carmen Romania

ميريا تريستارو رومانيا
مينا كاياستها نيبال

Meena Kayastha Nepal
Nihal Wahby Egypt

نهال وهبي مصر

Noha Nagui Egypt

نهي ناجي مصر

Hailu Kiflie Ethiopia

هايلو كيفلي اثيوبيا

Weaam El Masry Egypt
Jurga Augustaityte Lithuania

وئام المصري مصر
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 اوجيستا يتيت ليتوانيا- يوريجا
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير

يقول النهـر
ر�ؤية نقدية  -منى عبد الكرمي

يقول امل�صري القدمي يف �أن�شودته للنيل:
“عندما تفي�ض يعم الفرح البالد � ..أنت تطفح فت�سقى احلقول وتنع�ش القطعان
ومتد النا�س بالقوة  ..اذا ت�أخرت بنعمك توقف دوالب احلياة ..و�إذا غ�ضبت حل
الذعر فى البالد..يا �سيد الأ�سماك ومنبت القمح وال�شعري والذرة �..أنت الذى يخلق
كل جميل”
يف تلك البقعة من العامل حيث
يقام ملتقى الأق�صر الدويل للت�صوير
على مدار الع�شرة �أعوام ال�سابقة
تتعانق مفردات احل�ضارة مع �صفحة
النهر ،ذلك النهر الذي يفر�ض
�سطوته على احل�ضور �إذ تراه يت�سلل
�إىل ب�صر وقلب كل العابرين مذكرا
مبا كان وب�أنه ال�شاهد الأهم على
الأحداث متدفقا من عهود ما قبل
التاريخ �إىل تلك اللحظة الآنية..
كانت تلك هي الفر�صة الأوىل
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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التي �أمتكن فيها من التواجد يف
مدينة الأق�صر ملدة �أ�سبوعني
متوا�صلني طوال فرتة امللتقى الذي
يقيمه �صندوق التنمية الثقافية
بهدف ت�سجيل احلالة الفنية التي
ميتزج فيها  25فنانا من داخل م�صر
وخارجها مع مفردات املكان ومع
بع�ضهم البع�ض ومع تاريخ كل منهم
املمتد فنيا وح�ضاريا لينعك�س ذلك
كله يف منتجه الفنى بامللتقى..
�إذ يهدف ملتقى الأق�صر الدوىل

للت�صوير ح�سبما ورد بالئحته �إىل
توفري مناخ منا�سب يحفز الفنانني
الت�شكيلني امل�صريني والأجانب علي
�إبراز ما ميلكون من �إبداع وي�ستنفر
طاقاتهم من خالل تواجدهم و�سط
حالة �أثرية وتاريخية تنطق
بعظمة الأجداد وعبق التاريخ
امل�صري الزاخر بالعز والفخر بكافة
�صوره  ..وكذا �إتاحة الفر�صة لتبادل
اخلربات الفنية وتالقي الر�ؤى
والثقافات املختلفة بني الفنانني

امل�شاركني من امل�صريني و�أجانب.
�إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من احلالة
اال�ستثنائية ملدينة الأق�صر جمالي ًا
وح�ضاري ًا مما ينعك�س مردود �إيجابي
على الفنانني امل�شاركني ليقدم ر�ؤية
معا�صرة للثقافة واحل�ضارة امل�صرية
باخلارج .وهنا �أتذكر ما قالته يل
�إحدى الفنانات الأجنبيات ذات
مرة :من املثري �أن نرى كيف تتداخل
مفردات تلك احل�ضارة التي نراها مع
خلفيات القادمني من خارجها .
يف ال�صباح كنا جنتمع حول مائدة
االفطار التي �سرعان ما تتحول مللتقى
ثقايف يومي يطرح من خالله احل�ضور
ق�ضايا ت�شكيلية مهمة قبل �أن يعود
كل فنان مل�سطحه الت�شكيلي ،ويف
امل�ساء جنتمع جمددا يف ندوات فنية
تفاعلية ،بخالف الور�ش الفنية التي
كان يقيمها بع�ض الفنانني ،و�أذكر
منها ور�ش البورتريه التي �أقامها
كل من الفنان حممد خ�ضر والفنان
حنفي حممود ،وور�شة �أخرى للفنان
العراقي �سريوان بران التي قام
الفنانني خاللها بر�سم بع�ضهم البع�ض
كل ح�سب التقنية التي يف�ضلها .ذلك

�إ�ضافة �إىل م�شاركة �شباب الور�شة
يف ملتقى الأق�صر من خالل املنحة
التي قدمت لع�شرة من �شباب الفنانني
املتميزين الذين مت اختيارهم من
�صالون ال�شباب احتكاما �إىل �أعمالهم
الفنية كمعيار وحيد ،وقد منحت
تلك اجلائزة ه�ؤالء ال�شباب فر�صة
االندماج مع فنانني خم�ضرمني من
م�صر وخارجها ،وذلك بهدف �إعداد
اجليل الفني اجلديد وو�ضعه يف
جتربة معاي�شة واحتكاك ب�أولئك
الفنانني املخ�ضرمني.
وو�سط كل ذلك كنت كثريا ما
�أمت�شى حتى �أ�صل للنهر الذي يجري
قريبا من مكان �إقامة امللتقى �أت�أمل
�صفحته� ،إذ �أن النهر بالن�سبة يل
رمزا مهما ال ميكن قراءة جتربة
الأق�صر دونه ،لقد كان النهر وال
يزال هو مفتاح احلياة حتى �أن
امل�صري القدمي كان يق�سم ب�أنه مل
يلوث ماء النهر حتى يعرب �إىل ملكوت
ال�سموات ..فتلك املياه املقد�سة هي
التي منحته احلياة التي جتلت يف
�أبهى �صورها ..وحني بد�أت ق�صة
اخللق بد�أت من نون �إله املياه الأزلية،

كما تقول الأ�سطورة �إن الإله خنوم
الذي �صوره امل�صري القدمي على �شكل
�إن�سان بر�أ�س كب�ش كان يقوم بعملية
خلق الإن�سان من طمي النيل على
عجلة الفخار ..والهتمام الإن�سان
بالنهر الذي وهبه احلياة تعددت
الآلهة �إذا نرى امل�صري القدمي قد
خ�ص�ص �أكرث من معبود للنهر منهم
�سوبك الإلهة التم�ساح ،وحابي �إله
النيل الذي كان ي�صور يف �شكل رجل
ولكن له ثديا امر�أة دليل اخل�صوبة
والقدرة على منح الغذاء.
ويبدو �أن النيل قد �شغل العديد
من الكتاب والباحثني والفنانني
الذين قدموا ع�شرات لكتب واملقاالت
�إذ يقول �أحمد ال�سيد النجار يف مقال
رائع حتت عنوان “مدخل �إىل عامل
النيل� ..أ�ساطري م�صر القدمية”،
كان النيل عند امل�صريني القدماء هو
مركز العامل ،وكان منبعه بالن�سبة
لهم هو بدايته ،ولذا كانت قبلتهم
نحو اجلنوب .وكانت �أ�ساطريهم
الدينية �ساحرة الداللة حول
عالقة ال�شعب امل�صري بنهر النيل
الذي مت رفعه ملرتبة القدا�سة .وكان
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ذلك احل�ضور القوى لنهر النيل فى
�أدب امل�صريني القدماء و�أ�ساطريهم،
تعبريا عن املكانة احلاكمة للنهر
فى حياة م�صر و�شعبها وحما�صيلها
وثروتها احليوانية ،وجت�سيدا
الحرتامهم وتقدي�سهم املياه م�صدرا
للحياة..
ومل يبتعد النيل عن الثقافة
ال�شعبية وا�صال احل�ضارة امل�صرية
القدمية باحل�ضارة ال�شعبية احلالية
حيث يذكر ه�شام عبد العزيز يف
كتابه “فلكلور النيل” من ال�صعوبة
مبكان فهم الثقافة امل�صرية �سواء
يف جانبها ال�شعبي بعيدا عن در�س
متعمق لظاهرة النيل ،حيث �إنه لي�س
ع�صب احلياة االقت�صادية فح�سب
بل �إنه ع�صب الثقافة ال�شعبية �أي�ضا
 .و�إذا كانت املقولة ال�شائعة تقول
�إن من ي�شرب من ماء النيل البد �أن
يعود �إليه مرة �أخرى ،ف�إن الفنانة
ال�صربية كاترينا دجورجفت�ش التي
�شغلها النيل خالل م�شاركتها بامللتقى،
ترى �أن مياه النهر ذاتها هي التي
رمبا ت�سافر حاملة ذاكرتها معها �إىل
بالد �آخرى ولو متكنا يوما من قراءة
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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ذاكرة النهر فلرمبا ا�ستطعنا �أن
نتعرف �أف�ضل على حا�ضرنا.
ومل تكن كاترينا هي الوحيدة
التي ت�أثرت بنهر النيل ب�شكل مبا�شر
يف لوحاتها بالأق�صر� ،إذ قدمته
�أي�ضا الفنانة الليتوانية يورجا
�أوج�ستايتيت يف لوحة جمعت فيها
كل مفردات احل�ضارة امل�صرية ،كما
وظفته �أي�ضا يف �أعمالهما الفنانتني
الإيطاليتني ريتا ما�سيللى و�أنيتا
مون�سكالكو بطريقتني تباينت بني
الواقعة والرمزية الأ�سطورية.
و�إذا كان النيل قد ظهر جليا
ب�شكله املبا�شر يف تلك الأعمال �إال
�أن هناك الكثري من الفنانني الذين
ت�أثروا يف م�شوارهم الفني بالنيل كان
من بينهم الفنان ال�سوداين الأ�صل
املقيم حاليا مب�صر معتز الإمام حيث
كان واحد من امل�شروعات الفنية
املهمة التي �أجنزها يف م�شواره
الفني والتي تعرب عن انتمائه بقوة
لأ�صوله هي لوحة “النهر” والتي
بلغ طولها حوالني من مرتين طول
وعر�ضها ما يقرب من ثمانية �أمتار،
ويعترب الفنان ذلك العمل واحد من

�أهم الأعمال التي قدمها يف م�سريته
الفنية حيث يقول ،النيل كجغرافيا
مل ي�أخذ حقه يف الدرا�سة �أو الن�شاط
الثقايف �سواء كان مو�سيقى �أو م�سرح،
ولذا زرت معظم دول حو�ض النيل
وميكنني القول �إن هناك رابط كبري
يجمع بينهم ،رغم �أن هناك فرتات
انقطع فيها االت�صال بني معظم دول
حو�ض النيل ،لذا البد من االنتباه
لوجود تلك الروابط و�أهمها العامل
الوجداين الذي يربط بني �شعوب
تلك املنطقة� ،إنه مو�ضوع كبري
وبحاجة لدرا�سات مهمة وعميقة.
و�إذا كان النهر الذي يجري يف
الأق�صر يذكرنا بدوره يف بناء تلك
احل�ضارة امل�صرية للدرجة التي
دفعت بهريودوت القول ب�إن م�صر
هبة النيل وهي املقولة التي كثريا
ما �شغلت بال املفكرين والباحثني
حتى �أن حممد �شفيق غربال قام
بتفنيدها يف كتاب بديع يحمل ا�سم
“تكوين م�صر عرب الع�صور” م�ؤكدا
على دور الإن�سان امل�صري يف خلق
تلك احل�ضارة اعتمادا على طبيعتها
الغنية� ،إال �أن لنهر النيل دور عظيم

ال يقل يف �أهميته عن دوره يف بناء
احل�ضارة امل�صرية� ،أال وهو كونه
حلقة الو�صل الأوىل بني م�صر ودول
حو�ض النيل� ،أو مبعنى �آخر م�صر
و�أفريقيا ،فهو الدليل الأول على
انتمائنا لبع�ضنا البع�ض وبقوة �أننا
جميعا نعي�ش على �ضفتيه ون�شرب من
نف�س املاء والأوىل بنا �أن نبحث عن
كل تلك العوامل التي جتمع بيننا وال
تفرقنا .
ورمبا لهذا ال�سبب جاء التواجد
الأفريقي املتميز من عدة دول يف
�سمبوزيوم الأق�صر الدويل للت�صوير
يف دورته العا�شرة مما جعلها بجدارة
دورة االحتفاء ب�إفريقيا ،فخالل
فاعليات امللتقى مت اختيار الفنانة
عايدة مولنيه من �أثيوبيا ك�أحد
املكرمني الثالثة الذين اعتاد امللتقى
تكرميهم �سنويا نظرا ملا قدموه
يف م�سريتهم الفنية من �أعمال
تركت ب�صمة كبرية ،كما �شارك يف
امللتقى هذا العام بخالف الفنان
معتز الإمام الفنان هايلو كيفلى من
�أثيوبيا والفنان �سيال�س �أديالنكي من
نيجريا ،واختريت موريتانيا �ضيف

�شرف امللتقى حيث قام وفد ثقايف
بزيارة الأق�صر باعتبارها عا�صمة
الثقافة العربية  2017وقدمت
الفنانة مكفولة �أحمياده بع�ضا من
�أعمالها الفنية التي توظف فيها
عنا�صر البيئة املوريتانية مثل الرمل
و�سعف النخيل ونوى البلح .
و�إذا كانت �أفريقيا هي احل�صان
الرابح يف هذا امللتقى ف�إن املو�ضوع
الذي ربط كل امل�شاركني من خمتلف
اجلن�سيات هو البحث يف اجلذور
واال�ستلهام من مفرادت احل�ضارة
احل�ضارة امل�صرية وعبق املكان دون
انف�صال عن اجلذور الفنية لكل من
امل�شاركني .ورمبا كان العودة للجذور
واحد من املو�ضوعات التي مت طرحها
خالل اللقاءات الفنية املوازية
للملتقى والتي مل تقل �أهمية عن
التفاعل الفني اليومي حيث تعرف
الفنانون على بع�ضهم البع�ض .
وخالل اللقاءات مت طرح العديد
من الق�ضايا وامل�صطلحات الفنية
املثرية للجدل ومنها م�صطلح “العالج
بالفن” بني موافق ومعار�ض وكذلك
“ احلركة الن�سوية” ومدى وجودها

يف الفن ،كما حتدث كل فنان عن
امل�شروعات الفنية والثقافية التي
من �ش�أنها مد ج�سور التوا�صل بني
الفنانني �إىل ما بعد امللتقى.
و�إذا كان النيل قد ظهر ب�صورته
املبا�شرة يف كثري من الأعمال ،ف�إن
النهر على ال�صعيد املعنوي يعنى
ذلك النبع امل�شرتك الذي ينهل منه
الفنانني عرب كل الع�صور من قدمي
الزمان حتى وقتنا احلايل ،من خالل
لغة يجيدها اجلميع ..لغة الفن ..
�إن هذا النهر الذي ننهل منه جميعا
هو نهر احل�ضارة التي ت�شكل جزءا
ال يتجز�أ من حا�ضرنا ،ومما ال �شك
فيه �أن كل �أولئك الفنانني القادمني
من بالد خمتلفة واملنتمني حل�ضارات
متعددة قد ت�شاركوا يف جعل الفن
لغة للحوار والتوا�صل فيما بينهم..
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Anita
Monoscalco

أنيتا
مونوسكالكو
إيطاليا

Italy

• Born in Rome. She attended
the Rome Accademy of Fine
Arts where learned drawing
techniques and sculptural
design. In 1998 she moved to
work at the Carrara Academy
of Fine Arts and received her
bachelor's degree with thesis in
art history. Since then has been
creating sculptures, paintings
and graphic illustrations for
newspapers, participates in
many exhibitions and her
works are part of private and
public collections. Lives and
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works in Velletri and since 2005
is part of the artists recorded
at ENAP (National protected
authors ).
• Her paintings tell about the
dualism between the outer
world and the inner world
through the female faces as
symbolic masks. "All that is
profound loves the mask"
wrote Friedrich Nietzsche,
and mask is not a cover nor a
transformation only exterior
but becomes the means to
make visible the invisible.

 در�ست ب�أكادميية روما للفنون،• •ولدت يف روما
اجلميلة حيث تقنيات الر�سم والت�صميم
.والنحت
 انتقلت لأكادميية كارارا للفنون اجلميلة1998 • •عام
وح�صلت على درجة البكالوريو�س مع �أطروحة يف
 ومنذ ذلك احلني ت�شارك فى ال�صحافة.تاريخ الفن
 كما،بلوحاتها والر�سوم التو�ضيحية اجلرافيكية
 حيث �أن �أعمالها،�شاركت يف العديد من املعار�ض
.جزء من املقتنيات اخلا�صة والعامة
• •اجلدارى من كلية الفنون اجلميلة جامعة مور�سيا
.م2015 ب�أ�سبانيا
• •ـ له العديد من الأبحاث العلمية والعملية وامل�ؤلفات
.يف جمال الفنون الت�شكيلية
• •ـ ي�شرف على العديد من الأبحاث الأكادميية العلمية
.ملجموعة من الباحثني
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عني على الروح
كقطرة ماء ت�سقط �أوفيليا يف النهر الذي يحت�ضنها
مبحبة بعد �أن لفظها احلب ومتلك منها اجلنون
ومع مرور الوقت تغادر �أوفيليا دورها يف الن�ص
امل�سرحي الذي كتبه �شك�سبري “هامليت” لأفاق رحبة
من الت�سا�ؤالت التي طرحتها تلك ال�شخ�صية املليئة
بال�سحر والغمو�ض على الأدباء والفنانني الذين
�أعادوا قراءة وتوظيف تلك ال�شخ�صية التي جمعت
بني الرقة والأمل وبني الرباءة واجلنون لتكت�سب
بعدا �أكرث قوة يف اللوحات والن�صو�ص التي احتلت
بطولتها.
كانت �أوفيليا واحدة من ال�شخ�صيات الن�سائية
التي ا�ستعانت بها الفنانة الإيطالية �أنيتا مون�سكالكو
يف �إحدى لوحاتها ال�سابقة ،حيث اعتادت توظيف
بطالت �أنثوية تنتمي �إىل عوامل الأ�سطورة واحلكايات
ال�شعبية لتقدمها يف لوحاتها رابطة �إياها ب�سياق
ع�صري يحمل دالالت لها عالقة بالر�ؤى الداخلية،
�إذ تقدم �أنيتا تف�سريها للعامل وللظواهر املحيطة من
خالل �شخ�صيات ن�سائية �أ�سطورية تظهر يف عمالها
كبطل رئي�س يعيد تف�سري كل الرموز ب�شكل خمتلف
وت�صبح و�سيلتها للبوح العاطفي.
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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وتعترب الثنائية بني العاملني اخلارجي والداخلي
وبني املادة والروح هي الركيزة الأ�سا�سية التي تقوم
عليها �أعمال �أنيتا� ..إذ تبدو �شخو�صها ن�صف حقيقية
وتبدو الوجوه ك�أقنعة رمزية لعوامل خفية وكما قال
فريدري�ش نيت�شه “كل ما هو عميق يحب القناع”،
والقناع هنا لي�س غطاء وال حتول خارجي و�إمنا و�سيلة
جلعل املرئى غري مرئى والعك�س� .إن االزدواجية بني
“اخلري وال�شر” و”املادي والروحاين” ال تت�ضح يف
�أعمالها فقط من خالل املو�ضوعات ،ولكن �أي�ضا من
خالل الألوان التي تذوب وتخلط معا خللق حالة بني
مادية والالمادية ،تتباين بني الزمان واملكان.
ومن خالل وجودها مبلتقى الأق�صر قدمت �أنيتا
ثنائيتني منف�صلتني مت�صلتني يجمع بينهما النهر،
ففي اثنني من اللوحات ت�ستكمل �أنيتا جتربتها يف
اال�ستعانة ببورتريه �أنثوي مواجه للمتلقي ،ويبدو
البورتريهني متطابقني �إىل حد بعيد �إال �أن االختالف
الوحيد يكمن يف نظرة العني �إذ تواجه واحدة منهما
املتلقي بينما تنظر الثانية �إىل الأوىل بطرف عينها
 ..عني واحدة هي التي تظهر بينما الثانية تختفي
حتت طبقة من اللون الأزرق املمتد ك�شريط طويل
بعر�ض اللوحة.

�إن العني الواحدة يف �أعمال �أنيتها هي عني �أكرث
قوة �إذ �أنها تطل على الداخل ،ولطاملا كانت العني
الثانية مرتبطة يف �أعمالها باحلياة حيث كثريا
ما ر�سمتها كنقطة ات�صال بكائن �آخر كالغراب �أو
ال�سمكة ورمبا تختبئ تلك العني حتت باقة من
الورود �أما يف حالتنا هنا ف�إنها متتزج مبياه النهر
الزرقاء  ..النهر الذي هو �شريان احلياة يف تلك
البقعة من العامل.
وتبدو ارتباط فتاة �أنيتا مب�صر حيث حتمل
�إحداهما زهرة اللوت�س بينما تتزين الثانية بزهرة
الربدي ،ويعرب النهر الذي مير بدرجاته ال�شفافة
يف و�سط امل�سطح الت�شكيلي ..رمبا تذكرنا تلك
الزهرتني بحابي �إله النهر الذي جمع يف ج�سده بني
الرجل واملر�أة �إذ يظهر يف �شكل رجل يحمل عالمات
�أنثوية يف ج�سده ،وتظهر مالمح الأنوثة يف ال�صدر
والبطن ،وهي ترمز �إىل الأر�ض التي مت �إخ�صابها
مبياه الفي�ضان� ،أما املالمح ذاتها فتذكرنا ب�أفروديت
�إلهة احلب واجلمال.
اعتمدت �أنيتا على م�سطح �أبي�ض غازلته باللون
الأزرق املمزوج مبذيبات لتحقيقق تلك احلالة من

ال�شفافية وال�سيولة ،بينما ر�سمت فتاتيها بدرجات
من اللون الرمادي وك�أن �شخو�صها نبعت من ذلك
ال�سطح ،حيث يف الثلت العلوي ميتد ال�شريط الرمادي
قبل �أن تظهر الفتاة التي تتو�سط النهر ،فرمبا كانت
تعنى �أنه يف البدء كانت الأر�ض التي تخللها النهر
ليخلق تلك احلياة بكل تفا�صيلها � ..إن النهر واملاء
هو رمز للروح واحلياة يف العموم ..وتخرج �أنيتا
من حيز املادة �إىل حيز الروح ولذا تبدو بطالتها
وك�أنها �شفافة وك�أن اجل�سم يفقد �صالبته تدريجا
ليعرب حاجز املادة وتتحول الكتلة لتن�ساب من خالل
الألوان ،ولذا اكتفت يف لوحتيها الأخريتني بتدفق
النهر على امل�سطح الأبي�ض وحده يف حالة روحاية
تخاطب الوجدان وترتك املتلقي يف حالة من ال�سمو
وعلى عك�س كثري من الفنانني الذين �شاركوا يف
امللتقى ت�أتي �أنيتا من خلفية فنية مغايرة حيث
احرتفت النحت بالرخام قبل �أن تتوقف عنه
وتنتقل �إىل الت�صوير ،وتعترب هذه هي املرة الثانية
التي تقوم فيها بزيارة م�صر  ..وقد بد�أت جتربتها
يف الر�سم بالتعامل مع الفحم والأحبار قبل �أن
تنتقل �إىل الألوان �إال �أن انتقالها �إىل الألوان انتقال
روحاين �شفاف تعرب به عن الباطن.
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Juman Nimri

ُجمان النمري

Jordan

• Juman obtained a B.A. in Fine
Arts at Yarmouk University
in Jordan (1996), had five solo
exhibitions. She has been
invited to the 5th International
Cairo Ceramics Biennale
(2000), the 4th International
Cairo Graphic Biennale (2003),
Nepal's International Art
festival on the status of women
(2009).
• She was a warded the
International Creation Grant
from La Rectoria Center in
Barcelona, Span (2009). and
the 18th Seoul International

10th Luxor International Painting Symposium 21

األردن

Art Festival (Korea - Mideast
2010 "Pease"), International
Meeting of Turkish and
Arabian Artists/ Turkey (2012),
Symposium Sharm Al Shaikh
(Ostraka), Egypt (2012).
International Pinargozu
Painting Symposium, Isparta,
Turkey (2013). The second Arab
Forum plastic arts / Kenitra
- Morocco (2013), "Visible
Differences" an exhibition by
18 women artists from Latin
America, Europe and Jordan at
the Jordan National Gallery of
Fine Arts (2013).

