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For the ninth year in a row,The international
Luxor Painting Symposium continues it’s
vital role in connecting Egyptian painters
with international painters from all over
the world. Every new round is considered
a festival of visual art, as art throughout
the history of the Egyptian civilization has
always been a source of joy and happiness.
Thanks for the efforts of the Cultural
Development Fund’s team, for their input
that made the International Painting
Symposium of an horific global echo.
My best wishes of perpetual artistic and
cultural radiance on the land of Egypt.
Prof. Neveen El-Kilany
First Under Secretary of State for
Cultural Development Fund
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 يوا�صل �سمبوزيوم الأق�صر الدوىل،للعام التا�سع على التوايل
للت�صوير م�سريتة ودوره الهام فى مد ج�سور التوا�صل بني فنانى
 وكل دورة جديدة هي مبثابة ُعر�س للفن الت�شكيلي،م�صر والعامل
 فلطاملا كان الفن هو م�صدر ال�سعادة والبهجة,نحتفل به ون�سعد
َ ِفى املجتمع امل�صرى م
ول ال وهو �أهم �سمات الدولة امل�صرية علي
 وبف�ضل جمهودات فريق العمل فى �صندوق التنمية،مر التاريخ
الثقافية �أ�صبح مللتقى الأق�صر �صدى عاملى م�شرف ي�شهد به كل
.من �شارك فى دورات امللتقى
.متنياتى بدوام الإ�شعاع للفن والثقافة على �أر�ض الكنانة
 نيفني الكيالين. د.�أ
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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Luxor is the most important archeological capital
city in the world; it was the capital city of EGYPT
when it was the greatest country, when the ancient
Egyptian was constructing the concept of civilization
and culture for all humanity. Here, the concept of
conscience, belief, monotheism, and art has been
firmly cultivated, on the first state on earth with its
contemporary concept.
This is Egypt, and this is Luxor, the hub of the
National Luxor Symposium for fine Arts, that was born
a giant since its launching … and that rapidly gained
a high rank in the contemporary international Fine
Arts' movement. Soon, a huge number of Egyptian,
Arab, and foreign artists desired to participate in this
symposium that was merely born eight years ago. Yet,
it is actually thousands of years old.
Twenty five artists participate annually; Egyptians
are getting closer to their heritage, Arabs are
recognizing more the real value of the Egyptian
civilization, and foreigners are living through what
they have read about in the history books about the
first human civilization.
Twenty five artists are meeting together discussing,
and contributing in the amazing mixture of different
and various cultures, each artist is benefitting from
the other cultures, and finally goes back to his home
country as a messenger calling for the great rank of
Egyptian civilization in the past and nowadays.
Prof. Mostafa Abdel Moaty
General Commissaire
8th Luxor International Painting Symposium
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 وكانت عا�صمة م�صر.. الأق�صر �أهم عا�صمة �أثرية فى العامل
فى �أوج عظمتها حيث كان امل�صري القدمي ي�صيغ مفهوم احل�ضارة
..  والعقيدة..  هنا تر�سخ مفهوم ال�ضمري.. والتح�ضر للإن�سانية
 فى �أول دولة على وجه الأر�ض مبفهومها..  والفن.. والتوحيد
.املعا�صر
 حيث حتت�ضن ملتقي الأق�صر..  وتلك هى الأق�صر.. تلك هى م�صر
 و�سرعان ما..الدويل لفن الت�صوير والذي ولد عمالق ًا منذ البداية
 و�أ�صبح..تر�سخت مكانته فى احلركة الت�شكيلية العاملية املعا�صرة
 �شديدي..  �أو �أجانب..  �أو عرب..  م�صريني.. الكثري من الفنانني
الرغبة فى الإ�شرتاك فى هذا امللتقي الذي ولد منذ ثمان �سنوات
 فى كل عام ي�شارك فيه.. فقط لكنة فى احلقيقة عمره االف ال�سنني
..  امل�صريون يقرتبون �أكرث من تراثهم..  خم�سة وع�شرون فنان ًا25
 والأجانب يعي�شون.. والعرب يعرفون �أكرث قيمة م�صرية احل�ضارية
.ما قر�أوه فى كتب التاريخ عن �أول ح�ضارة ان�سانية
 ويتناق�شون.. خم�سة وع�شرون فنان ًا يجتمعون مع ًا يتحاورون
 فينهل كل منهم من ثقافة..فتلتقي الثقافات املختلفة واملتنوعه
.. ويعود كل منهم �إىل بلده ر�سو ًال داعي ًا لعظمة م�صر.. الآخر
.ًح�ضارة وحا�ضرا
 م�صطفى عبد املعطي. د.�أ
القومي�سري العام

اللجنة العليا للملتقى
أ .د / .نيفين الكيالني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورئيس اللجنة العليا للملتقى
الفنان .د /.مصطفى عبد المعطى أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية
الفنان .د /.حمـــدي عبـداهلل أستاذ بكلية التربية الفنية  -وعميد الكلية األسبق
الفنان.د /.إبراهيـــم غـزالــه أستاذ بكلية الفنون الجميلـة  -جامعة المنيا
الفنان .د /.عبد الوهاب عبد المحسن فنان تشكيلى
الفنانة .د /.ريم أحمد حسن أستاذ بكلية الفنون الجميلـة  -جامعة اإلسكندرية
الفنان .د/ .ياسر إبراهيم محمد منجى أستاذ بكلية الفنون الجميلـة  -جامعة حلوان
الفنان.د/.محمد أحمد عرابى إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلـة األقصر
الفنان .د /.خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية
الفنان .د /.حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين
الفنان .د /.وليد قانوش أستاذ بكلية الفنون الجميلـة  -جامعة اإلسكندرية
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Supreme Committee
Prof. Neveen El-Kilany Head of The Cultural Development Fund Sector
			

& Head of the supreme committee

Dr. Moustafa Abdel Moaty Painting Symposium Commissair
Dr. Hamdi Abd Allah Professor at the Educational Art Faculty, Former Dean of the Faculty
Dr. Ibrahim Ghazala Professor at the Fine Arts Faculty, minea University
Dr. Abd AlWahab Abd AlMohsen Painter
Dr. Reem Ahmed Hassan Professor at the Fine Arts Faculty, Alexandria University
Dr. Yasser Ibrahim Mohammed Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University
Dr. Mohammed Ahmed Orabi Dean of the Fine Arts Faculty-Luxor University
Dr. Khaled Sorour Head of Fine Arts Sector
Dr. Hamdy Abul-Maaty Head of Plastic Art Syndicate
Dr. Walid Kanosh Professor at the Fine Arts Faculty, Alexandria University
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الفنانون

Artists
Ana Maria Laurent Argentina

أنا ماريا لوران األرجنتين

Ahmed Jarid Morocco

أحمد جاريد المغرب

Isabella Tirelli Italy

إيزابيال تيريللى إيطاليا

Bee Ng Malaysia

بى نج ماليزيا

Gihan Suliman Egypt

جيهان سليمان مصر

Reham Elsaadany Egypt

ريهام السعدنى مصر

Zakaria Ahmed Hafez Egypt

زكريا أحمد حافظ مصر

Sana Brahim Tunisia

سناء براهم تونس

Salah ElMeligy Egypt

صالح المليجى مصر

Adel Mostafa Egypt

عادل مصطفى مصر

Alaa Awad Egypt

عالء عوض مصر

Ali Saed Egypt

على سعيد مصر

Omar Ali Ahmed Iraq

عمر على أحمد العراق

Vasiliki Vlachogianni Greece

ڤفاسيليكي فالشوياني اليونان

Claudia Eleonore Geil Germany

كالوديا إليانور چجيل ألمانيا

Costin Brateanu Romania

كوستين براتينيو رومانيا

Maria Elena Morató Spain

ماريا إلينا موراتو أسبانيا

Mahmoud Hamed Egypt
Mahdeya Ali Al-Taleb Saudi Arabia

محمود حامد مصر
مهدية على ال طالب السعودية

Moussa Omar Oman

موسى عمر سلطنة عمان

Mai Refky Egypt

مي رفقى مصر

Miroslava Trujkanovikj Macedonia ميروسالفا ترويكانوفيتش مقدونيا
yaseen Harraz Egypt
ياسين حراز مصر
8
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المكرمون Honorees
تقوم اللجنه العليا مللتقى الأق�صر الدويل باختيار
ال�شخ�صيات �صاحبة الت�أثري فى امل�شهد الت�شكيلي والثقايف
�سواء على امل�ستوى العربي �أو الدويل لتكرميهم كل عام،
ولقد وقع اختيار اللجنة العليا للملتقى على كل من:
الفنان �أحمد عبد الوهاب والفنان جعفر �إ�صالح والفنان
دوجن جيننج.

Ahmad Abdel Wahab
Egypt

• Born in Tanta 1932
• Studied art in the faculty of Fine Arts in
Cairo, in Luxor Fine Arts Studio, and in
the Fine Arts Academy in Rome.
• Internal study scholarship to study
Egyptian Art in Luxor Fine Arts Studio
1957 – 1985
• He was employed in the public company
for Porcelain and ceramic in 1959, and
travelled to Czechoslovakia to study
Porcelain.
• Study scholarship to study sculpture in
the Academy of Fine Arts in Rome, and
studied the medal art as well.
• A member in the Cultural Committee in
Alexandria in 1975 – 1985
• A member in the arbitration committee
for the state incentive award for porcelain
in 1980.
• A member in the committee of artistic
acquisitions 1981.
• A member in the arbitration committee
for the state incentive award for porcelain
in 1990.
• A member in the arbitration committee
for The Public Museum 1991.
• Participated in many local and national
museums, such as the National Venice
Biennale in the years 1972 – 1976 – 1982.
• Museum of Junior Sculpture Biennale in
Budapest 1987.
• Mahmoud Said Museum – Alexandria
Governorate Museum.
• Modern Art Museum in Prague,
Czechoslovakia.
• Private acquisitions in Italy, America,
France, Czechoslovakia, and Holland.
• Permanent Museum includes different
work groups in various stages in Alex
Bibliotheca.

أحمد عبد الوهاب

مصر

.1932 • •ولد يف طنطا عام
 ومر�سم،• •در�س الفن بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة
الفنون اجلميلة بالأق�صر و�أكادميية الفنون
.اجلميلة بروما
• •منحة درا�سية داخلية لدرا�سة الفن امل�صري مبر�سم
.1958-1957 الفنون اجلميلة بالق�صر
1959 • •عني بال�شركة العامة ملنتجات اخلزف وال�صيني
و�سافر فى منحة درا�سية �إىل ت�شيكو�سلوفاكيا
.لدار�سة اخلزف
• •منحة درا�سية لدرا�سة النحت ب�أكادميية الفنون
.اجلملية بروما ودرا�سة فن امليدالية
-1962 • •منحه تفرغ من وزارة الثقافة للبحث الفني
.1964
-1975 • •ع�ضو اللجنة الثقافة مبدينة الإ�سكندرية
.1985
• •ع�ضو جلنة حتكيم جائزة الدوله الت�شجيعية للخزف
.1980
.1981 • •ع�ضو جلنة املقتنيات الفنية
.1989 • •ع�ضو جلنة حتكيم جوائز ال�شباب
1990 • •ع�ضو جلنة حتكيم جائزة الدوله الت�شجيعية
• •�شارك فى كثري من املعار�ض الداخلية واخلارجية
-1972 منها بينايل فيني�سيا الدويل يف الأعوام
.1982-1976
.1987 • •معر�ض بينايل النحت ال�صغري باملجر
.• •له مقتنيات مب�صر واخلارج
.• •مقتنيات مبتحف الفن احلديث بالقاهرة
. متحف حمافظة اال�سكندرية،• •متحف حممود �سعيد
.• •متحف الفن احلديث برباغ بت�شيكو�سلوفاكيا
• •مقتنيات �شخ�صية يف �إيطاليا و�أمريكا وفرن�سا
. وت�شيكو�سلوفاكيا وهولندا
• •متحف دائم ي�ضم جمموعة �أعمال خمتلفة فى
.مراحل خمتلفة مبكتبة اال�سكندرية
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Jafar Islah
Kuwait

• 1946 Born in Kuwait.
• 1965 Cranbrook School . Michigan.
• 1966/70 B.A University of California
at Berkeley. Studied With R.B Kitaj
Jerry Ballaine and Jim Michert.
• Avisiting student at Royal Academy
of Fine Arts, 1971 Copenhagen,
Denmark. 1972 Returned to Kuwait
as an art director for Y. A Alghanim
and Sons WLL. 1973 One-man
exhibition at Al-Dar. Left Kuwait
for Europe.and visited Rome 1976
Solo exhibition in Paris, Gallery
Herve Odermat.
•
Met
SWAMI
Muktananda
Paramahamsa in Paris in the month
of October. Art council exhibition,
One -man Show at Al - Dhahiya
Gallery, Kuwait. 1978 Published the
photo album "Many are in one One
is in many ".
• Curator and participating ArtistCairo Biennale, Egypt.
• 2nd Prize in Painting, lst Cairo
Biennale.
• 1988 Participated in the international
contemporary art exhibition and
conference in Del-PHI, Greece.
Executed several large murals woven
in wool (200sq.m) commissioned
by the Arab fund for Econom is
andSocial Development for the
multipurpose hall of the new
headquarters. Designed
several
commemorative stamps.