• •ح�صلت على بكالوريو�س فنون جميلة من جامعة
لديها خم�س معار�ض �شخ�صيه. 1996 الريموك
�شاركت يف عدد من ور�شات العمل يف كل
من ماليزيا وا�سبانيا و �سوي�سرا والهند وال�صني
وتركيا وم�صر وكوريا ونيبال وبنغالد�ش واملغرب
 لها مقتنيات يف,وتون�س والبحرين والأردن
العديد من امل�ؤ�س�سات واملعار�ض واملتاحف الدوليه
 ومت م�ؤخرا اقتناء وعر�ض جمموعه من اعمالها.
 ال�صني/  ينت�شوان,يف متحف الفن املعا�صر
.2015
• •�شاركت فى بينايل القاهرة الدويل للفن اجلرافيكي
 حازت على االنرتنا�شونال كريي�شن,2003 الرابع
جرانت (منحة الإبداع الدولية) من مركز
, 2009 الريكتوريا يف بر�شلونة يف ا�سبانيا
�شاركت يف مهرجان نيبال الفني الدويل حول
�سمبوزيوم �شرم ال�شيخ ,2009 و�ضع املر�أة
 امللتقى ,2012  م�صر,(او�سرتاكا) لقاء دويل فني
 تركيا-  ا�سبارتا/الدويل للفنون الت�شكيلية
 املهرجان الدويل احلادي ع�شر للفنون ,2013
.املغرب/ الت�شكيلية مبدينة فا�س

20

ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير

اعرتافات نبتة ال�صبار

الآخر امل�سكون بالآثار واملعابد ال�ضخمة التي تفر�ض
�سطوتها على الزوار ،وت�صور جومان الدكة القابعة خارج
الدار كبطل �أ�سا�سي حماط بنباتات ال�صبار ..وترمز
ب�إمكان زهرة ال�صبار �أن حتتمل العط�ش ..ب�إمكانها �أن الفنانة للإن�سان امل�صري بتلك الدكة التي توجد بكثافة
تعي�ش وحدها  ..لكنها مل تتخل �أبدا عن فعل اجلمال خارج البيوت الريفية وال�صعيدية.
ظاهرا وباطنا  ..جمال من نوع خا�ص يرتبط �أحيانا
ببث احلياة بجوار منازل املوت ..وبتحمل ال�شوكات
وعن امل�شهد الذي اختارته تقول الفنانة� :إن ال�شكل
على اجل�سد الأخ�ضر الب�ض  ..فعلى ال�صعيد الظاهري ،التقليدي للمعابد معروف للجميع ولدينا دراية كبرية
لنبتة ال�صبار ع�شرات الأنواع والألوان التي متيزها ،بتاريخ م�صر العريق ،لكنني �أردت �أن �أبحث عن الإن�سان
�أما يف الباطن فهي رفيق يتحلى مبا يكفي من ال�شجاعة الذي يعي�ش يف معية الآثار .وعلى الرغم من ذلك مل تقدم
لال�ستمرار ولال�ستماع وملقاومة ق�سوة املحيط ،ورمبا لهذا الإن�سان ب�شكله املبا�شر يف العملني ،فخرجا �أقرب للطبيعة
ال�سبب اختارت الفنانة الأردنية جومان النمرى نبتة ال�صامتة التي �سجلتها مبنحى تعربي وب�ألوان مبهجة ..
ال�صبار كمعادل ب�صري لوجودها داخل امل�سطح الت�شكيلي ،دون وجود الإن�سان بذاته بل ن�ست�شف وجوده من الأثر..
�أحيانا هي ال�شاهد ال�صامت ،وهي �إما تروي �شيئا يخ�ص �أي من مالب�سه املن�شورة ومن مكان جل�سته� ..إذا �أنه مرئي
الفنانة ذاتها �أو يخ�ص الآخرين.
وغري مرئي.
خالل م�شاركتها يف ملتقى الأق�صر تظهر نبتة ال�صبار
جمددا وبكثافة يف عمليها ،وقد عرف امل�صريون القدماء
والأثر يحمل �أي�ضا ذلك التاريخ حيث ال ميكن ف�صل
نبات ال�صبار و�أطلقوا عليه م�صنع اخللود ،كما كان ُي َّ
قدم الإن�سان احلايل عنه ،فيظهر املا�ضي ممثال يف متثالني
ٍ
كهدية عندَ دفن املوتى� ...إال �أن هذا لي�س هو ال�سبب يعودان لعهد قدماء امل�صريني ر�سمتهما الفنانة ب�أوت
الذي وظفت جومان ال�صبار من �أجله ،فنبات ال�صبار الين �أ�سود على غرار “ابحث عن ال�شيء املفقود” ..
عن�صر ثابت يف جتربتها الفنية منذ البداية.
�إنها اخلبيئة التي تذكرنا بكثري من الآثار املدفونة
قدمت الفنانة م�شهدين للبيئة املحلية يف الأق�صر حتت بيوت كثري من �أهل ال�صعيد حتى اليوم ..فالإن�سان
بب�ساطتها وعفويتها ،يف م�شهد موازي لن�صف املدينة امل�صري حماط بالآثار التي �صارت جزء ًا من حياته.
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وعادة ما تر�سم الفنانة جومان النمري �أ�شياء تخ�ص
عاملها الداخلي لتقدم من خاللها انطباعاتها عن العامل
اخلارجي وحميطها املجتمعي يف �شكله ال�صغري ،ومنه �إىل
املجتمع العربي وق�ضاياه  ..كو�ضع الن�ساء يف املجتمعات
العربية واحلروب و�أثرها على الأطفال ،وحاالت
التناق�ضات والزيف التي يعاين منها الب�شر ،ورمبا �ساعد
وجود نبتة ال�صبار يف البوح.
ومع تطور �أعمال جومان تظهر الأ�شياء ب�شكل مغاير،
فال�صبارة التي كانت موجودة ب�شكل خجول يف طرف
اللوحة �سابقا �أ�صبحت �شريك �أ�سا�سي باللوحة� .أما
الدكة فتبدو كتطوير لفكرة الكر�سي ،الذي ظهر كذلك
منذ البدايات �أي�ضا� ،إذ كانت الكرا�سي اخلالية تعرب يف
لوحات �سابقة عن حماولة الإن�سان للتكيف مع املحيط،
وكثريا ما ر�سمت الكر�سي دون قاعدة فاقدا للمعنى
بفقده وظيفته الأ�سا�سية� .إن كل عن�صر من العنا�صر

التي ت�ستخدمها الفنانة يحيلنا �إىل �أ�سئلة عديدة حتمل
بعدا وفل�سفة عميقة ،ت�أخنا ملا وراء الن�ص الب�صري.
�أما التطوير الآخر الذي �شهدته �أعمال جومان-
وات�ضح �أثره يف عمليها بالأق�صر -فيتمثل يف ا�ستخدامها
للألوان املبهجة الزاهية ،التي ت�أتي على العك�س من
البدايات التي ات�سمت ب�ألوان حمدودة ،ولكن تلك
الألوان املبهجة ال تعني بال�ضرورة وجود بهجة باطنية
موازية ،ففي جمموعة “حكايات” كان املهرج والألوان
املبهجة دليل على الزيف واختالف الظاهر عن اجلوهر
قدمت جومان عمليها يف ملتقى الأق�صر بخامة
الإكريلك� ،إال �أنها ا�شتهرت بتجربة تقنيات و�أ�س�أليب
متنوعة تختلف من جتربة لأخرى ،ومنها احلفر
والنحت والت�صوير مبختلف اخلامات وكذلك الأعمال
املركبة.
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Hanafi
Mahmoud
Egypt
• BA 1993 - MA in painting at
Faculty of Art Education, 2002.
Ekhnaton art gallery, Kareem
Francis art gallery, 2002. Rateb
Sedeek art gallery, Cairo Atelier,
2004. Ekhnaton (4A, 4B, 6) art
galleries, Zamalek Arts Center,
2005. (Kamal Khaliefa) gallery
- Gezira Arts Center, 2007. The
7th Youth Salon, Cairo, 1995.
1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
2003 - 2004 The Second Salon
of Mini Works of Art, 1998. The
Fourth Salon of Mini Works
of Art, 2000. (the Egyptian
Modern Art). 2005 Exhibition
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حنفى محمود
مصر

`Today Stars` - Horizone One
Gallery November 2006 - 1st
& 2nd Festival of Fine Creation
2008
Garash
International
Festival, Jordan, 2000. Frankfort
International Book Faire, 2004.
The Egyptian Fine art Forum
in Venice, August 2008 -11th
International Cairo Biennale,
December 2008 - Salon prize
for painting, the 9th Youth
Salon, 1997. Encouraging prize
of Gazebya Serry Contest,
Cairo, 1993. Jury prize of the
12th Youth Salon, Cairo, 2000.
Salon prize and Oscar (Gold

. 1993 • •بكالوريو�س الرتبية الفنية بتقدير جيد جد َا
-2003 - 2000 - 1999 - 1997 - 1993 • •�صالون ال�شباب
.2004
• • معر�ض �صالون الأعمال الفنية ال�صغرية الثانى
. 1998 -1998 والرابع
. 2004 • •معر�ض فرانكفورت الدوىل للكتاب
. 2006 • • معر�ض الفن امل�صرى املعا�صر بدبى
• •عر�ض الفنون امل�صرية املعا�صرة ب�أ�سبانيا اليكانتى
.2006
. 2000  مبجمع الفنون4 • •معر�ض بقاعة اخناتون
. 2002 • •معر�ض بقاعـة كريــم فرن�سيـ�س
. 2004 ) • •معر�ض بقاعة راتب �صديق (�أتيلية القاهرة
. 2007 • •معر�ض مركز اجلزيرة للفنون
. 1997 " • • جائزة ال�صالون " �صالون ال�شباب التا�سع
• •جائزة الهرم الذهبى ب�صالون ال�شباب ال�ساد�س ع�شر
.2004
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امل�سطح
على
النحت
اختار الفنان حنفي حممود البورتريه مفردة

�أ�سا�سية عزف على تنويعاتها كثريا يف م�شواره الفني
حتى �أن �أعماله يف غالبيتها ال تخرج عن العن�صر
الإن�ساين و�إن اختلفت اخلامة �أو الو�سيط الذي قدمه
عربها ..وقد وقع اختيار حنفي على البورتريه
منذ البداية باعتباره �أكرث العنا�صر التي ت�ؤكد على
قوة التعبري مبا حتمله من م�شاعر ترتاوح بني احلزن
والفرح وال�سعادة والب�ؤ�س وغريها حيث يعتمد يف
جتربته على م�سطحات خمتلفة يقوم بتجهيزها
بنف�سه� ،إذ يتحول ال�سطح �إىل جزء ال يتجز�أ من
العمل الفني وفل�سفته.

ومتجاوزا يف الوقت ذاته جمود احلجر كي تنطق
بورترياته بالتعبريات التي �أرادها ،لتعك�س مزيجا
متناق�ضا من امل�شاعر التي تنوعت بني الرهبة واخلوف
يف حالة �سخمت وبني الطم�أنينة والهدوء كما يف حالة
اخناتون .و�سخمت التى يعنى ا�سمها الأكرث قوة وهي
واحدة من الآلهة يف ميثولوجيا م�صر القدمية حيث
كانت دائما ما تقدم ك�سيدة بر�أ�س لب�ؤة ،وكانت تعرف
ب�سيدة احلرب ومن �ألقابها اجلبارة ،وترتك �سخمت
�شعورا بالرهبة يف نف�س كل من يطالع وجهها يف
احلقيقة� .أما اخناتون فقد ارتبط ا�سمه بالتوحيد،
حيث حاول توحيد الآلهة مبا فيها الإله �أمون رع
يف �شكل الإله الواحد �أتون .وما بني �إلهه ارتبطت
باحلروب وتثري الرهبة وملك يدعو للتوحيد وال�سالم
جاء هذا التناق�ض يف اختيار ال�شخ�صيتني الذين
تعر�ض لهما حنفي حممود� ،إ�ضافة �إىل كون �إحدى
ال�شخ�صيتني ربه جتمع بني �صفات الإن�سان واحليوان
وهو �أمر �شائع يف كثري من �آلهة م�صر القدمية و�آخر
عرفته احل�ضارة ب�صفته ومالحمه الب�شرية� ،إال �أن
كل منهما كان يحمل رمز الأفعى فوق ر�أ�سه.

وال يبتعد حنفي يف جتربته يف ملتقى الأق�صر عن
ذلك ،حيث انحاز لفكرة التعبري من خالل البورتريه،
�إال �أنه مل يقدم تلك املرة بورتريهات ب�شرية مفعمة
بالتعبري الإن�ساين ،و�إمنا وجهني الثنني من رموز
احل�ضارة امل�صرية القدمية لكل من الإلهة �سخمت
وامللك �إخناتون ،م�ستفذا قدراته الإبداعية وفار�ضا
حتدي على نف�سه يف اجلمع بني ر�سوخ الكتلة وثابتها
وقد اعتاد الفنان حنفي حممود البحث عن حلول
حني تنتقل من النحت �إىل امل�سطح الت�صويري خمتلفة ملعاجلة ال�سطح ،الأمر الذي ال يقل �أهمية
وم�ستعريا من النحت مفرداته لتحتل الكتلة مركز يف جتربته عن امل�ضمون الذي يحمله ،فخالل م�شواره
البطولة يف العملني الذين قدمهما مبلتقى الأق�صر ،الفني اخترب حممود ال�سطح يف جتارب عدة منها
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ا�ستخدام الكارتون امل�ضلع لتحقيق ت�أثري ال�ضبابية
والتي تعك�س حالة االهتزاز التي يعاين منها
الإن�سان وعدم و�ضوح الر�ؤية على �أ�صعدة خمتلفة،
وكذلك خامة البليك�س �أوراق الكرا�سات� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستعانته بت�أثريات ب�صرية موحية لإ�ضافة
دالالت على �أعماله ،كتبني تقنية ت�شبه تقنية
للم�شاهد ب�أن
الرثي دي التي تعطي
ً
انطباعا ب�صر ًيا ُ
م�سطحا ،وقد اختار حنفي
العمل مجُ �سم رغم كونه
ً
هذه املرة �أن يقوم بتجهيز ال�سطحني لونيا بطريقة
تعو�ض ا�ستخدامه خلامات مبتكرة ،حيث ا�ستعان
بخلفية م�صمتة من اللون الأ�سود امل�شوب باللون
الأزرق “البلوبالك” والآخر امل�شوب باللون النبيتي
وذلك لإبراز الكتلة القادمة من املجهول .ورمبا
�ساعده ذلك ال�سطح يف الت�أكيد على قوة وغمو�ض
بورترياهاته التي جل�أ فيها كعادته �إىل الب�ساطة
والتلخي�ص مما �أ�ضاف �إىل رهبة للعمل ،وقد خرجت
العني م�صمتة يف احلالتني �إال �أن لها ت�أثري قوي على
املتلقى كما لو كان املتلقي يغو�ص يف ظالمهما ل�سبب �أو
لآخر ،كذلك ف�إن حالة ال�صمت التامة التي فر�ضها
املنتج الفني قد انحازت لقوة التعبري ،فذلك ال�صمت
بالن�سبة حلنفي حممود غالف يخفي براكني من
االنفعاالت اخلفية.

وتكمن قوة الفنان يف تقدمي نف�س الباليتة
اللونية التي متيل �إىل الألوان الداكنة ونف�س
التكنيك باعثا يف املتلقي �شعوريني خمتلفني متاما
بني اخلوف والطم�أنينة ،ذلك الغمو�ض الذي غلف
احل�ضارة امل�صرية القدمية والهيبة جتربة نابعة
من روح املكان التي يبدو الفنان غارقا يف روحها من
خالل العملني الذين قدمهما..
والفنان حنفي حممود مييل �إىل توظيف
امل�ساحات الفراغية الكبرية فبالتدقيق يف العملني
الذين قدمهما يف الأق�صر تبدو �أن الكتلة احتلت
اللوحة �إال �أن هناك فراغ كبري يف الواقع م�شغول
بحيز نف�سي نابع من خماطبة وجدان املتلقي نظرا
للقوة التعبريية الكبرية التي يتميز بها العملني ،ويف
اختزال الكثري من التفا�صيل التقليدية ال�شكلية
والت�أكيد على العمل بالظل والنور من خالل اخلروج
من الظالم يف احلالتني .حيث يحيلنا هذا �إىل
توظيفه الدراما اللونية ،فالفنان م�شغول بفكرة
ال�ضوء القادم من الداخل واخلارج وهو ما ت�أثر فيه
برامربانت الذي عرف ب�أنه فنان العتمة.
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Ramiz Abbasov

رامز عباسوف

Azerbaijan

• Member of the Union of painters
of Azerbaijan 2005 year.
• Participation in art exhibitions:
• 2005 Verona - Malcesine, Italy.
• 2005 Baku, Azerbaijan.
• 2006 Munster, Germany.
• 2008 Istanbul, Turkey.
• 2008 Baku, Azerbaijan.
• 2009 Munster, Germany.
• 2011 Almata, Kazakhstan
• 2011 Kuala Lumpur, Malaysia
• 2012 Istanbul, Turkey
• 2012 Baku, Azerbaijan
• 2013 Exhibition of arts and crafts
art in the city of Baku, Baku,
Azerbaijan.
• Many
works
are
purchased
by private collectors from
different countries: Russia,
Turkey, England, Germany,
Italy, Malaysia, Kazakhstan,
Denmark, France.		
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أذربيجان

1989 85-  كلية باكو للفنون- • •دبلومة الت�صوير
2005 • •ع�ضو احتاد فناين �أذربيجان منذ
: • •املعار�ض
 �أذربيجان-  باكو2003• •
 مو�سكو- • • �سان بطر�سبورج
 �أذربيجان-  باكو2004• •
 تركيا- • • ا�سطنبول
 ايطاليا-  فريونا2005• •
 اذربيجان- • • باكو
 املانيا-  مون�سرت2006• •
 �أذربيجان-  باكو،" "طريق احلرير2007• •
 تركيا-  ا�سطنبول2008• •
 اذربيجان- • • باكو
 املانيا-  مون�سرت2009• •
 اذربيجان-  باكو2010• •
 كازاخ�ستان-  املاتا2011• •
 ماليزيا- • • كواالملبور
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معارك امل�صري القدمي
يف �أعمال فنان م�شغول
باحلركة
يخيل �إليك �أنك تكاد ت�سمع �صوت املعركة  ..ت�شبه
لوحته كثريا لوحة “�أحم�س الأول يقاتل الهك�سو�س”
�أو “امللك رم�سي�س الثاين معتليا مركبته احلربية يف
معركة قاد�ش”� ،أو رمبا م�شاهد املعارك احلربية
املتعددة التي �صورتها اجلداريات ونقلتها �إلينا� ..إذ
تبدو اللوحتان اللتان قدمهما الفنان الأذربيجاين
رامز عبا�سوف كت�صوير للمعارك يف م�صر الفرعونية.
�إال �أن احلقيقة �أن تلك اللوحتني هما يف جوهرهما
عن ال�سالم حيث يرى �أن احلروب يف م�صر القدمية
كانت لت�أمني الدولة القوية ودون وجود تلك الدولة
ملا ا�ستطاعوا �أن يقيموا تلك احل�ضارة املبهرة.
وي�ستح�ضر رامز م�شاهد احلروب والأ�سرى ليعد
من خاللها فل�سفة احلياة الع�سكرية يف م�صر القدمية
واقرتابها لفكرة ال�سالم والدفاع �أكرث من فكرة
الهجوم والغزو ،فالفنان رامز ذاته حمب لل�سالم ال
تكاد االبت�سامة تفارق �شفتيه وهو ما يحاول �أن يعرب
عنه يف كل �أعماله ..كذا ف�إنه فنان تفا�صيل بجدارة،
يراقب كل ما حوله وي�ستدعيه على امل�سطح بحب
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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�شديد ،يقول رامز� :أنا �أنقل النور املوجود يف روحي
�إىل اخلارج.

تعامل رامز مبا�شرة مع م�سطحة دون ا�سكت�ش ..فكل
ما يعتمل داخله يخرج بالكامل على لوحاته.

وقد تعددت املفردات التي ا�ستقاها رامز من
احل�ضارة الفرعونية يف لوحتيه ومنها على �سبيل
املثال ال احل�صر العجلة احلربية ومفتاح احلياة
وعني حور�س ،وجنود امل�شاه الذين يحملون احلراب
وكذلك الطيور التي اعتقد �أنها هي التي ت�أخذ املوتى
�إىل احلياة الأخرى وغريها من التفا�صيل املتعددة
التي تك�شف عن املزيد كلما اقرتبت من اللوحة ،وقد
اندجمت الأ�شكال بكثري من احلروف وك�أنه ا�ستطاع �أن
يخلق لغة جديدة هي مزيج من الهريوغليفية ورمبا
العربية  ..فحني كان يجل�س لي�ستمع �إىل املتحدثني
باللغة العربية خالل الندوات الفنية التي تعقد
يوميا والتي حر�ص على ح�ضورها جميعا ،مل يكن يفهم
اللغة لكنه كان ي�ست�شعر وقعها لدرجة تقرتب من فهم
ما يقال  ..فاللغة وما حتمله من معاين وم�شاعر و�أفكار
ميكنها �أن ت�صل �إىل املتلقي وت�ؤثر فيه حتى لو مل تكن
مفهومة.
ويبدو امل�سطحان مزدحمان بالتفا�صيل ورمبا
يرجع ذلك لل�شعور بحالة االنبهار التي �سيطرت على
الفنان من كمية الآثار وال�صور التي �شاهدها يف فرتة
وجيزة والتي حتتاج لبع�ض الوقت  -كما يقول -كي
يتمكن من امت�صا�صها � ..إذ �أنه لطاملا حلم بزيارة م�صر
لر�ؤية مفردات احل�ضارة ر�ؤية عني .ورمبا ما زاد من
قوة ال�شحنة التي انتقلت بكامل قوتها على امل�سطح هو

وي�صف رامز �أعماله ب�أنها موجات احل�ضارة
املمتدة من م�صر القدمية والتي تركها الأجداد على
اجلدران ،فكل تلك العنا�صر التي نراها على اجلدران
ال تزال قوية  ..فكثري من تلك الرموز لها معانى
لها عالقة بالكون� ،إال �أنه ي�ضيف رموزه اخلا�صة
كذلك .وتبدو اللوحتان مت�شابهتان للغاية �إال �أنه
مع التدقيق ترى �أن اللوحة الأوىل ت�شبه خمطوطة
مكونة من ب�ضعة �أ�سطر حتمل لغته اخلا�صة التي
حتمل فوقها حكايات مر�سومة كر�سالة ما من رحالة
قادم من بالد بعيدة� .أما العمل الثاين فت�ستقر
املركب احلربية يف و�سط امل�سطح وك�أها هي املركز
الذين تدور حوله كل الأ�شياء.
والفنان �شخ�ص مفعم باحلياة واحلركة ورمبا
يتتبع ت�سجيل احلركة يف �أعماله حيث يقول �إن
احلركة هي التي تتحكم يف حياتنا منذ البداية
حتى النهاية ،وقد خرج عماله يف حالة حركة
م�ستمرة وك�أن تلك احل�ضارة القادمة من املا�ضي
م�ستمرة يف التقدم ،وكلما مر الزمان زادت املفردات
التي يحملها امل�سطح..لي�س الت�صويري فح�سب و�إمنا

احل�ضاري والثقايف .كذلك ف�إن ال�شخو�ص التي ر�سمها
تزيد من الإح�سا�س باحلركة يف اللوحة من خالل
حالة حركة الرجلني التي توحي بالتقدم بخطى
حثيثة ويف الغالب تبدو �شخو�صه غري معتادة
� ..إذ �أنه حني يقدم �شخ�صا ال يقدمه بال�صورة
الفوتوغرافية املعتادة �إمنا ي�ضيف �إليه �أ�شياء كثرية
من عامله الداخلي.
والهتمام رامز باحلركة تاريخ ميكن تتبعه
يف عدد �أعماله التي تعك�س �أي�ضا فتنته بال�شرق،
ولطاملا كان اجلمل “�سفينة ال�صحراء” حيوان مثري
لالهتمام بالن�سبة له ،وكذلك حكايات �ألف ليلة
وليلة والأ�سواق وهو يعمل حاليا على �إعداد على
عمل بانورامي �ضخم رمبا ي�سميه القافلة �أو الرحلة
ي�ضم كافة �أ�شكال احلركة وو�سائل االنتقال التي
عرفتها الب�شرية.
�إن تلك الألوان ال�ساخنة القوية املتداخلة التي
ا�ستخدمها كتجهيز مل�سطحه كما ي�صفها هي �ألوان
م�شاعره القوية ،فقد خلقنا الرب لنعك�س مواطن
جماله م�ضيفا� :أحاول تقدمي �أعماال تبعث على
التفا�ؤل .جدير بالذكر �أن الفنان يجيد ا�ستخدام
العديد من اخلامات الأخرى كالبا�ستيل والأقالم
الر�صا�ص كما يجيد �أي�ضا �أعمال اخلزف.
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Rita Maselli

ريتا مسيللي

Italy

• In Italy From her birth town of • In Haiti Moving to Port-au-Prince,
Haiti at the age of twentyPietracatella, Italy, Rita carries
three, she embarked on the
in her heart vivid childhood
greatest adventure of her life.
memories of play among red
A self-taught artist, she found
poppies, colorful ribbons from
lots of artistic stimulation
gypsy carts, and scenes of olive
during her many years in
groves and vineyards.
Haiti, a country of countless
• In Canada Her family moved to
“natural” artists, vibrant colors
Montreal, Canada when she
and market scenes.
was seven. “Commissioned”
to paint the vestibule of their • In USA From 2001 to 2003, while
working on her PHD in
newly built family home, she
Management.
created a seascape of blues and
greens. The two by three meter
painting made her feel like a
“real” artist even at the age of
fourteen. Her love for art fused
comfortably with her passion
for literature and writing
during her time at McGill
University.
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إيطاليا

 ريتا حتمل،• •يف �إيطاليا من مدينة ميالدها بيرتاكاتيال
يف قلبها ذكريات الطفولة حية من اللعب بني
،احل�شائ�ش وال�شرائط امللونة فى عربات الغجر
.وم�شاهد من ب�ساتني الزيتون وكروم العنب
 عندما كانت،• •يف كندا انتقلت عائلتها �إىل مونرتيال
 «كلفت بر�سم دهليز فى منزل الأ�سرة.يف ال�سابعة
 جعلها العمل ت�شعر �أنها ت�شعر وك�أنها.،اجلديد
 حبها للفن.فنان حقيقي حتى �سن الرابعة ع�شرة
جعلها تن�صهر مع �شغفها للأدب والكتابة خالل
.وقت درا�ستها بجامعة ماكغيل
• •يف هايتي يف الثالثة والع�شرين انتقلت �إىل بورت
. وبد�أت هناك �أكرب مغامرة من حياتها،�أو برن�س
 حيث وجدت الكثري من،تعلمت الفن ذاتيا
،التحفيز الفني طوال فرتة حياتها يف هايتي
 والألوان الناب�ضة،لطبيعته الفنية الرثية
.باحلياة
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املر�أة امل�صرية تتخلى
عن عر�شها
تقدم الفنانة ريتا ما�سيللى من خالل عملها قراءة
يف التحوالت التي �شهدتها احلياة االجتماعية يف
م�صر من خالل نظرة �إىل �أو�ضاع املر�أة بني املا�ضي
واحلا�ضر ..فتاريخ م�صر الطويل الرثي ممتد وال
يحدث به انقطاع فيما ي�شبه حياة النهر  ..ولكن هل
يبدو النهر هو ذاك النهر املقد�س؟  ..بال �شك هناك
فارق كبري  ..فلم يعد امل�صري يق�سم ب�أنه مل يلوث ماء
النهر ك�أحد ال�شروط ال�ضرورية للعبور للعامل الآخر
ومل تكن حياة النهر الذي يتدفق وا�صال اجلنوب
بال�شمال واملا�ضي باحلا�ضر هي الوحيدة التي تلوثت،
فمياه النهر التي �صارت �أغمق كلما توغلنا يف الزمن �أو
امل�سطح الت�شكيلي الذي قدمته ريتا ت�شبه متاما حياة
املر�أة امل�صرية التي انتقلت من مرتبة الآلهة �إىل
مكانة متدنية � ..إن ذلك التحول ميكن تعقبه ت�شكيليا
من خالل االنتقال من �أق�صى ي�سار العمل (اللوحة
الأوىل) �إىل �أق�صى اليمني (اللوحة الثانية) ..فقد
خ�ص�صت الفنانة اللوحة الأوىل للتعبريعن م�صر
القدمية والأخرى التي تقع على اليمني للم�شهد
املعا�صر.
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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وتظهر الربة نوت يف اجلانب الأي�سر وهي �إحدى
�آلهة امل�صريني القدماء التي ترتبط باخللق والتي
ا�ستلهمتها الفنانة من زيارتها ملعابد الأق�صر ،يف حني
جتل�س �إمر�أة بائ�سة يف �أق�صى اليمني غارقة يف احلزن
 ..ويف تلك امل�سرية تتحول املر�أة من الربة �إىل كائن
متدثر باملعاناة.
ويبدو �أن ريتا جتيد احلكي الأمر الذي اكت�سبته
من احرتافها للكتابة ،فالت�شكيل والكتابة ال يفرتقان
وهنا تتخذ كل منهما و�سيلة للتعبريعن مفهوم ي�شغلها
�أو ق�ضية تدافع عنها وي�أتي على ر�أ�سها و�ضع املر�أة
امل�صرية ،ال �سيما وقد ق�ضت يف م�صر ما يقرب من 14
عاما فلم تعد ترى م�صر من خالل الأهرامات والنيل
�أو املعابد والآثار على عك�س كثري من الفنانني الأجانب
امل�شاركني يف امللتقى.
وحتيلنا الرموز التي وظفتها ريتا يف اللوحة الأوىل
�إىل م�صر القدمية ،فبخالف الربة نوت ،ا�ستخدمت
املركب الفرعوين ،ونبات الربدي الذي ينمو من
النهر ..هذا الربدي الذي دون عليه امل�صري معارفة
العميقة كمجتمع م�ستنري ..ثم ما تلبث �أن تتغري
�ألوان اللوحة يف الثلث الأخري �أفقيا متهيدا لعبورنا
�إىل الن�صف الآخر من العمل ،تلك املنطقة االنتقالية
ات�سمت ت�شكيليا بوجود الكثري من الت�أثريات امللمو�سة
التي اعتمدت فيها الفنانة على لفافات من الفقاعات
البال�ستكية اململوئة بالهواء لإحداثها  ..حيث توحي

تلك اجلزئية بوقوع العديد من الأحداث التي �أدت
لتلك النتيجة التي و�صلنا �إليها.
وحتقيقا حلالة التوا�صل بني ن�صفي العمل ،متد
الإلهة ذراعها الذي نراه طويال للغاية يف �إ�شارة
لطول التاريخ ذاته لتنتهي بزهرة اللوت�س التي طاملا
كانت رمزا للخ�صوبة والنماء وارتبطت باجلمال
فنجدها يف كثري من الر�سوم الت�صويرية لي�س يف
ح�ضارة م�صر القدمية بل يف كثري من احل�ضارات،
واحلديث عنها قد ميتد مبا ال يت�سع له املجال هنا..
�إن زهرة اللوت�س التي تقدمها الإلهة �إىل املر�أة
الفقرية �أ�صبحت فاقدة للمعنى يف ظل معاناة تلك
املر�أة فلي�س ب�إمكانها تذوق جمالها فهي ال تعرب عن
واقعها.
لي�س ثمة ت�شابه بني تلك املر�أة وبني بهائها يف
احل�ضارة امل�صرية القدمية ،حتى يف توا�صلها مع
النهر ..فهو توا�صل مهموم لأنها حني متد قدميها يف
النهر فهي ت�شعر بالإرهاق المر�أة ال ت�شعر ب�أنوثتها،
وهي تغم�ض عينيها عن عمد � ..إنها ال متثل �شخ�صا
بعينه �إمنا هي تعبري عن كل امر�أة مغلوبة على
�أمرها ،تبدو املر�أة بال فم فهي فاقدة لل�صوت على

ال�صعيد املجتمعي وال �أحد ي�أبه �أحدا بها ،وال حتى
على نطاق منزلها حيث يقت�صر دورها على طاعة
الأوامر.
على ال�صعيد الفني تلج�أ ريتا كثريا لإحداث
ت�أثريات با�ستخدام الكوالج ،حيث يرث امللم�س م�شاعر
متداخلة ،وبخالف تلك امل�ساحة االنتقالية بني
العملني ،وظفت الكوالج با�ستخدام املناديل الورقية
وال�صمغ لإحداث الزخارف بجلباب املر�أة لي�شبه
تلك املالب�س التي ترتديها املر�أة الريفية اليوم.
وعلى الرغم من توظيفها للون الأخ�ضر الذي
عادة ما يعرب عن الرخاء ف�إنه يف حالتنا تلك يحمل
دالالت خمتلفة ،حيث تعنى ريتا �أن رمبا الو�ضع
يف املجمل لي�س �سيئا ،فهناك الكثري من اجلوانب
الإيجابية ،لكننا يجب �أن نلقى نظرة على حال
الن�ساء املقهورات� ،إ�ضافة �إىل �أن اخلطوط التي
ر�سمت بها النهر بدت �أكرث حدة يف اجلانب الأي�سر
وهي ت�شبه ر�سم القلب  ..ويبدو امل�سطح �أكرث
نعومة و�صفاء يف اجلانب الأمين الذي غلب عليه
اللون الأ�صفر حيث الإ�شارة �إىل احل�ضارة امل�صرية
بعظمتها.
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Sahar El-Amir

سحر األمير

Egypt

مصر

• •ح�صلت على بكالوريو�س الفنون اجلميلة من جامعة
الأ�سكندرية ق�سم اجلرافيك عام 1993وح�صلت
على تقدير امتياز يف م�شروع تخرجها من
اجلامعة.
• •ح�صلت على جائزة االبداع والإقامة يف روما (1995
 .)1996• •�شاركت يف العديد من معار�ض قطاع الفنون الت�شكيلية
منذ التخرج وحتى الأن.
• •ح�صلت على جائزة �صالون ال�شباب يف الر�سم
والت�صوير وجائزتان يف كتب الأطفال من الهيئة
العامة للكتاب وم�ؤ�س�سة اليون�سكو.
• •�شاركت يف العديد من املعار�ض اجلماعية مب�صر
و�إيطاليا وبيناليات ط�شقند ب�أوزبك�ستان و�سابور
واليابان.
• •�أقامت معار�ض خا�صة متعددة ب�أتيليه القاهرة
والأ�سكندرية ودار الأوبرا و�أخريا يف قاعة
�أوبونتو عامي .2016-2015
• •لها مقتنيات مبتحف الفن احلديث ومكتبة
الأ�سكندرية ولدى �أفراد داخل وخارج م�صر.
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• Sahar ElAmir holds a Bachelor’s
Degree from the Faculty of Fine
Arts in 1993 from Alexandria
University.
• She has displayed her artwork
& in several both national
international solo exhibitions.
Her
painting
style
is
characterized by her freedom
of expression using a variety of
mediums & materials.
• She won the State Award for
;Innovation, Graphics in 1995
& & won several international
national awards as well.
• She has holdings in Egypt, Italy,
Canada, Japan & the Ministry
of Culture in Egypt.
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بحثا عن املدينة
تقدم الفنانة �سحر الأمري يف لوحتيها قراءة ب�صرية
ملدينة الأق�صر و�إقامتها بها خالل فرتة م�شاركتها
بامللتقى ..وتعتمد الفنانة على خلق ن�ص ب�صري
موازي للرتاكمات وامل�شاهدات التي تختزنها طوال
الوقت لتتحول مل�ساحات لونية وخطوط ..لذا جند
�أن املدينة تكت�سب يف �أعمال �سحر الأمري �شكل ومذاقا
خمتلفا ،فترتجم املدينة بعيدا عن تفا�صيلها ،باحثة
من خالل عني ثاقبة عن حتوالت املدينة كما تراها.
وامل�شاهد للعميلني يدرك �أن الأمري تتخل�ص من
الر�ؤى التقليدية لتعيد تقدمي الأق�صر من خالل
م�ساحات جتريدية ورموز تنتمي لعاملها ..ذلك العامل
الذي حتر�ص �سحر الأمري على تغذيته من خالل
متارين يومية مكثفة تقول عنها� ،أنا �أعمل طوال
الوقت على �شحذ حوا�سي� ..أغم�ض عيني و�أحول كل
ما �أرى �إىل لوحات يف خميلتي  ..فالوقت الذي تق�ضيه
يف الت�أمل والتدريبات الذهنية يبلغ �أ�ضعاف الوقت
الذي تق�ضيه يف التنفيذ الفعلي مل�سطح اللوحة الذي
يتميز بالرثاء والزخم..

وب�صريا منذ �أن تخرجت يف كلية الفنون اجلميلة
بالإ�سكندرية ومرورا بالعديد من املمار�سات الفنية
التي بد�أتها باجلرافيك و�صوال �إىل الت�صوير الذي
و�ضعت فيه ب�صمة فريدة من خالل توظيفها للعديد
من اخلامات لي�ست فقط ال�شائعة كالزيت والأكريلك
ومزجها بالأقالم اجلاف والر�صا�ص والأحبار
ولكن �أي�ضا بخامات تنتمي لعاملها ك�أقالم الروج
واملانيكر وق�صا�صات الأقم�شة التي وظفتها من خالل
الكوالج واخلياطة �إ�ضافة �إىل تلك الق�صا�صات التي
ا�صطحبتها من ممار�ستها اجلرافيكية �إىل م�سطحها
الت�صويري يف لوحات عديدة �سابقة معتمدة يف ذلك
على مقولة �أجنر لتالميذه :جربوا ب�أى خامة وعلى
�أى خامة .لتبدو �أعمالها يف �أحيان كثرية �أقرب �إىل
اجلداريات املحملة ب�شحنة تعبريية قوية وبرموز
عدة اختزلت فيها م�شاهداتها الطويلة من الن�ش�أة
يف مدينة الأ�سكندرية والدرا�سة بروما واال�ستقرار
بالقاهرة ومن خالل زيارات متنوعة لأماكن عدة ،تلك
امل�شاهدات التي امتزجت بعاملها الداخلي احلامل الذي
يفتح �أبوابه على الأدب من خالل قراءات عديدة
وانتقاءت تنم عن عمق �إن�ساين.

مثل متثايل ممنون وجدارية النائحات يف �إحدى
املقابر والتي اهتمت ب�أن تقوم تخ�ص�ص لها زيارة لأن
فن الندب ي�شكل معادل جوهري للثقافة امل�صرية
التي يعد ال�ضحك والبكاء مكونا �أ�سا�سيا من مكوناتها
�إ�ضافة �إىل زيارات متعددة ملبعد الأق�صر ومعبد
الكرنك وغري ذلك ،تلك املكونات التي تتعاي�ش داخل
املدينة بو�ضعها احلايل مبا يف ذلك املياه املتحركة
طوال الوقت والتي ت�شكل �أحد مالمح مدينة الأق�صر
الرئي�سية ..لذا تبدو اللوحة كلها يف حالة حركة
م�ستمرة بني النا�س والأر�ض والنهر فيما يتناق�ض
مع ثبوت التماثيل والآثار الباقية منذ زمن بعيد،
ومن ثم تعترب اللوحتني بانورما ثنائية بني الثابت
واملتحرك وبني القريب والبعيد والتي تو�صلت لها
الفنانة من خالل التالعب بقوة الألوان وخفوتها .

وعالقة �سحر الأمري بالعمل الذي قدمته عالقة
تتج�سد يف نقط وخطوط وم�ساحات� ،أما بالن�سبة
للألوان فقد وظفت الأمري اللون الأ�صفر بكثافة
يف العملني حيث تبدو ال�شم�س عامال قويا ومهما
بالأق�صر حتى يف ف�صل ال�شتاء ،ولي�س معنى ذلك
�أن الأ�صفر معادل لل�شم�س كما تذكر الأمري ولكن له
�ضرورة ت�شكيلية ات�ضحت مع تطور العمل.
قد ت�أثرت الفنانة بتقنية املونوتيب �أو الطبعة
الوحيدة التي ا�صطحبتها معها من درا�ستها
للجرافيك هو ت�أثري مطبوع من لوحة مر�سومة
بالأحبار على �سطح زجاجي وتت�سم بقوة تعبريية
ت�شكيلية متفردة ،كما ت�أثرت �أي�ضا مبدر�سة الكوبرا
تلك التي �أ�سهمت بنقلة نوعية يف الفن باعتماد
�أ�شكال و�أ�ساليب جديدة ترتكز على احل�س الإبداعي
للتعبري التلقائي.

ومل تر�سم �سحر الأمري يف لوحتيها بالأق�صر
املدينة ب�شكل مبا�شر ..ولكني قدمتها من خالل
ويت�سم �أداءها الت�شكلي بالعفوية  ..لكنها عفوية اخلربات الب�صرية التي اكت�سبتها من جوالتها بها
حمنكة  ...متار�سها اعتمادا على خربات ممتدة فنيا �سواء يف املناطق الأثرية وم�شاهداتها لكثري من الآثار
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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Serwan Baran

سروان بران

Iraq

العراق

. جامعة بابل/ • •بكالوريو�س فنون جميلة
2006.
• Graduated from Babel University
.• •ع�ضو نقابة الفنانني العراقيني
• Solo Exhibition Tche Wa Gallery
in fine arts.
Tokyo 2007. Solo Exhibition
• A member of AIAP. A member of
.• •ع�ضو جمعية الت�شكيليني العراقية
Art House Gallery Syria 2010.
Iraqi Fine Art Association.
.• •ع�ضو اللجنة الوطنية للفنون الت�شكيلية
Solo
Exhibition
Saradam
• Modern Iraqi Art Exhibitions
.AIAP • •ع�ضو الرابطة الدولية
Gallery
sulaymania
Iraq
91/ 92 93/ 94/ 95. Participated
.1990 • •حاز على جائزة ال�شباب الأوىل
2011. Solo Exhibition Gallery
Exhibition 10X10 Orfali Gallery
• •حاز على اجلائزة الذهبية (مهرجان الفن العراقي
Dahok 2011. Solo Exhibition
Amman 2008 -2009
.1995 )املعا�صر
/ Orfali -Whispers 2012. Solo
• Kuwait Pinali 2011.
.1999
)القاهرة
(بينايل
تقديري
• •حاز على و�سام
Exhibition / Morocco – Matisse
• Morocco
Pinali
2012.
Solo
العاملي
بغداد
بينايل
التقديرية
اجلائزة
• •حاز على
/ Elected 2013. Solo Exhibition/
Exhibition Baghdad 91. Solo
.2002 الثالث
Nabad - On The Edge 2013.
Exhibition in Dar alanda
Amman 2000. Solo Exhibition • Second Prize, Iraqi Contemporary / • •حاز على الو�سام الذهبي مهرجان املحر�س الدويل
.2002 تون�س
Art Exhibition, 1994.
Dominican Republic 2003.
• Modern Iraqi Art Exhibition Syria. • Golden Prize, Iraqi Contemporary
Art Exhibition, 1995.
• Solo Exhibition Orfali Amman
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حار�س املقربة يحمل
�أ�سلحة نارية
املتابع لتجربة الفنان العراقي �سريوان بران يكت�شف
�أنه ال ميكن ف�صلها بحال من الأحوال عن الواقع
ال�سيا�سي للمجتمعات العربية التي �سيطرت على
وجدانه وانعك�ست ب�شكل كبري يف �أعماله التي تنحى
ب�شكل كبري �إىل الرمزية و�إىل التعبريية احلديثة
حيث �أ�صبح احلدث ال�سيا�سي هو املحرك الأ�سا�سي
لإنتاج كثري من �أعماله الفنية.
ورمبا كان واحد من �أهم ال�سمات التي متيز الفنان
�سريوان بران يف بلورته لتجربته الت�شكيلية يف
املرحلة الأخرية بخالف اختباره خلامات وم�ساحات
خمتلفة هو ا�ستعانته مبفردات حمددة يعيد توظيفها
برباعة �شديدة على م�سطحاته الفنية بدالالت
خمتلفة ومن بينها مفردة الكلب الذي ظهر منفردا
وكذلك ممتزجا بج�سم الإن�سان يف �أعمال عدة.
ويعك�س العمالن الذي قدمهما �سروان خالل
م�شاركته مبلتقى الأق�صر كثري من خال�صة مالمح
جتربته الفنية ،ففي عمله الأول يظهر الكلب الذي
يتحول على امل�سطح من �شكله التقليدي �إىل هيئة
الإلهة �أنوبي�س ،الذي عرف قدميا با�سم الكلب
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احلار�س ،حيث كان هو حار�س املقربة �إ�ضافة �إىل دوره
املهم يف حفظ قوى املوتى حلني �إعادتهم للحياة ،لكن
بداللة خمتلفة ،فلم يعد الكلب هنا هو احلار�س الذي
يحمل ع�صا و�إمنا يحمل يف يده م�سد�س فيما يرمز �إىل
الوح�شية والت�أكيد على عنف امل�شهد الذي يعي�شه
الإن�سان حاليا .
وامل�شاهد للعمل ب�إمكانه �أن يلمح حتول الكلب من
�شكله التقليدي �إىل الإله �أنوبي�س الذي يجمع بني
ج�سم الإن�سان ور�أ�س ابن �أوى ،ولكن ذلك التمازج بني
الأج�ساد هو �أحد العالمات املميزة لأبطال �سريوان
بران على م�سطحه مذكرا �إيانا برواية كافكا “امل�سخ”
التي ت�ستهل بجملة “ا�ستيقظ جريجور �سام�سا ذات
�صباح بعد �أحالم مزعجة ،فوجد نف�سه قد حتول يف
فرا�شه �إيل ح�شرة هائلة احلجم" ف�إن ذلك االمتزاج
ِ
بني الأج�سام املختلفة وبني الإن�سان واحليوان يفتح
امل�شهد الب�صري للت�أويل ،فالكلب يف امتزاجه مع
الإن�سان يرمز يف بع�ض �أعمال �سريوان لغريزة البقاء
ورمبا الت�شبث بال�سلطة الأمر الذي ات�ضح من قبل يف
معر�ضه”قبلة �إىل كلب” .
ولدخول الكلب �إىل م�سطح �سروان الت�شكيلي تاريخ
قدمي يبد�أ منذ عام  2003عقب �سقوط بغداد حيث
حتول الكلب من �صديق الإن�سان الويف �إىل رمز للعدو
الذي ينتهك البيوت لتفتي�شها ..وبالن�سبة ل�سروان
ف�إن الكلب موجود يف ح�ضارات كثرية مبعان خمتلفة
فهو مثال يف احل�ضارة امل�صرية القدمية نقطة االلتقاء

بني احلياة واملوت ..ومل يكن الكلب هو احليوان
الوحيد الذي وظفه �سروان يف �أعماله فقد �سبق
ذلك ا�ستخدامه للخيول يف جمموعته “اخليول
الهاربة”� ..إال �أن الكلب �أ�صبح هو �أكرث مفرداته
ا�ستقرار ور�سوخا يف �أعماله عرب مراحل خمتلفة.
الرمز الثاين الذي ظهر �أي�ضا يف لوحتيه
بالأق�صر هو ا�ستخدامه للأرقام التي كثريا ما عزف
�سريوان على تنويعاتها والتي ات�ضحت ب�شكل كبري
يف معر�ضه “�أرقام ع�شوائية” ،باعتبار �أن الإن�سان
هو جمرد رقم ،وحياته تتحول �إىل �أرقام بداية
من تاريخ ميالده ومرورا بهويته ورقم هاتفه حتى
الزمن ي�صبح �أي�ضا جمرد �أرقام  ..وهو ما يحلينا �إىل
�س�ؤال جوهري عن �أهمية الإن�سان كمركز للكون يف
مقابل تهمي�شه كرت�س غري ملحوظ يف �آلة احلياة
ال�ضخمة التي تفرت�س اجلميع.
يف العمل الثاين يتحول الكلب ل�ضحية يتم تقدميها
على مائدة القرابني التي ا�ستوحاها �سروان من زيارته
ملعابدالأق�صر،ولكنال�صراعينتقللفوقالهرم،وي�صبح
البطل الرئي�سي يف العمل هو املهرج الذي يرق�ص فوق
القمة يف حني ي�ضع الهرم الثاين فوق ر�أ�سه ويف كل
احل�ضارات القدمية كانت دائما فكرة املهرج ال�سيا�سي،
ورمبا كان ال�شكل الهرمي �أو املثلث واحد من املفردات
املتكررة كذلك باعتباره منطقة �صعبة للتزاوج بني
اخلطوط الناعمة واخلطوط الهند�سية� ،أما حركة
اليد البادية يف عمله فقد ا�ستمدها من حركة يد

املحاربني املر�سومة على اجلداريات.
وال يركن �أبطال �سريوان الذين ميتزجون على
ال�سطح �إىل ال�سكون ،فهم متحركون �أمامنا فيما يعزو
�إىل التقنية الفنية التي ي�ستخدمها على امل�سطح
كما لو كانت ر�سوم متحركة ،حتى لي�ست�شعر املتلقي
بحركة م�ستمرة داخل الف�ضاء املت�سع �إما حركة
فعليه يف اجتاه امل�ستقبل �أو حركة يف م�سار التحول بني
كائن لآخر .ف�سروان ال يقدم فنا بعيدا عن املفهوم،
ويحر�ص على ت�صعيد الدراما يف �أعماله م�ستعينا
ب�أدواته ومنها اخلطوط التي وظفها لر�سم �أوت الين
مكتفيا بلون اخللفية كما هو احلال يف حركة الأرجل
بالعمل الثاين� ..أو �شاغال �إيها مب�ساحات لونية كما
هو احلال يف التحول من الكلب النوبي�س.
و�سروان فنان خم�ضرم لديه تلك املعرفة الفنية
بكل املقومات التي ت�صنع عمال ت�شكيليا متوازنا
ين�أى عن ال�شكل التقليدي الكال�سيكي ،ويقرتب من
ح�سا�سية العارف الذي با�ستطاعته يقينا حتقيق
توازنا ب�صريا بني كل العوامل ال �سيما بني الكتلة
والفراغ ،فذلك احلوار املمتد بني الفراغ ال�شا�سع
مل�سطحه املائل للون الرتابي املحمر وكتلته ذات
الألوان املتداخلة ب�إمكانها التعبري عن حالة القلق
التي يعي�شها الفرد �إن�سانيا وجمتمعيا و�سيا�سيا
 ..ا�ستخدم �سريوان خامة الإكريلك يف العملني
وهي اخلامة الأ�سهل لنقل ذلك التعبري امل�شحون
باال�شتباك مع امل�سطح املبني من م�ساحات مت�سعة
م�شغولة بعفوية الفكرة وحلظية الأداء.
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سيالس أديالنكي
نيجيريا

• • الفن يف �أفريقيا "نقاط اللغز"  ,قاعة �سكوتو للفنون
.1993
• • " فى طريقه" قاعة �شوملان للفنون  -الغو�س ،نيجرييا
.1995
• •"بورتريهات لالن�سانية" ،مي�شيغان �سيتي .1997
معر�ض برمنجهام للفنون (.)July'98
• •الرتاث الأفريقي على قما�ش ،قاعة �شوملان" للفنون -
الجو�س نيجرييا.
• •"�أ�صوات الأرواح" قاعة مرتو نواه� -أكتوبر .1998
• •"نيجرييا"  - 99امل�سرح الوطني ايغامنو الجو�س،
نيجرييا.
• •نيكارفي�ست  2000امل�سرح الوطني ،نيجرييا.
• •معر�ض خالل الإقامة الفنية ملدة � 3أ�شهر يف �ألت�س
�سبيتال �سولوثورن� ،سوي�سرا (يوليو .)2001
• • معر�ض يف غارتن بوتانيا ،جامعة برن� ،سوي�سرا
2001
• • "جتربة - "2003املتحف الوطني� ،أونيكان الجو�س.
• • "جتربة  - "2005مركز مو�سون الجو�س ،نيجرييا.
• • معر�ض بعد � 11شهرا الإقامة الفنية يف فندق
الدورادو بيت�ش ،كوتونو ،جمهورية بنني.
(دي�سمرب .2009
• •الفائز الأول بجائزة "املر�أة واحلرب" م�سابقة فنية من
قبل ال�صليب الأحمر الدويل يف عام .2001
• •الفائز بامليدالية الف�ضية يف مهرجان الغو�س الأ�سود
مهرجان.
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Silas Adilanki
Nigeria

• "Spirits
"VoicesNoah's
Underground Gallery (October
1998).
• "Nigeria' 99" - National Theatre
Iganmu Lagos, Nigeria.
• "Nicarfest 2000" - National Theatre
Iganmu Lagos, Nigeria.
• Exhibition during the 3 months
art residency at Altes Spital
Solothurn, Switzerland, July
2001.
• Exhibition at University of Bern,
Switzerland, 2001
• "Experience
"2003National
Museum, Onikan Lagos.
• "Experience 2005" - Muson Centre
Lagos, Nigeria.
• Exhibition after 11 months art
residency at Eldorado Beach
Cotonou, Republic
Hotel,
of Benin 2009. First prize
winner
of
"Women
and
War" art competition by the
International Red Cross in
2001.
• 2 Silver medal winner of the 3rd
Lagos Black Heritage Festival
painting competition.
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مقطوعات مو�سيقية
على وجوه �أفريقية
ميتلك �سيال�س �أديالنكي �صربا هائال ميكنه من اجللو�س
�أمام لوحاته �صامتا �ساعات طويلة حيث يعتمد يف
تقنيته الفنية على �أ�سلوب التنقيط �أو الر�سم بالنقط
امللونة التي تكاد تكون هو الأ�سلوب الوحيد الذي
ميار�سه حاليا ويتطلب هذا التقنية وقتا هائال..
ويعيدنا ذلك الأ�سلوب �إىل املدر�سة التنقيطية التي
ت�أ�س�ست على يد جورج �سورا وبول �سيناك وغريهم من
رواد تلك املدر�سة� ،إذ يتم تعريف ذلك االجتاه بكونه
�أ�سلوب فني يعتمد على نقاط لونية �صافية بجوار
بع�ضها البع�ض لتكوين ن�سيج ال�صورة ،فيكون ثمة
امتزاج وهمي بني الألوان داخل عني امل�شاهد� ،إال �أن
�أديالنكي يختلف قليال �إذ ميزج يف كثري من الأحيان
بني النقاط ال�صغرية والكبرية ،وبني اخلطوط
والنقاط لتتحول تلك النقاط �إىل �أداة زخرفية� ،إذ
يهتم بالأ�شكال الزخرفية التي متلأ فراغ الأ�شكال
الهند�سية املتداخلة والتي يكرث فيها من ا�ستخدام
الدوائر واملربعات.

العوملة� ،إذ يحر�ص على �إحياء الرتاث الأفريقي ودعم
ق�ضايا الوحدة واالنتماء والهوية ،فهو يناق�ش من
خالل لوحاته الق�ضايا املتعلقة مبجتمعه ومن بينها
العادات والتقاليد و�أهمية الروابط الأ�سرية ودور
القيادة الر�شيدة يف مل �شتات املجتمعات ولعل واحد
من �أهم الق�ضايا املحلية التي كثريا ما ي�ؤكد عليها
�أهمية احلفاظ على اللغات املحلية ،لذا جتده كثريا
ما ي�ستخدم مفردات تذكر النا�س بلغتهم الأم حيث
يقول :الحظت يف الآونة الأخرية �أن ال�شباب مييلون
لالبتعاد عن اللغات املحلية ،فبني كل ع�شر كلمات قد
جتد ثالثة �أو �أكرث بلغات �أجنبية ،وقد يت�سبب هذا
يف كارثة انقرا�ض بع�ض اللغات يف غ�ضون ع�شر �سنوات
وهو �أمر خطري للغاية يجب �أن ننتبه �إليه.

ويبدو الت�أثر بالثقافة الأفريقية باديا للعيان يف
جتربة الأق�صر ال �سيما يف لوحته الأوىل التي اعتمد
فيها على تقدمي عدد من الأقنعة املتداخلة ،حيث
تتداخل الوجوه معربة عن حالة احلب والتفاهم..
وتذكرنا تلك اللوحة بالأقنعة الأفريقية امل�شهورة
املوجودة منذ قدمي الزمن ،حيث �أنتجت املجتمعات
الأفريقية التقليدية جمموعة كبرية من الأقنعة
املتنوعة يف �أ�شكالها ورموزها  ..والتي كان لها وظيفة
اجتماعية بغ�ض النظر عن �أهميتهما الفنية �إذ
ارتبطت بكثري من الطقو�س واملعتقدات ،وحتمل
الأقنعة معاين فل�سفية و�إن�سانية عميقة ترتبط
وت�أتي �أعمال �سيال�س �أديالنكي يف جمملها كمحاولة باملجتمعات الأفريقية ..وفن القناع القائم على
جادة لت�أ�صيل اجلذور ومواجهة االغرتاب �ضد تيارات الفطرة والب�ساطة يعك�س عدد من �سمات الفن
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الأفريقي التي ات�ضحت يف �أعمال �أديالنكي ومنها
الب�ساطة واملجموعة اللونية املبهجة التي تذكرنا
بقوة توظيف الألوان يف القارة ال�سمراء.

وبني البطولة الفردية والبطولة اجلماعية
ميكنا �أن ن�ستمع �إىل حوار ثقايف بني احل�ضارتني
املت�صلتني املنف�صلتني ،حيث تظل م�صر هي جزء ال
يتجز أ� من قلب القارة ال�سمراء ،يجمع بينهما نهر
واحد وجغرافيا واحدة و�سمات م�شرتكة كثرية ..