جعفر أصالح
الكويت

1964 • •ولد فى الكويت
 در�س فى الواليات املتحدة فى جامعة1970• •
بريكلي كاليفورنيا – حيث در�س املعمار
والفنون اجلميلة ونال البكالوريو�س فى
الفنون ويف تلك اجلامعه در�س مع كبار
الفنانني الأمريكان من �أمثال �آربي كيتاي
وجريي بالني وجيم ملي�شرت
 �أقام فى كوبنهاجن – الدامنارك1971• •
كطالب زائر للأكادميية امللكية للفنون
.اجلميلة
 �أقام معر�ض منفرد فى �صالة هرفة1976• •
�أودرمات – باري�س قابل الأ�ستاذ الأكرب
.(�سوامي مقتننداً) فى مدينة باري�س
. �أول زيارة للهند – غان�شبوري1977• •
• •معر�ض منفرد فى �صاله الفنون ب�ضاحيه
عبد اهلل ال�سامل حتت رعاية املجل�س
.الوطنى للثقافة والفنون والآداب
 ن�شر كتاب ال�صور (واحد موجود فى1978• •
)كثري – وكثري موجود فى واحد
 معر�ض منفرد فى باري�س ب�صاله1979• •
 معر�ض منفرد فى املركز.هرفة �أودرمات
الثقايف الفرن�سي ب�سفارة فرن�سا بالكويت
 الفوز باجلائزة الأويل مل�سابقة1980• •
الن�صب بهو جممع الوزارات لدولة
. الكويت
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دونج جيننج
الصين

• •ر�سام �شاب برع فى فن املناظر الطبيعية من
�ضمن جمموعة �أ�ساتذة �أكفاء فى هذا النوع
من الفن بال�صني .وقد قرر الفنان دوجن
�أن يتربع بثالثني لوحة للمتحف الدوىل
بال�صني تعبريا عن وطنيته و�إخال�صه.
• •ح�صل دوجن على العديد من اجلوائز املحلية،
من بينها جائزة جمعية فنانى ال�صني وذلك
عام .1990
• •وبالرغم من انه ان�شغل ب�شئون الإدارة
كرئي�س ملعهد هوبى للفنون اجلميلة ،فقد
وا�صل الإبداع الفنى وقام بالعديد من
االجنازات الكبرية .ومن �ضمن �إبداعاته
العملية بذل اجلهود لتوفري الإر�شاد للتطوير
الأكادميى فى الإبداع فى �شتى املوا�ضيع
الفنية.
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Dong Gining
China

• Mr. Dong Jining is a young landscape
painter among capable masters in
China.
• Particularly,
since
Mr.
Dong
determined to donate 30 paintings
in this exhibition to the NMC.
• Although he has involved in
management affairs as a leader
of Hubei Institute o Fine Arts, he
persists in artistic creating and has
made prominent achievements. His
practical creation is an exploring
effort to provide guidance for
academic development of thematic
artistic creation.
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األقصر  ..رسالة الفن األولى
دراسة نقدية بقـلم :د .أمل نصر

الأق�صر كمكان بهي
يف قلب العامل قدم
للب�شرية ر�سالة الفن
الأوىل ،وكان من الطبيعي �إن يكون ال�سعي
للنزوح �إىل الأق�صر طلب ًا ملد فني جديد يو�صل
احلا�ضر باملا�ضي الذي انقطع ،و�أن حتج �إليها
وفود الفنانني ،وتبد�أ املحاوالت جلعل الأق�صر
مرف أ� جديدً ا لفن م�صري له جذور يف التاريخ،
تلك املدينة التي �شهدت �أقدم هذه املحاوالت
للرائد الكبري حممد ناجي الذي كان �أول
من فكر يف �إن�شاء مر�سم الأق�صر عام .1941
ويعد �سمبوزيوم الأق�صر هو�أحد �أ�صداء تلك
الفكرة ،ولكن مبد دويل يتيح التوا�صل بني
الفنانني والأق�صر مدينة "ال�شم�س" كمتحف
مفتوح على التاريخ .ومفهوم ال�سمبوزيوم
كلقاء حول الفن يجمع بني الفنانني امل�صريني
والعرب والأجانب يدعم حوا ًرا ذا مدخلني:
مدخل يت�صل بحوار ثقافات الفنانني خمتلفي
االجتاهات فيما بينهم من خالل ت�شاركهم
يف مر�سم واحد للعمل ،ومن خالل اللقاءات
النقا�شية اليومية املنتظمة التي كانت تدور
حول جتربة اثنني من الفنانني يف �أم�سيات
يومية منتظمة� ،أدارتها كاتبة هذه ال�سطور،
�أتاحت الفر�صة لالطالع على جممل جتربة
كل فنان وارتباطها بالتجربة الفنية يف
بلده ،مما يتيح � ً
أي�ضا التعرف على �أي متغري

التمعت
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جديد قد ت�ضيفه جتربة الأق�صر للفنان،
واملدخل الثاين يتعلق بحوار الفنان امل�صري
مع تاريخه الفني احل�ضاري ،و�إعادة و�صل ما
انقطع من روح م�صرية بثها الأجداد امل�صريون
فيما تركوه من �إرث فني مازال هوزهونا الأهم
كم�صريني .هذا بالإ�ضافة للحوارات الثنائية
بني الناقد وبني كل فنان على حدة �أثناء
قيامه ب�إبداع الأعمال التي قدمها يف ختام
ال�سمبوزيوم.

بتماثيله العمالقة يف ح�ضور باهر ملعبد يف
قلب مدينة معا�صرة ما �أن نعرب النيل �إليه
حتى ننتقل لقلب احل�ضارة و�سحرها وحكايات
�آلهتها و�سطور من حلم كبري وولع يدركه غري
امل�صريني رمبا �أكرث من امل�صريني �أنف�سهم،
وقد ظهر ذلك يف �أعمال معظمهم املقدمة يف
ال�سمبوزيوم التي �شهدت ح�ضو ًرا ها ًما ملفردات
الفن امل�صري القدمي ،وب�شكل عام ملالمح
اجلغرافيا اخلا�صة ملدينة الأق�صر ،مبا يف
ذلك نيلها العظيم وبيوت الرب الغربي القدمية
وعربات احلنطور وهي حتتفل بزوار طيبة
العظيمة .كان لكل فنان بعثه الفني اخلا�ص،
وتالقيه مع مثري ما ،وتعامل معظم الفنانني
مع فكرة �أن وجودهم داخل بقعة تاريخية
خا�صة البد من �أن يرتك م�سحة جديدة
على جتاربهم الفنية .بع�ضهم ارتبط وتعلق
بالأثر ،وبع�ضهم بجغرافيا املكان ،وبع�ضهم
باالحتفاالت ال�شعبية ورق�صات التنورة،
والقلة منهم انبهروا باملكان ولكن مل تظهر يف
�أعمالهم �أي �أ�صداء له واكتفوا بتقدمي مناذج
من جتربتهم ال�سابقة ،ورمبا حتتاح �أفكارهم
عنه لفرتة ح�ضانة لت�أخذ طريقها للتحقق،
�أورمبا ي�ؤهل الفنان الفكرة مليالد �آت.

�إن توا�صل الفنانني �أثناء العمل ،وتقاطع
ر�ؤارهم وجتاربهم ،ومتابعة كل منهم للآخرين
�أثناء مراحل حت�ضري �أعمالهم ومنوها،
يرفد ر�ؤاهم بفرو�ض جديدة ،ويتيح لهم
م�ساحات من احلوار �شديد اخل�صو�صية بلغة
يعرفون وحدهم �أجروميتها ال�شرتاكهم
يف م�ساحة واحدة من ال�شغف واالن�شغال
بالعمل الإبداعي .ويعد اجتماع الفنانني يف
�أر�ض طيبة من خالل ال�سمبوزيوم هوحمطة
التقاء فريدة ،فهي �أر�ض التاريخ والأ�سطورة؛
فكل منهم �أتى الأق�صر حمم ًال باحلكايات
والأ�ساطري تواق ًا �إىل الهبوط �إىل �أر�ض
التاريخ واحللم ،تلك البقعة من العامل الآتية
من فجر ال�ضمري الإن�ساين.
يحتاج الفنان ب�صورة دائمة لتجديد
�إنه ح ًقا مل�شهد ميتافيزيقي �أن ن�شهد يف
عبورنا لكورني�ش نيل الأق�صر معبدها املهيب ر�ؤاه ،و�إثراء ذاكرته الب�صرية مبزيد من

ال�صور والرموز اجلديدة التي تتالقح مع
�صوره ورموزه اخلا�صة للو�صول ملعطى فني
جديد ي�ضيف طبقة ب�صرية جديدة لطبقات
جتربته ،وان�شغا ًال فن ًيا خمتل ًفا ميهد لرحلة
ك�شف جديدة يتفاعل فيها القدمي مع اجلديد،
وال�سابق مع الآتي ،لت�ضاف �صفحة جديدة
لكتاب الفن الكبري الذي يجمع املبدعني يف نهر
واحد متعدد الروافد .و�إال ما ارحتل جوجان
لتاهيتي وديالكروا لتون�س وبول كلي للمغرب
بح ًثا عن م�صادر جديدة للر�ؤية ،بل ن�ستطيع
�أن نقول �إن الفن الأوروبي قد �صحح م�ساره
بات�صاله بفنون احل�ضارات القدمية ،فمع
مقدمات الفن احلديث �أ�صبح هناك تقييم
�آخر للآثار الفنية ،فقد ت�أثر الفن احلديث
بالفنون ال�شرقية والإفريقية وكذلك الفنون
البدائية .بل �أن هذا الفن احلديث قد بد أ�
– على الأقل يف جانب من جوانبه – بالثورة
على الرتاث الأوروبي املتمثل يف التقاليد
الإغريقية الرومانية ،ثم يف تقاليد النه�ضة
وكان من عوامل هذه الثورة االحتكاك بفنون
ال�شرق الأق�صى ،والفنون الإ�سالمية والفن
امل�صري القدمي.
وقد قدم لنا الفن احلديث العديد من
النماذج التي توا�صلت مع الكثري من املفردات
الرتاثية الت�شكيلية يف انفتاح �إيجابي على
فنون احل�ضارات القدمية والفنون البدائية.
ولقد بد�أت جهود لتو�سيع قاعدة الت�أثري
التاريخي على الفنون املعا�صرة منذ العقد
الأول من القرن التا�سع ع�شر .فاحلركة
البدائية يف الفن (�أي تبني �أ�شكال فنون
الإن�سان الأول) كانت القوة املحورية يف تطور

التكعيبية .كما ا�ستفاد التعبرييون الأملان من
خ�صائ�ص الفن البدائي.
كذلك كانت الفنون الإفريقية م�صدر
�إلهام حقيقي لعديد من الفنانني الكبار منذ
مطلع القرن املا�ضي ،من �أمثال بيكا�سوالذي
منوذجا جيدً ا لفنان يرى �أمناط ترابط
يعترب
ً
وات�صال بني الفنون التي تنتمي لع�صور تختلف
اختال ًفا بي ًنا ،وقدم من خالل �أعماله �أمثلة
جيدة لالت�صال احل�ضاري وللقيمة اجلمالية
وكيف ت�صبح عاملية .بالإ�ضافة لذلك كانت
فنون احل�ضارات القدمية مبثابة الدافع
املحرك للتغيري لكل من ماتي�س وجوجان
وفالمينك ،ومثلت معجزة �أخرجتهم من القيود
املتعارف عليها �إىل �آفاق جديدة من احلرية يف
التعبري ،و� ً
أي�ضا يف قانون بناء العمل الفني.
وب�شكل خا�ص نذكر يف هذا ال�سياق ا�ستفادة
الكثري من رواد الفن احلديث من قانون بناء
ال�صورة يف الت�صوير امل�صري القدمي ،مثل
�سيزان والتكعيبيني وبيكا�سو ،فرنى يف �أعمالهم
اجلمع بني زوايا متعددة للر�ؤيا يف العمل الفني
الواحد ،واجلمع بني �أزمنة متعددة و�أمكنة
متعددة م ًعا يف نف�س العمل .كذلك اال�ستفادة
من قانون املواجهة والت�صوير الطبقي
والرتاكب وال�شفافية وغريها.
من هنا فكل الأعمال الفنية على مدى
التاريخ متثل بدورها م�صد ًرا خ�ص ًبا للإبداع،
و�إعادة الت�شكيل ،فالفن يولد من الفن يف
منظومة مت�صلة ال تنتهي ،والتاريخ كما يحملنا
فكره يحملنا � ً
أي�ضا �صوره الب�صرية ورموزه
و�أ�شكاله.
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فال �شك �أن يف تاريخ الفن كما ي�شرب د.
�صالح ف�ضل عن�صر "تراكم" �أو"جتميع" هو
الذي يكفل ل�شتى �ضروب الفن �ضر ًبا من التالقي
املثمر �أوالتالقح املنتج .وبالطبع ف�إن انفتاح
عقولنا على عقول الآخرين ُيك�سب �إبداعاتنا
مزيدً ا من القيمة؛ فالتقاطع مع جتارب
الآخرين ميكننا من حتقيق م�ستوى جديد من
الرتكيب  synthesisون�ستطيع �أن نقول �إن
�أي �إبداع ال يتم يف املطلق� ،أي منف�ص ًال نهائ ًيا
عن غريه من املبدعات ال�سابقة واحلالية ،بل
�أن �أي عمل �إبداعي هو ثمرة جدل مع �أعمال
�أخرى ،وبحكم عالقة هذا العمل الالزمة
بالآخر ف�إنه لن يكون قط ن�سخة منه و�إن
كان يت�ضمن على نحو ما هذا الآخر .وال �شك
�أن و�ضع اللمحات احل�ضارية يف �صورة بع�ض
نوعا
الرموز والأ�شكال التي تنتمى �إليها يخلق ً
من التوتر بني الأزمنة املختلفة التي ينتمى
�إليها كل منها بحيث تكت�سب العنا�صر دالالت
متغرية مما يرثي اجلانب الإبداعي يف العمل.
و�إن من �أهم ان�شغاالت الفنان �أن يفهم الأ�شكال
الفنية يف املراحل التاريخية املختلفة التي
متثل العامل الفني الذي ينتمي �إليه ،والذي
يود �أن يكون فنه جملة جديدة يف �سياقه.
ويتمتع العمل الأ�صيل بطابع تعا�صري هو ما
يجعله قاد ًرا على التجلي واالندماج يف عاملنا،
وعلى التوا�صل معنا على نحويبدد اغرتابنا
عنه ،بل وي�صبح هونف�سه م�صد ًرا متجددًا
للإبداع مرة �أخرى .ويف هذا ال�سياق يجدر بنا
�أن ن�شري �إىل الهرمنيوطيقا كاجتاه فل�سفي ظهر
يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وقدمه هانز
جيورج جادامر وهويعني "فن �إي�ضاح وتف�سري
وتدبر ما يقال بوا�سطة �آخرين نلقاهم يف