وللعني دور مهم جدا يف �أعمال الفنان� ،إذ جتدها
هي العن�صر الأكرث تكرارا وهي التي جتمع تلك
الوجوه معا ،ورمبا تعترب العني هي بوابة العبور
للروح ،وهي العني احلار�سة ال�ساهرة التي تكررت يف
كثري من احل�ضارات ،بل �أحيانا تظهر كعني واحدة
التي هي عني الب�صرية التي متكن الإن�سان من الإطالع
على املاورئيات واالت�صال مبا�شرة بالروح .

و�سيال�س �أديالنكي �إن�سان ميتلئ باملحبة ويتمتع
بقدر كبري من ال�سالم النف�سي ،ر�سالته يف احلياة
ن�شر ال�سالم وهي ر�سالة ال تنف�صل عن هويته كفنان
ينتمي �إىل �أفريقيا ،حيث ي�ستمد معظم مو�ضوعاته
من مفردات احل�ضارة التي ينتمي �إليها.

يف لوحته الثانية قدم الفنان وجه يقرتب كثريا
من وجه �أبو الهول الذي تبدو من ورائه عدد من
الأهرامات� ،إال �أنه ذاك الوجه – كما يذكر الفنان
– هو لأحد ملوك م�صر القدمية الذي �أ�ستلهمه
من جوالته مبعابد الأق�صر� ،إذ ميكن تف�سري تلك
الأ�شكال الهرمية املوجودة يف اخللفية على �أنها
اجلبال املنت�شرة يف املنطقة.

ولد �سيال�س �أديالنكي يف والية �أو�سون ،يف اجلزء
اجلنوبي الغربي من نيجرييا عام  ،1962وعلم نف�سه
الت�صوير ،وتطور ب�شكل ملحوظ و�شارك يف العديد
من املعار�ض الدولية  ..وقد بد�أ حياته الفنية
بدرا�سة املو�سيقى قبل �أن يتجه للر�سم ولذا ف�إنه
يعتمد على حتقيق التوازن بني مفردات العمل وبني
الألوان كما لو كانت مقطوعة مو�سيقية.
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Shereen
El-Baroudy

شيرين البارودي
مصر

Egypt

• Visual artist - involved in the
fine movement since she
graduated from the Faculty
of Art Education, 2003 - PHD
in art education 2016 "title of
PHD thesis" The Concept of
the Other in Contemporary Art
To Express Human Values as an
approach to Innovate painting,
Master degree 2009 "title of
master thesis" Spontaneous
Dynamism of Expressionistic
Trends As An Experimental
Approach to contemporary
painting"
,
represented
Egypt in many festivals and
international
exhibitions,
(Finland, Austria, France,
• Belgium, China, India, Cyprus,
Turkey, Italy, Ireland, Slovakia,
Libya).
• She got many Award، the Youth
Salon 19- 2008, 22- 2011, 252015, Port Said Biennial Award
2011, The 2nd upper Egypt
salon, Luxor, 2014 .
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 ت�شارك فى احلركة الت�شكيلية منذ- • •فنانة ب�صرية
.2003 تخرجها من كلية الرتبية الفنية عام
• •ح�صلت على درجة الدكتوراه من نف�س الكلية تخ�ص�ص
 ودرجة املاج�ستري عام،2016 ر�سم وت�صوير عام
.2009
• • مثلت م�صر فى العديد من املهرجانات الدولية
، تركيا، قرب�ص، فنلندا، بلجيكا، فرن�سا،بالنم�سا
، ليبيا، الهند، �سلوفاكيا، �إيرلندا،�إيطاليا
.ال�صني
• • ح�صلت على العديد من اجلوائز ب�صالون ال�شباب عام
.2015 ،2011 ،2008
• •لها مقتنيات مبتحف الفن احلديث بدار الأوبرا
 البنك التجارى، وزارة اال�سكان امل�صرية،امل�صرية
 متحف، الهيئة العامة لق�صور الثقافة،الدوىل
 وزارة الثقافة، تركيا-جامعة �صلجيك بكونيا
. القرب�صية
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جغرافيا اللون..
خرائط �أنثوية على
�أر�ض احل�ضارة

العديد من الأعمال التي ت�أثرت باحل�ضارة امل�صرية
القدمية والتي ظهرت مبعر�ض “خرائط �سهله” عام
 ،٢٠١٤وتعلق �شريين قائلة :االختالف بني الزيارة
الأوىل وفرتة وجودي بامللتقى �أنني �أ�صبحت �أ�شاهد
هدوء من قبل فا�ستمتع �أكرث
الأق�صر بعني �أكرث
ً
و�أترجم املخزون الب�صرى من كال الزيارتني ليكون
النتاج عمال فنىا له مرجعية ثقافيه طويلة املدى
وا�ستدعى معرفتى ال�سابقة واحلالية ليكون العمل
تربط الفنانة �شريين البارودي بني فن الت�صوير �أكرث ب�ساطة ون�ضج”.
وعلم اجلغرافيا من خالل اخلرائط منذ بداية
جتربتها الفنية ،ولكنها لي�ست خرائط �صماء ،بل
ويغلب على الفنانة ا�ستخدام الألوان ال�صريحة
هي خرائط جتيد احلكي حمملة ب�أقا�صي�ص النا�س يف ت�أثر وا�ضح باملذهب الوح�شي� ،إال �أن امل�ساحات
والزمن ولي�ست جمرد خطوط تر�سم حدود الدول ،البي�ضاء  -كما يت�ضح يف جتربة امللتقى� -أ�صبحت �أكرث
فقد ربطت �شريين بني اجلغرافيا واحلكاية فنب�ض اختزاال من ذى قبل و�أ�صبح الرتكيز على م�ساحات
م�سطحها باحلياة..
�أ�شبه بالتحديات اخلطية القوية التى تربز بع�ض
املالمح الأ�سا�سية فى العمل ،ولكل مكان طاقته
وتتج�سد فل�سفة ور�ؤية الفنانة فى العملني الذين اللونية التي ت�ستلهما من الطبيعة وتخرج يف عفوية
نفذتهما مبلتقى الأق�صر الدوىل للت�صوير بالتعبري عن ديناميكية على امل�سطح .
حياة املر�أة املمزوجة بتاريخ وح�ضارة عريقة متتد
�إىل �آالف ال�سنني وعالقتها بالآخر بر�ؤية تعبريية
فقوة �شم�س الأق�صر تنعك�س فى الألوان القوية
معا�صرة.
التي ظهرت يف لوحاتها مثل الربتقايل والأ�صفر وهى
ومل تكن تلك هي الزيارة الأوىل التي تقوم بها داللة رمزية على مدى قد�سيه الإله رع (�إله ال�شم�س)
الفنانة �شريين البارودي ملدينه الأق�صر ،حيث يرجع عند امل�صريني القدماء ،ثم قد تذوب الألوان وتندمج
اللقاء الأول �إىل عام  ،٢٠١٤فقد در�ست و�شاهدت لتكون باليتة جغرافيه لعامل جديد� ..أما اللون
�أغلب معامل املدينة طوال �سنوات الدرا�سة وا�ستلهمت الأخ�ضر الذي ظهر ك�أ�سا�س بناء العمل ممثال الثلث
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الأخري يف العملني فهو �أي�ضا لون ذي داللة عند
امل�صري القدمي حيث يرمز للخ�صوبة والنماء و�إعادة
احلياة من جديد..تقول �شريين عن ا�ستخدامها
للألوان :اللون الأخ�ضر موجود ب�أغلب �أعماىل فهو
يعك�س الهدوء والراحة من وجهة نظرى وا�ستخدامه
لي�س بكرثة ولكن ب�أماكن حمدده لتحديد دوره فى
العمل ،فهنا جند �أن الأخ�ضر �أ�سا�س بناء العمل وهو
م�ستمد من الألوان املوجودة لدى امل�صرى القدمي
كما �أن اللون ارتبط باجلغرافيا املكانية للحدث� ،أما
الأ�صفر فهو رمز للخلود والدميومة و�إ�شارة للإله رع
والأ�سود للقوة والأبي�ض النقاء وال�صفاء واملكانة
االجتماعية والأزرق �إعادة احلياة.
وتعتمد الفنانة على الطاقة املنبعثة من كل مكان
من خالل تعاملها مبفهوم الديناميكية العفوية على
ال�سطح قائلة :لكل مكان طاقه تبعث بداخلنا القدرة
على اال�ستلهام والإبداع ،والطاقة املكانية مبدينه
الأق�صر حمملة بعبق التاريخ وطاقة �أجدادنا
امل�صرين القدماء فن�ستمد منهم القدرة على التوا�صل
بني املوجودات وبني الأثر الذى ترك لنا لننهل من

�إبداعاتهم ،واملدينة عبارة عن متحف مفتوح ال
توجد حدود �أو فوا�صل بني البناء والعمارة املتم ّثلة
فى املعابد ملد ال�صلة بني ال�سماء والأر�ض لينعك�س
ذلك فى �أعماىل التى تندرج �ضمن م�شروع اخلرائط
ال�صلة بني الأر�ض والب�شر والوجود.
وت�ؤكد ِّ
واملتابع مل�سرية البارودي الفنية يدرك ذلك
التطور الذي �شهدته �أعمالها فقد �أ�صبحت �أميل �إىل
تناول العالقات الإن�سانيه بني الأر�ض والب�شر بدون
حدود م�سبقة �أو �شروط في�صبح العمل �أكرث طزاجة
وقوة تعبريية حممال بالتلخي�ص م�ؤكدة ب�إ�شارات
ودالالت رمزيه للواقع ،ويختلف ذلك عن البدايات
التي كانت ت�ستلهم �أعمالها كما ت�صفها ،من منظور
فوق م�ستوى النظر وتعبريى عن امل�شهد بعني الطائر
وكان يغلب على الأعمال البناء املعماري واخلطوط
الهند�سية ..وكانت �أغلب الأعمال وقتها جتريدا
ل�صور مت التقاطها بالطائرة �أثناء ال�سفر وك�أنها مدن
من حتت ال�سحاب� ،أما الآن �أ�شعر ب�أن التجربة تن�ضج
لتتعدى حدود الواقع اجلغرايف وتتناول العالقات
الإن�سانية �أكرث .
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Fatma
Abdel Rahman

فاطمة
عبد الرحمن
مصر

Egypt

• •�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الفنون اجلميلة  -جرافيك.
• •املعر�ض القومي العام  -دار االوبرا امل�صرية .2016
• •تريناىل اجلرافيك الدوىل مب�صر القاهرة 1996-
. 2006-2003-1999
• •كرنفال الفنون املرئية املعا�صرة -الأكادميية امل�صرية
للفنون روما . 2014
• •كرفان "مفتاح احلياة"  -قاعة النيل  -لندن . 2016
• •اجلائزة الأوىل يف الر�سم �صالون ال�شباب احلادي ع�شر
.1999
• •اجلائزة الثانية يف الر�سم �صالون ال�شباب الثاين
2000
• •اجلائزة الأوىل يف الر�سم بيناىل بور�سعيد القومي
. 2001
• •اجلائزة الأوىل ل�صالون ال�شباب الـ  17فى الر�سم
. 2005
• •جائزة كليوباترا مرا�سم �سيوة .2015
• •مقتنيات ،متحف الفن احلديث بالقاهرة  -متحف
كلية الفنون اجلميلة املنيا  -متحف ال�شارقة
للفنون -متحف كلية الفنون اجلميلة القاهرة
�شاماليري  -فرن�سا  -ولدى �أفراد بالقاهرة واململكة العربية ال�سعودية.
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• Bachelor of the Faculty of Fine.
• The Premier Black and White
Drawing Salon, Gezira Art
Center, 2004.
• Group exhibition at Khan alMaghraby art gallery, 2005.
• (Black & White) exhibition, ElGezira 2010.
• Exhibition of art and music,
Pesaro, Italy 2013.
• Carnival of contemporary visual
arts, Egyptian Academy in
Rome, Italy 2014.
• Al-Hussein Fawzi Gallery, Gezira
Art Center, 2003, 2009.
• The gallery of the Faculty of Fine
Arts 2011, 2012.
• First prize in drawing by the 8th,
11th
• Youth Salon 1997, 1999.
• First prize in drawing by Supreme
Council
for
Youth
and
Sports1997.
• International Acquisition Award,
Chameliere
International
Triennale, France, 1997.
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مغازلة الطبيعة ..
نباتات تنمو و�سط
طبقات من التاريخ
املطمو�س
حني تنغم�س ري�شة الفنان باحلب ،تزدهر اللوحة،
تنبت فعليا ،وهو ما يحدث منذ البداية على م�سطحات
الفنانة فاطمة عبد الرحمن ،حيث تق�ضي الفنانة
�ساعات طويلة للغاية قريبة جدا من م�سطحها حتى
لتكاد ت�سمع هم�س مرور �سن الري�شة على الورق
�أو حتى على التوال ..على �أنغام املو�سيقى متار�س
الفنانة عملها االبداعي يف حماورات كا�شفة عن
اجلوانب الإن�سانية والأنثوية يف �شخ�صيتها التي
تت�سم بالرهافة والرقة وال�صلة الروحية..
وت�ستخدم عبد الرحمن عنا�صر الطبيعة كمفردات
تعرب من خاللها عن عاملها مع اختالف الطرح .وقد
متكنت الفنانة عرب م�شوار فني حافل من �أن تخلق
�أ�سلوبا خا�صا بها يت�سم بالرقة النابعة من اعتمادها
على �أقالم اجلاف واحلرب ال�شيني با�ستخدام �سن
الري�شة على م�سطح الورقة ،الأمر الذي يتطلب وقتا
طويال لتنفيذ العمل  ..تلك اخلامات التي �أ�ضافت
�إليها م�ؤخرا �أوراق الذهب لتعرب عما يجي�ش بداخلها
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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من م�شاعر وهي التي �أ�س�ست ملفهوم الأنثى النبتة يف
�أعمالها تلك التي تخرج فيها املالمح من تفريعات
الفروع .
يف جتربتها بالأق�صر تواجه فاطمة حتديا من
نوع خمتلف يتمثل يف تغيري امل�سطح املعتاد والأدوات،
حيث يتحتم عليها التعامل مع التوال وخامة الأكريلك
فيما يختلف عما هو معتاد بالن�سبة لها وا�ضعة �إياها
يف �سباق زمني للر�سم على م�سطح بهذا احلجم وخالل
املدة املحددة� ،إال �أنها �سرعان ما فر�ضت �سطوتها لتطوع
التوال وت�ستنطقه بلغتها اخلا�صة ،حيث ا�ستغلت
الأكريلك كما تقول :لتح�ضري �سطح اللوحة فيما ي�شبه
الورقة مع �إبراز ملم�س ثري يخدم الفكرة املطروحة
لي�س �إال  ..واقت�صرت اخلامة على جتهيز امل�سطح
فقط �أو حمو بع�ض التفا�صيل عن عمد بعد طرحها مع
اعتمادي الكامل على الر�سم بالقلم اجلاف وا�ستغالل
ال�شفافيات املحدثة بفعل طبقات االكريلك فوق
بع�ضها البع�ض مع تطعيم بع�ض الأماكن بورق الذهب.
وقد وظفت الفنانة �أوراق الذهب يف العملني حيث
تبدو يف �إحداهما و�أنها طبقات من التاريخ املطمو�س
حتت م�ستويات عدة من الزمن العابر فوق امل�سطح،
وال تف�صل تلك التجربة عن البدايات حيث النباتات
التي تخرج من رحم ال�صخور� ،إذ ت�ستبدل اجلدران هنا
ال�صخور التي تعانق �أوراق ال�شجر ،فتدب احلياة فيما
هو جامد ويتحول ال�صلب �إىل رحم ناب�ض باحلياة ،هذا
االمتزاج بني مفردات الطبيعة واملوجودات امتزاجا ال
ميكن ف�صله فت�ستطيع �أن تلمح عن قرب تلك الأوراق
التي ت�سللت �إىل امل�سطح املبني بحرفية ومهارة وك�أنه

موجود منذ عهود ما قبل التاريخ ،ويبدو �أن تلك
النبات قد ا�ستغرقت �أعواما للخروج من تلك ال�شقوق
الدقيقة فتحيلك �إىل ما وراء ال�سطح �إىل النهر
العابر املت�سبب يف ا�ستمرار احلياة يف تلك البقعة.
ورغم �أن طبيعة الأق�صر ال�صحراوية تختلف
عن م�شروعها القائم على فروع الأ�شجار والنباتات،
�إال �أن ت�أثرها باملكان وا�ضح للغاية حيث تقول� :أحد
العملني كان ت�صور ملنظر طبيعي يعك�س يف الأ�سا�س
�إح�سا�سي باملكان والهدوء وال�سكون ،واملنطبع داخل
وجداين ونف�سي فكان يف النهاية الأق�صر بر�ؤيتي
بعيدا عن ت�سجيل يحاكي امل�شهد الواقعي  ..ولذا
ميكن القول �إن ما خرج يف العملني هو نتاج طاقة
ال حمدودة بفعل املكان و�أهله من جانب وال�صحبة
ملجموعة رائعة من الفنانني م�صريني و�أجانب من
جانب �آخر� ،إ�ضافة �إىل خمزون جتربتي الفنية
التي قوامها يف الأ�سا�س الطبيعة بر�ؤية ومعاجلة
ت�شكيلية خمتلفة.
وقد اختفى ال�شكل الإن�ساين من العملني
والذي كان قد ظهر بقوة يف جتربتها ال�سابقة،
حيث ا�ستخدمت عبد الرحمن يف عمليها مفردة
“الدع�سوقة” املعادل الب�صري للجعران ،لكنها
لي�ست املرة الأوىل التي ت�ستعني بـ “الدع�سوقة”
حيث وظفتها يف �أعمال �سابقة ،وتقول عنها:
“الدع�سوقة” هى �إحدى مفرداتي الت�شكيلية التي
تقوم عليها جتربتي الأخرية وهى امتداد ملا ي�سبقها
من عنا�صر طبيعية حميطة ِب َنا ،وهى داللة على
عامل موازي يعرب عن الكثري من الأفكار واحلاالت

وامل�شاعر ،وكانت الفكرة يف بداية هذا العمل اختيار
عن�صر يتميز بهوية م�صرية متمثال يف اجلعران �إال
�أين ف�ضلت اختيار “الدع�سوقة” كبديل لي�س ببعيد
عن اجلعران ونف�س ذات الوقت معاي�ش للحالة
الفنية املتزامنة مع ال�سمبوزيوم..
ويت�أرجح لون “الدع�سوقة” بني الأبي�ض ال�شفاف
املتماهي للغاية مع ال�سطح لت�ؤكد على فكرة امتزاج
مفردات الطبيعة واحلياة يف تناغم كما يف العمل
الأول �إىل اللون الربتقايل ذلك اللون ال�ساخن الذي
يعك�س طبيعة املكان امل�شم�سة ،وتوا�صل عبد الرحمن
يف عمليها حتقيق التوازن بني الكتلة والفراغ حيث
يتخذ الأبي�ض دور البطولة يف العملني..
وتهتم عبد الرحمن بالفراغ بذات اهتمامها
بالكتلة حيث تتحرك يف جتربتها الفنية منذ
بدايتها كما تذكر من عامل قوامه كائنات �صخرية
تتزاحم وتتفرق بحنو وتت�صارع يف �سياق هذا العامل
املغلف بالعنا�صر الطبيعية �أو بالدرجات الظليلة
التى ت�ؤكد على الفكرة املطروحة� ،إىل العامل الذي
اتخذ من الفراغ �سبيال ،و�شكل بطال �أ�سا�سيا ورئي�سيا
وا�ستمر احلال هكذا حتى دخول العن�صر الأنثوي
املغلف وامل�شكل من �أفرع الأ�شجار والزهور وحتطيم
للمالمح املحددة للج�سد الأنثوي يف الكثري من
املوا�ضع واندماجه يف الفراغ املحيط به ..ولت�ستمر
التجربة ببطولة الدع�سوقة التي احتلت بطولة
معر�ضها “مورفوجلي” وهو �أول معار�ضها الفردية
عقب جتربة الأق�صر.
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Katarina
Djordjevic

كتارينا
جورجفيتش
صربيا

Serbia

• 2016. PhD candidate, University
of Arts in Belgrade, Serbia,
Faculty of Fine Arts
• 2015
present Vice-dean
for
quality
and
international
relations, University of Nis,
Faculty of Arts in Nis, Serbia
2013 - present. Full Professor
for Painting and Drawing,
University of Nis, Faculty of
Arts in Nis, Serbia.
• 2003 - 2008 Assistant Professor
for Drawing and Painting,
University of Nis, Faculty of
Arts in Nis, Serbia.
• 1993 present Member of the
Serbian Fine Arts Association
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(ULUS).
• 2017 Serbia, Gallery of Modern
Art, „Bata Mihailovic“
• 2016
Serbia,
Gallery
of
Contemporary Arts „Gallery
Serbia“
• 2013 Serbia, Nis, Gallery Art 55
• 2011 Spain, Mojacar, Fundation
Valparaiso, Belgrade, Gallery
“Trag”.
• 2010
Bulgaria,
Gallery
“Spektrum”.
• 2008
Bulgaria,
Gallery
“Kutlovitsa” Turkey, Gallery
“Yasar Ali Gunes” Serbia,
Gallery of Contemporary Arts
“Gallery Serbia”.

 جامعة بلجراد، املاج�ستري فى الت�صوير1992• •
 �صربيا،للفنون
 حتى الآن نائب الرئي�س للجودة والعالقات2015• •
- جامعة ني�س- كلية الفنون اجلميلة-الدولية
.�صربيا
 كلية، حتى الآن �أ�ستاذ الت�صوير والر�سم2013• •
.  �صربيا- جامعة ني�س- الفنون اجلميلة
 حتى الآن ع�ضو جمعية الفنون اجلميلة1993• •
.)ulus( ال�صربية
.  �صربيا-  بان�شيفو، قاعة الفن احلديث2017• •
. �صربيا-  ني�س، قاعة الفنون املعا�صرة2016• •
.  �صربيا- ) ني�س55  قاعة (ارت2013• •
-  املرييا-  موخاكار، م�ؤ�س�سة فالباريزو2011• •
.ا�سبانيا
. �صربيا- • • جالريى "تراج" بلجراد
.  جالريى " �سبكرتام" بلغاريا2010• •
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�سرية النهر
تهتم الفنانة ال�صربية كاترينا دجورجفت�ش
بالتجليات التي حتدث يف الفن من خالل توظيف
عنا�صر بعينها يف �سياقات خمتلفة و�صوال �إىل م�سطح
اللوحة ليقدم كل منهم داللة تختلف باختالف
املحيط ،كالآثار �أو املومياوات التي تعطي �صورة
مغايرة حني تنتقل لتعي�ش يف املتحف منتزعة من
�سياقها الأ�سا�سي يف املقربة �أو املكان ايل عرث عليها
بها.
وال ميكن ف�صل �أعمال كاترينا عن اجلانب املعريف
الذي تقوم بطرحه من خالل جتربتها الفنية ،حيث
حتر�ص على جتميع كافة املعلومات املتاحة قبل �أن
تنتقل ملرحلة املعاي�شة الفعلية ومنها التطبيق يف
لوحاتها  ..ومن ثم ف�إن كل جتربة تقدمها تت�صل
ب�شكل �أو ب�آخر املحيط الذي تعمل فيه ..

التي ارتبطت ب�سريته منذ �أقدم الع�صور ،وهما ال
ينف�صالن كثريا عن جتربتها البحثية املتعلقة بذاكرة
املاء  ..فللماء ذاكرة ممتدة منذ بداية الكون  ..بل
ومتنقلة عرب حتوالت عدة من ال�شكل ال�سائل للبخار
و�صوال للتحول مرة �أخرى رمبا يف مكان �آخر حامال
معه ذاكرته التي تختلط بذاكرات �أخرى يف مناطق
بعيدة يف دورة النهائية ممتدة مرتبطة باحلياة.
وترى الفنانة �أن جزيئات املاء التي تعي�ش يف الأنهار
واملحيطات والبحريات وغريها هي خمزن الأ�سرار،
فماذا لو �أن لدينا ما ي�ساعدنا على قراءة ذاكرة املاء.
وبالن�سبة لها ف�إن نهر النيل من �أهم الأنهار فهو
ممتد يف عمق التاريخ و�شاهد على ح�ضارة من �أعظم
احل�ضارات بل و�شريك �أ�سا�سي يف قيامها  ..وقد قد�س
امل�صريون القدماء النهر وانعك�س ذلك يف تعدد الألهة
التي ارتبطت بالنهر ...وقد قدمت كاترينا يف لوحتها
الأوىل الإله “�سوبيك” وهو �إله على هيئة مت�ساح
�صورته املقابر امل�صرية �أحيانا يف �شكل ان�سان بر�أ�س
مت�ساح �أو مت�ساح بالكامل ..يف اللوحة الثانية اختارت
الفنانة طائر”�أبو قردان” والذي ظهر يف حياة
امل�صري القدمي بكثافة ،ومن ثم املعنى الأ�سا�سي هو
الظهور الرمزي لبع�ض احليوانات ذات ال�صلة باملاء .

باللون الأ�سود وبني �أبو قردان الطائر الأبي�ض
املقد�س يف اللوحة الثانية واللذين اندجما يف امل�سطح
الذي هيئته الفنان ب�ألوان متداخلة ..كذلك ف�إن
ذلك التناق�ض بني القوة والوداعة هو ما جنده �أي�ضا
بالت�أمل يف حياة النهر الذي ت�أرجح بني الوداعة
واخل�صوبة يف حلظات ال�صفاء ليو�صف بواهب
احلياة يف م�صر القدمية وبني ال�شرا�سة والدمار يف
حاالت الفي�ضان..
وقد وظفت الفنانة يف عمليها الرمال خللق ملم�س
خ�شن على ال�سطح ،حيث تهتم كاترينا دائما بخلق
ت�أثريات ملمو�سة على ال�سطح معتمدة على االح�سا�س
بال�سطح كجزء �أ�صيل من عملها الفني ومن ثم تهتم
ب�إعداد ال�سطح بطريقة مغايرة م�ستعينة بالرمل
ون�شارة اخل�شب الرمل املمزوج باللون  ..فم�سطح
اللوحة الذي مل يعد �أمل�س بل متعدد الطبقات مثل
�سرية الإن�سان وتاريخه ،حممل وم�شبع باملعاين ..

فهي جتمع بني �سكون ال�شكل وديناميكية املادة وبني
البارز والغائر  ..بني الأمل�س واخل�شن تثري املزيد من
الأفكار وامل�شاعر..
ومتيل كاترينا يف معاجلتها �إىل التجريد وتبدو
الأ�شكال غام�ضة بع�ض ال�شيء � ..أما بالن�سبة
الألوان التي اختارتها يف لوحتيها فهي جت�سد
انعكا�س الألوان املتداخلة على �سطح املياة يف مقابل
احلياة يف الأعماق التي قد ال نراها ،ومن ثم ميكن
قراءة حياة النهر على �أكرث من م�ستو  ..الأول
يتعلق بال�سطح حيث انعكا�س املحيطات التي ترتبط
باللحظة الراهنة ،يف مقابل الأعماق التي حتمل
احلياة الفعلية � ..أو يف ت�أويل �آخر بني ما هو ظاهر
�آين وبني ما هو خفي ممتد  ..بني احلا�ضر واملا�ضي
بني ال�صورة املنعك�سة واحلقيقة الكامنة التي من�ضي
حياتنا يف البحث الك�شف عنها للتعرف على ما نحن
عليه من خالل ت�أثري النور الذي يوازي ك�شف املعرفة

ولطاملا اهتمت كاترينا باحل�ضارة امل�صرية �إال
�أنها املرة الأوىل التي تقوم باالحتكاك فعليا بها يف
�سياقها الطبيعي من خالل م�شاركتها يف �سمبوزيوم
الأق�صر ..وقد اختارت الفنانة �أن ت�صور يف العملني
وبني الأبي�ض والأ�سود ي�أتي ذلك التناق�ض بني
الذين قدمتهما حياة النهر مبا يف ذلك الكائنات الإله �سوبيك التم�ساح الذي قدمته يف لوحتها الأوىل
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Larisa Telipan

الريسا تليبان

Russia

• A plastic artist from the Russian
Federation, originally from
Moldova, Teacher in artistic
education.
• 2012
Sensational
Reflections,
Union of Fine Artists of St.
Petersburg.
• 2012 The Creative Way / Creative
Play, Galeria Rotonda, Kolpino,
Saint Petersburg
• 2014 Return / Vip of Crucifixes,
Republic of Moldova.
• 2000 - 2003 58th Anniversary of
Victory, Union of Fine Artists
in St. Petersburg.
• 2003
Exhibition
Teachers
/
Emulsions: Hope / Hope, Union
of Fine Artists in St. Petersburg.
• 2004 The 2nd Biennale of Graphic
Art in Sankt, Manej St.
Petersburg
• 2004, 2006 International Biennale.
• 2008 graphics, St. Petersburg
History Museum, Kirisi, St.
Petersburg; The Contemporary
Russian Art Museum in the city
of Harbin, China, as well as
in private collections in many
countries around the world.
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روسيا

• •ولدت يف جمهورية مولدوفا
 �أ�ستاذ بق�سم الفنون الت�صويرية2011-2003• •
،مبعهد الفنون الزخرفية والفنون التطبيقية
.�سان بطر�سربج
، االنطباعات احل�سية/  ت�أمالت مثرية2012
قاعة املعار�ض الحتاد الفنون اجلميلة �سان
.بطر�سربج
 جالرييا، �ألعاب �إبداعية/  طرق �إبداعية2012• •
. �سان بطر�سربج، كولبينو،روتوندا
. البينايل الثاين للجرافيك يف �سان بطر�سربج2004• •
 �سان، كريي�سي، متحف التاريخ:• •جمموعات عامة
 متحف الفن الرو�سي املعا�صر يف.بطر�سربج
، جمهورية ال�صني ال�شعبية،مدينة هاربني
.وكذلك يف جميع �أنحاء العامل
، نيودلهي، متحف غاندي،• اجلائزة الأوىل
1998
• •• �أف�ضل معر�ض ب�ساحة املدينة فى الت�صوير
، املجل�س الثقايف الربيطاين-الفوتوغراف
1996 ،نيودلهي
،• •• اجلائزة الأوىل مبعر�ض جمعية ال�شبان امل�سيحية
1992 ،نيودلهي
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بني عاملني

على توظيف تقنيات اجلرافيك املختلفة لتدور
معظم �أعمالها ال�سابقة عن الطبيعة وعن تقدمي
جمال مدينة بط�سربج � ..إال �أنها مل تكتف با�ستخدام
الألوان فح�سب بل ا�ستعانت ببع�ض املواد الأخرى
تنتقل اللغة عرب عدة م�ستويات يف ملتقى الأق�صر ..كاحلبال واخليوط ال�سميكة لإحداث ت�أثري ملمو�س
�إال �أن اللغة الأ�سا�سية التي اعتمد عليها الفنانون على امل�سطح.
للتوا�صل مع تراث امل�صريني القدماء هي لغة الرموز
والإ�شارات � ..إذا كانت �أنامل الفنانني و�أب�صارهم
ورغم �أن لوحتيها يخلوان من العن�صر الب�شري
تنتقل من اجلداريات التي حملت لغة منقو�شة �إىل ب�صورته املبا�شرة� ،إال �أنها ال تخلو من روح هائمة،
امل�سطح الت�شكيلي لرتجمة تلك املدخالت � ..إال �أن ففي اللوحة الأوىل تبدو املدينة غارقة يف الظالم،
الفنانة الري�سا تايبان كانت تنتقل �إ�ضافة �إىل ذلك قبل �أن تدرك �أن خط الأفق ي�شكل وجه كبري خمفي
�إىل �شا�شة تليفونها املحمول حيث املرتجم الع�صري داخل العمل يطل على املدينة �أو يحاوطها ،تلك العني
للغتها الرو�سية التي مل يكن يجيدها �سوى قلة من احلار�سة التي ت�شبه الهالل حتمي املدينة ،وتعرف
امل�شاركني كو�سيط �أ�سا�سي للتوا�صل يف الع�صر احلايل .مدينة بط�سربج مبدينة الليايل البي�ضاء حيث تبقى
ال�سماء م�ضيئة يف الليل ب�ضوء ي�شبه �ضوء ال�شفق ..
حالة االنتقال بني �أ�سلوب امل�صري القدمي يف ومن ثم جند �أن النور متحكم بقوة يف جتربة الري�سا
التوا�صل وت�سجيل حياته وبني الإن�سان الع�صري ت�شبه الت�شكيلية.
ب�شكل �أو ب�آخر ما قدمته الفنانة الري�سا ،حيث قدمت
لوحتني تعك�سان حالة انتقالها بني عاملني �أحدهما
وتبدو �أن املدينة حتتفظ بطابعها اجلميل حيث
ميثل موطنها الأ�صلي الذي ي�سيطر عليه عوامل الليل املباين ت�شكل معا �سيمفونية رقيقة وتبتعد عن
احلاملة وتعرب فيها عن ولعها مبدينة �سان بطر�سربج البنايات الع�صرية املتوح�ش �إذا ال يزيد عدد الأدوار
والآخر ينتمي �إىل مدينة الأق�صر بكل عبق املكان  ..عن ثالثة �أو �أربعة �أدوار على الأكرث ..بينما مير
ذلك العامل اجلديد عليها ب�شم�سه ال�ساطعة وطبيعته النهر �أ�سفل اللوحة ،حيث تبدو اللوحة �أ�شبه بكارت
ال�صحراوية .ورمبا كانت تلك هي من املرات القليلة بو�ستال للمدينة احلاملة  ..ففي �أعمالها يف العادة
التي ت�ستخدم فيها الفنانة الأكريلك حيث اعتادت تتغنى الري�سا مبحبة اجلمال والطبيعة املمزوجة
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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بخياالتها حيث تبدو اللوحات �أ�شبه بحكايات
الأ�ساطري وك�أنها تعزف مقطوعة مو�سيقية يف امل�ساء
يقودها النهر .
�أما العمل الآخر فت�سجل الري�سا من خالله
انطباعاتها عن زيارتها �إىل الأق�صر ،ورغم اختيارها
مل�شهد �صحراوي بامتياز يتنا�سب مع طبيعة الأق�صر،
�إذ حتتل اجلبال بطولة العمل� ،إال �أن �ألوانها ظلت
مت�أثرة بطبيعة بالدها� ،إذا غلب على الألوان
ال�ساخنة طبقة غائمة من الألوان الباردة� ،إذا مل
يخرج الربتقايل �ساخنا مبا يكفي ليعك�س حرارة
ال�شم�س و�سطوعها يف تلك املنطقة.
قدمت الري�سا م�سجد كبري يف ح�ضن اجلبل
ليذكرنا �أي�ضا بالعن�صر الب�شري الغائب احلا�ضر،

�إال �أن الروح يف ذلك العمل تنطلق بقوة من وجود
الطائر الأبي�ض الذي يفرد جناحه على امل�شهد
ليعيدنا امل�شهد �إىل �أهمية الطائر يف احل�ضارة
امل�صرية القدمية بداية من حور�س ال�صقر احلامي،
ومرورا بتحوت �إله احلكمة والعديد من الطيور
الأخرى التي قد�سها امل�صري القدمي ومن بينها �أبي�س
وطائر البنو و�صورها على اجلدران كما كان للطيور
رموز ودالالت لغوية �أي�ضا ،تقول الري�سا� ،أردت �أن
يحمل الطائر ر�سالة �إىل م�صر حيث يرمز للحرية
والرخاء كما �أمتنى �أن ينعم ال�شعب بال�سالم.
ويبدو �أن م�شاهد الري�سا تبدو كال�سيكية بامتياز،
ورمبا يرجع ذلك للطبيعة التي ن�ش�أت بها� ،أو رمبا
حلالة ال�سالم التي �سيطرت عليها باملكان �إذا تقول
�إن ال�شعور الأكرب الذي �سيطر عليها هو �إح�سا�سها
بالطم�أنينة وال�سكينة.
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Mohamed
El-Moslemany
Egypt
• Associate Professor in Faculty of
Education - Helwan University
1997.
• He has many individual exhibition
in Egypt - as well as Collective
exhibitions in Egypt, Saudi
Arabia, Bahrain, and United
Arab Emirates.
• (2013) first International Biennale
Sharm el-Sheikh.
• He got the prize of the arbitral
tribunal, has many art works in
Egypt, including the paintings
of Dusit hotel (2010) and
Collectibles.
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محمد
المسلماني
مصر

.م1997 • •دكتور بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان
• •له العديد من املعار�ض الفردية يف م�صر و اجلماعيه
. يف م�صر وال�سعودية والبحرين والإمارات
.م �شارك ببينايل �شرم ال�شيخ الدويل الأول2013• •
.• •ح�صل علي جائزة جلنة التحكيم
• •له العديد من االعمال يف م�صر ومنها اللوحات
الداخلية لفندق دوزيت بالتجمع اخلام�س
م) وله مقتنيات بجالريي ارت زون2010(
.بكندا ومقتنيات خا�صه لدي �أفراد
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االحتفاء باملر�أة
البداية والنهاية
�إذا �أردت احلكمة ف�أحب �شريكة حياتك ،اعنت
قربها من قلبك فقد جعلها الإله
بها ترع بيتكّ ،
تو�أم ًا حلياتك
من ن�صائح احلكيم بتاح
يف لوحة توت عنخ �أمون وزوجته ،يجل�س امللك
على عر�شه بينما تقف زوجته �أمامه وا�ضعة يدها
عليه يف حنو بالغ ليعك�س تلك احلالة من املحبة
والثقة بينهما ..ورمبا كانت تلك اللوحة واحدة
من ع�شرات الأعمال التي �صورها امل�صري القدمي
احتفاء باملر�أة ومكانتها لتكون بحق هي ن�صف
املجتمع قلبا وقالبا ،فقد حظيت مبكانة كبرية على
كافة الأ�صعدة.
يجدد الفنان حممد امل�سلماين احتفاءه باملر�أة
من خالل لوحتيه مبلتقى الأق�صر حيث ي�صور
امللك وامللكة يف عملني متطابقني من حيث احلجم
والباليتة اللونية ،ليرتاءى للم�شاهد �أنهما مت�صلني
روحيا حيث ي�ؤكد الفنان من خاللهما على تلك
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ال�صالت التي جمعت بني املر�أة والرجل يف م�صر
القدمية ليحيلنا �إىل حالة التكامل.

احلياة ،وهو �أي�ضا يعترب لون مقد�س حيث كان
يرمز به �إىل احلقيقة املقد�سة .ومييل امل�سلماين
�إىل ا�ستخدام جمموعة لونية براقة يف الغالب،
�إال �أن ا�ستخدامه للأزرق يحيلنا كذلك �إىل مياه
النيل التي ينعك�س عليها لون ال�سماء خا�صة يف تلك
املنطقة التي يرتبط فيها تراث امل�صريني القدماء
مبياه النيل ،وقد ا�ستعان امل�سلماين باللون الرمادي
يف اخللفية وهو لون حمايد �ساعده على �إبراز ما
حوله� ،إال �أنه �أي�ضا ا�ستعان باللون البني املائل �إىل
احلمرة يف تلوين وجه امللك وهو نف�س ما فعله قدماء
امل�صريني يف داللة قوية �إىل تعر�ض امللك لل�شم�س
فرتات طويلة على خالف امللكة التي ال يطلب منها
ذلك.

ولعل �أحد �أكرث ال�سمات املميزة للوجوه عند
قدماء امل�صريني يت�ضح يف ات�ساع العينني ،فقد كانت
العني بوابة العبور للروح ،وقد اهتم امل�صريون
القدماء بر�سم العيون ..وترتبط العني مبدى �صدق
�أو كذب الإن�سان وقد كان امل�صري القدمي غالبا ما
ي�صور الو�ضع املثايل للبورتريه يف مواجهة املتلقي .
وقد �أكد الفنان على فكرة االت�صال بني بطلي
عمليه ب�أكرث من و�سيلة �أولها اختيار نف�س البالتية
التي غلب عليها اللون الفريوزي ،فمن املعروف �أن
اللون الأزرق ارتبط لدى امل�صري القدمي بالطقو�س
والعبادات وكانت له �صلة وثيقة باخل�صوبة و�إعادة

كذلك مييل بورتريه امللك �إىل ال�ضخامة مهيمنا
على امل�سطح ،كما ظهرت مالمح امللك �أكرث حدة نظرا
لقوته وال�سلطة التي يتمتع بها� ،أما امللكة فقد مالت
مالحمها �إىل الرقة� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعانة بالزينة
�سواء الكحل الذي ا�شتهرت به املر�أة الفرعونية
�أو لون ال�شفاة الوردي �أو رمز الكوبرا املذهب الذي

وقد ت�أثر الفنان يف عمليه بزيارته للمعابد
واملقابر التي كان الهدف من �إن�شائها تخليد امللوك
�سواء يف حياتهم �أو بعد املمات ،وقد واتته فكرة
تخليد امللك وامللكة يف لوحتني على غرار ما فعله
امل�صري القدمي ،متخذا البورتريه ك�أداته للتعبري،
حيث يعترب فن البورترية هو املادة الأ�سا�سية يف
�أعماله التي كون انطباعاتة الفنية عنها من خالل
احلياة اليومية التي ترتبط باملخزون الب�صري
والثقايف ،ومن بينها تراث امل�صريني القدماء الذين
اهتموا بالوجه باعتبار �أنه يعرب عن ال�شخ�ص.

يزين تاجها والذي ظهر مكتمال ومزخرفا ب�شكل
�أو�ضح من تاج امللك� ،إ�ضافة �إىل ارتداء احللي الذي
ات�ضح يف القرط ال�ضخم الذي ترتديه امللكة..
ويجيد الفنان �صياغة قطع احللي على امل�سطح
يف ت�صميمات بديعة ت�صلح لأن يتم تنفيذها ب�شكل
م�ستقل نظرا لروعتها وما حتمله من طابع م�صري
مميز ،فقد �صاغ القرط على هيئة مركب له �شراع
�أبي�ض يحملها قر�ص ال�شم�س بينما ت�سري على
خطوط طفيفة متعرجة زرقاء ،واملركب هنا ال
تكتفى بدورها كقطعة حلي و�إمنا هي رمز لرحلة
احلياة التي ال ميكن �أن ت�ستمر دون �شقيها الرجل
واملر�أة ،فاملر�أة هنا ح�سب تعبري الفنان هي رمز
البداية والنهاية وهي �أي�ضا �شريان احلياة الذي
ي�ستمد الرجل منه حياته وقوته� ..أما على ال�صعيد
الآخر ف�شريان احلياة هو �أي�ضا املياه التي حتمل
القارب � ..إنها مياه النهر  ..النيل الذي �سارت فيه
حياة امل�صري القدمي  ..ورمبا تكون امللكة بجمالها
وب�شرتها اخلمرية هي بهية �أو م�صر التي حتمل كل
�آيات اجلمال والنبل.
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Mohamed
Khedr

محمد خضر
مصر

• •مواليد القاهرة.
• • تخرج الفنان “حممد خ�ضر” من كلية الفنون اجلميلة
جامعة حلوان عام  ١٩٩٣ق�سم ديكور �شعبة الفنون
التعبريية ،ح�صل على دبلوم الدرا�سات العليا
من املعهد العايل للفنون ال�شعبية من �أكادمييه
الفنون �سنة .١٩٩٥
• •عمل بعد التخرج فى جمال الت�صميم “كمبيوتر
جرافيك” والديكور بجانب الت�صوير الفوتوغرافى
والت�صميم الإبداعى.
• •منذ عام  ٢٠١٠تفرغ لتعليم الر�سم للكبار وتدريبهم
على ا�ستخدام اخلامات الفنية املختلفة ،وبحكم
الدرا�سة والعمل ،ا�ستغل كافة اخلامات الفنية
وكل الو�سائط املتاحة للتعبريالفنى وهذا �ساعد
على �إنتاج اعمال فنية متميزة لها طابع متفرد.
• • للفنان خ�ضر العديد من امل�شاركات الفنية واملقتنيات
فى �أكرث من مكان فى العامل ويطمح �أن ي�ستمر
فى البحث عن العلم واملعرفة ال�ستثمارهما فيما
يخدم املجتمع كما يطمح �أن ي�ضيف جديدا لهذا
العامل ال�سحرى.
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Egypt

• Dr. in the department of painting,
fine arts college in Luxor ,
• Active member of the Plastic Artist
Syndicate... participated in a
number of exhibitions in Egypt
and abroad cince 1996 until
now.. she organised meny privat
display ar fine arts in cairo ,
Gizera art center , the academy
of design and in Cairo gallery..
meny awards.. and holdings at
the modern art museum, Alex.
Bibliothericr, Geddah gallery,
and with persons in Egypt ,
England and Kuwait.

10th Luxor International Painting Symposium 69

تكرار ال يثري امللل يف
فنون امل�صري القدمي
يتكئ املفهوم الأ�شمل الذي يحكم جتربة الفنان
حممد خ�ضر على البحث الفني ،والذي يعني قيامه
مبعاجلة �إ�شكالية فنية من خالل املنتج الب�صري الذي
يقدمه ،ومن ثم ارتبط ذلك ب�سمة �أ�سا�سية تتمثل يف
التنوع ال�شديد ملنتجه الفني مبا يف ذلك اخلامات،
فخ�ضر الذي تعامل بحرفية �شديدة مع البا�ستيل ،ال
ي�سجن نف�سه �أبدا يف قالب واحد فهو يجيد التعامل
مع خمتلف اخلامات ويطوعها لتفريغ �شحنته الفنية
الداخلية مثل الأكريلك والأكوريل والزيت.
يف جتربته بالأق�صر يطرح خ�ضر ق�ضية التكرار
يف الفن امل�صري القدمي متخذا منوذجني �أحدهما
طريق الكبا�ش والآخر للأعمدة الفرعونية ،طارحا
ت�سا�ؤال فنيا حول الآلية التي اعتمد عليها امل�صري
القدمي للخروج ب�صفة التكرار عن امللل ،الأمر الذي
يعزوه خ�ضر ل�سببني� :أولهما تغري منظور الر�ؤية..
�أما ال�سبب الآخر فريجع �إىل �سقوط �أ�شعة ال�شم�س
على الأ�شكال البارزة واملنحوتة والتي تلقي بظالل
خمتلفة بح�سب �ساعات النهار فت�ضيف تكوينات �إىل
ثراء� .إذ تتحول
الأ�شكال القائمة بالفعل فتزداد
ً
تلك الظالل املح�سوبة بدقة �إىل جزء من التكوين
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..وك�أن امل�صري القدمي �أراد �أن يلعب على ع�شرات
التكوينات التي تك�سر حاجز امللل على مدار اليوم.
ويعتمد خ�ضر يف التكرار على رقم فردي ،العتباره
�أن الأرقام الفردية لها �سحر خا�ص �أن�سب للت�صميم
و�أكرث فتنة ،فرناه ي�ستخدم خم�س �أعمدة وخم�س
قواعد وهكذا .وقد اعتمد يف لوحتيه ب�شكل كبرية
على االختزال تاركا للمتلقي م�ساحة لقراءة ما
وراء امل�شهد ،فعلى الرغم من خلو لوحتيه من العن�صر
الإن�ساين ب�صفته املبا�شرة لكنها حتيلنا لغري املرئي
على م�ستويني ،الأول ما ميكن �أن ي�ستكمله اخليال
كما يف حالة الأعمدة غري املكتملة لونا التي تقف
جمازا على القواعد اخلالية ،والتي اكتفى بر�سم
حدودهما بخطني رفيعني يرتكان للمتلقى القدرة
على ملئهما مبخزونه الب�صري  ..كذلك فكل خطني
م�شغولني بكتلة �شفافة تتيح لنا ر�ؤية امل�شهد يف
اخللفية� ،أما امل�ستوى الثاين فتحيلنا ملا وراء امل�شهد
يف قوة الإن�سان امل�صري القدمي القادر على �صناعة
تلك العظمة.
وي�أتي مدخل اللوحات مع امتداد اخلطوط
ومع النور الذي مت توزيعه بح�ساب دقيق يف
اللوحتني ،وللخط �أهمية كبرية يف جتربة خ�ضر
الفنية الذي يقول :عادة ما �أبد�أ اللوحة بخط
حتى مع البورتريهات ثم يتطور اخلط ملجموعة
من اخلطوط حتى الدوائر �أبد�أها مبربع ،فاخلط
�أكرث �صراحة وو�ضوح من املنحنيات ،وهو كذلك

�أقرب م�سافة بني نقطتني .ويبدو �أن العالقة بني
اخلط والكتلة كانت واحدة من الق�ضايا التي لطاملا
�شغلته فهي تعك�س نوع من النقا�ش الفني الداخلي
بني الر�سام وامل�صور..حيث يف�سر قائال ،العالقة
بني اخلط والكتلة هو اخلط الفا�صل بني امل�صور
والر�سام ،فالر�سام معني باخلط بينما يهتم امل�صور
بالكتلة¡ واخلط بالن�سبة للم�صور �شيء وهمي حتى
و�إن و�ضعه كنوع من التحديد يلغيه بالكتلة ..
ورمبا كان هذا ال�صراع الداخلي بني امل�صور والر�سام
هو ما �أفرز تلك احلالة يف النهاية .وبالتدقيق يف
املنتج النهائي لعمليه يف الأق�صر ندرك �أنه ا�ستطاع
�أن مي�سك باحلالة الفرعونية يف جمملها ..حالة
امل�صري القدمي يف توظيف التكرار  ..حالة الظل
والنور  ..حالة الأعمدة ال�ضخمة املرتكزة على
قواعد ثابتة  ..ولكن �أيا من التفا�صيل ال يحيلك
�إىل امل�صري القدمي ،حتى يف �ألوانه بالأق�صر وظف
خ�ضر بباليتة لونية حمدودة وبعيدة عن �ألوان
امل�صري القدمي حيث اعتمد على درجات الرمادي
ما عدا لط�شات خفيفة جدا تكاد ال تكون ملحوظة
باللونني الأخ�ضر والأزرق يف �إحدى لوحتيه ،وخط
رفيع من الربتقايل املمزوج بالأحمر والأبي�ض يف
اللوحة الثانية� ،إذ ي�أتي االعتماد الأ�سا�سي على
فكرة ال�ضوء ،فالألوان من �ش�أنها ت�شتيت الفكرة،
�أما ب�ساطة اللون فهي ترتك امل�ساحة للمنظور
والظل والنور ..حتى ذلك اخلط الرفيع من الألوان
ال�ساخنة املتداخلة يحيلنا لفكرة النور وانعكا�سات

�ألوان الطيف مثل انعكا�س النور على كري�ستالة..
ويعلق خ�ضر على ذلك بقوله� :أنا ال �أتعامل مع
الألوان على �أنها �أحمر �أخ�ضر و�أ�صفر  ..بل �أنظر
لها باعتبارها حرارة و�ضوء  ..فكمية الإ�ضاءة التي
تخرج من الأ�صفر �أكرب من التي تخرج من الأحمر..
و�أنا يف الغالب �أنتبه لل�ضوء وقيمته املنبعثة من
درجة اللون ..
عالج خ�ضر من قبل العديد من املباحث الفنية
املهمة التي بد�أها با�ستك�شاف خال�صة الت�أثريية
احلديثة  ..يف معر�ضه “�أفاق و�سط البلد”� ،أما يف
جتربة “ا�سربي�سو” فقد عالج ق�ضية ال�صراع القائم
بني الر�سام وامل�صور والعالقة املتداخلة جدا بينهما
وحول ما مييز كل منهما على الآخر ال �سيما يف عالقة
اخلط بامل�ساحة اللونية � ..إ�ضافة �إىل ان�شغاله
حاليا ببحثه يف الواقعية املفرطة �أو الهايربرياليزم
والتي يفكر يف تقدميها من خالل م�شاهد فانتازية
تناق�ض مفهوم الواقعية ذاتها ورمبا يرتبط ذلك
التنوع الفني الذي تعك�سه �أعماله من تعر�ضه
لتجربة فنية ثرية حيث ح�صل على بكالوريو�س
فنون جميلة ق�سم ديكور� ،شعبة فنون تعبريية
املعنية بدرا�سة امل�سرح وال�سينما والفنون الب�صرية،
ومن خالل تلك ال�شعبة تعر�ض الفنان لدرا�سة كافة
�أ�شكال الفنون التعبريية� ،إ�ضافة �إىل ذلك در�س
ت�صوير فوتوغرايف ،و�أزياء م�سرح وعرائ�س.
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Mohmoud
Soliman

محمود سليمان
مصر

Egypt

• Born in Aswan.
• Activities، Painting.
• Teaching Assistant at Faculty of
Fine Arts- Luxor.
• Collectibles:
• Commercial International Bank
(CIB) 2014.
• Commercial International Bank
(CIB) 2016.
• British University in Cairo 2014.
• Picasso Hall of the South Salon
2017.
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.• • ولد فى �أ�سوان
. ت�صوير،• •التخ�ص�ص
• •مدر�س م�ساعد بق�سم الت�صوير بكلية الفنون اجلميلة
.باالق�صر
: • •املقتنيات
. CIB) 2014( • •البنك التجارى الدوىل
. CIB) 2016( • •البنك التجارى الدوىل
2014 • •اجلامعة الربيطانية بالقاهرة
• •اقتناء قاعة بيكا�سو من �صالون اجلنوب اخلام�س
.2017
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�شاهد على الأحداث

باملوديل حني يتم حملها على الأكتاف �أو حتت
الإبط وهو م�شهد متكرر يف املناطق الريفية ..

لطاملا عك�ست املاعز يف كثري من لوحات كبار
الفنانني العامليني الذين ا�ستخدموها حالة من
الوداعة والألفة ،وقد وظفها كثري من الفنانني يف
لوحات كال�سيكية نذكر منهم على �سبيل املثال ال
احل�صر تيودر روبن�سون الذي قدم “فتاة ب�صحبة
املاعز” ،والفنان الفرن�سي �إمييل مونيري يف لوحة
“فتاة �صغرية مع املاعز حتمل الزهور” ،وفرانت�س
مارك �أحد رواد التعبريية الأملانية الذي قدم لوحة
“املاعز اجلبلية “� ،إ�ضافة للفنان الأملاين فليب بيرت
رو�س الذي قدم املاعز يف �أكرث من عمل من �أعماله
وغريهم.