8th Luxor International Painting Symposium

الرتاث" .وحتتل خربة الفن مكانة خا�صة
داخل الفهم الهرمنوطيقى .فالعمل الفني ال
يدوم ويبقى معتمدً ا على طابعه الوثائقي،
و�إمنا على �صداه الذي يرتدد يف وعي الأجيال
التالية.
وال �شك �أن معطيات الت�صوير امل�صري
القدمي مازالت ترتدد يف وعي كل فنان
كطفرة �إبداعية �إن�سانية ت�ستحق التوا�صل
و�إعادة التف�سري والتحاور وحماولة الفهم،
وهذا ما جنده يف معظم �أعمال الفنانني
امل�شاركني يف ال�سمبوزيوم� ،إن الهدف وراء
الفهم الهرمنيوطيقي للعمل الفني لي�س تبيان
داللة عمل فني ما لدى جمهوره الأ�صلي ،و�إمنا
ما ميكن �أن يعنيه هذا العمل بالن�سبة لنا
يف احلا�ضر .فالفهم الهرمنيوطيقي هونتاج
حلوار �أ�صيل بني املا�ضي واحلا�ضر ،وهذا يتم
يف اللحظة التي يحدث عندها "دمج الآفاق "
 fusion of horizonsبني املا�ضي واحلا�ضر،
وهذا الفهم ميثل فع ًال لفهم الذات ،وفهم
واقعنا التاريخي وتوا�صله مع املا�ضي .من هنا
ف�إن نظرة بع�ض الفنانني املعا�صرين لأنف�سهم
على �أنهم يف حالة ثورة على الرتاث هي نظرة
قا�صرة ،وكما يقول ليفي �شرتاو�س يف ختام
كتابه طريق الأقنعة:
"مهما تكن الدعاوى التي قد يزعمها
الفنان املبدع حول تفرده يف الإبداع
وا�ستقالله يف النظر والفكر ف�إن هذه الدعاوى
ال تقوم يف الأغلب على �أ�سا�س لأن �إ�سهام
الفنان البد �أن يجد له مكا ًنا بال�ضرورة داخل
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(ن�سق منظم) ومتكامل ،و�إنه يف الوقت الذي
يعتقد فيه الفنان �أنه يعرب عن نف�سه بطريقة
إبداعا �أ�صي ًال متا ًما ف�إن
تلقائية و�أنه يبدع � ً
�إنتاجه هو يف حقيقة الأمر نوع من اال�ستجابة
لكل ما قدمه غريه من الفنانني املبدعني الذين
عا�شوا يف املا�ضي.
و�سواء �أكان الفنان يدرك ذلك �أم ال
يدرك فاملهم يف نظر ليفي �شرتاو�س �أن املرء
ال ي�سري وحده �أبدً ا على درب الإبداع" .والفن
احلديث ال يقطع م�سار الرتاث بقدر ما يو�سع
نطاق وعينا مبدى عمقه ومرونته .فالرتاث
عن�صر فاعل يف تكوين املبدع ،واجلدل الدائر
دائ ًما بني الرتاث وبني املبدع يتولد عنه نتاج
جديد ،ما يلبث �أن ي�صبح ترا ًثا ،وهكذا يف
حركة مت�صلة ،فنحن ال ن�ستطيع �أن نقول �إن
�أي �إبداع �إمنا يتم يف املطلق� ،أي منف�ص ًال نهائ ًيا
عن غريه من املبدعات ال�سابقة واحلالية ،بل
�أن �أي عمل �إبداعي هو ثمرة جدل مع �أعمال
�أخرى ،وعندما يقوم هذا العمل على احلوار
واملواجهة ،وعلى الك�شف والهدم والبناء ،ف�إنه
ي�ؤكد يف ذلك كله عالقته الالزمة بالآخر.
وهوبحكم هذه العالقة لن يكون قط ن�سخة
من الآخر ،و�إن كان على نحو ما يت�ضمن هذا
الآخر .من هنا تكون هناك �ضرورة يف �أن نفتح
عقولنا على عقول الآخرين حتى تكت�سب
�إبداعاتنا مزيدً ا من القيمة ،فالتقاطع
احلميم مع جتارب الآخرين ميكننا من حتقيق
م�ستوى جديد من الرتكيب  .synthesisمن
هنا جاءت �أهمية االرحتال ملفردات ح�ضارة
�أخرى� ،أو حل�ضارتنا يف مراحلها الأقدم،

و�أهمية اللقاءات الفنية والعمل امل�شرتك
بني الفنانني كما طرحته فكرة �سمبوزيوم
الأق�صر .و�أعتقد �أن جتربة لقاء ال�سمبوزيوم
قد حققت �أهدافها ،خا�صة مع من التزام من
فناين الدورة بفكرة العمل اجلماعي داخل
املر�سم امل�شرتك ،مما �أتاح م�ساحة �أكرب للحوار
�أثناء العمل حول التجربة الفنية والتقنيات
املختلفة ومتابعة ميالد العمل وتطور مراحل
منوه ،كذلك حتققت عند الكثريين فكرة
�إف�ساح املجال للم�ؤثرات اجلديدة لبيئة
الأق�صر ،وجلماليات الفن امل�صري القدمي،
روحا
لت�أخذ طريقها لأعمالهم ،مما �أ�ضاف ً
خمتلفة لتجاربهم ،بينما اكتفى القلة منهم
مبتابعة نف�س جتربتهم ال�سابقة مبعزل عن
�أي �إ�ضافة جديدة.
ويف النهاية �إذا كان مفهوم عوملة الفن
ي�سعى �إىل هدم فكرة ال�سياق التاريخي
واالجتماعي للفن وحمو احلدود اجلغرافية
و�صبغ املنتج الفني يف العامل ب�صبغة موحدة
ف�إن مثل هذه امللتقيات تكر�س لقيمة التاريخ،
وتعزز قيمة املكان وتفرده ،لذلك �سيجتمع
الفنانون يف �ضفاف مدينة( :ال�شم�س ،طيبة،
الأق�صر) .مثل هذا اللقاء ير�سم �صورة متكاملة
للجماليات املتعددة يف العامل كف�سيف�ساء
منوذجا ل�صورة
خمتلف ومتجاور ي�صنع
ً
اجلمال يف الفن املعا�صر� .إن هذه امللتقيات
متثل �ضرورة يف تقدمي �صورة �صادقة خلارطة
الإبداع يف العامل ،خا�صة �أن كل فنان يطرح
جتربته الإبداعية يف �سياق مثري جديد يرثي
تلق جديد.
تلك التجربة وي�ضعها يف �سياق ٍ

وال �شك �أن الفنان الذي يعتمد دائ ًما على
ذاكرته الب�صرية يف �إثراء م�سطحه التعبريي
�سيظل يف حاجة لإمداد تلك الذاكرة ب�صور
جديدة تتقاطع مع �صورها وخرباتها ال�سابقة،
ومتدها ب�آفاق جديدة ،فاالنتقال ملكان �آخر
مبعطيات جمالية جديدة كفيل ب�أن يحرك
الروح ويعيد �إحياءها ،قد تكون اال�ستجابة
حلظية ،وقد تكون ا�ستجابة خمتزنة تظهر
الح ًقا يف جتارب ه�ؤالء الفنانني ،لكنها يف
جميع الأحوال خربة جديدة ترفد التجربة
مبجاالت مغايرة للر�ؤية .والهام يف امللتقى هو
ذلك احلوار حول الفن الذي من خالله تتقاطع
الر�ؤى والأفكار وتتعارف العقول وتتحاور
املخيلة الب�صرية مع �أ�شكال ومفردات جديدة
كل ح�سب �إرثه الثقايف واملعريف ال�سابق الذي
بال �شك يحمل الوعي القادر على اختزان
تلك التجربة ،خا�صة عندما ت�أتي �صورها
حمملة بتاريخ ح�ضاري كبري كالذي حتمله
مدينة الأق�صر .وقد �أر�سى امللتقى تقليدً ا ها ًما
وهو تكري�س �أهمية احلوار النقدي امل�صاحب
لل�سمبوزيوم الذي يتمثل تعريفه الدقيق ب�أنه
"اجتماع يتحدث فيه عدة متكلمني �أحاديث
حول مو�ضوع ما" ،فال �شك �أن عمل الفنانني
م ًعا يف ف�ضاء م�شرتك واحلوار بني بع�ضهم
البع�ض يك�شف وينري مناطق يف جتاربهم
رمبا مل يلتفتوا لها و�سط انغما�سهم يف الفعل
الإبداعي ذاته .و�س�أتناول فيما يلي �أعمال
الفنانني يف حماولة ال�ست�شفاف ر�ؤاهم وتلم�س
�أثر حوارهم الب�صري مع الفن امل�صري القدمي
وما �أ�ضافته تلك التجربة خلربتهم اجلمالية.
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آنا ماريا لوران األرجنتين

مفردات الواقع وجتريدية الأداء
تقدم

ريا يعتمد على م�سطحات اللون وطبقات من
الفنانة �آنا ماريا لوران يف �أعمالها حت�ض ً
ً
ف�ضاء متحركا ملحناه يف العملني
الورق املل�صق و�أداء حيوي باللون واخلط يحقق
ً
املقدمني من الفنانة :العمل الأول ي�صور ح�صانني يتجهان نحو مقدمة اللوحة ترمز الفنانة
ب�أحدهما للح�ضارة امل�صرية القدمية ،وبالأخر للح�ضارة الإغريقية ،وذلك من خالل �أداء حر
يحتفظ بلم�سات اللون العري�ضة ،وببع�ض اخلطوط املحيطة بالعن�صرين الأ�سا�سيني ،وهي جتمع بني
الأداء التجريدي احلر القائم على الت�سطيح وحيوية اللون واخلط وطرط�شات التح�ضريات الأوىل
ال�شفافة ،وبني االحتفاظ مبالمح الواقع ،ويظهر ذلك � ً
أي�ضا يف عملها الثاين امل�ستوحى من بيوت
ميا مبلمح تعبريي قائم على بنية �شكلية تعتني بطبقات اللون
القرنة القدمية ،فتقدم لنا م�شهدً ا قد ً
أثرا للإح�سا�س
واختالف اجتاهاتها وكثافتها ،لتحقق ً
مزجا بني الإعتام وال�شفافية ،مما ي�ضفي � ً
امل�سايف ب�شكل �إيحائي يتوافق مع اجتاهها الذي مييل �إىل التعبريية التجريدية ،ويحفظ النفعالها
عنفوانه ،فن�شعر ك�أنها تقب�ض على حلظة هاربة تودعها �ألوانها وخطوطها امل�شحونة بطاقتها
الت�صويرية.
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أحمد جاريد المغرب

التواري خلف الأبي�ض
يتكىء

�أحمد جاريد على مدخل
فني يعتمد على قيمة
الإيحاء� ،إنه ير�سم عنا�صره حتجبها غيوم الأبي�ض،
تذكرنا مبا طرحته الزن من مفاهيم مثلت عنا�صر
للجماليات ال�شرقية القدمية ،خا�صة اليابانية
التي ي�صور لنا بع�ضها الراهب البوذي كينكو يف
كتابه "مقاالت يف الك�سل" الذي كتب بني �أعوام
( )1333 ،1330ومنها جمالية الإيحاء ،يطالعنا
به كينكو يف قوله" :ترى �أيتوجب علينا �أال ننظر
�إىل �أزهار الكرز �إال وهي يف �أوج �أزدهارها� .أو �إىل القمر �إال عندما ال
تظلله الغيوم؟ �إننا �إذ نتوق �إىل القمر ونحن ننظر �إىل املطر ف�إننا ن�شعر
بت�أثري �أكرب عم ًقا �إن البدايـات والنـهايـات فـي جميـع الأ�شياء هي مو�ضع
ي�ضاف �إىل ذلك ات�سام �أعماله بالب�ساطة التي تنتمي ملفهوم ال�سهل
الطرافة والت�شـويق� ...إن القمر الذي يبدو قبيل بزوغ الفجر ي�ؤثر املمتنع ،حيث ال ي�سرف يف ا�ستخدام الألوان �أو العنا�صر والبعد عن
فينا على نحو �أعمق من بدر بال غيم فوق �آالف الأميال .ما �أروع القمر التفا�صيل املعقدة والأ�شكال املرتاكبة .اعتمادًا على مبد�أ�" :أن الأقل
و�ضوءه امل�شوب بخ�ضرة� ،إذ نراه خالل هامات �أ�شجار الأرز يف �أودية هو الأكرث" .ورمبا لذلك ال ن�ستطيع �أن ن�ستك�شف �أعماله بالنظرة
اجلبال� ،أو �إذ يتوارى برهة وراء �سحب متعانقة �ساعة هطول مطر املتعجلة ،فهناك غالالت من الأبي�ض ال�شفاف تتكاثف الأ�شكال من
خلفها ،تتوارى فتفتح باب التنب�ؤ مبا خلف الأبي�ض ،فندقق الكت�شافها
مباغت!
عرب طبقات الأبي�ض امللون بغالالت لونية �شفيفة ،وال ندري هل هناك
هذا الفهم اخلا�ص للجمال يف الطبيعة نراه مت�أل ًقا بو�ضوح يف �أعمال عامل �ساكن حتت الأبي�ض طم�سه الفنان و�أبقى على بع�ض �آثاره� ،أم �أن
"جاريد" ومن الوا�ضح �أن اليابانيني كانوا يرون �أن و�صول الأ�شياء هناك عاملًا حتت الأبي�ض ك�شف عنه الفنان ك�ش ًفا غري مكتمل ،لن�ستكمل
حلد االكتمال ي�سد الطريق �أمام اخليال؛ فالبدر يف مته و�أزهار الكرز نحن وجوده كما تت�صوره خميالتنا� .إن فكرة التواري والإلغاز والأثر
يف �أوجها ال توحي بالهالل �أو الرباعم ،ولكن الهالل والرباعم توحي هي جوهر جتربة "جاريد" حيث يذكر "�أنني ال �أر�سم الأ�شياء بل �أر�سم
بالأزهار الكاملة� .إن البدايات التي توحـي مبـا هـو �آت� ،أو النهايات �أثرها" .وبال �شك �أن �أثر الأ�شياء والأمكنة هو الأهم ،فهو ما يتبقى يف
التي توحي مبا كان ،تف�سح املجال للخـيال كـي ميتد ليتجـاوز احلـقائق نفو�سنا بعد رحيلنا عنها.
ال�صماء ،ولي�صل �إىل �أق�صى حدود قدرات قارئ ق�صيدة �شـعر� ،أو م�شـاهد
رداء
م�سـرحية كال�سيكيـة� ،أو عا�شق لوحة وحيدة اللون .ورمبا هذا ما يربر
�إنه يجري تعديال على �ضو�ضاء العامل وع�شوائيته ،ي�ضفي ً
ا�ستخدام "جاريد" للأبي�ض بدرجاته ال�ضوئية يف �أعماله ،والتعبري من ال�سكينة على تخبط وت�شابك املرئيات والعنا�صر� ،أو ح�سب مقولة
من خالل القيم املختلفة لدرجات اللون الواحد عن الإح�سا�س بالقرب الفيل�سوف املعا�صر مريلو بونتى يقدم لنا �سلوك عني الفنان التي ترى
ملتقى األقصر الدولي الثامن للتصوير 24

والبعد عن طريق �إعطاء الأ�شياء والأ�شكال
القريبة درجة لونية �أو�ضح و�أكرث حتديدً ا ،بينما
يعطي الأ�شياء البعيدة درجات لونية باهتة
خمت�صرة التفا�صيل م�ستخد ًما الإيحاء يف تناوله
لبنية العمل �أكرث من التقرير الواقعي للمكان ،من
هنا مييل تركيب التكوين لديه لالعتماد على قيم
االن�سجام �أكرث من اعتماده على قيم التناق�ض
والتقابل يف بناء العمل الفني ،ورمبا من هنا جند
تلك امل�سحة ال�ضبابية الغائمة يف �أعماله تلك التي
تك�شـف عن جمالية الإيحاء.
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إيزابيال تيريللي إيطاليا

الأ�سطورة يف ثوب معا�صر
يف

البداية در�ست الفنانة ليزابيال تريايل
العمارة ثم انتقلت �إىل درا�سة الفن ،بد�أت
جتربتها الفنية بر�سوم تعبريية ،ثم بد�أت رحلتها
يف البحث عن الرمز وال�صور التي حتمل ذاكرة
الرمز لتنفذ من خالله لبث ر�سائلها الإيجابية
للحياة ،در�ست احل�ضارة امل�صرية املوئل الأعظم
ل�سرية الرمز ..در�ست التاريخ امل�صري القدمي،
و�شغفت بالعوامل ال�سرية للفن امل�صري القدمي ،لذا
باهرا ا�ست�شعرت معها كما
أثرا ً
تركت زيارتها للأق�صر �أثناء ال�سمبوزيوم � ً
لو كانت م�صر هي وطنها القدمي على حد تعبريها ،فحاولت يف رحلتها
الق�صرية لها �أن تتفهم �سر الطاقة الكامنة التي ت�شع من الأحجار
قب�سا
واملعابد والطبيعة والب�شر يف هذا البلد ،و�أن تقرتب منها وتتملك ً
منها .در�ست الكيمياء والفل�سفة ،واكت�شفت �أن كل فناين ع�صر النه�ضة
ا�ستخدموا الكيمياء القدمية وا�ستفادوا من العلوم الفل�سفية ،وولعوا
بعامل الرموز الذي ا�ستح�ضروه من الفن امل�سيحي ،كما ولعت بذاكرة
اللون يف فن النه�ضة ،وحاولت �أن ت�ضاهي طبقات اللون يف تقنية �أعمال
ع�صر النه�ضة بطبقات الأداء الرقمي بربامج الكمبيوتر.
وقد انغم�ست الفنانة من الأيام الأوىل يف فرتة �إعداد طويلة
لت�صنع ت�صو ًرا لهذا الرتاكب الرمزي يف عملها عرب برامج الكمبيوتر
خا�صا بني الرموز لتحقق معها م�ستويات
التي جتيدها ،وهي ت�صنع ً
مزجا ً
خمتلفة من الفهم ،تبحث عن �أفكار حتقق حلمها يف عامل �أف�ضل للجميع
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من واقع وعيها ـ على حد قولها ـ ب�أن العامل يف هذه
اللحظة م�شحون بال�سموم والقوى الغا�شمة ،و�أن كل
منا قد بعث يف العامل بر�سالة خا�صة ،ور�سالتها هي
�أن ت�ستك�شف كفنانة و�سيلة �أف�ضل للحياة.
العمل املقدم للفنانة ي�صور دائرة �شفافة تظهر
�سينوغرافيا مل�شهد معبد حت�شب�سوت والفراغ املحيط
به ،يتو�سط الدائرة امر�أتان تقفان على مربع ذي
طابع �إ�سالمي ،ترتديان ثيا ًبا معا�صرة وتبتهالن لل�سماء ،تقول الفنانة
عنهما� :إن حت�شب�سوت ت�س�أل �إيزي�س احلماية� .إن �إيزي�س هي ربة القمر
لدى قدماء امل�صريني وتعد �أ�شهر الربات امل�صريات جمي ًعا ،وامتدت
عبادة �إيزي�س يف عهد البطاملة واليونان �إىل ما بعد حدود م�صر ،وكان
لها معابدها وكهنتها و�أعيادها و�أ�سرارها الدينية يف كافة �أنحاء العامل
الروماين ،حيث �صارت متثل ربة الكون على اعتبار �أنها �أم الطبيعة،
و�سيدة العنا�صر ،ومن�ش�أ الزمن و�أ�صله ،والربة العليا .من هنا هي كانت
الإلهة الأن�سب لتطلب منها حت�شب�سوت العون واحلماية .وقد �صورتها
الفنانة وهي ترتدي مالب�س معا�صرة ال تنتمي لطراز �أو ع�صر حمدد
معا�صرا
لإطالق الر�سالة وتعميمها ،بينما يعلو امل�شهد امر�أة ترتدي ز ًيا
ً
وتتخذ الو�ضع االحتوائي للإلهة نوت �إلهة ال�سماء .االفنانة هنا حتدث
طبقات مرتاكبة من ال�شخ�صيات والأماكن والأزمنة ،وت�ستخدم � ً
أي�ضا
تقنية قائمة على فكرة الرتاكب لتحقيق مفهومها يف العمل.

8th Luxor International Painting Symposium

27

بي نج ماليزيا

القادمون نحونا
العمل

ثنائي الأجزاء الذي قدمه الفنان بي جن ير�سم فيه جمموعة من حيوانات وحيد
القرن ،التي د�أب على تناولها يف جتربته الفنية ال�سابقة ،ورغم �أن وحيد القرن
حيوان ال ُيعرف عنه الق�سوة على الإن�سان �إال �أن الفنان قد ا�ستخدمه كرمز لل�سيا�سيني الذين
يقفزون على الكر�سي ثم ما يلبثون بعدها �أن يتحولوا ل�ضفادع على حد قول الفنان ،وقد �صور
احليوانات تعدو يف اجتاهنا وت�شعرنا باالقرتاب املفزع ،اثنان منها يت�صدران مقدمة ال�شكل والباقي
موحى به ب�أداء �أب�سط ،فكلما اجتهت للعمق خلت من التفا�صيل ،لكنها تبدو ككتلة واحدة حتتل
ف�ضاء اللوحة .وعلى ال�صعيد التقني ي�ستخدم الفنان الفر�شاة بخطوط رمادية على الأغلب وب�شكل
ريا من �أداء خامة القلم الر�صا�ص وذلك فوق جمموعة م�ساحات �صغرية ملونة،
�شبكي يقرتب كث ً
وتبقى �شبكات اخلطوط هي �أ�سا�س العمل ،رمبا ي�شري بذلك �إىل �أن هذا الكيان ال�ضخم هو كيان ه�ش
مبني على جمموعة من اخلطوط الواهية يجب �أال جنزع من �ضخامته وتقدمه نحونا.
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جيهان سليمان مصر

املثلث املقلوب والتفاحة احلمراء
تقدم

الفنانة جيهان �سليمان يف ال�سمبوزيوم عملني ينتميان �إىل املرحلة الأخرية من
جتربتها الت�صويرية التي تقف على احلد بني التجريد والت�شخي�ص� ،إذ حتدث
تزاوجا بني ال�شخو�ص امل�صورة وبني امل�سطحات اللونية املجردة التي متثل ف�ضاء امل�شهد الذي تتواجد
ً
فيه ال�شخو�ص ،العمل الأول يت�صدره رجل وامر�أة ر�سمتهما الفنانة بدرجة من الأبي�ض امل�ضىء مع
تب�سيط وتلخي�ص وا�ضح ل�سماتهما اجل�سدية الت�شريحية ،وقد ا�ستبدلت ر�أ�س املر�أة مبثلث �أحمر
اللون ،وا�ستبدلت ر�أ�س الرجل ب�إناء يحتوي على ثمرة حمراء ميكن ترجيحها ب�أنها تفاحة ،و�إعماال
ملحاولتي ال�شخ�صية يف ر�ؤية العمل من خالل مفاهيم الرمز ف�إن املثلث املقلوب ي�شار �إليه كرمز �أنثوي،
خا�صة يف الثقافة الإفريقية ،حيث كانت تلقى يف الأحوا�ض املقد�سة مثلثات جم�سمة من قبل ن�ساء
عاقرات طل ًبا للخ�صوبة ،وعامة كان املثلث املقلوب ي�شكل العالمة الأكرث قد ًما للداللة على الأنثى.
من هنا قد يحيلنا هذا الرمز لت�صور �أن املر�أة قد ت�ضع �أنوثتها موقع عقلها� ،أو ي�شري �إىل �أن
الرجل يراها هكذا .ويف املقابل ف�إن رمز التفاحة يحيلنا لق�صة طرد �آدم وحواء من اجلنة ،تلك
التفاحة الأ�شهر التي كانت �سب ًبا يف خروجهما من اجلنة وهبوطهما �إىل الأر�ض ،وذلك بعدما و�سو�س
لهما ال�شيطان �أن ي�أكال من هذه ال�شجرة التي حرمت عليهما .ورمبا كان ا�ستخدام املثلث املقلوب
والتفاحة بدي ًال للر�أ�س يف �شخو�ص الفنانة هو حل ت�شكيلي بعيدً ا عن تلك القراءة.
يف العمل الثاين للفنانة جند �شخ�صية �أنثوية ذات رداء �أخ�ضر يتحول �إىل الأزرق يف �أطرافه
ال�سفلية ،وميكننا ترميز اللون بت�أثريات م�صرية قدمية حيث ارتبط الأخ�ضر عند امل�صريني مبفهوم
النمو والن�ضارة واحليوية وال�شباب الدائم ،كما �أنه ارتبط كذلك بعقيدة البعث ،وا�ستخدم كرمز
للإله (�أوزوري�س) يف ردائه املعروف .العمل ي�صور املر�أة جال�سة على مقعد �ضخم يف مكان يبدو
كغرفة فارغة تنتهي بباب مفتوح ،وقد عوجلت م�سطحاتها معاجلة منظورية تتجه للعمق ،بينما
ً
غام�ضا ال ميكن التنب ؤ� به ،العمل يعطي �
يبدو ما وراء الباب مظل ًما
إح�سا�سا بوحدة تلك املر�أة
ً
وترقبها ملا قد ي�أتي من خلف هذا الباب ،يف حني بد أ� الزمن مير وتتحول خ�ضرة ال�شباب للزرقة
اليائ�سة� ،إنه ا�ستنطاق حلالة تعبريية قد يوحي بها امل�شهد التجريدي.
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ريهام السعدني مصر

اال�ستدراج لبوابات الغواية
في

�أعمال ريهام ال�سعدين التي قدمتها يف
�سمبوزيوم الأق�صر كان من البديهي �أن تطل
املر�أة رفيقة الفنانة وكلمتها اخلفية التي ت�صرح من
خاللها الكثري من املواقف التي تتجاوز حد االنتقاد
الالذع �إىل حد االتهام واملواجهة ال�شر�سة ،و�صو ًال
�إىل الإهانة ال�صريحة لكل من ي�ستهني بهذا الكيان
الهائل :املر�أة �أ�سطورة ريهام دائمة التجدد.
جاءت ملكتها يف اللوحة الأويل مزدانة
بالزهور البنف�سجية ،تزين جيدها قالدتها ذات الذبابات ،حيث كان
و�سام الذبابة الذهبية "قالدة العفف" هي �أعظم النيا�شيني يف م�صر
القدمية ،وتعد من الأنواط الع�سكرية ذجها قالدة امللكه اياح حوتب
الذهبية املوجودة يف املتحف امل�صري ،وهي �أم امللك �أحم�س لدورها الهام
يف حروب التحرير �ضد الهك�سو�س .ورمبا كانت تلك القالدة هي �إحدى
العالمات التي تبثها الفنانة عرب عملها امللهم قد �صممت على �شكل ذبابة
لأن الذبابة تتميز بالإ�صرار والعناد ،لأنك كلما حاولت �أن تبعدها
عنك ال متل �أبدً ا بل حتاول �أن تعود �إليك مرا ًرا وتكرا ًرا ،وهذه ال�صفات
يجب �أن يتميز بها القادة الع�سكريون �أال وهي العناد والإ�صرالتي متنح
للع�سكريني ذوي ال�شجاعة النادرة مكاف�أة لهم من امللك ،و�أقدم مناار.
و�أ�ستدعي هنا مقولة وجدت يف �إحدى الربديات ال�سحرية يقول
�شخ�صا ما�" :سوف �أدخل �إىل ج�سدك كذبابة
فيها الكاهن ال�ساحر مهددًا
ً
و�سوف �أاراك من داخل ج�سدك" ..ترى ملن توجه ريهام هذا التهديد؟
وبالعودة مللكة الفنانة جند �أنها ت�ستقل قار ًبا خ�شب ًيا جتتاز به رحلة ما،
القارب يبدو يف و�ضع ر�أ�سي وتظهر خطوط الأمواج مائلة ك�أنها يف خ�ضم
�صاخب ،اجلل�سة قامتة والوجه حزين وك�أن هذا االرتطام ال يعنيه فهو
�سابح يف عامله الداخلي.
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معا�صرا لكنها حتمل
وملكة ريهام ترتدي ز ًيا
ً
حول رقبتها قالدة ال�شجاعة امل�صرية القدمية
لتخو�ض حر ًبا مازالت توا�صل �أزيرها ،تظهر
يف خلفية القارب �أعمدة يف منظور خا�ص د�أبت
الفنانة على ا�ستخدامه يف �أعمالها التي اعتادت
فيها �أن تقلب قانون املكان ر� ًأ�سا على عقب يف
خلخلة ت�شعرنا �أنه ال مفر من االن�سحاب نحو
عمق اللوحة كما �أرادت هي .تتناثر النجوم
البي�ضاء على خلفية �شديدة الزرقة ،هي بعينها النجوم التي �أحاطت
دائ ًما بج�سد الإلهة "نوت" �إلهة ال�سماء.
وريهام من الفنانني القالئل الذين تفاعلوا مع الأق�صر كمكان،
وا�ست�ضافوا مفرداته يف �أعمالهم� ،إن انفتاح ر�ؤية الفنان على موا�ضع
جديدة يرفد جتربته بحلول جديدة وتداعيات خا�صة يطرحها املكان،
وقد قدمت الفنانة يف عمليها لقطات نف�سية ارتبطت مب�سار جتربتها
الت�صويرية ال�سابقة ،جنحت من خاللهما يف تطويع املفردات امل�صرية
القدمية يف معابد الأق�صر ،و�ضم تلك املفردات لعاملها الأثري الذي مترر
من خالله يف نعومة فائقة معاناة املر�أة وحتايلها على الوجود تلك التي
�صورتها يف كثري من �أعمالها .ا�ستدرجت ريهام ملكات الأق�صر طواعية
للوحاتها وك�ست وجوههن مبالمح معا�صرة و�أخ�ضعتهن لنف�س الغواية.
الت�صميم حركي تتبدى فيه حالة التناق�ض بني الأعمدة املتعامدة
على القارب وبني الأقوا�س التي تر�سم مالمح ج�سد املر�أة ،ومالمح املر�أة
يف العملني توحي بالفتنة واحل�ضور الأنثوي والقوة ال�ضارية املختفية
ريا ملن يدخل هذا
خلف نعومة املظهر ،لكن هذه الفتنة حتمل �شر ًكا كب ً
العامل فقد ي�ستدرج �إىل عامل يجهله ،وينزلق ملدارات ال يعلم نهاياتها،
�إنها بوابات ال�سحر والغواية.
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زكريا القاضي مصر