قدم �سليمان لوحتيه من موقعه كم�شاهد من
الداخل مت�أثرا مبالمح البيئة املحلية و�شاهد على
الأحداث باعتباره جزءا من ن�سيج هذا املجتمع،
حيث ن�ش�أ وترعرع يف �أ�سوان ويعي�ش ويعمل بالأق�صر
كمدر�س م�ساعد بكلية الفنون اجلميلة.ولذا يختلف
حممود �سليمان عن باقي الفنانني امل�شاركني يف
امللتقى يف تعاطيه للحدث باعتباره ينتمي �إىل
جمتمع اجلنوب الذي ي�شكل بالفعل هويته الفكرية
والفنية ،على عك�س القادمني من خارجه الذين
تعاملوا مع املعطيات التي يغلب عليها الطابع امل�صري
القدمي يف الغالب بعيدا عن درا�سة الواقع املحلي
للمجتمع ب�شكله احلايل والغو�ص فيه.

الفنان حممود �سليمان اختار كذلك مفردة املاعز
كعن�صر رئي�سي اعتمد عليه يف جتربته مبلتقى
الأق�صر ،حيث قدم لوحتني مت�صلتني منف�صلتني
بخامة الزيت على التوال مل�شهد ينتمي للبيئة
املحلية ،فاملاعز يعترب واحد من العنا�صر احلية
املتوفرة بكرثة ال �سيما يف �أ�سواق �إ�سنا والأق�صر،
�إ�ضافة �إىل �أنها تخلق حالة من الألفة مع املوديل
الب�شري ،ويبدو العمالن كدرا�سة حلاالت خمتلفة
للماعز يف و�ضعيات اجللو�س �أو الوقوف �أو اال�ستدارة
 ..كذلك يف حالة تواجدها منفردة �أو يف الت�صاق
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ورمبا لتلك الأ�سباب اهتم الفنان بتقدمي م�شهد
ينتمي للواقع الأق�صري املحلي اليوم م�ستعينا
مبفردة املاعز كبطل رئي�سي وكعن�صر ربط بني
اللوحتني �إ�ضافة �إىل ت�صوير اثنني من �أبناء البلد
يرتديان الزي املحلي متمثال يف اجللباب والعمامة.

املمتد لربط اللوحتني مع بع�ضهما �إ�ضافة �إىل
ربطهما بعنا�صر اللون واخلط والت�صميم ،وترتبط
تلك اخللفية ارتباطا وثيقا بتجربته ال�سابقة
التي خ�ص�صها لر�سم جمموعة من املناظر الطبيعية
ملنطقة القرنة بالرب الغربي بالأق�صر و�شملت عدة
درا�سات مبا�شرة للبيوت بخامة “الأويل با�ستيل”
و�أقالم الفلوما�سرت على الورق  ..ومل يخرج الفنان
يف �أعماله ال�سابقة يف الغالب عن ت�صوير املجتمع
املحلي ،حيث �سبق �أن قدم جمموعة كبرية من
البورتريهات التي نفذها ب�أ�سلوب اال�سكت�ش ال�سريع
بخامة الفحم وال�سوفت با�ستيل على ورق الكرافت
ملجموعة من الدراوي�ش ب�ساحات الذكر واملوالد
وغريها من ال�شخ�صيات يف ال�صعيد .
�أما على اجلانب الآخر فقد وظف الفنان
الت�صميم يف عمله بامللتقى من خالل قطعات
هند�سية م�ستطيلة لإيجاد متنف�س يف اللوحة
هروبا من امل�شهد الأكادميي وذلك لإظهار املاعز

بال�شكل واحلجم الذي يريده دون ارتباط مبنظور
اخللفية .وقد مزج يف عمله بني اجلوانب الأكادميية
املتمثلة يف ت�صوير بطلي اللوحة واملاعز وبني ك�سر
تلك القواعد يف تلوين القطعات الهند�سية ب�ألوان
وا�ضحة �ساهمت يف �إظهار املاعز بالألوان البي�ضاء
والرمادية  ..وتبدو اخللفية بالألوان ال�ساخنة
لتعك�س طبيعة ومالمح املجتمع الأق�صري ب�شم�سه
الوا�ضحة �إال �أنها خرجت غائمة حتى ال ت�شو�ش
على البطل الرئي�س يف مقدمة العمل وك�أنها غارقة
حتت �شبورة.
ويعتمد حممود �أي�ضا على ربط امل�شاهد بعمله
من خالل نظرات الأعني التي تعك�س ات�صال مبا�شر
باملتلقي ،ورمبا ي�أتي هذين العملني كبداية لتجربة
فنية مل يت�شبع منها الفنان بعد ،حيث يقول الفنان:
رمبا متتد هذه التجربة اخلا�صة مبفردة املاعز من
خالل ممار�سات ثانية .

ويظهر ت�أثر حممود �سليمان بتجربته ال�سابقة
جليا يف خلفية العمل املطعمة ب�شكل بانورامي
مبنظر لبيوت القرنة يف الأق�صر والتي تبدو وك�أنها
تخرج من �أح�ضان اجلبل ،حيث ا�ستعان بهذا امل�شهد
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Mutaz El-Emam

معتز اإلمام

• A Sudanese painter, graduated
from the college of Fine Arts,
Sudan University of Science &
Technology.
• A member of the General Union
of Sudanese Plastic Artists and
Cairo Atelier.
• C, M,Y, k tache art gallery, cairo
2013.
• Sound Interpretations, gallery
misr, cairo 2014.
• Selfie; cordoba art gallery, cairo,
2015
• Alex fine art museum, Alexandria,
2015.
• Unyielding River; ubuntu art
gallery, cairo, 2016.
• Agenda: Bibliotheca Alexandaria,
• Cam Casoria Art Museum, Italy,
2009.
• Nord
art
2010:
Büdelsdorf,
Germany, 2010.
• Shadows of memory: fa gallery,
kweit, 2011
• Menas art-fair: Lebanon, 2011
• Collage 100 years on exhibition (the gallery), cairo, Egypt, 2011
• Sketch of life: Almarkhiya gallertDoha, Qatar, 2012.

• •فنان �سوداين تخرج من كلية الفنون اجلميلة
 جامعة ال�سودان للعلوم و،والتطبيقية
.اخلرطوم، التكنولوجيا
• •ع�ضو يف الإحتاد العام للفنانني ال�سودانيني
.الت�شكيلني
• •قام بالعديد من املعار�ض الفردية من �ضمنهم
)2008(  القاهرة،معر�ض يف �أتيليه القاهرة
)2010(  القاهرة،ويف قاعة �أرت اللواء
)2011 - 2010( وقاعةامل�شربيةالقاهرة
)2014-2013(  القاهرة،وجالريي م�صر
) ومتحف الفنون2015(  القاهرة،وقاعة قرطبة
.2015  الإ�سكندرية،اجلميلة
)2009(  �إيطاليا،• •افريكا كامكا �سوريا
ومعر�ض
)2010(
املانيا،ونوردارت
،) وقاعة املرخية2011(  لبنان،مينا�سارتفري
 وبينايل, وقاعة (فا) بالكويت,)2012( قطر
) ومعر�ض الفن2012(  ال�صني،بكني اخلام�س
)2016( ، م�ؤ�س�سةال�شارقة،ال�سوداين املعا�صر
.ال�شارقة

Sudan

10th Luxor International Painting Symposium 77

السودان

76

ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير

مائدة اخلري والعطاء
والنماء
قد يجد من يبحث عن معنى مبا�شر يف لوحات
معتز الإمام نف�سه �أمام تيه � ..إذ يرف�ض معتز بقوة
فكرة تف�سري العمل الب�صري �إال من خالل الذائقة
الب�صرية ولي�س من خالل لغة �أدبية �أو ح�سب
تعبريه ت�أتي لوحاته خارج “نطاق القوالب املعرفيه
واللغويه التي متلأ ال�ساحه” ..غري �أن م�سطح الإمام
الرثي املكثف يحتاج �إىل مرجعية كبرية وقدرة على
قراءة الرموز والعالمات � ..أي �أنه ي�شبه مقولة
ماتي�س :وظيفة الفنان لي�س �أن ير�سم ما يراه ولكن
�أن يعرب عن الده�شة التي ي�سببها ما يراه وينجح يف
التعبري عنها بقوة.
ومعتز الإمام مثقف من الطراز الرفيع انعك�ست
ثقافته يف م�سطحه الت�شكيلي  ..فهو م�صور بارع
يجيد التحكم ب�ألوانه وبفر�شاته ،بانتونته اللونية
ثرية وقوية حتمل مزيجا متداخال من الألوان التي
ي�صعب تقليدها  ..يدرك جيدا مفاتيح اكتمال العمل
الفني وما يعنيه التوازن والتناغم وقبل كل ذلك
يقوده يف جتربته ال�صدق الفني و�إميان عميق بكل
ما يفعله ليطرد من عامله الداخلي قبل اخلارجي �أي
�شبهة زيف �أو �إدعاء..
يعود معتز يف جتربته مبلتقى الأق�صر �إىل املائدة
التي لطاملا قدمها يف كثري من لوحاته ال�سابقة بكل
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ما حتمله من دالالت اخلري والعطاء والنماء  ..ورمبا
تعي�ش املائدة يف ركن بارز خفي من منطقة الالوعي
لتخرج دون تف�سري حمدد من الفنان �سوى �أن تلك
املائدة بكل مفرادتها وحالة التداخل والتفاعل
بينهم تلفت انتباهه  ..يت�أملها غري متعمد  ..يف
لوحات �سابقة كانت الطاولة حتمل �أ�سماك� ،أما يف
هذه املرة كان �أكرث العنا�صر بروزا �سنبلة القمح التي
امتدت كنبتة تخرج من جذور قوية.
وحني ير�سم معتز ..فهو ي�صور الأ�شياء التي يف
ظاهرها تبدو �صامتة لكنها حتمل �ضجيجا قويا يف
اخلفاء ،ي�ستمع �إليه بروح الفنان املرهفة وبعينه
الالقطة و�أذنه الواعية  ..تعمل حوا�سه طوال
الوقت لتجميع مفردات عامله الت�شكيلي� ..إذ يبدو
�أن تلك الأ�شياء العابرة يختزنها برباعة كما ظهر
يف معر�ضه ال�سابق راديو  ..حيث تخللت �إليه كل
تلك الأ�صوات التي حملها الأثري ورافقته يف مر�سمه
ليعيد انتاجها على امل�سطح الت�شكيلي ب�صورة مغايرة
متاما عن الواقع  ..ليبت�سم الراديو رفيقه بكل تلك
املفردات الثقافية القادمة من جميع �أنحاء العامل.
�أما �شخو�صه فلها حكاية �أخرى فهي مزيج من
كل الأ�شياء معا  ..بب�ساطة الإن�سان ال ينف�صل عن
املحيط عن الأر�ض والنبتة وال�سمكة وال�سماء ..
الإن�سان هو خال�صة حياته بني كل تلك العنا�صر
التي يحملها داخله ليعيد ت�صديرها يف منتجه
الإبداعي.
وميتلك معتز الإمام عمقا �أ�صيال فهو ميار�س
فكرة اجلذور والهوية ب�شكل تلقائي دون تعمد � ..إذ

يقول عنه الفنان �سيمر ف�ؤاد :هو فنان �سوداين حتى
النخاع مغمو�س يف ثقافة وح�ضارة �أر�ض النيل �إال
�أنه ال ي�ستوحى فنه من الفن الإفريقي البدائي �أو
ال�سوداين ال�شعبي وال يتناول موا�ضيع من احلكايات
�أو الأ�ساطري ال�شعبية �أو حتى �شخو�ص وم�شاهد من
البيئة التي ن�ش�أ فيها وترعرع� ،إنه ي�ستوحى عامله من
خربته الذاتية وخمزونه الب�صري وثقافته التي
تراكمت منذ ن�ش�أته يف ك�سال ودرا�سته يف اخلرطوم
حتى ا�ستقراره يف القاهرة.
ورغم ارتباطه الكبري بالنهر حيث قدمه يف �أكرث
من جتربة �سابقة �أبرزها لوحة النهر التي جتاوزت
ال�سبعة �أمتار عر�ضا والتي امتدت بعدها لقراءة
لونية يف جغرافية النهر يف معر�ضه “وي�ستمر
النهر” تلك التجربة العميقة التي تخرج عن
املرئي لت�سجيل ما و�صفه” بح�ضور لونى فني لعالقة
�أزلية بني النهر العظيم و�إن�سانه وحيوانه ومناخه
وثقافته من خالل العنا�صر والأمكنة “� ،إال �أن
النهر مل يكن هو حمور اهتمام الفنان يف لوحتيه
بالأق�صر رغما عن �أهمية النهر بتلك املنطقة  ..لكن
ذلك ال يعني �إال �أن عوامل معتز الداخلية ال تخ�ضع
للمحيط اخلارجي يف حلظات التجلي � ..إذ ي�ستمع
متعز لل�صوت القادم من الداخل.
رمبا يذكرنا اللون الأزرق الذي وظفه الإمام يف
عمليه باملياه  ..لكن ذاك املنحى التجريبي الذي
يتبعه يفتح املجال ملزيد من الت�أويل والتف�سري
الرثي لأعماله  ..فعليك البحث عادة فيما وراء
امل�شهد ..وهنا  -و�أعني بذلك يف عمليه مبلتقى

الأق�صر  -يحمل ما وراء امل�شهد م�ستويني الأول يف
تخيل الأ�شكال الكامنة خلف اخلطوط و�أن�صاف
الدوائر التي وظفها بحنكة لتخفي �أكرث مما تبوح.
حيث ينق�سم العملني بخط �أفقي �أحدهما ي�ضعنا يف
م�ساحة الربع يف مقابل ثالثة �أرباع ،والأخر يقرتب
من املنت�صف وال ي�صل �إليه  ..تق�سيما مائال يك�سر
رتابة اخلط امل�ستقيم امل�ستوي .فالهند�سيات ال تعني
�أبدا �أ�شكال منتظمة من خطوط متوازية �أو دوائر
مكتملة ..ف�إذا بنا ننتقل من دائرة ال�صحن املكتملة
يف العمل الأول لدائرة الطاولة غري املكتملة يف
العمل الثاين ..ثم من خط الطاولة املمتد التي رمبا
هي لي�ست دائرة يف العمل الأول �إىل خط الأفق يف
العمل الأخر� ..أما امل�ستوى الثاين فيتمثل يف فهم ما
وراء امل�سطح التك�شيلي بالكامل وهو فهم ال ينبع �إال
عن مراقبة لتجربة �إمام املمتدة و�صوال �إىل هذا
امل�ستوى املتقن من التكثيف .
اخلال�صة نقر�أها فيما ن�شره ذات مرة على
�صفحته على الفي�س بوك قائال� :أبحث عن قيم
مرئية جمالية حتمل �صدق امل�شاعر ومو�ضوع
اللوحة ما هو �إال حجة لتطبيق و�إظهار هذه القيم
اللوحه اجلميله ال�شجاعة الأ�صيله ُ
احلره  ..لي�ست
�سهله والعمل فيها لي�س �سهل وهذا وحده يربر
الفرحه العارمة للفنان مبنجزه الب�صري الناجح
وهذا وحده املربر الذي يجعل املقتني ذو النظره
العميقة الثاقبهة والعارف ببواطن ما حتت الأ�صباغ
وما يف رحم القما�ش ُ
احلر يدفع هذه الأثمان التي
تبدو غالية بع�ض ال�شيء.
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Mona Nahla

منى نحلة

Lebanon

• She
completed
her
English
Literature degree from the
Lebanese University in Beirut/
Since, Mona has taken to her
canvas to document her story
/ Each brushstroke a word and
each divine figure a poem.
• Mona has formed a very unique
style as well as subject matter
to her art / The viewer is often
invited to be taken away into
a distant reality, a utopia that
Mona continuously explores
through each canvas, each
story.
• Mona has held a plethora of solo
shows across the Middle East’s
esteemed galleries Upcoming
• solo exhibition in Beirut
• 16 Solo shows across the Middle
East since1994.
• Participant at the 2015 London
Global Art Fair.
• Beirut Art Fair 2014.
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لبنان

. • •فنانه ت�شكيلية
• •تعلمت �أكادميي ًا مع الفنان من�صور �أحمد يف م�صر
. ١٩٩٤ حيث كان معر�ضها الأول �سنة
،• • �شاركت يف العديد من املعار�ض اجلماعيه يف لبنان
 باري�س ولندن �أهمها �صالون، الإمارات،الكويت
 بريوت �آرت فري. بريوت،اخلريف ق�صر �سر�سق
.٢٠١٥  ولندن �آرت فري٢٠١٤
.٢٠١٥ • •�شاركت يف �سمبوزيوم الأ�صمخ يف الدوحة
.٢٠١١ - ١٩٩٤ • •�أ�صدرت كتاب يت�ضمن �أعمالها من �سنة
، �سوريا، الكويت, معر�ضا فرديا يف لبنان16 • •اقامت
 م�صر وب�صدد التح�ضري القامه، قطر،االردن
.٢٠١٧ معر�ض يف لبنان
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مكان غري مفقود الأثر
للبدايات يف الغالب �أثر ال ميحى  ..وقد بد�أت الفنانة
اللبنانية منى نحلة رحلتها مع الفن من قلب م�صر
يف الت�سعينات حيث �أقامت �أول معار�ضها الفردية
عام  ،1994بعد �أن تعلمت على يد الفنان من�صور
�أحمد ،وقد تناولت من خالل هذا املعر�ض م�شاهد
من احلياة والبيئة امل�صرية ب�صورة واقعية مبا�شرة
عك�ست من جهة ارها�صات البدايات ،ومن جانب
�آخر ولعها مب�صر والتجربة الب�صرية الرثية التي
دفعتها لتحويل م�سارها �إىل تعلم الفن وممار�سته ال
ل�شيء �سوى لت�سجيل تلك امل�شاهدات التي �أ�سرتها
من بورتريهات و�أماكن حتمل عبق التاريخ وتفا�صيل
احلا�ضر الرثية على م�سطحها الفني بر�ؤيتها.

مبفردات النحت يف �إبراز كتلتها الت�صويرية ،بل
وجل�أت �إىل املج�سمات والعمل املركب يف بع�ض
الأحيان لرتتكن �أعمالها يف النهاية �إىل املفاهيمية.
عك�س العمالن اللذان قدمتهما نحلة يف ملتقى
الأق�صر للت�صوير حتت عنوان “مفتاح احلياة”
و"الرحلة” ذلك الزخم الفني الذي اكت�سبته يف
جتربتها الفنية من خالل طبقات متتالية متداخلة
يحمل كل منها �أثر غري ممحو من مرحلة فنية مرت
بها �سواء من حيث ال�شكل �أو امل�ضمون ..وقد وظفت
يف العملني عن�صري الرجل واملر�أة لي�س من خالل
الت�صوير الواقعي املبا�شر و�إمنا من خالل ت�شكيالتها
اخلا�صة التي و�صلت �إليها عرب اختبارات عدة يف
االنتقال بني اجل�سد الأنثوي بال مالمح �إىل الوجوه
الذكورية لتعود بعدها �إىل �أ�شكالها الن�سائية بقوة
�أكرب قبل �أن تنتج �شخو�صا ت�شكيلية تخ�صها .

وعرب م�شوار فني حافل امتد لأكرث من ع�شرين
عاما و�أكرث من  16معر�ض فردي وم�شاركات جماعية
كان التجريب هو املحرك الأ�سا�سي يف الرحلة،
يدفعها يف ذلك رغبتها تطوير �أ�سلوبها الفني
والو�صول ملالمح جتربتها الفنية الفردية واكت�شاف
م�سارات جديدة من خالل البحث الدائم يف ال�شكل
يف مقابل الال�شكل وحترير اخلط من القيود وتطبيق
معاجلات لونية متنوعة نزعت فيها �إىل التعبريية
والتجريد وانتقلت بني املدار�س الفنية وا�ستعانت

وقد جاء اختيار عنوان “مفتاح احلياة“ للعمل
الأول مالئم متاما للحدث ومل�ضمون العمل ،فمن
املعروف �أن رمز مفتاح احلياة �أو العنخ هو رمز احلياة
الأبدية عند قدماء امل�صريني ،حيث ا�ستمرار احلياة
بعد املوت �أو االنتقال �إىل العامل الآخر ،ولكن هذا
الرمز انتقل عرب الأزمان وظل حا�ضرا بت�صميمه
الفريد يف كثري من الت�صميمات الع�صرية ال �سيما
يف احللي الذي ترتديه املر�أة ،ولعل ذلك العبور من
املا�ضي للحا�ضر هو املفتاح الذي ميكن من خالله فهم
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عملي الفنانة منى نحلة الذي اعتمد فيهما على
مفهوم ارتباط الإن�سان امل�صري يف حا�ضره باملا�ضي
فال ميكن ف�صل املجتمع امل�صري يف �أي حلظة من
تاريخه عن ما�ضيه ،فلم يكن دافعها م�شهد بعينه
بقدر ما هو �إيجاد تف�سري ب�صري لقدرة التاريخ
امل�صري القدمي على الظهور بقوة يف املجتمع امل�صري
حتى يف �أ�سماء ال�شوارع والطقو�س اليومية ال �سيما
يف مكان مثل الأق�صر �ست�ضافر حا�ضره مع تاريخه
كعالقة �أبدية ممتدة.
وال تبتعد منى نحلة يف كثري من �أعمالها عن
الق�ضايا املجتمعة والإن�سانية وعالقة الإن�سان
مبحيطه وتاريخه ،ففي لوحتها “مفتاح احلياة”
رمزت للمجتمع امل�صري با�ستخدام مفردة الرجل
واملر�أة وامتزاجهم بال�شكل الهرمي الذي هو �أهم رمز
قابع يف الذاكرة معادل للح�ضارة امل�صرية بينما تقف
الكتلة ككل التي هي مزيج بني الرجل واملر�أة والهرم
والقط الفرعوين على قاعدة م�ستطيلة ممتدة
بعر�ض اللوحة حتمل رموز مفتاح احلياة املتكرر،
�أما الثعبان فهو واحد من الرموز التي نقلتها من
�أحد املعابد بعد تلك اجلولة التي قام بها الفنانون
يف معابد الأق�صر قبل بدء جتربتهم الفنية ..وقد
اعتندت على توظيف �أ�شكال هند�سة متداخلة

�أما العمل الثاين “الرحلة” فيت�شارك مع
العمل الأول يف ارتكاز الكتلة على حامل متثل هنا
يف قاعدة التمثال التي ت�شبه ر�ؤو�س الأعمدة
الرومانية� ،إ�ضافة �إىل وجود القط الذي ظهر هنا
بكثافة الذي ظهر ما يقرب من �أربعة مرات يف �أ�شكال
متداخلة ،والتي رمبا يحيلنا ب�صريا �إىل متثال �أبو
الهول الذي يرتكن بر�أ�س �إن�سان على ج�سم �أ�سد،
ذلك التحول مرة �أخرى يف ج�سم القطة التي تنتهي
برجل �أنثوية  ..كذلك وظفت نحلة �شكل الأهرامات
ولكن ب�صوة خافتة حتتاج بعد الرتكيز مل�شاهدتها..
بينما يظهر عن�صر اجلعران يف �أق�صى ميني اللوحة
متكررا ليكون هو دليل العبور يف الرحلة �إىل العامل
الآخر  ..ومن ثم يتكامل العمالن بني حالة احلياة
والعبور �إىل العامل الآخر على خلفيتني متناق�ضتني
بني الأبي�ض واخللفية الغامقة بني درجات البني.
وتقوم نحلة بالتلوين على م�سطح لوين واحد
لتزيد من بروز الكتلة ،وهي من الفنانني الذين
يف�ضلون التعامل مبا�شرة على اللوحة حيث ت�ضع
�أفكارها على التوال كي حتتفظ بكل تلك ال�شحنة
العاطفية وبعن�صر الده�شة يف حوار حقيقي بينها
وبني اللوحة� .أو كما تقول كي يقودها ذلك احلوار
لتكت�شف النتائج على امل�سطح.
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Mirella
Traistaro

ميريال تريستارو
رومانيا

Romania

• Born in Bistrita - Romania and
a graduate of the “Romulus
Ladea” Plastic Arts High school
and of “Ioan Andeescu” Plastic
Arts Academy from Cluj, artist
Mirela Traistaru is already
familiar to Romanian audience
not only through her numerous
personal and group exhibitions,
but also through a rich theatre,
cinema and television activity
(costumes
and
settings),
through
her
participation
in
international
festivals,
fashion shows, seminars and
creation workshops. She has
works in private collections
from France, Italy, Denmark,
Netherlands, Austria, Germany,
Switzerland, Ukraine, Serbia,
Romania, Bulgaria, Greece,
Turkey, Egipt, India, China,
Japan, South Korea and USA.
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. رومانيا- • •ولدت يف بي�سرتيتا
• •تخرجت من مدر�سة "رومولو�س الديا" الثانوية
 ثم �أكادميية "�إيوان،للفنون الت�شكيلية
،�أندي�سكو" الفنون الت�شكيلية مبدينة كلوج
• • تعد "تري�ستارو" فنانة معروفة بالفعل للجمهور
الروماين لي�س فقط من خالل العديد من املعار�ض
 ولكن �أي�ضا من خالل امل�سرح،ال�شخ�صية واجلماعية
وال�سينما والتلفزيون (الأزياء والتجهيزات
 من خالل م�شاركتها يف املهرجانات،)الفنية
 وعرو�ض الأزياء واحللقات الدرا�سية،الدولية
 حيث تعمل يف جمموعات خا�صة.. وور�ش العمل
من فرن�سا و�إيطاليا والدمنارك وهولندا والنم�سا
و�أملانيا و�سوي�سرا و�أوكرانيا و�صربيا ورومانيا
وبلغاريا واليونان وتركيا والهند وال�صني
واليابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة
.  بالإ�ضافة �إىل م�صر،الأمريكية
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املرايا بني �سجادة
اجلدة و�أعمدة املعبد
مل تكن الفنانة الرومانية مرياال تري�ستارو
تتوقف عن التقاط ال�صور والفيديوهات طوال
رحلتها يف مدينة الأق�صر �سواء �أثناء الزيارات
املتعددة للمواقع الأثرية �أو يف جواالتها باملدينة
لت�سجيل تلك اللحظات وبثها عرب �صفحتها على
الفي�س بوك وك�أنها تريد �أن حتتفظ بكل تلك
اللحظات حية ،حيث ت�ستخدم مرياال الفن ك�أداة
للتوا�صل فتحول لوحاتها للغة عاملية فالت�صوير
يعني لها مزيج من املو�سيقى والرق�ص وال�شكل
واللون وامل�شاعر ورمبا لهذا ال�سبب وظفت الفنانة
اجل�سم الب�شري كو�سيط قدمت عليه لوحاتها يف
غالبية �أعمالها يف الفرتة الأخرية ،حيث ب�إمكان
املتلقي االقرتاب من عملها الفني والتحدث �إليه
بل وا�ست�شعار روح العمل الفني حني ي�صبح ل�صيقا
بج�سم الإن�سان الذي يحمله.
وقد �سبق ملرياال �أن ر�سمت على ج�سم ع�شرات
الفتيات لوحات من وحي الطبيعة حيث املدينة
ملوثة وهناك رغبة تدفعها يف الهروب �إىل جنة
الطبيعة ..ومل تبتعد تري�ستارو كثريا يف جتربتها
يف ملتقى الأق�صر عن روح الإن�سان رغم اختالف
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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الو�سيط التي قدمت عليه عمليها حيث تعود مرة
�أخرى للتوال امل�سطح كو�سيط فني ،لكن العن�صر
الب�شري ال يزال حا�ضرا وبقوة ،فقد اختارت �أن
ت�ستعني بابنتها كبطلة رئي�سية للوحتني ،وك�أنها
�أرادت �أن ت�ست�شعر حياة �أقرب �إن�سانة لهاعلى
امل�سطح ،حتى ليتخيل املتلقي و�أن ب�إمكانه �أن يلم�س
تلك املالمح التي حتمل �سكونا وروحانية ت�شكل
بوابة عبور �إىل النف�س.

�أما اللوحة الثانية والتي يبدو فيها ت�أثر الفنانة
بزيارتها �إىل الأق�صر فقد وظفت فيها معبد الأق�صر
كخلفية وتبدو الفتاة �أنها ذابت يف اخللفية لت�صبح
جزءا ال يتجز أ� من امل�شهد ومن تراث الأجداد الذين
هم يف هذه احلالة قدماء امل�صريني  ..وهي ح�ضارة
تختلف يف طبيعتها ال�صحراوية عن احل�ضارة
الرومانية التي ن�ش�أت فيها الفنانة.

اختارت تري�ستارو فتاتها ال�صغرية التي
ا�صطحبتها معها �إىل الأق�صر لتكون رمزا للتوا�صل
الثقايف بني احل�ضارتني ،حيث قدمتها على خلفيتني
تعك�سان الثقافتني امل�صرية والرومانية ،وقد ر�سمت
ابنتها عليهما ب�أ�سلوب املرايا حتى لتبدو الفتاة
وك�أنها انتقلت للتو بني العاملني� ،أو �أن العامل ذاته
على تغريه يظل الإن�سان هو مركز الكون.

وقد اختارت تري�ستارو بالتية لونية مبهجة،
فم�صر مكان مبهج بالن�سبة لها ،مكان ت�ضح معامله
بقوة حتت حتت نور ال�شم�س ..وهو ما نراه يف
التداخل بني الألوان ال�ساخنة التي متيل �إىل اللون
الربتقايل ،حيث يخرج املعبد من و�سط امل�ساحة
اللونية من خالل �أوت الين �أزرق  ..مع اختفاء
اخلطوط يف بع�ض الأجزاء فيما يحيلنا لعوامل
الزمن واملحو يف مقابل قوة و�ضوح احلا�ضر.

يف اللوحة الأوىل قدمت الفنانة خلفية
م�ستوحاة من �سجادة اجلدة اليدوية فيما يعك�س
ارتباطها بجذورها و�إميانها القوي ب�أهمية احلفاظ
على التوا�صل مع تلك اجلذور �إ�ضافة �إىل �شغفها
الوا�ضح بالطبيعة حيث متتلئ زخارف ال�سجادة
بالزهور التي تعك�س طبيعة رومانيا من جهة وت�ؤكد
على �أهمية عودة الإن�سان للطبيعة ،تلك الطبيعة
التي �شغفت بها مرياال ووجدت فيها متنف�سا من
�ضو�ضاء املدينة التي تعي�ش فيها .

وتبدو الفتاة يف الو�شاح الأبي�ض الذي ترتديه
فوق ر�أ�سها كقدي�سة تنتقل بني العاملني للت�أكيد على
�أن الإن�سان واحد مهما اختلف ال�سياق ،وحتاول
مرياال �أن ت�ؤكد على وجود حوار قوي من خالل
البحث عن عوامل الت�شابه ،ففي رومانيا ت�ضع املر�أة
�أحيانا غطاء على �شعرها لت�شبه املر�أة يف الثقافة
العربية ،كما ت�ستقي من كل لوحة خلفية ت�ؤطر
بها لوحتها الثانية ،ليجد امل�شاهد نف�سه منغم�سا يف

ذلك احلوار بني احل�ضارتني ..بني املا�ضي املتمثل
يف تراث الأجداد ممن مل نرهم عينا ولكننا تتبعنا
الأثر كما هو احلال يف �أجدادنا قدماء امل�صريني �أو
ممن عاي�شناهم وا�ستقينا منهم احلكمة كما يف حال
اجلدة � ..أما االبنة فهي ج�سر العبور �إىل امل�ستقبل
حتمل معها كل تراث الأجداد خلف ظهرها كمكون
ال ميكن اال�ستغناء عنه من �أجل البقاء� ،إنه احلوار
امل�ستمر بني املا�ضي واحلا�ضر ..بني الأثر وروح
الإن�سان �أما احلوار الثاين فهو ذاك احلوار املمتد بني
ال�شرق والغرب  ..الذي يخرج عن دائرة ال�صراع
املعهودة لدائرة تكامل املعرفة ،فقد وجد املا�ضي
لي�ستقى منه الإن�سان معارفه �سواء ذلك املا�ضي الذي
يخ�ص �أجداده هو �أو ما�ضي الإن�سانية يف جمملها
وعلى الإن�سان �أن يبحث عن طرق التوا�صل ال طرق
قطع ال�صلة.
وعندما ت�سافر مرياال يف نف�س املكان �أكرث من مرة
ف�إنها تفكر مبد ج�سور التوا�صل بني الثقافتني ،ومل تكن
تلك هي املرة الأوىل التي تزور فيها م�صر لقد زارتها
�أكرث من مرة ،ويف كل مرة تعود حمملة مب�شاعر جديدة
ولعل واحدة من لوحاتها التي خ�ص�صتها مل�صر من قبل
هي لوحة � 659ساعة يف القاهرة التي جمعت فيها بني
كثري من معامل القاهرة ومن بينها الأهرامات وامل�ساجد
وغريها ..
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Meena
Kayastha

مينا كياستها
نيبال

Nepal

• Contemporary sculptures.
• 2016 "Divine Debris" at Siddhartha
Art
Gallery,
Kathmandu,
Nepal.
• 2011 "Lyrics from the Junkyard"
at Siddhartha Art Gallery,
Kathmandu, Nepal.
• 2017
“Himalayan
art
Fair”
organized by Earts, Nepal.
• 2014 3 month international artists
in residence organized by
Cleveland Foundation, USA.
• 2011
Group
exhibition
at
Bangladesh Biennale.
• 2010 1st International Art Festival
"Separating Myth from Reality"
organized by Siddhartha Art
Gallery, Kathmandu, Nepal.
• 2009
Installation
Workshop
Organized by SUTRA-YUBA,
KUart Centre, Kathmandu,
Nepal.

10th Luxor International Painting Symposium 89

• •ماج�ستري الر�سم والت�صوير من جامعة ني�س – �صربيا
• •عملت كمدر�س م�ساعد بق�سم الت�صوير بكلية الفنون
 ثم مبدر�سة الفنون العليا،اجلميلة
)ULUS( • •ع�ضو نقابة الفنانني الت�شكيليني ب�صربيا
2012 • •منذ عام
،2010 • •بد�أت فى �إقامة معار�ضها املنفردة منذ عام
 معر�ض جماعى150 كما �شاركت فى �أكرث من
.داخل �صربيا بالإ�ضافة �إىل العديد من الدول
: منها..• •ح�صلت على العديد من اجلوائز
• •املركز الأول من امل�سابقة الفنية الدولية لطلبة الفنون
2001 – – مدينة تكا�ساكى – اليابان
• •جائزة الألوان املائية للمعر�ض اخلام�س للفنون
– التقليدية مبتحف تاريخ ال�شمال – �أونتاريو
كندا
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الآلهة ترتدي
النظارات
ترى ما الذي ميكن �أن يحدث �إذا عاد �أجددانا
القدماء �إىل الع�صر احلايل بكل تلك التطورات التي
�شهدها احلياة الع�صرية ،ثم ماذا عن مزج كل تلك
امل�ستجدات الع�صرية مبا تركه لنا الأجداد ،جتيد
مينا كايا�ستها �إثارة �أ�سئلة جوهرية حول ت�أثري
الع�صر احلديث على مفردات الرتاث ،من خالل املزج
بينهما يف �أعمالها الفنية ،فكثريا ما توظف وجوه
من الآلهة التي ت�شتهر بها نيبال يف �أعمالها املعا�صرة
و�إن كانت تخرج عن التنميط والقوبلة.
بالن�سبة للفنانة مينا كايا�ستها املولدة يف
بهاكتابور والتي تعني “مكان املتعبدين” بنيبال
ف�إن املنتج الفني هو انعكا�س لأ�صولها وهويتها ،ففي
جتربة ملتقى الأق�صر مل تلج أ� الفنانة لت�سجيل
ت�أثرها باملكان ،و�إمنا على العك�س وجدتها فر�صة
منا�سبة لتقدمي ما يعرب عن جذورها الثقافية
وم�شاركتها مع املحيط ،مع توظيف بع�ض الرموز
امل�صرية القدمية التي �ضفرتها بحرفية لتبدو
وك�أنها ان�صهرت يف ثقافتها مثل مفتاح احلياة الذي
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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ظهر مو�ضع الأنف يف عملها الثاين .وتعمل الفنانة
من وجهة نظر خا�صة جدا ،حيث ت�ستفيد من
جتربتها ال�شخ�صية كامر�أة ولدت يف نيبال تراقب
البيئة املحيطة.
وقد ا�شتهرت مينا يف الأ�سا�س بتقدمي منحوتات
معا�صرة با�ستخدام اخلردة التي ت�ضم عنا�صر من
الفن النيبايل التقليدي ،ورمبا تعترب هي �أول فنانة
تقدم مثل هذا اللون يف نيبال فهي ترى جماال خا�صا
يف كل الأ�شياء حتى املهملة منها ،وتعرب عن ذلك
بقولها :لدي حياة وال �أريد املوت ولكنني �س�أموت
يوما ما ،من ثم �أريد �أن �أعيد بعث احلياة يف الأ�شياء
من خالل الفن .وت�سعى مينا دائما �إىل �إعادة احلياة
�إىل كل الأ�شياء التي تو�شك على املوت  ..ف�إذا بها
تعيد توظيف باب قدمي ميتد مائة عام �أو جمموعة
من امل�سامري �أو اخلردة يف عمل فني لذا يبدو م�سطحها
الت�صويري خمتلف يف العادة .
قدمت مينا عملني بامللتقى يبدوان للوهلة الأوىل
بورتريهات� ،إال �أنها وجوه ذات داللة مت�أً�صلة يف
الثقافة النيبالية� ،إذ يذكرنا �أحدها بنافدورجا
وهي التجليات الت�سعة للإلهة دورجا ،والتي ترتبط
ارتباطا وثيقا بالديانة الهندو�سية التي يتبعها
غالبية ال�سكان يف تلك املنطقة ،ميكننا �أن نتبع
الت�شابهات من خالل حركة �أ�صابع اليد وغطاء

الر�أ�س ،وكيف ميتد التحول مع الزمن ليظهر ال�شكل
املعا�صر ،حيث يت�ضح ت�أثري الع�صر احلايل يف النظارة
الع�صرية التي مت توظيفها
� ..أما العمل الثاين فقد ا�ستوحته الفنانة من
الأقنعة املقد�سة التي ت�شتهر بها بهاكتابور ،مرة
�أخرى ت�صدمنا الفنانة بتوظيف عنا�صر ع�صرية
مثل ال�سيجار وفنجان القهوة .
يحيلنا املزج بني املا�ضي واحلا�ضر لفكرة
التنا�سخ املت�أ�صلة يف الهندو�سية ،وتذكرنا مينا دوما
ب�أن الآلهة ترمز لنف�س املعاين يف خمتلف احل�ضارات
وكذا الرموز التي يتم توظيفها ..فمثال بالنظر
لأحد العنا�صر التي كررتها مينا وهي الثعابني التي
نراها تلتف ب�شكل زخريف حول الرقبة يف العملني
والتي تكررت بكثافة يف �أكرث من مو�ضع جند �أنها
حتيلنا للح�ضارة امل�صرية القدمية حيث كان للثعابني
مكانة كبرية يف احل�ضارة امل�صرية القدمية بتجليات
متعددة  ..كذلك ف�إن لها �أي�ضا مكانة يف الثقافة

الهندو�سية فالثعابني املقد�سة التي تعرف با�سم
“ناجا” ،وترتبط برخاء �سكان الوادي ف�إذا كانت
الثعابني ت�شعر بال�سعادة فلن يكون هناك جفاف
�أما يف حالة اجلفاف ف�إنه يجب ا�سرت�ضائها  ..ففي
الثقافتني امل�صرية القدمية والهندو�سية ال متثل
الثعبان خملوقات �شريرة بقدر ما هي خملوقات لها
قد�سية.
وقد اعتمدت مينا يف عمليها على م�سطح مميز
من حيث الدرجات اللونية وكذا من حيث امللم�س
حيث وظفت الأ�صفر يف خلفية العمل الأول والبني
الفاحت املزخرف بلط�شات من اللون البني الغامق يف
عملها الثاين ،وعلى و�ضوح تلك الألوان مل تت�سبب
يف الت�شوي�ش الب�صري على املو�ضوع الأ�سا�سي بل على
العك�س �ساهمت يف �إبرازها ورمبا يرجع ذلك �إىل قوة
الألوان التي ا�ستخدمتها يف عمليها والتي تنوعت
بني الأحمر والأ�صفر والأ�سود والأزرق ،وقد اهتمت
مينا �أميا اهتمام بالزخارف الدقيقة التي ات�ضحت
يف تفا�صيل القناع وغطائي الر�أ�س
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Nihal Wahby

نهال وهبي

Egypt

مصر

• • تتباين �أعمالها ما بني الر�سم والت�صويرو الفيديو
والرتكيبات الت�شكيلية فى الفراغ وهي تخو�ض
يف ا�ستخدام و�سائل تعبري خمتلفة ح�سب الر�ؤية
الفنية للعمل ذاته.
• •معر�ض فردى بعنوان "�إ�شراقه" قاعة الهناجر  -دار
الأوبرا امل�صرية . 2015
• •معر�ض فردى"�أ�ستطيع �أن �أم�شى ولكنى املك اجنحة
خلقت لكى �أطري" قاعة الهناجر  -دار الأوبرا
امل�صرية . 2012
• •�سوديك للفن . ٢٠١٤
• •معر�ض جماعى "العا�صمة" قاعة  6الفن املعا�صر -
الزمالك . 2013
• •املعر�ض العام ق�صر الفنون ،القاهرة .2010
• •املعر�ض العام القاهرة .2009
• •جالريى امل�شربيه . 2008
• •اتيلييه القاهرة . 2008
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• Hanager Art Gallery - March, 2015.
• Hanager Art Gallery at the Opera
House Grounds - 2012.
• SODIC Art, Westown Hub - 2014.
 • 6 Contemporary Arts Gallery2013.
• General Exhibition Cairo Museum
of Modern Art - 2010.
• General Exhibition Cairo, Palace
of the Arts - 2009.
• Cairo Atelier - 2008.
• Mashrabeya Gallery - 2008.
• General Exhibition Cairo, Museum
of Modern Art - 2008.
• General Exhibition Cairo, Museum
of Modern Art - 2007.
• Ibdaa Gallery - 2006.
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ر�سائل حتوت بني
الظاهر والباطن

والكون .حيث الواحد جزء من الكل :كالأر�ض
وال�سماء والكواكب والنجوم وغريها ،كما ت�سعى
الفنانة لت�أمل املكان والزمان ،والفرد والكون ،وتقوم
با�ستك�شاف مفاهيم البناء والتفكيك ،واحلركة
والثبات النابعة من اخليال والواقع.

“مرف�أ ال�سالم ينتظر �أولئك الذين نه�ضوا
لتحدي اجل�سد”
كتاب متون هرم�س ..حكمة الفراعنة املفقود

يحمل العمل الأول الذي اعتمدت فيه على خامة
الأكريلك ال غري ا�سم “النب بن” والذي يدور حول
عالقة الإن�سان بالكون ،و”النب بن”وهو ذاك احلجر
الذي ميثل نقطة ال�صفر عند قدماء امل�صريني �أو
م�صدر اخللق ،ويظهر على �شكل مثلث ،وكما ورد
بالعديد من امل�صادر ف�إن “النقطة العليا للمثلث،
التي حتتل املعنى ذاته للنقطة يف الدائرة ،هي
الوحدة؛ احلياة الواحدة التي تنبثق منها ثنائية
الروح واملادة”.

ي�أتي توقيت جتربة امل�شاركة يف ملتقى الأق�صر
للت�صوير مالئما متاما للمرحلة الفنية التي
تخو�ضها الفنانة نهال وهبي بينما تغو�ص يف �أعماق
الفل�سفة امل�صرية القدمية لت�ستلهم �أعمالها منها
وخا�صة الكتابات التي عرفت ب (كتاب حتوت /
الهريم�سيات) ،التي يعتقد �أنها تعود للإله حتوت
�إله احلكمة واملعرفة عند قدماء امل�صريني والتي
عاجلت من خالله مو�ضوعات منها عالقة الإن�سان
بالكون وت�أثري كل منهما على الآخر.
وتدور �أعمال نهال يف تلك املرحلة حول عالقة
املا�ضي باحلا�ضر والظاهر بالباطن والإن�سان بالكون،
�إذ ت�ستلهم من روح املا�ضي وتنهل من هذا النبع ما
ميكنها من التعرف على ذاتها ب�شكل �أف�ضل وعلى
املحيط اخلارجي .وقد متكنت نهال من تلخي�ص كل
تلك الأفكار لتعرب عنها يف عمليها يف ملتقى الأق�صر،
حماولة الإجابة على ت�سا�ؤالتها ال�ستك�شاف الذات
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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وال ميكن ف�صل رمز املثلث الذي ظهر يف �أق�صى
ميني اللوحة بدرجة لون �أزرق فاحت على خلفية من
اجلبال البي�ضاء عن فل�سفة امل�صري القدمي ،ورمبا
لهذا ال�سبب قامت نهال بتكرار طائر “�أبو منجل”
ثالث مرات ،فالطاملا ارتبط هذا الطائر الذي
قد�سه امل�صريون القدماء وعرف بعدة �أ�سماء منها
طائر �أبي�س املقد�س بالإله حتوت الذي مت ت�صويره
بر�أ�س �أبي�س  ..وحتوت �أو توت هو �إله احلكمة الذي
يرجع �إليه معرفة الكتابة كما �إنه  -كما ورد يف
كتاب “متون هرم�س  ..حكمة الفراعنة القدمية”
“ر�سول الآلهة وكاتب �أعمال الإن�سان وهو الذي

�سوف يقرر يف احلياة الأخرى  -يف قاعة املحكمة
العظمى لأوزير -ما �إذا املتوفى قد احتاز معرفة
روحية وطهارة بحيث ي�ستحق مكانا يف ال�سماء” ..
وقد عرف اليونانيون حتوت با�سم هرم�س “مثلث
العظمة” كما عرف يف الفل�سفة الإ�سالمية با�سم
“مثلث الرحمات” .
وقد جل�أت الفنانة لتكرار الطائر اتباعا لتقاليد
فنون امل�صري القدمي التي كان التكرار �أحد �سماتها
الرئي�سية بينما ظهرت اجلبال يف اخللفية لرتمز
للكون ،تلك اجلبال التي اختارت لها نهال �ألوان
تتنوع بني الأبي�ض والرماديات التي تختلف متاما
عن طبيعة �ألوان امل�صري القدمي� ،أو حتى عن
تلك اجلبال التي جتدها يف مدينة الأق�صر� ،إال �أن
الفنانة تقول :تعك�س تلك اللوحة ت�أثري بزيارتي
ملنطقة وادي امللوك ولكنه ت�أثر باطني ،يبتعد عن
الت�صريح باللون ،فالألوان تعك�س ما هو خفي ،لذا
تقرتب تلك الباليتة اللونية من منطقة الروح
بهدف الربط بني الإن�سان والكون والإن�سان وذاته،
بينما الطائر يرمز للحياة
�أما يف العمل الثاين الذي ا�ستخدمت فيه نهال
مزيج من الأكريلك والفحم و�أ�ضافت �إليه ري�شة فقد
اعتمدت على م�سطح لوين غامق وا�ضح �صريح ت�أرجح
بني اللون الرمادي القامت امل�شوب بدرجات لونية
خمتلفة والأزرق املائل للون الأ�سود الذي ظهر يف
اخلم�س الأعلى من اللوحة ،حيث ت�ستهدف التعبري

عن تلك العالقة بني الإن�سان يف رحلته الطويلة
على الأر�ض وبني ال�سماء.
وقد قامت الفنانة بتوليف عدد من العنا�صر
على م�سطحها من بينها العجل �أبي�س الذي يظهر يف
و�سط العمل رامزا -كما تذكر� -إىل احلياة احليوية
الروحانية ،قائلة :بالن�سبة يل الثور بقوته
وعنفوانه هو الوجود والر�سوخ على الأر�ض ..وهو
حيوية احلياة� ،أما املركب التي يحملها فوق ر�أ�سه فهي
م�ستلهمة من مراكب ال�شم�س من زيارة ملعبد الأق�صر.
كما �أن الري�شة ال�صغرية التي أَ��ضافتها للعمل هي
كناية عن احلرية  ..وهي متثل الأثر� ..أثر التاريخ
فيما هو حا�ضر وما هو غائب يف الوقت ذاته.
وزعت نهال �شخو�صها على امل�سطح بطريقة
تخدم مفهوم العمل حيث ي�أخذ الفراغ دور البطولة
ويحتل رمز العجل �أبي�س مركز العمل حامال فوق
ر�أ�سه مركب �صغري يحمل �شخ�صان مت�صال بال�سماء،
�أما باقي ال�شخو�ص الذين ظهروا متفرقني على
امل�سطح فلم يتجاوز حجم كل منهم عقلة الإ�صبع
فرمبا هو الإن�سان املعا�صر يف تلك الرحلة التي
يخو�ضها باحثا عن املعرفة املت�صلة من جهة
باجلذور ومن جهة �آخرى بال�سماء وهم يف تفرقهم
يرمزون للجموع  ..وقد جل�أت الفنانة لتوليفات
العنا�صر لتحقيق التكامل بني املرئي وما وراء املرئي
يف تعبريية �سريالية تعك�س ارتباط امل�صري القدمي
والأ�شخا�ص املعا�صرين..
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Noha Nagi

نهى ناجي

Egypt

• Born in Alexandria.
• BA of Fine Arts 1992 Painting dep
Alexandria University.
• Participated in several group
exhibition and Visual Art
events since 1992 such as: Faculty of Fine Arts Alexandria
Gratuated Artists 1992.
• Alexandria Atelier Salon 92 /93/ 94.
• Group show at Alexandria Fine
Arts Museum 1993.
• Seven Alexandrian Artists at the
Spanish Culture institute 1994.
• Youth Salon 1995 /1996 Cairo
International Biennale 1996.
• Seif & Adham Wanly Jobelium at
M Said Museum 2012.
• Alexandrian Artists exhibition at
Cairo Operahouse 2012.
• NOUN group show at M Said
Museum 2013.
• Spring Salon of Syndicate of Visual
Artists Alexandria 2013.
• Alexandrian Artists exhibition at
Cairo Atelier 2013
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-  بكالوريو�س فنون جميلة- • •مواليد الإ�سكندرية
.1992  ق�سم ت�صوير- جامعة الإ�سكندرية
• •�شاركت بالعديد من املعار�ض اجلماعية منذ تخرجها
 متحف حممود �سعيد- 1997 وحتى عام
 معر�ض فناين2013 - 2012 اال�سكندرية
" "نون2012 اال�سكندريه بدار �أوبرا القاهرة
 متحف حممود �سعيد اال�سكندرية- معر�ض جماعي
 معر�ض فنانني-  �صالون الربيع2013 - 2012
 �أتيلية القاهرة,�سكندرين قاعة حممد ناجى
 (ال ممكنات) جالريي-  معر�ض خا�ص2013
2016  التيليه الإ�سكندريه2015 النيل بالزمالك
 (الباب-  معر�ض خا�ص2016 املعر�ض العام
 �صالون2017 املفتوح) جالريي النيل بالزمالك
 مقتنيات2017 )االتيلية (اتيلية ا�سكندرية
. م�صر-  القاهرة،متحف الفن امل�صرى احلديث
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�أ�سرى القرن احلادي
والع�شرين
�أول اغرتاب هو االغرتاب عن اجل�سد و�أول الألفة
هي الألفة معه
نهى ناجي
للوهلة الأوىل تبدو اللوحتان اللتان قدمتهما
الفنانة نهى ناجي خالل م�شاركتها مبلتقى الأق�صر
بعيدتان كل البعد عن مفردات احل�ضارة امل�صرية
القدمية� ..إال �أنه وعلى العك�س من ذلك متاما كانت
من �أقرب الأعمال التي غا�صت يف روح احل�ضارة
امل�صرية القدمية حيث ا�ستندت �إىل القوانني الفنية
والفل�سفات القائمة على معرفة عميقة مبفردات
تلك احل�ضارة ..املعرفة التي تتخذ مرتبة �أعلى من
الر�ؤية املبا�شرة �إىل الو�صول للجوهر وتقدميه يف
�سياق زمني �آخر ال تنف�صل فيه الفنانة عن تاريخا
و�أ�صولها وبيئتها..
وقد اختارت الفنانة ال�سكندرية نهى ناجي فكرة
الأ�سرى مدخال لها للعبور من بوابة امل�صري القدمي
للع�صر احلا�ضر طارحة ت�سا�ؤال ب�ش�أن حتوالت
املفهوم عرب كل تلك ال�سنوات ،فكثريا ما كان امللوك
ي�سجلون انت�صاراتهم على اجلدران من خالل م�شاهد
ملتقى األقصر الدولي العاشر للتصوير
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املواكب املهيبة والتي تعك�س كيف عامل امل�صريون
القدماء الأ�سرى بنبل يف معظم الأحوال ..وحول
�أ�سرى الزمن احلا�ضر املتمثل يف كثري من الأحوال
باملر�أة يف املجتمعات ال�شرقية م�ستعينة يف ذلك
باجل�سم الب�شري الذي وظفته ك�أداة للتعبريعن
�أفكارها من خالل جتربة متميزة يف الر�سم.
تتوقف الفنانة كثريا �أمام �أعمال امل�صري القدمي
وتلك اجلداريات التي تركها والتي جمدت امللك
الذي ي�سوق �أمامه ع�شرات الأ�سرى ،حيث تف�سر ذلك
قائلة :ا�ستوقفتني كثري ًا لوحات اال�سرى والكتابات
امل�صاحبه لها والتي ت�سجل بدقة �أ�سماء و�أماكن
وعرقيات خمتلفة وخا�صة �أن الأ�سر فعل قدمي مل
يتخطه الزمن ومازال قائم ًا حتى الآن ورغم �أن
امل�صري القدمي مار�س الأ�سر يف حروبه �إال �أنه مل
يتاجر بالأ�سرى ومل ت�سبى ن�ساء بل كان القانون
يجرم جتارة العبيد ،وقد علم الأ�سرى وكاف�أهم
مقابل �أعمالهم يف املناجم �أو غريها ،فكيف يبدو
الأ�سر الآن بعد �أكرث من �سبعة �آالف عام.
ومل تبتعد ناجى يف طرحها للفكرة عن
ا�ستخدامها للج�سم الب�شري و�أع�ضائه كلغتها يف
البوح عن كل الأفكار التي تعتمل يف ر�أ�سها منذ
عودتها للفن منذ �أربع �سنوات بعد فرتة توقف دامت
ملا يقرب من ع�شر �سنوات ،ويبدو التما�س وا�ضحا
بني ا�ستخدامها لأع�ضاء اجل�سد كلغة للتعبري وبني
الكتابة الهريوغليفية التي حر�صت على تعلمها

رغبة منها يف قراءة الر�سائل التي وجهها �إلينا
للأجداد والتي ا�ستعانت فيها مبدر�س خ�صو�صي
لتقرتب من تلك اللغة وتفك �شفراتها  ..وهو ما
عربت عنه الفنانة بقولها� :إنه ال ميكن �إغفال �أن
امل�صري القدمي ا�ستخدم الر�سم كو�سيط للكتابة
ولي�س فقط كدالالت ت�صويرية وهذا ما �صنع م�أزق
�شديد اخلطورة بني تهمي�ش تلك املفردات اللغوية
لغر�ض الت�شكيل فقط �أو حتى ا�ستخدامها كلغة
�أدبية �أ�صبحت مع مرور الزمن غري مقروءة �إال من
قبل املتخ�ص�صني وهذا ما يقود مل�أزق �آخر له عالقة
بلغة الع�صر ..فالغر�ض من اللغة �أن تكون و�سيط
للتوا�صل فكيف ميكن التوا�صل عرب لغة غري متداولة
؟! فمن اجلدير بالذكر �أن امل�صري القدمي ا�ستعان
بالت�صوير كلغة تعبري ،وحول املفردات امل�صورة
ملكون لغوي ا�ستعان بها لت�سجيل تفا�صيل حياته ومن
تلك الرموز التي ا�ستخدمها الكف والقدم والذراعني
والعني وغريها ،وقد �صورت اللغة كلمة الأ�سري
على �شكل ن�صف �إن�سان ،الأمر الذي �صاغته ب�صريا
يف عمليها ،ليكون الن�صف الذكوري رمزا للأ�سر يف
املا�ضي ،والن�صف الأنثوي رمزا ملعرتك الأ�سر يف
احلا�ضر ..