التصوير المصري القديم برداء شعبي

ينتمي

اجتاه الت�صوير عند الفنان زكريا القا�ضي ملا ميكننا
�أن ن�سميه بـ"ال�شعبي التعبريي" ،وقد قدم يف جتربته
الت�صويرية املفردات ال�شعبية مب�سحة تعبريية وح�س بنائي ينزع �إىل
التجريد والتب�سيط .من هنا �أ�ضفى على تناوله للمفرادت امل�صرية
ح�سا �شعب ًيا فطر ًيا مزج
القدمية التي قدمها يف عمله يف ال�سبمبوزيوم ً
فيه بني ب�ساطة الأداء ال�شعبي الفطري وبني �أو�ضاع ال�شخ�صيات
امل�صرية القدمية على جدران املعابد امل�صرية ،والتي ا�ستعار منها
الو�ضعية اجلانبية و�أ�سلوب غطاء الر�أ�س وت�صفيف ال�شعر ،وبع�ض
املفردات كالقالدات وال�صوجلان والبومة والطيور والأ�سماك ،و� ً
أي�ضا
اخلطوط العر�ضية التي ا�ستعان بها يف حل اخللفية ويف الربط بني
جزءي العمل املقدم .والتي تعد متغريات جديدة على مفرداته ارتبطت
بوجوده يف الأق�صر وتفاعله مع مفردات الفن امل�صري القدمي ودالالتها
املختلفة.
تكوين العمل يعتمد على جمموعة من ال�شخو�ص تنتظم يف مقدمة
العملن بينما تظهر يف اخللفية امر�أة م�ضطجعة حتمل مفتاح احلياة
وتت�صدر ب�ؤرة اخللفية البومة ،التي مثلها الفنان امل�صري القدمي بر�أ�س
جانبي و�أقدام مك�سورة ..رمبا ت�أكيدً ا ملا ت�أ�صل من مفهوم �أ�سطوري قدمي
ب�ش�أن عدم هروب الطائر واالحتفاظ به يف حال عودته للحياة يف
العامل الآخر ،وقد كانت البومة �ضمن الطيور التي حتنط وذلك العتقاد
امل�صري بارتباطها بـ"البا" وهي الروح الفردية القابلة للتج�سيد .من
هنا كانت تنال االحرتام لتحظى ب�شرف التحنيط يف املنا�سبات ،غري �أن
امل�صريني ربطوا بني البوم والروح الب�شرية ،حيث كانت روح املتوفى يف
معتقداتهم ترحتل لي ًال يف جو على �شكل طائر ذي ر�أ�س ب�شرية ي�شبه
�إىل حد كبري طائر البومة.
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تنت�شر يف امل�شهد � ً
أي�ضا الطيور ،و�أبرزها الطاوو�س رمز احلظ ال�سعيد
امل�ستوحى من الفنون الهندية وا�ستُخدم يف املن�سوجات الإ�سالمية ،رمز
يدل على ال�سعادة ،لهذا ُير�سم غال ًبا بني الزهور ،و ُيلون ب�ألوان زاهية،
و ُيكتب �إىل جانبه( :ال�سعد القائم والعز الدائم) .كذلك �ص ّور الفنان
طيو ًرا �أخرى ت�شبه احلمائم �أو اليمام ترتبط �أكرث برتددها يف الفن
ال�شعبي كم�صدر للفنان ،واليمامة تعترب � ً
أي�ضا من رموز احلب وال�سالم،
فاليمامة هنا ترتبط بق�صة �سيدنا نوح عليه ال�سالم عندما �أر�سل
الغراب وقت الطوفان للبحث عن بر الأمان ولكنه طار ومل يعد ،ثم
�أر�سل اليمامة فعادت حتمل يف منقارها غ�صن الزيتون ،عندئذ �أدرك
�سيدنا نوح �أن املاء قد انح�سر و�أن �شاطئ ال�سالم بات قري ًبا ،كما يقال �إن
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و �سلم دعا لهذا الطائر فمنحه اهلل الربكة
و�أ�صبح بعد ذلك ً
رمزا للمحبة وال�سالم .هذا احل�ضور للطيور يف امل�شهد
الذي �صوره زكريا القا�ضي جنده يف الت�صاوير امل�صرية القدمية� ،إال �أن
الدور الأهم للطيور يف الفن امل�صري القدمي كان يتمثل يف ال�صقر� ،أو
طائر �أبو منجل� ،أو الن�سر ،طائر اللقلق "رمز البا" وبالطبع الهدهد،
فمنذ بداية الدولة القدمية جند معظم م�شاهد احلياة اليومية
امل�سجلة على جدران املقابر حتوى الكثري من �أنواع الطيور ،ت�أمل قدماء
امل�صريني �سلوك الهدهد ووجدوا فيه ً
رمزا للر�ؤية العميقة للأ�شياء،
فالهدهد يبدو وك�أنه ميتلك عي ًنا �أخرى غري العني التي ترى املادة..
عي ًنا �أخرى ترى ما وراء الأ�شياء ،تلك العني التي ترى الباطن كانت
عند قدماء امل�صريني هي عني حور�س �أو عني الب�صرية .و� ً
أي�ضا تظهر
الأ�سماك يف عمل الفنان زكريا القا�ضي حمتلة اخلطوط العر�ضية يف
منت�صف خلفية امل�شهد ،ونذكر هنا �أن امل�صريني كانوا يقد�سون الأ�سماك
ويعتقدون �أنها �أرواح طيبة من �أرواح املاء ،وكان هناك ربة للأ�سماك
تدعى "حات حميت" ت�صور على هيئة �سمكة �أو امر�أة حتمل رمز
ال�سمكة فوق ر�أ�سها.
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سناء براهم تونس

مو�سيقى ال�شكل واللون
اعتمدت

الفنان �سناء براهم ب�شكل �أكرب يف عمليها يف ال�سمبوزيوم على العالقات
ال�شكلية املجردة ،وعلى جمموعة لون "وح�شية" تذكرنا ب�ألوان
ماتي�س ،فكان حوارها مع املكان �أقرب للغة ال�شكل ال�صرفة يف �إطار توجهها التجريدي ،قدمت
يف العمل الأول م�ساحات م�سطحة من اللون تعمل ك�شرائط عر�ضية يف معظمها ،وفوقها
تتقاطع خطوط عري�ضة متعددة الألوان ،وتعلق الفنانة على تلك التعامدات بقولها �إن �شكل
الأعمدة يف املعابد امل�صرية القدمية و�ض�آلة الإن�سان بجوارها هو ما ا�سرتعى انتباهها ودفعها
للتعبري عن ذلك ب�شكل جمرد ،من خالل �شبكة لونية من اخلطوط وامل�ساحة املتقاطعة.
بينما يجنح العمل الثاين ال�ستدعاء بع�ض الوحدات ال�شكلية ،خا�صة �شكل العني التي تذكر
الفنانة �أنها كانت ك�أنها تالحقها يف جميع م�شاهد الت�صوير امل�صري القدمي التي ر�أتها ،كذلك جند
ايحاء ببع�ض ال�شخو�ص امللخ�صة التي ت�أثرت بهيئات املر�أة يف الفن امل�صري القدمي ،بالإ�ضافة
ً
ل�شكل مفتاح احلياة والطيور ،وقد �صاغت ذلك �شكل ًيا من خالل جمموعة من امل�سطحات اللونية
املرتاكبة التي تتعاي�ش مع بع�ضها البع�ض يف تبادالت توافقية بني جمموعات اللون ال�ساخن والبارد.
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صالح المليجي مصر

دموع رع

ألن

الفنان ميتلك عي ًنا خمتلفة تقتن�ص الأ�شياء اخلا�صة
والقابلة من خالل ر�ؤيته لالنتقال حلياة �أخرى هي حياة
اللوحة ،فقد لفتني اختيار الفنان �صالح املليجي للنحلة
كبطلة رئي�سية لعمليه يف �سمبوزيوم الأق�صر ،حتى �أين عاودت زيارة
معبد الأق�صر ملتابعتها منحوتة على جدرانه �أو م�صورة على جدران
معابد �أخرى ،وللنحلة ق�صة يف الفن امل�صري القدمي ،فقد �سميت با�سم
(بيت) ،وورد يف الأ�سطورة �أن النحلة ُخلقت عندما بكى (رع ـ �إله
ال�شم�س) ف�سقطت دموعه على هيئة نحل ،وتقول �أ�ساطري �أخرى �إن
رع حينما يبكي تتحول دموعه �إىل ع�سل عند مالم�ستها للأر�ض ،ولهذا
ال�سبب ف�إن نحل الع�سل مقد�س يف الثقافة امل�صرية القدمية ،وتقول
الأ�سطورة �أي�ضا �إن �صوت الإله ي�شبه �صوت طنني النحلة ،كما اعتقد
امل�صريون القدماء �أن النحل ي�ساعد يف طرد الأرواح ال�شريرة ،لذلك
ر�سموه على جدران مقابرهم.
املفردة الأخرى التي تناولها الفنان �صالح املليجي لت�شارك النحلة
احلوار هي مفردة "العني" التي لها � ً
أي�ضا ارتباطاتها بالرتاث امل�صري
القدمي الذي جند فيه عني حور�س ،وعني القمر ،وعني رع ،وهي متيمة
ورمز م�صري قدميُ ،ي�ستخدم للحماية من احل�سد ومن الأرواح ال�شريرة
ومن احليوانات ال�ضارة ومن املر�ض ،وتعرب عن القوة امللكية امل�ستمدة
من الإله حور�س� أو رع .وتعد ً
رمزا �شم�س ًيا يج�سد النظام ،واملثالية
واال�ستقرار .وقد ا�ستُخدمت عني حور�س لأول مرة كتعويذة �سحرية
عندما وظفها حور�س ال�ستعادة حياة والده� أوزوري�س .لذلك تذكر لنا
ن�صو�ص الأهرام وكتاب املوتي مقاطع ت�شري �إىل قدرة عني حور�س مثل:
ُ
"طرد �شره ،قد نُقي بف�ضل عني حور�س"
"عني حور�س هي حاميتك"
"�أح�ضرت لك عني حور�س لكي تبث ال�سعادة �إىل قلبك"
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ثم ي�ستعني "�صالح" بالقارب امل�صري القدمي الذي كان هو و�سيلة
انتقال النرتو (الكائنات الإلهية /القوى الكونية) ،فقد عرفت احل�ضارة
امل�صرية قارب �آمني ،وقارب �سوكر ،وقارب �أوزير .والقارب الأ�شهر قارب
رع الذي كان ي�ستعمله الإله رع �إله ال�شم�س يف رحلة الليل والنهار،
ت�ساعده النجوم يف الإبحار والتجديف ،ويقوم الإله يف تلك الرحلة
بتنظيف العامل من الأرواح ال�شريرة، وبالتايل يقد�سه ال�شعب ويقدم
�شكرا وعرفا ًنا ،كذلك كان القارب امل�ستخدم لأهم رحالت
له القرابني ً
ال�شم�س وهي رحلتها يف �أبراج الزودياك االثنى ع�شر املرتبطة بحركة
الليل والنهار وبالف�صول الأربعة و� ً
أي�ضا بال�سنة العظمى.
يف العمل الأول نرى ثالث نحالت عمالقة حتيط بخم�س عيون
تتخذ مكانها يف دوائر حمددة تف�صلها �شكلي ًا عن امل�سطح ،يت�أرجح وجود
الأعني قر ًبا وبعدً ا ح�سب احلجم واملعاجلة اللونية ما بني الأبي�ض
اخلافت والرمادي والرمادي املائل للزرقة ،و�صو ًال للعني الأقرب
التي حتمل لون الأزرق الفريوزي الفاحت ،وهي ت�سجل حاالت تعبريية
خمتلفة مر�سومة ب�شكل واقعي معا�صر ،تتفاوت التعبريات بني الغ�ضب
واحلزن والرتقب والت�أمل.
وبانتقالنا لأ�سفل اللوحة جند �شريحة �أفقية مزخرفة جمز�أة
ملجموعة من الألوان ب�أ�سلوب متبع يف زخارف جدران املعابد واملقابر يف
الت�صوير امل�صري القدمي ،تعلو تلك ال�شريحة م�ساحة من الأزرق الفاحت
ت�سبح فوقها مركب على الطراز امل�صري القدمي وحتمل املركب م�ستطي ًال
يزدان بعني م�صرية هي الأقرب لعني حور�س ،ويربط بني املركب
وامل�ستطيل الفريوزي مبجداف يتخذ �شكل خط حاد ويكرر نف�س اخلط
متحر ًكا لأعلى رمبا ملربر ت�شكيلي لربط �أعلى العمل ب�أ�سفله .ومن خالل
التف�سريات ال�سابقة للرموز الثالثة ن�ستطيع �أن نربط العمل ب�أ�سطورة
خا�صة جديدة للفنان.
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عادل مصطفى مصر

م�سرحية التماثيل
قدم

الفنان ال�شاب عادل م�صطفى عملني
خمتلفني يف جتربة ال�سمبوزيوم:
العمل الأول ذو مرجعية ب�صرية واقعية� ،إذ قام
الفنان ب�شراء جمموعة من الن�سخ املقلدة للتماثيل
امل�صرية القدمية نرثها �أمامه على طاولة الر�سم،
و�أخذ يف ت�صويرها مبا�شرة من الطبيعة على
م�ستطيل يتجه منظور ًيا �إىل عمق اللوحة ،وقد
قام بر�صها ب�شكل م�سرحي ا�صطفايف وجمع فيها
بني عدة رموز �أيقونية للنحت امل�صري القدمي مثل �إخناتون و�أنوبي�س،
وبع�ض احليوانات املقد�سة يف العقيدة امل�صرية القدمية ،هذا اجلمع
والعر�ض يف حد ذاته يف هذا امل�شهد ذي الإ�ضاءة امل�سرحية يحملنا
على الإن�صات حلوار خا�ص مبهم بينهم ،فكل منهم له �أ�سطورة يحكيها
وتداعيهم م ًعا متزامنني ،ي�ستح�ضر تلك الأ�ساطري م ًعا فنن�سحب معه
حلالة خا�صة من الإجنذاب نحو املا�ضي والإن�صات حلكاياته.
وقد قام الفنان باملعاجلة اللونية وامللم�سية لذلك امل�ستطيل ،بحيث
يحمل حالة �شكلية ذات طابع تراكمي يوحي بالقدم ينا�سب العنا�صر
املر�سومة ،والتي ر�سم الفنان حتت كل منها ظ ًال مت�ص ًال متعدد الألوان،
وحرك اللون الأزرق يف بع�ض التماثيل والظل الأزرق لبع�ضها لتتحول
لبقع لونية تنغم جممل العمل الذي غلبت عليه الألوان الرتابية ،وقد
قام الفنان بعمل �إ�ضاءة عك�سية يف خلفية ال�شكل تتدرج من الداكن يف
املقدمة �إىل الأفتح يف الأ�شكال من خالل م�ستطيل مائل م�ضيئ يقوم
بدوره الت�صميمي �أعلى اخللفية ،بينما ي�أتي م�صدر ال�ضوء يف مقدمة
متدرجا يف اخلفوت نحو عمق ال�صورة ،ويف لعبة ظلية �أخرى
ال�صورة
ً
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يدخل الفنان فوق امل�ستطيل الأ�سا�سي الذي يحمل
الأ�شكال النحتية فيك�سر بذلك رتابة امتداد
امل�ستطيل .وقد كان هذا التناول من الفنان لفكرة
العمل طري ًفا على ب�ساطته ،يعود به الفنان للتلوين
والر�سم املبا�شر على ال�سطح ،بعد مرحلة من
التجارب يف فن الكوالج الذي ان�شغل به كتقنية يف
جمموع �أعماله الأخرية.
�أما العمل الثاين للفنان عادل م�صطفى فيبدو ك�شقفة حجرية نحت
ن�صا من ال�شعر العامي لوالده ال�شاعر حممد م�صطفى ال�صعيدي،
فوقها ً
يقول الن�ص:
بحب فيكي يا بلد ابن البلد
اللي اتولد واتربى يف ح�ضنك يا نيل
زيك �أ�صيل من �صغر �سنه علمه كتاب الزمن
مي�شي مايرجع�ش لورى مهما جرى
وال يحني �ضهره لغري رب الورى
والآه ما تطلع �إال لو قلبه اجنرح
�صابر وزارع م الأمل فدادين
تعرفه من �ألف واحد لو تاهت العناوين
ير�صع الن�ص جمموعة من التمائيل امل�صرية القدمية و�ضعها الفنان
يف تناول ي�شبه النحت البارز "الريلييف" لتت�سق مع فكرة الكتابات
الغائرة التي برع عادل يف تناولها يف عدة �أعمال �سابقة جتمع بني
جمال احلرف العربي والر�سالة حاملة احلكمة ال�شعبية لن�ص بالعامية
وبني اال�ستمتاع بالأداء الت�صويري.
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عالء عوض مصر

طلعة املحمل
الفنان

عالء عو�ض من الفنانني املهتمني بالرتاث الإن�ساين الذي ا�ستح�ضره يف العديد من
مزجا متواف ًقا بني
�أعماله اجلدارية التي متيز بها ،وقد قدم يف عمليه بال�سمبوزيوم ً
ثالثة روافد وهي الفن ال�شعبي وامل�صري القدمي والإ�سالمي.
فالعمل الأول للفنان يذكرنا بطق�س احتفالية �شعبية ابتكرها امل�صريون عرفت با�سم "طلعة
املحمل" ..وهو املوكب الذي كان يحمل ك�سوة الكعبة امل�شرفة وينقلها من القاهرة �إىل مكة املكرمة،
حيث كان امل�صريون يخرجون يف مظاهرات احتفالية متتد بطول خط �سري قافلة املحمل املُحملة
بالك�سوة ،وكانت الك�سوة تحُ مل �إىل الكعبة بعد ت�صنيعها يف دار الك�سوة بالقاهرة ،وذلك قبل مو�سم
احلج ،وكان املحمل يطوف يف �أحياء و�شوارع م�صر القدمية مع الرق�ص باخليول وعزف فرق الطبول
واملزامري واملو�سيقى ،وتالوة الأذكار على طول الطرق التي تقطعها القافلة.
�صور عالء ذلك امل�شهد ال�شعبي ب�أ�سلوب ت�سطيحي جنده يف ال�شخو�ص ،واخليول التي اعتمد
يف �صياغة عالقتها ببع�ضها مكان ًيا على اختالف درجة اللون �أ�سوة بالت�صوير امل�صري من خالل
جمموعات مرتاكبة وم�صطفة ب�شكل يوحى بتكد�سها وجمعها يف كتلة �شبه مثلثة ذات خلفية
برتقالية اللون ،مع تنويع يف اجتاه حركة وجوه ال�شخو�ص واحليوانات ،بينما لون الفنان خلفية
امل�شهد باللون الأزرق الذي تخرتقه الألوية والأعالم والع�صي يف خطوط مت�شابكة.
أثرا يف ت�صوير ال�شخو�ص بو�ضعيات الفن امل�صري القدمي
ويف العمل الثاين جند الفنان �أكرث ت� ً
التي جتمع بني و�ضعية املواجهة والو�ضعية اجلانبية ،و� ً
أي�ضا ب�صياغة �شخ�صيات العازفات يف
الت�صوير امل�صري القدمي وجمع بني ذلك الت�أثر وبني ت�أثر �شعبي يف الزي ،و� ً
أي�ضا يف ت�صوير احل�صان
املجنح ال�شبيه بالرباق الذي �صورته الر�سوم ال�شعبية واملنمنمات الإ�سالمية .ارتكن الت�صوير على
فكرة ال�سجالت امل�صرية القدمية من حيث ت�صفيف العنا�صر على م�ستويني �أفقيني ميني العمل،
بينما ينفتح العمل ي�سا ًرا على م�شهد لثالث بقرات تذكرنا بت�صاوير �سقارة ،خا�صة يف التفاتة
�إحدى البقرات لك�سر رتابة االنتظام وتظهر مفردات امل�شهد على خلفية ملونة بدرجات الأزرق التي
تخرتقها بع�ض مل�سات اللون الدافئة .وبذلك يقدم عالء م�شاهد ذات ميل تراثي متعدد الروافد.
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على سعيد مصر

ت�صوير الفراغ مبفهوم م�صري قدمي
وضح

يف جتربة الفنان علي �سعيد
ت�صوير حجرة ت�ضم �أ�شياء عديدة �أن يلج�أ �إىل
الت�أثر باملفردات واحللول
الإ�سقاطات الهند�سية ليعرب بها عن الأ�شياء
الت�شكيلية للت�صوير امل�صري القدمي ،ففي عمله
املختلفة التي ت�ضمها احلجرة وعن التقا�سيم
الأول ي�ستح�ضر مو�ضوع ًا طاملا تناوله الفن امل�صري
املعمارية لتلك احلجرة .وكانت هذه الإ�سقاطات
القدمي وهو الربكة التي حتف بها الأ�شجار ،
تتم يف تن�سيق تكوينى يجمع بني الأفقى منها
�أ�شهرها ذلك الذي ي�صور بركة (ناخت) وحولها
واجلانبى والوجهي على ح�سب العنا�صر امل�صورة
تنمو الأ�شجار ا�ستخدم فيها امل�صور ما ا�صطلح
ومكانها من ال�صورة� ،سواء كان الهدف للرمز �أم
عليه مب�سمى املنظور الإ�شعاعى (Perspective
ا�ستجابة لغر�ض �سحري .وظهر ذلك يف عدة �أعمال
 )Rayonnanteك�أحد الو�سائل ملعاجلة الأبعاد املكانية .فنجده يف يف اجلداريات امل�صرية التي ت�صور مو�ضوع الربكة التي متتلئ بال�سمك
عمله قد �أ�ضجع الأ�شجار يف اجتاهات مت�ضادة متثل املنظور الإ�شعاعى ،وطيور املاء وحتف بها الأ�شجار ،وكذلك املو�ضوعات التي ت�صور الأ�سماك
ربا عن حركتها يف املياه ذات اخلطوط املتعرجة.
لأنه اكتفى ب�إدارة كل �شجرة من حمورها بزاوية قدرها  90درجة دون من م�سقط ر�أ�سي مع ً
�أن ينتزعها من مكانها ويجعلها يف مكان �آخر ،ثم يديرها بعد تثبيتها يف
حمورها اجلديد لتتخذ االجتاه نف�سه للأ�شجار املقابلة ،كما �أن امل�صور وقد ا�ستعان الفنان على �سعيد بهذه املفاهيم يف تناول الفراغ يف
�أ�ضجع الأ�شجار يف زوايا الربكة ال�سفلية بحيث تظهر يف اجتاه طرف عمله ،ويف �أعلى العمل يظهر خط طيفي متعدد الألوان تخرتقه
الزوايا متو�سطة بني الو�ضع الأفقى والو�ضع الر�أ�سى� .إال �أن الفنان قد الطيور املحلقة ،وغلب على امل�شهد �إ�ضاءة هادئة ارتفعت نربتها ب�شكل
حذف احلد العلوي مل�ستطيل احلو�ض ليخرج منه طائران يف طريقهما خا�ص حول الربكة .بينما يتناول على �سعيد يف عمله الثاين �إحدى
ال�شخ�صيات امللكية �أم�سكت ب�صوجلان وازدان �صدرها بقالدة مزخرفة
للتحليق ب�أ�سلوب امل�صور امل�صري.
رداء �أبي�ض مزدا ًنا يف �أحد جانبيه بنقو�ش
ال�سفلي
�شقه
يف
يرتدي
ً
كذلك ا�ستعان الفنان بخا�صية ميزت الت�صوير امل�صري القدمي ،وهي م�صرية قدمية ويظهر يف خلفية ال�شخ�صية ر�سم خطي م�ضيء ل�شكل
اجلمع بني امل�سقطني الأفقى والر�أ�سى يف عمل فني واحد ،حيث ا�ستخدم الهرم ،الرمز الأهم للفن امل�صري ،وفوق قمة الهرم �شكل ملون مربع
الفن امل�صري القدمي امل�سقطني الأفقى والر�أٍ�سى مع رغبة منه يف �إبراز ملون ميثل �أحد بيوت القرنة القدمية التي كانت هي املعامل الب�صري
احلقيقة املادية من جميع �أوجهها .وكانت طريقة امل�صور امل�صري يف الثاين يف امل�شهد ،حيث �صنع منها الفنان �شريحة �أفقية متعددة الألوان.
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عمر علي العراق

لعبة الرمز
مولع

ريا على فكرة الرمز وتف�سرياته النف�سية ،ويرى �إمكانية
بالرموز ،يذكر �أنه ا�شتغل كث ً
�إحالة الرموز املر�سومة على املعابد امل�صرية القدمية لتف�سريات نف�سية ،وقد قام
الفنان با�ستح�ضار جمموعة من الرموز التي قدمها يف عمله بال�سمبوزيوم ،ففي �أحد الأعمال جنده
يق�سم العمل ل�سماء من الأ�صفر الذهبي والأر�ض الداكنة ،ويت�صدر امل�شهد �شخ�ص باللون الأحمر رمز
العاطفة وقوة احلياة ،يذكرنا ب�شخو�ص �سمري رافع ،ويحتل مكان العقل مفتاح احلياة رمز الوالدة
وبزوغ احلياة� ،أول تعويذة قدمها "حتوت" �إله احلكمة �إىل الب�شر ،ورمبا لذلك جعل مو�ضعه هو
العقل ،يف حني جند يف ال�سماء ال�صفراء م�شهدً ا يو�ضح �إختاتون ي�صلي لأتون �إله ال�شم�س الذي يبعث
�أ�شعته لتمد الأر�ض باحلياة ،بينا يطري �أعلى ي�سار اللوحة طائر معالج بخطوط مب�سطة ،الطائر
هو الآخر رمز لتخل�ص الروح من عبودية الأر�ض كما يقول عامل الأ�ساطري الكبري جوزيف كامبل،
وبالتايل فهذا النزوع �إىل احلرية لي�س �أكرث من ابتعاد عن العالمَ الأر�ضي املليء باملتاعب.
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فاسيليكي فالشوياني اليونان