وقد خرجت الفنانة من عباءة الر�سم �إىل
الت�صوير �أو بالأحرى عادت �إليه ،ال �سيما وهي
جتيده متاما بحكم درا�ستها وممار�ستها له �سنوات
طويلة قبل �أن تنقطع فرتة وتعود بتجربتها
اجلديدة القائمة على الر�سم ،لكن املختلف هنا �أنها
ت�ستخدم اجل�سد بعيد عن الر�سم وبخامة الأكريلك،
وقد اعتمدت نهى ناجي على عاملني �أ�سا�سني ،الأول
متمثال يف التكوين واحلركة ودوران اجل�سم� ،أما
الثاين فله عالقة بداللة الألوان طارحة عدة
احتماالت من خالل اختيارات الألوان وتركيب
الباليتة وتركيب عدة طبقات لونية و�صوال �إىل
املعنى الذي �أكدت على ت�ضاده بتوظيف الألوان بني
الأبي�ض ومزيج من الألوان ال�ساخنة الذي يقودنا
�إىل جدران املعابد .كما ا�ستعانت نهى بتوظيف
منظور امل�صري القدمي يف الر�سم وهو منظور يعتمد
على الإدراك ولي�س اخلداع الب�صري كما هو احلال
يف املنظور الأوربي �أي �أنه يف جداريات امل�صري
القدمي يت�ساوى ال�شخ�ص الذي يقف يف �أول ال�صف
مع من يقف يف �آخر ال�صف من حيث احلجم ك�إحدى
ال�سمات التي متيز فنون امل�صري القدمي.
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Hailu Kifli
Ethiopia

• Born
in
Ethiopia, Awarded
Regional
Annual
Art
Competition,
Dessie
1997,
1998, First Price. He has done
in 2014 UN Peace and security
department calendar.
• Ambaras Hotel, Dessie, 2004,
Entoto Poly Technic College,
Adis Ababa 2009, national
Museum of Ethiopia, 2011,
Serenade Art House, 2012,
Guramayne Art Center, Addis
Ababa, 2015, Embassy of
Belguem, Addis Abeba, 2017.
• Red cross hall, Dessie, 2002,
AAU Alle School of Fine
arts & Design, 2006, Alliance
Ethiofrancise, 2009, Entoto
Poly Technic College, 2010,
Ethiopian Young Artist, Italy,
2010, “Let’s talk about Love
Baby” Asni Gallery, Addis
Abeba, 2010, Laphto Art
Gallery, Addis Abeba, 2014,
Art of Ethiopia, Sheraton
Addis 2015, Art of Ethiopia,
Sheraton Addis, 2016. Addis
Abeba Musium 2017, Fendika
Art Center, Addis Abeba, 2017.
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هايلو كيفلي
أثيوبيا

 كلية الفنون اجلميلة.  �أثيوبيا،• •مواليد دي�سى
 تخ�ص�ص اجلرافيك،والت�صميم بجامعة �أدي�س �أبابا
 نال درجة املاج�ستري عام،)(الإت�صال الب�صرى
 وجارى التح�ضري للح�صول على درجة،2006
. الدكتوراه من نف�س الكلية
 دي�سى، م�سابقة الفنون الأقليمية الدورية،• •اجلوائز
.) (اجلائزة االوىل1998 - 1997
• •ت�صميم التقومي اخلا�ص ب�إدارة ال�سالم والأمن التابع
 دي�سى، فندق امربا�س.)2014( لالمم املتحدة
 قاعة- 2011  املتحف الوطنى االثيوبى- 2004
 قاعة جوراميان للفنون- 2012 �سريناد للفنون
.2017  �سفارة بلجيكا- 2015 �أدي�س �أبابا
كلية الفنون-2002  ديى،• •قاعة ال�صليب الأحمر
 كلية انتوتو للفنون- 2006 اجلميلة والت�صميم
، �شباب الفنانني الأفريقيني- 2010 التطبيقية
 �شرياتون ادي�س، فنون �إثيوبيا-2010 �إيطاليا
.2016 - 2015
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�إحياء الذاكرة
اجلمعية بالأختام
للفنان هايلو كيفلى �شغف كبري بالتاريخ ،فهو دائم
البحث والت�أمل يف حوادث املا�ضي وما خلفه الأجداد
 ..فالإن�سان هو نتاج املا�ضي وجهود احلا�ضر والر�ؤية
امل�ستقبلية ،ولذا يعترب هايلو الفن طريقة للتعبري
عن تلك الأفكار التي ت�شغله مع الرتكيز طوال
الوقت على التاريخ االجتماعي ال�سيا�سي لإثيوبيا
 ..وي�ستخدم الفنان هايلو كيفلي �أداة غري معتادة
وغري تقليدية لتنفيذ �أعماله الفنية ،حيث يوظف
الأختام بديال عن الفر�شاة والألوان لإنتاج �أعماله
الفنية ،تلك الأختام التي يحمل كل منها داللة
خا�صة له عالقة بالتاريخ ،غري �أنه يقوم بت�صميم
بع�ض الأختام اخلا�صة به التي ي�ضيف من خاللها
دالالت جديدة لعمله الفني ..فحني تنطبع الأختام
على الورق فهي ت�سجل جزءا من تاريخ الإن�سان من
رحلته ومن ذاكرته فتلك الأختام التي تنطبع على
الأوراق هي بالأ�سا�س تنطبع على وجودنا..
وقد بد�أ هايلو جتربته الفنية بالر�سم بالقلم
اجلاف� ،إال �أنه �سرعان ما طور �أدواته و�أ�سلوبه
الفني والذي يتنوع بني تق�شري الورق ،والر�سم
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بالأختام ،وال يكتف هايلو بالأختام بل يوظف
الطوابع الربيدية والر�سم بالأقالم اجلاف واحلرب
وتق�شري الورق والأعمال املركبة .ويعمل هايلو على
�إنتاج �أعمال فنية تقوم على البحث العميق وت�أويل
احلوداث التاريخية وتف�سريها من خالل ال�سياق
ال�سيا�سي واالجتماعي والتاريخي .ومن �أجل هذا
الغر�ض يقوم هايلو بتجميع املواد الأر�شيفية
وامل�صادر ذات ال�صلة.
وعلى مدار العامني املا�ضيني عمل هايلو على
درا�سة الأر�شيفات لإثراء حمتوى �أعماله حيث
يقول� :أحاول �أن �أفهم احلوادث التاريخية التي
وقعت يف املا�ضي و�أف�سرها و�أت�أمل تفا�صيلها من
�أجل �أن تكون الأعمال الفنية مبثابة من�صة لطرح
بدائل لالندماج ب�شكل �أكرب يف املجتمعات واملباحث
النقدية ..و�أنا ال �أحاول فقط الرتكيز على املا�ضي
ولكن �أغو�ص يف الطبقات املرتاكمة من املعاين التي
ميكن توليدها عرب الزمن ،وذلك من �أجل �إعادة
تعريف و�ضعنا الراهن ،ذلك الفهم الذي �سي�ضعنا يف
مكانة �أف�ضل.

“ و�أيام الأ�سبوع وكذلك خرطو�شة فرعونية� ،إ�ضافة
�إىل �أن �أحد البورتريهات العديدة التي ت�ضمنتها
اللوحتني كرة �أر�ضية حتمل خريطة العامل� .إن
تلك البورتريهات التي تر�سم حدودا بال مالمح
على الأوراق واملحت�شدة بالأختام والرموز هي رمز
للإن�سان بغ�ض النظر عن ا�سمه �أو وطنه ،ولذا جند
�أن هايلو يهتم بالإن�سان وق�ضاياه والتي قد تختلف
من مكان لآخر على وجه الكرة الأر�ضية ،بالن�سبة
له هو مهتم �أي�ضا بق�ضية الهجرة غري ال�شرعية التي
يعاين منها ال�شباب
وال ميكن ف�صل �أعمال هايلو الفنية عن علم
االجتماع ال�سيا�سي حيث ت�أثر يف مفاهيمه كثريا
بعدد من العلماء البارزين يف علم االجتماع �أو
االجتماع ال�سيا�سي ومن بينهم على �سبيل ملثال �إميل

دور كامي عامل االجتماع الفرن�سي امل�شهور الذي
طرح يف �أحد كتبه مو�ضوع اخلطاب املتعلق بالذاكرة،
فاملجتمعات بحاجة لال�ستمرار وللتوا�صل مع ما�ضيها
للحفاظ على وحدتها االجتماعية وترابطها..
وكذلك موري�س هالبواك�س وهو الذي قام بنحت
مفهوم “الذاكرة اجلمعية” للإ�شارة �إىل احلقائق
امل�شرتكة التي حدثت يف املا�ضي .وي�شري هالبواك�س
�أن الذاكرة اجلمعية ال تتكون فقط من خالل
الأحداث التي وقعت يف املا�ضي ولكنها تت�شكل �أي�ضا
من خالل احلقائق املوجودة يف احلا�ضر والعمل على
فهمها ،حتى ميكن تف�سري ما يحدث يف احلا�ضر ب�صورة
�أف�ضل البد من �إعادة تفكيك وهيكل املا�ضي واختيار
الأحداث التي يجب �أن تكون يف حيز الذاكرة �أو
التي يجب حموها ونعيد ترتيب الأحداث كي ي�صبح
ت�سل�سلها مالئما لل�سرد االجتماعي.

خالل زيارته مل�صر للم�شاركة يف ملتقى الأٌق�صر
الدويل للت�صوير قدم هايلو عملني اعتمد فيها على
�أ�سلوبه املعتاد غري �أنه وظف يف لوحاته عدد من
الرموز التي ت�ؤرخ ملروره مب�صر والتي ميكن �أن نلمحها
يف عدد من الكلمات العربية مثل “كم هناك ؟ وحيث
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Weam El-Masry

وئام المصري

Egypt

• An Egyptian multi-award winning
visual artist. She holds a PH.D.
in media art from the Faculty
of Applied Arts, Helwan
University. She works as a
lecturer at the Faculty of Arts
& Design, MSA University.
She is also a painter who at
times moves to photography,
animation and installation.
Her work has been exhibited
at galleries, festivals, Biennales
and museums locally and
internationally notably the
Florence Biennale 2015 (Italy),
5th Beijing International Art
Biennale 2012 (China), One
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مصر

Minute Film & Video Festival
in Aarau 2008 (Switzerland),
The Egyptian Museum of
Contemporary Art, and many
group and solo exhibitions in
Egypt and abroad. With over 25
awards and scholarships from
different institutions in Egypt
and abroad; for example but
not limited to The UNESCO Aschberg Bursaries for Artists,
the Culture Resource Award
for Artistic Production for
Young Arab Artists & Writers
(the Arab region), D.A.A.D
(Germany).

• •حا�صلة على درجة الدكتوراه يف جمال فنون امليديا
. جامعة حلوان،من كلية الفنون التطبيقية
• •تعمل كمدر�س بكلية الفنون والت�صميم بجامعة
�أكتوبر للعلوم احلديثة والأداب وتعمل كفنانة
معا�صرة متار�س فنون الر�سم والت�صوير الزيتي
وتهوى التنوع يف ا�ستخدام الو�سائط االخرى
فتمار�س ب�شكل ا�ستثنائي فنون الت�صوير
الفوتوغرايف والر�سوم املتحركة والتجهيز يف
.الفراغ
• • عر�ضت �أعمالها حمليا ودوليا يف معار�ض ومهرجانات
وبيناليات ومتاحف حول العامل مبا يف ذلك
بينايل بكني الدويل اخلام�س للفنون املعا�صرة
 ومهرجان افالم الفيديو،) ( ال�صني2012 عام
2008 ذات الدقيقة الواحدة مبدينة �أراو
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ال�صراع الأبدي
ودميومة احلياة
ترتكن �أعمال الفنانة وئام امل�صري ب�شكل رئي�سي على
مفهوم ال�صراع كمفردة �أ�سا�سية حتكم منتجها الفني،
ذلك ال�صراع الذي يدور بداخلها يف حماولتها لفهم
كينونتها الإن�سانية والأنثوية ،ب�شكل ال ينف�صل عن
هويتها املجتمعية وعن ق�ضايا الإن�سان واملجتمعات التي
ت�ستك�شفها من خالل رحلة ممتدة للبحث يف �أعماقها.
وامل�شاهد للعملني الذين قدمتهما وئام يف ملتقى
الأق�صر للت�صوير ميكنه قراءة مالمح هذا ال�صراع من
حيث حرية اخلطوط وانطالقها القوي ،كذلك احت�شاد
العملني بالرموز التي حتمل دالالت متعددة ،دون �أن
يكون ذلك متعمدا حيث تعمل امل�صري من منطقة
الالوعي وت�سلم نف�سها بالكامل لتلك الكوامن التي
تك�شف عن نف�سها على امل�سطح حتى �أنها رمبا تدرك تلك
اجلوانب اخلفية من ذاتها بعد انتهاء العمل.
ويبدو هذا ال�صرع بال �شك يف جتربتها الت�شكيلية
منذ البداية ويف معاجلاتها الفنية على م�سطح اللوحة
الذي تقوم بهده و�إعادة بناءه بحرفية �شديدة يف
ا�شتباك ثنائي ال ينتهي �إال بانتهاء العمل الفني .حيث
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حتاول الفنانة طوال الوقت اختبار املفاهيم املتعلقة
باحلرية وبالهوية ومبتابعة التغريات ال�سيكولوجية
وال�سلوكية للفرد يف رحلته على الأر�ض وا�ستك�شاف
النف�س الب�شرية ور�صد التغريات التي تطر أ� عليها بداية
من عالقة الإن�سان بج�سده يف حماولة لتحقيق الت�صالح
الذاتي ثم عالقته بالأخر الذي يبد أ� بالأقربني كالأم
والأبناء والزوج و�صوال للمجتمع.
وال ميكن قراءة عملي وئام امل�صري مبعزل عن
جتربتها الفنية يف جمملها حيث تعترب الفن و�سيلة
للتنفي�س عن الرغبات املكبوتة يف منطقة الالوعي يف
حماولة لإعادة توازنها مرة �آخرى .حيث تقول ،متثل
الهوية بالن�سبة يل حماوالت الت�صالح مع ج�سدي
الأنثوي املرتهل نتيجة الظروف التي مررت بها من حمل
و�إر�ضاع مما جعلني �أفقد ال�صلة مع نف�سي وكينونتي
اجلديدة ،و�أنا من خالل �أعمايل �أحاول جاهدة الت�صالح
مع ذاتي الكارهة جل�سدي.
وال �شك �أن �أحد املحكات الرئي�سية للوحتيها
بالأق�صر تتمثل يف عالقة الرجل باملر�أة يف �شقيها
النف�سي واجل�سدي ،وتقدمي قراءة غري مبا�شرة لتطور
�شكل العالقة منذ عهد قدماء امل�صريني ،تلك العالقة
التي تعرفت على مالحمها يف املا�ضي من خالل م�شاهدتها
للتماثيل الثنائية للملك وزوجته واللوحات اجلدارية
التي تعك�س حالة من الرقي والتناغم بني طريف

العالقة ،يف مقابل ما ت�شهده العالقة حاليا من �شد
وجذب بني الطرفني ..حيث ال�صراع القائم على �إثبات
الذات والتفوق والذي ينعك�س يف كافة جوانب العالقة
مبا يف ذلك العالقة اجل�سدية التي تت�سم بالعنف �أحيانا
وقد ا�ستهلت وئام �أحد العملني بت�سجيل تلك احلالة
الإن�سانية املتناغمة بني طريف العالقة عند امل�صري
القدمي� ،إال �أنه �سرعان ما تغلب عليها ال�صراع الذي
فر�ض �سطوته على امل�سطح من حيث مراحل الهدم
والبناء واالختزال واحلذف و�صوال �إىل التعبري باجلزء
عن الكل ليتوارى ذلك امل�شهد متاما عن �أعني املتلقى
حتت طبقات من الألوان التي مالت يف �شكلها النهائي �إىل
اللون الرتابي واللون البني املحمر الذي يذكرنا ب�ألوان
جدران املعابد والكهوف يف ت�أثر ب�صري وا�ضح بوجودها
يف الأق�صر وت�شرب عيناها بتلك الألوان لتنعك�س يف
جتربتها الآنية
ومل تلج�أ الفنانة �إىل التعبري املبا�شر بل ا�ستعانت
بالرمزية حيث نرى يف اللوحة الأوىل قلبا يعت�صر
بني قب�ضتني بينما نرى يف العمل الثاين وهو الأقرب
لتج�سيد العالقة يف بعدها اجل�سدي قرون الثور الذي
لطاملا ارتبط بالفحولة واخل�صوبة والذي يردنا
�إىل الإله �أبي�س يف املعتقدات امل�صرية القدمية رمز
اخل�صوبة والقوة حتى �أن امللك نف�سه كان ي�صور فى
هيئة ثور �أحيانا.

ولت�أثر وئام بفل�سفة امل�صري القدمي يف �أعمالها
جتربة �سابقة متثلت يف معر�ض �أقني حتت عنوان
“الذبابة الذهبي” ،وهو م�أخوذ عن اال�سم الذي كان
يطلق على �أعلي و�سام ع�سكري يف الدولة امل�صرية
الفرعونية القدمية ومل يكن مينح �إال لأعظم قادة
اجليو�ش احلربية وقد مت منحه للملكة �إياح حتب
اعرتافا بكفاحها وقدرتها علي ادارة �شئون الدولة..
وقد وظفت وئام هذا الرمز وربطته باملر�أة يف الع�صر
احلايل ومنحت هذا الو�سام �إىل كل امر�أة تعاين يف
الع�صر احلايل  ..ليخرج هذا املعر�ض احتفاء باملر�أة
ومنجزها اعتمادا على الفكرة امل�ستمدة من احل�ضارة
امل�صرية القدمية.
�إال �أنها يف جتربتها مبلتقى الأق�صر ت�ستعني برمز
�آخر من رموز احل�ضارة القدمية متمثال يف الثور وهي
تقول عن تلك التجربة ،تكمن بداخلي العديد من
امل�شاعر املت�ضاربة ،ما بني العاطفة اجليا�شة الرقيقة
والعنف املفرط وقد وجدت عندي ميل كبري يف �أعمايل
الأخرية �إىل عمل تزاوج ما بني اجل�سد الأنثوي والثور
كحيوان له من املرياث الثقايف والتاريخي الكثري من
الدالالت .حيث يرمز الثور يف الع�صور القدمية �إىل
القوة والقدرة ،وب�صورة خا�صة كان رمز اخل�صب يف
معظم ح�ضارات البحر املتو�سط ،كما كان يرمز �أي�ضا �إىل
القوة واحلكمة وال�شجاعة وال�سمو.
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Jorga
Augustatité
Lithuania

• She Studied painting at the
Academy of Fine Arts in 1991
- 1996.
• Drawing and painting are always
close to me. Work of art - it is
something between an object
and the living creature. A
painted image, an expressed
thought, a conveyed feeling
present in the picture - is a
thing with life and the only one
and most unusual.
• 2001 "Painting" at the Martynas
Mažvydas National Library of
Lithuania, Vilnius.
• 2010 "Survival and Vision" painting
exhibition in the art gallery
"Darijas jewelry", Vilnius.
• 2011
"Christmas
painting
exhibition" in the gallery
"Galerija M", Molétai; 2016
Exhibition of paintings in the
gallery " Aidas", Vilnius.
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يورجا أوجستاتيت
ليتوانيا

• •در�ست الت�صوير �أبكادميية الفنون اجلميلة يف الفرتة
 بعد التخرج عملت يف.1996-1991 بني
.اخلدمة املدنية
 حيث. �أنه دائما يكون قريب لها،• •تقول عن الر�سم
 حيث �شعور،ميثل عالقة بني كيان وخملوق حيى
. نقل الواقع اىل ال�صورة
 اللوحة" مبكتبة مارتينا�س مافيدا�س الوطنية2001• •
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• •كما ت�شارك يف العديد من ور�ش العمل واملعار�ض
.اجلماعية
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حور�س يفرد جناحيه
مع فنجان قهوة
تبد�أ احلكاية بحلم متكرر على مدار ثالث ليال
عقب زياراتها مل�صر ،حلم غريب عن املوت وعن
الأجداد وعن اكت�شاف �آثار حتت منزلها ،بهذه
التفا�صيل �شرعت يورجا يف اختيار تلك الرموز التي
وظفتها يف لوحتها الأوىل التي ت�شبه عاملا فانتازيا
ت�سبح فيه املراكب ال�شراعية على �صفحة النيل
الذي احتل ثلث اللوحة تقريبا بينما ا�ستقر �أحد
التماثيل الأثرية حتت النهر ..
يبدو ولع الفنانة الليتوانية يورجا �أوج�ستايتيت
مب�صر وا�ضحا يف كل التفا�صيل ،حيث اعتادت
�أن تدعو �ضيوفها من الفنانني امل�شاركني بامللتقى
�إىل فنجان من القهوة الرتكي التي تعدها على
ال�سربتاية والتي ابتاعت واحدة منها خ�صي�صا
لت�أخذها معها �إىل ليتوانيا يف ت�أثر وا�ضح بالطق�س
امل�صري ال�شهري .وعلى اجلانب الآخر يت�ضح ت�أثرها
باحل�ضارة امل�صرية القدمية يف لوحتيها بامللتقى �إذ
�أنها تكاد تكون منغم�سة للغاية يف عوامل امل�صري
القدمي من خالل منتجها الفني دون �أي �إ�شارة
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�إىل مرجعيتها الثقافية على عك�س عدد كبري من
الفنانني الأجانب امل�شاركني بامللتقى ،كذلك تعترب
الفنانة الوحيدة التي قدمت لوحتني غري متماثلتني
�أفقيا ور�أ�سيا.
وتت�أرجح يورجا يف عملها الأول بني فكرة املوت
واحلياة حيث تت�ضافر تلك الرموز التي تخلق معا
م�شهدا متكامال للح�ضارة امل�صرية بني النيل والآثار
وال�صحراء� ،إذ �أن التناق�ض بني النهر وال�صحراء
يذكر املرء باحلياة التي يحملها النهر يف مقابل
انعدام مظاهر احلياة يف ال�صحراء التي بنى فيها
امل�صري القدمي مقابره ،النهر ذاته قد احت�ضن
�أثرا غارقا  ..ذلك الت�أرجح بني املوت واحلياة وبني
حركة النهر امل�ستمرة و�سكون الآثار ..بني املا�ضي
واحلا�ضر رمبا يلخ�ص امل�شاعر التي حاولت �أن تعرب
عنها يورجا على م�سطحها الأول..
ويظهر ذلك التناق�ض الذي �سيطر على يورجا
يف توظيفها للألوان �إذ انق�سمت لوحتها الأوىل بني
اللون الأزرق وهو لون النهر ،والألوان ال�ساخنة التي
وظفتها كم�ساحة ممتدة لل�صحراء .لكن الغريب هو
اختيارها اللون الربتقايل لونا لل�سماء بديال عن
اللون الأزرق ال�سماوي على عك�س امل�شهد الواقعي ..
�أرادت الفنانة بذلك  -كما تذكر� -أن تربز قوة ت�أثري
ال�شم�س على كل الألوان ،م�ضيفة� :أردت �أن �أجرب

�ألوان جديدة ،و�أن �أ�ستخدم �ألوان �أقرب �إىل روح
م�صر لأن ال�شم�س هنا قوية للغاية ..
�إن ت�أثر يورجا بال�شم�س مل يت�ضح يف الألوان
فح�سب و�إمنا يف عدد من الرموز التي وظفتها �إذ
يحيلنا وجه �إخناتون الذي ظهر بو�ضوح يف عملها
الأول وراء حور�س الذي فرد جناحيه على وجه
ال�صحراء �إىل ال�شم�س ،ف�إخناتون هو ذلك امللك
الذي دعا �إىل عبادة �إله واحد هو “�آتون” ورمز
له بقر�ص ال�شم�س ..كذا ف�إن حور�س يذكرنا �أي�ضا
بقر�ص ال�شم�س امل�ستدير الذي طاملا حمله فوق
ر�أ�سه ،ومن املعروف �أن حور�س ارتبط بالإله رع �إله
ال�شم�س  ..بينما يظهر يف اخللفية متثالني متماثلني
ا�ستلهمتهما الفنانة بال �شك من متثايل ممنون..
و�إذا كان قر�ص ال�شم�س مل يظهر ب�شكله املبا�شر
يف العمل الأول ،فقد ظهر ب�أكرث من �صورة يف العمل
الثاين الذي ي�شبه اخلرطو�ش� ،إذ ي�شبه العمل درا�سة
تف�صيلية ملراحل تطور ال�صقر �إىل الإله حور�س
الذي يحمل قر�ص ال�شم�س فوق ر�أ�سه ،ويعترب

الطائر هو الرابط الأ�سا�سي بني العملني ،تقول
يورجا :جذبتني تلك الطيور التي مت ت�صويرها على
املعبد منذ اللحظة الأوىل .ومل تكن يورجا تدرك
�أن ذلك الطائر ما هو �إال جت�سيد للإله حور�س �إىل
�أن انتهت من العمل وقادتها ال�صدفة لإدراك ماهية
ذلك الطري .ومما ال �شك فيه �أن للطيور مكانة كبرية
عند امل�صريني القدماء ،حيث مت ت�صويرها كثريا
على جدران املعابد ملا لها من دالالت دينية مقد�سة،
�إ�ضافة �إىل �أنها �شكلت جزءا ال يتجز�أ من رموز
الكتابة امل�صرية الهريوغليفية.
و�إذا كانت الفنانة قد جل�أت للتعبري املكثف عن
�أفكارها يف العمل الأول حيث �أرادت ت�سجيل الروح
امل�صرية فخرج م�سطحها م�شبعا بالرموز التي
ا�ستقتها من الواقع واحللم ،مال العمل الثاين �أكرث
�إىل الزخرفة وقد �أرادت �أن حتتفظ بت�أثريات
اجلدران واملعابد من خالل جتهيز ال�سطح امل�شبع
بالت�أثريات التي ت�شبه الك�شط ب�آلة حادة على
م�سطح �أمل�س..
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