ذاكرة طفلة
تقوم

الفنانة ب�صياغة عامل خمتلط من الكائنات واملفردات التي متزج فيها بني مفردات
الأق�صر ،كما �شاهدتها ،وبني مفردات من بيئتها اليونانية ،وتخلط بني االحتفاالت
ال�شعبية يف م�صر ونظريتها يف بلدتها اليونان ،وذلك بح�س طفوىل فطري ت�أثرت فيه بالفرتة
الطويلة التي كانت تدر�س فيها الر�سم للأطفال ،فف�ضاء ال�صورة عندها قابل للإ�ضافة والتجزئة
بحيث ي�صبح كل جزء فيها عاملًا م�ستق ًال بكائناته ومنظوره اخلا�ص ،وما نراه من �صورة نهائية هو
ح�صيلة لتلك العوامل جمتمعة متجاورة .يف العمل الأول ت�صور الفنانة امر�أة ت�ستقل قار ًبا ،القارب
يتخذ �شكل مراكب ال�شم�س ويقف فوقها طائران ومتيل بجوارهما �شي�شة حتتل طرف املركب ،تعلوها
يد رجل حتمل مب�سم ال�شي�شة ،بينما ت�شغل الفراغات بني املفردات مبقاطع من م�شاهد طبيعية
تربط تفا�صيل اللوحة.
ً
بينما يدخل العمل التايل يف منطقة �أكرث تخييال� ،إذ يت�صدر مقدمته م�شهد للعربة املك�شوفة
التي ي�ستقلها الزائرون يف طريقهم لوادي امللوك ،مع ن�سج مل�شهد مفتوح على طريق الوادي بجباله
على اجلانبني ،على ميني ال�صورة ي�صطف ر�أ�س ًيا على �سلم متجه لأعلى بنتان يتبعهما �صبي يف زي
�شعبي يوناين ،وعلى اجلانب الأي�سر ب�شكل ر�أ�سي متتابع لأعلى نرى طائرين �أ�شبه بالطيور املر�سومة
على مقابر الفن امل�صري القدمي ،ثم راق�ص تنورة ،ثم مدخ ًال للبار املف�ضل عند الفنانة باليونان،
بينما يحتل �أعلى العمل جمتز�أ �شبه دائري يطل على م�شهد طبيعي من بيئة الفنانة ،يحتله �صف
من فرقة مو�سيقية �شعبية وبع�ض املنازل ذات طراز �أوربي ونحالت تطري ،بالإ�ضافة ل�شكل ال�شم�س
وبع�ض الأ�شجار .هذه امل�شاهد التي تتبع اخليال يف ت�أليفها تعطينا حم�صلة لعوامل غرائبية من �صنع
الفنانة طفولية الطابع.
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كالوديا إليانور جيل ألمانيا

الراحلة خلف ال�شم�س
شغفت

كالوديا بدفء ال�شم�س امل�صرية التي غريت مزاجها
اللوين ،و�أنبتت يف �أ�سطحها امل�ضيئة �أهم �أيقونات
الفن امل�صري القدمي :اجلعران ومفتاح احلياة ،وقد ا�ستبطنت تلك
املفردات لتدخل معها يف حكاياتها التي ت�سردها على �سطوح خ�شنة
مت�شققة مت�صدعة تبنيها با�ستمتاع خا�ص ،ورمبا ترى �أنها الأمثل حلمل
احلكايات وك�شف �أثر الزمن الذي ي�ضفي على ال�سطوح واجلدران نف�س
ما ي�ضفيه على النفو�س والقلوب .وقد �أكد تلك الر�ؤية عند الفنانة
م�شاهدتها للمعابد واجلدران القدمية بالأق�صر ،خا�صة يف بقايا
الر�سوم التي ت�آكلت بفعل الزمن ـ كما تروي الفنانة ـ حتى �أنها ترى �أن
�إحدى لوحتيها بت�أثري معبد الأق�صر والأخرى بت�أثري معبد الكرنك،
حيث كانت تريد يف البداية �أن ت�صور معبدً ا لكنها عدلت الفكرة لتتطور
ل�صالح عن�صري اجلعران ومفتاح احلياة بالت�ضافر مع رمزها ال�شخ�صي
الذي د�أبت على تناوله يف �أعمالها وهو "ال�سلم".

ب�صري غام�ض ت�صبح معه الت�شققات والت�صدعات واخلطوط والأ�شكال
الناجتة عنها عنا�صر جديدة يف حد ذاتها.
يف �أحد عمليها املنجزين يف �سمبوزيوم الأق�صر يظهر اجلعران ،ذلك
وحمِل بالرموز يف م�صر القدمية ،و�أطلق عليه قدماء
الكائن الذي قد�س ُ
پـرر .وعندما بد أ� ظهور الكتابة ا�ستُخدمت �صورته
امل�صريني ا�سم خِ ِ
لكتابة كلمة معقدة هي الفعل خرب مبعنى (ي�أتي �إىل الوجود) ،ثم �صار
مبعنى (يكون) �أو (ي�صري) كما كانوا يحملونها كتمائم واقية من ال�شر،
�إذ كانوا يعتقدون �أن تلك احل�شرة جتدد نف�سها بنف�سها .وقد �شابه
امل�صري القدمي بني �إله ال�شم�س رع وبني تلك اخلنف�ساء ذات الكرة،
تكورها وجترها خلفها ،وتختفي بها يف الرمال ثم تظهر وك�أنها خلق
جديد باختفاء ال�شم�س �أثناء الليل وظهورها من جديد يف ال�صباح.
فكان امل�صري القدمي ميثل رع يف النهار بقر�ص ال�شم�س ،وميثله يف �شكل
اجلعران يف الليل.

تقول الفنانة "مل �أكن �أعمل بتلك الألوان ال�ساخنة امل�شرقة ،كنت
�أعمل بالألوان الداكنة لكن مبجرد ح�ضوري للرب الغربي �شاهدت كل
الأ�شياء ملونة م�ضيئة حتى املالب�س كانت ملونة ت�ضوي بانعكا�سات
ال�ضوء� ،أنظر حوىل و�أفكر ما ميكنني �أن �أر�سم ،و�أثناء مروري ر�أيت
�أحبال الغ�سيل تلتمع ب�ألوان املالب�س الزاهية فقررت �أن �أر�سم حياة
امل�صريني العاديني ولي�س حياة امللوك ،احتفظت فقط برمز مفتاح
احلياة لأنه رمز �سابق على حالة عظمة الفراعنة".

وي�شهد عمل كالوديا ثالث مراحل لنمو وظهور للجعران :اجلعران
الأزرق ثم اجلعران "الفو�شيا" ثم اجلعران الأزرق املجنح الذي تعتربه
�أقوى ما يف العمل معربة عن رغبته التي هزمت يف التحليق ،تتو�سط
اجلعارين الثالثة هيئة حمراء متثل بالن�سبة للفنانة �شجرة احلياة.
يتواتر � ً
أي�ضا �إىل العملني �شكل ال�سلم اخل�شبي املعالج بخطوط ب�سيطة،
وهو عند الفنانة يرمز حلياتها ،فعليها طوال الوقت �أن تت�سلق على �سلم
غري ثابت وهو ما يجعلها تقف دائ ًما على حد التوتر.
بينما ميثل "مفتاح احلياة" بطل العمل الثاين ،رمبا املفتاح كرمز
لبداية البحث واال�ستك�شاف �أو مب�ضمونه امل�صري القدمي "عنخ" بكل
خ�صبه وزخمه ،وباعتباره �أول تعويذة يف املعتقدات امل�صرية كان قد
قدمها الإله امل�صري القدمي "حتوت" �إله احلكمة �إىل الب�شر ،مما �أكد
االعتقاد ب�أنه رمز كوين غري ب�شري له ارتباط بالآلهة التي متنح
احلياة واخللود والقوة اخلارقة.

ويف �أعمال كالوديا جند �أن عنا�صرها مطمو�سة يف امل�سطح
الت�صويري وي�صعب اكت�شافها �إال بالتدقيق؛ فمتعة تفجري اللون ولعبة
امللم�س ون�سجه يف ثنايا طبقات الأداء تفوق عند الفنانة متعة الر�سم،
وت�أكيد العنا�صر وحتقيق ا�ستقاللها املادي فوق امل�سطح الذي يبدو وك�أنه
يف حالة من التحلل الغام�ض تذوب فيه العنا�صر لتدخل يف انطباع
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كوستين براتينيو رومانيا

متعة التجريب
يمارس

ريا بفرحة الك�شف وما تقدمه من
كو�ستني الفن مبتعة حقيقية ،وي�ستح�ضر كث ً
حلول وهيئات وعنا�صر غري متوقعة ،هو ي�ستعني بب�صمات الأ�شياء وت�أثريات
املفار�ش املزخرفة و�أحيا ًنا الفوتوغرافيا وما ينتجه تداخلها جمتمعة من ت�آلفات �شكلية ،وما توحيه
من عنا�صر ي�ضيفها بفر�شاته ،هذا بالإ�ضافة لطبقات لونية �شفافة مرتاكبة تغيب فيها العنا�صر
وي�ضيع تنافرها ،فت�صبح يف هيئة واحدة مت�صلة ن�ستك�شف من خاللها عمائر ون�ساء وحيوانات
و�شجريات تخرج من خالل هذا احللم الأثريي املختلط خمتزل اللون ،البعيد عن التحقق الواقعي.
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ماريا موراتو أسبانيا

م�شاهد بال ب�شر
تقدم

ماريا موراتو يف عمليها بال�سمبوزيوم م�شهدين طبيعيني من الأق�صر بح�س �أوربي
وا�ضح مل ت�ستطع �أن متحوه تلك اجلبال وردية اللون ،وال النخيالت املتناثرة يف
امل�شهد التي ر�سمتها الفنانة ،فهي تر�سم امل�شاهد ب�أداء ا�صطالحي ت�ستح�ضر فيه منظرها املف�ضل
الذي قدمته يف العديد من امل�شاهد ال�سابقة .ويف م�شاهدها تقدم طبيعة مغ�سولة منظمة �أجرت
وهدوءا و�أخلتها من الب�شر ،ويف هذا تقول الفنانة:
نوعا من التحوير اخلا�ص ف�أك�سبتها �سكينة
عليها ً
ً
"يتيح يل ر�سم املنظر �أن �أبني الفراغ وهذا ي�شعرين بالأمان� ،أحاول �أن �أخلق واق ًعا افرتا�ض ًيا خال ًيا
من الب�شر".
م�شاهد ماريا هي م�شاهد موحية �صامتة خالية من ال�ضجيج ،رمبا تكون هي العامل كما حتب
الفنانة �أن يكون .امل�شاهد م�صورة مبنظور علوي �أتاح لها �أن تفرد عرب م�ستويات �أفقية متداخلة
�صورة �أكرث �شمولية ،فرنى �أحد امل�شاهد ي�ضم جمموعة من منازل القرنة القدمية يف الرب الغربي� ،إال
�أن الفنانة قد خل�صتها من طابعها الع�ضوي املزروع يف قلب اجلبل لتحولها ملكعبات منتظمة من �ألوان
م�سطحة متجاورة متعددة االجتاهات يف و�سط ما ي�شبه املوج اجلبلي ،تعلوها كتل جبلية ملخ�صة
تبدو ُ
كال�شقف البارزة ب�إ�ضاءة عامة هادئة و�ألوان "با�ستيلية" الدرجة.
بينما يخلو امل�شهد الثاين من البيوت لتحل حملها �شريحة من اخل�ضرة التي ينبت فوقها النخيل،
ويتخذ امل�شهد مظهر اله�ضاب املتداخلة ال�سابحة يف هدوء حامل .الفنانة يف امل�شهدين �أعادت �صياغة
الطبيعة بح�س ت�صويري خا�ص يختزل الب�شر من امل�شهد ،ويقدم طبيعة هادئة �صافية بال �ضجيج.
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محمود حامد مصر

اخناتون ي�سكن الدائرة

تستند

التجربة الت�صويرية للفنان
حممود حامد ب�شكل عام �إىل
املوروث ال�شعبي امل�صري ،الكتابات والنقو�ش والرموز
واجلدران القدمية ،ويعترب �أن املوروث ــ على حد
قوله ــ حمفور يف الوجدان مثلما يحفر هو الرموز
والكتابات الت�صويرية على م�سطحاته ..لذا هو
يعد �أ�سطحه الت�صويرية لتكون مهي�أة حلمل تلك
املفردات ،من هنا يعد الفنان �سطوحه بعجائن تتيح له �أن يك�سبها مظهر
ربا �أن
القِدم لي�ستطيع �أن ينق�ش فوقها ما �شاء من نقو�ش وكتابات معت ً
اجلدران هي �أر�شيف الذاكرة.
كان البطل الأول يف العملني اللذين قدمهما الفنان بال�سمبوزيوم هو
وجه �إخناتون حاد املالمح ،املبالغ يف ا�ستطالته ،يت�صدر امل�شهد امل�صور،
ً
حماطا بدائرة من نف�س اللون القامت مع
يف �أحد الأعمال يبدو داك ًنا
مل�سة م�ضيئة بالورق الذهبي الالمع ،وقد نق�شت على اجلبهة ر�سوم
غائرة كالتي نراها يف كتب ال�سحر ال�شعبي القدمية ،ميتزج الوجه حاد
املالمح مع خلفيته الدائرية امل�شغولة هي الأخرى بالنقو�ش الغائرة،
وهنا ميزج الفنان الفن ال�شعبي بامل�صري القدمي وقد جمع بينهما
اخليط الأ�سطورى الذي ت�سرب �إىل "الذاكرة اجلمعية" �أو الالوعي
اجلمعي الذي �أ�شار له كارل يوجن ،ليدلل على ذلك اجلزء من الالوعي
لدى ال�شخ�ص ،والذي ي�شرتكان فيه مع جميع الب�شر يف مقابل الالوعي
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الذاتي الذي يكون خمتل ًفا عند كل فرد .من هنا
ف�إن الالوعي اجلمعي يحتوي �أ�شكا ًال �أو رمو ًزا
نتوارثها دون �أن ندري ،وهنا ت�صبح الأ�سطورة هي
الوعاء احلامل لالوعى اجلمعي لدى اجلماعة
الإن�سانية كلها .وال ن�ستطيع هنا جتاهل رمزية
الدائرة التي كانت يف م�صر القدمية ً
رمزا
لالنهائية واخللود والكمال ووحدة احلياة .وقد
�صاغ الفنان ذلك امل�شهد على خلفية م�سطحة خالية من �أي عالمات
مكانية مما �أعطى عمله مكا ًنا غري حمدد وزم ًنا غري حمدد.
ويف عمله الثاين جند وجهني � ً
أي�ضا مبالمح �إخناتونية ب�سمرة داكنة
ظهرت ك�أننا نراها ب�شكل ظلي "�سيلويت" �أكده الفنان بهالة من الأبي�ض
حتيط بالوجهني على خلفية من الأزرق الفاحت ك�أنها �سماء حتيط
بهما ،بينما جند �أعلى العمل م�ساحة تبدو كمقطع من دائرة يتو�سطها
مربع حماط بدائرة ظلية �أ�صغر وقد كانت عالمتا (املربع والدائرة)
حمملتني مبدلوالت رمزية عرب التاريخ الإن�ساين تتعلق بوحدة الكون
والعامل والإن�سان.
وقد ظهر رمز املربع والدائرة مرا ًرا يف الرتاث الديني وال�شعبي
والأ�ساطري ،فاملربع ي�شري �إىل احلقائق الروحية املطلقة ،وت�شري الدائرة
�إىل الالنهائية والكمال ،كذلك فهي رمز للنف�س كما و�صفها �أفالطون.
من هنا حقق الفنان جتاو ًبا بني ر�ؤيته الفنية ومفردات الفن امل�صري
ً
خمتلطا بح�س رمزي �شعبي ال تخطئه العني.
القدمي
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مهدية آل طالب السعودية

املر�أة حاملة اخلري
المرأة

يف �أعمال الفنانة مهدية �أبو طالب هي العن�صر الأهم الذي حملته مبا ت�شاء من
مفاهيم جمعت فيها بني الت�أثري امل�صري القدمي والت�أثري العربي ،والفنانة لها �شغف
خا�ص بامللم�س واهتمام بتحقيق ت�أثريات ب�صرية خمتلفة لإثراء �سطحها امل�صور ،فهي ت�ضيف عجائن
و�شرائح من �أوراق الذهب وق�صا�صات وت�أثريات للخط العربي .يف العمل الأول الذي قدمته الفنانة
يف ال�سمبوزيوم نرى امر�أة بجناح مفرد تت�صدر امل�شهد ،ترتدي قالدة فرعونية غري مكتملة ،وتزدان
ب�سوارت مذهبة ،ويغطي جان ًبا من ج�سدها غاللة من الأحرف العربية ،وهي تتمركز يف �شكل �شبه
دائري ،ويتخذ �أداء اللون �أ�سفل العمل �شك ًال قو�س ًيا ينا�سب اجتاه الدائرة ،وذك يف �صياغة توافقية
بني وجه املر�أة املعا�صر وزينتها الفرعونية واخلطوط العربية التي تتكامل معها .ويف العمل الثاين
للفنانة جندها ت�صور امر�أة ترتدي قالدة فرعونية ،وحتمل �سنبلة قمح ومفتاح احلياة ،يف تكثيف
لرمزين من رموز اخلري الوفري ،تعلوهما دائرة تنتظم داخلها حلقات من الأحرف العربية التي
ترتدد ب�إيقاع خافت خلف املر�أة امل�صورة .وتلون الفنانة اخللفية بلون فاحت من خالل مل�سات ت�ستدير
حول الدائرة .والفنانة �شغوفة باجلمع بني ت�أثريات التقنية املختلفة وبني �أكرث من م�صدر تراثي.
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موسى عمر سلطنة عمان

معلقات معا�صرة
تنتمي

جتربة عمر مو�سى ملا ميكننا ت�سميته بالت�صوير املركب� ،إذ ال يعتمد على مفهوم
الت�صوير التقليدي بالألوان على الأ�سطح امل�ستوية ،بل ي�ستخدم خامات غري
م�ألوفة يف تقدمي �أعماله املج�سمة ن�سب ًيا وهي "�أجولة من اخلي�ش" يقوم الفنان بطيها وتركيبها
يف ت�شكيالت طولية �شبيهة باملعلقات ،وهو هنا يخرج عن حدود اخلامات التقليدية ويعيد اكت�شاف
خامة لها وظيفة نفعية ليحولها حلياة �أخرى باختيارها لتكون حام ًال لإبداعاته ،وهو هنا ميزج
بني الت�صوير والكوالج ومعامالت النحت البارز من خالل هذا ال�سطح املج�سم ن�سب ًيا ،والذي يغطيه
بطبقة متكتلة من اللون تتيح له �إمكانية احلفر والتحزيز .ويف جتربة �سمبوزيوم الأق�صر يطرح
الفنان ر�ؤية ت�صويرية د�أب على تقدميها بتنويعات خمتلفة خالل جتربته الفنية ال�سابقة ،فيقيم
معلقتني ر�أ�سيتني ينق�ش عليهما جمموعة من الر�سوم والنقو�ش م�ستوحاة يف معظمها من الزخارف
املتواجدة يف الأزياء وامل�صنوعات التقليدية يف �سلطنة عمان ،مع ظهور ب�سيط للأقبية املعمارية
ال�شعبية ،باال�ضافة �إىل اخلطوط والأ�سهم وجمز�آت ملونة و�شىء من اخلط العربي.
وهو من خالل تلك الثنيات التي يكون بها الهيئة الإجمالية لل�شكل يحوله ملجموعة من ال�شرائح
امللونة غري املنتظمة ،يعمل عليها بح�س يجمع بني التناول امللون لبع�ض الأ�سطح وبني الزخارف وبني
الإيقاعات اخلطية وامللم�سية التي تن�سج يف جممله قطعة فنية �شعبية ذات نكهة معا�صرة حتتوي
فكرة اجلزء املتكامل الذي يحقق وجودًا خمتل ًفا يف هذه الهيئة الكلية التي ت�صلح لأن تكون �أيقونة
�شعبية حديثة.
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مي رفقي مصر

اجلمال غري املكتمل
تتميز

�أعمال مي رفقي باحليوية الفائقة
�شك يف �أن مي من امل�صورين الذين يف�ضلون ترك �آثار
�أيديهم ،والك�شف عن مل�سة اللون ال�شفاف باعتبارها
التي تنبع من عدم حر�صها على
همزة الو�صل بني انفعالها الأدائي وم�سطح العمل
الت�أنق املفرط الذي يف�سد عفوية العمل ،فهي
الفني .وتقتن�ص فوق امل�سطح بع�ض اخلطوط التي
حتر�ص على براءة االلتقاء الأول بال�صورة
ت�صور �أ�شكا ًال منتقاة ب�صورة ب�سيطة ،ففي عملها
لتحتفظ بح�س "اال�سكت�ش" ،ويردنا هذا ملا �أكده
ً
جال�سا وقد عقد يديه حول
ال
رج
مي
ت�صور
أول
ل
ا
اهنزفايج على �أهمية الدور الذي تلعبه التكوينات
ً
الفرعية لال�شعور يف الفن .فالعنا�صر ال�شكلية التلقائية يف العمل الفني ،ركبته م�صو ًرا مبجموعة موحية من درجات البني الفاحت ال�شفاف،
والتي قد ينجم عنها انطباع بالفو�ضى والع�شوائية ،يكون لها مظهر خادع وتت�أكد كتلة ج�سده ببع�ض اخلطوط ال�سريعة احلمراء.
لدي ب�شكل �شخ�صي حالة جب �إله الأر�ض عند
حيث �أنها ت�شتمل على نظام خفي يتبع بع�ض الأنظمة اجلمالية ،ويحتاج
الرجل ا�ستدعى َّ
�إىل ح�سا�سية خا�صة لك�شفه .وال ميكن فهمه من خالل الر�ؤية احل�سية امل�صريني القدماء ،ويتمثل يف �صورة رجل لونه �أخ�ضر ،ودائ ًما ما يظهر
م�ستلق ًيا على الأر�ض وتعلوه نوت باعتبارها ال�سماء .وجب هو امل�س�ؤول
الب�صرية العادية.
عن كل ما يحدث على الأر�ض ،بداية من �إنبات الزرع وحتى الزالزل
�إن خطوط الفنان التلقائية املليئة باخللط والفو�ضى تعد (يف ر�أي والفي�ضانات ،وكان لدى امل�صريني القدماء اعتقاد طفويل ب�أن �ضحكات
ً
متييزا لل�شخ�صية من الأ�شكال املتعمدة املق�صودة كبرية جب هي التي ت�سبب الزالزل ،و�أن عطفه ورحمته يجعالن الأرا�ضي تنبت
اهنزفايج) �أكرث
امل�ساحة ،وهي ت�سمح للخبري الفني ب�أن يحدد �صاحب اللوحة بطريقة بالزرع ..يف خلفية العمل تظهر م�ساحة من الأزرق ال�شفاف ال�سائل،
�أكرث فائدة من درا�سة التكوينات املق�صودة لذاتها ،والتي تبدو �أكرث وقد تركته الفنانة �سيا ًال ينتهي بخطوط ت�صل لأطراف الرجل،
ريا عن يزدان الأزرق بنجوم بي�ضاء تذكرنا بت�صوير ال�سموات يف �أ�سقف املقابر
اهمية ،وذلك لأن هذه اخلطوط الع�شوائية يف ر�أيه �أعمق تعب ً
مكنونات الال�شعور .لهذا النظام اخلفي تنتمي جتربة مي رفقي ،وهي امل�صرية ،بينما ي�شارك الرجل بطولة العمل �أ�شكال مب�سطة لزهرة
ت�ستخدم الألوان ال�شفافة ال�سيالة التي يظهر معها ملم�س الفر�شاة اللوت�س تقف يف خلفية من خطوط متعرجة حتاكي حركة املياه ،كما
واجتاهاتها وحركتها على امل�سطح ،والتي ينجم عن تراكبها وتالقيها �صورها امل�صري القدمي الذي قد�س هذه الزهرة باعتبارها ً
رمزا للخلق،
حالة ت�صويرية حتفل بجماليات اللم�سة من منطلق �أقره جان برتليمي وكانت زنابق النيل املقد�سة تقدم كقرابني خالل ال�شعائر اجلنائزية.
والعمل الثاين غلب عليه الأزرق فتحول �إىل �سماء من اللم�سات
يف كتابه "بحث يف علم اجلمال"� ،إنه يف (اللوحة امل�صورة بالألوان ال
تعتمد القيمة واللون على خ�صائ�ص وعالقات العنا�صر التي تكونها الزرقاء ال�شفافة املتداخلة ،تخرج من منت�صفها جمموعة من النجوم
فح�سب ،بل �إنها تعتمد على الطريقة التي و�ضعت بها� ،أي على اللم�سات ،امل�صورة بالت�أثري الإ�سالمي ،يف خلفياتها جمموعة من النجوم امل�صورة
فاللم�سة هي ال�شىء الذي ي�سمح لليد بتو�صيل حياة الفكرة �إىل املو�ضوع بالت�أثري امل�صري القدمي ،حيث كانت �أ�سقف املقابر امل�صرية الفدمية
عن طريق الأداة ،وبف�ضل اللم�سة تهتز اللوحة �أحيا ًنا ،و�أحيا ًنا �أخرى مزينة بالنجوم خا�صة يف خلفيات الإلهة نوت �إلهة ال�سماء ،فقد كان
ت�سطع ،و�أحيا ًنا ثالثة تظهر كما لو كانت قد ر�سمت بخمرية غام�ضة ،وال للنجوم رمزية خا�صة عند امل�صري القدمي ،حيث ت�شري للعامل الآخر.
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ميروسالفا ترويكانوفيتش مقدونيا

التجريد بح�س �أنثوي

تبني

الفنانة عملها الفني بلم�سات لونية
عري�ضة تكون كتلة من اللون
الأحمر خمتلف الدرجات املحاط بثالث م�ساحات
رمادية هي التي �أوحت بكتلة الأحمر حيث ت�ضع
�سياجا حول تفجره واعتماالته ،وت�ضبط بناء
ً
اللوحة ب�صر ًيا ،بالإ�ضافة لبقعتني نقي�ضتني من
الربتقايل والأزرق على جانبي اللوحة ،وجمموعة
من اخلطوط بع�ضها بالقلم الر�صا�ص وبع�ضها ناجتة عن التخطيط
فوق اللون قبل جفافه ،الالفت �أن الفنانة قامت بتطيعم هذا البناء
التجريدي بقطع من الدانتيل املفرغ الأ�سود والأبي�ض ،مما خلق مفارقة
غريبة يف ال�شكل ،كما �أنها �أ�ضافت �شكل جم�سم ملفتاح احلياة� ،أذكر �أن
�صاحب �أحد م�صانع البولي�سرت كان قد �أهداه ملجموعة الفنانني عند
زيارة امل�صنع يف اجلوالت امليدانية لهم قبل بداية العمل.
�إن تر�صيع البناء التجريدي بتلك املفردات الواقعية على
نوعا من الإثارة ال�شكلية ،ويرجع قبوله
مفاج�أته جاء مقبو ًال وخلق ً
لذكاء الفنانة يف اختيارها ملكان املفردات ولونها يف �سياق العمل،
ح�سا
وبالإ�ضافة للطرافة ال�شكلية فقد منحت تلك املفردات للعمل ً
�إن�سان ًيا وعاطف ًيا مبا قد حتركه من طبقة ذكريات مرتبطة بها ،وهذا ما
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ح�سا عاطف ًيا يخرجها عن وظيفتها
مينح الأ�شياء ً
الواقعية ويدخلها لعامل اللوحة ال�ساحر ب�أثر
وجداين جديد ،يت�أكد لنا هنا �أنه ال حدود فا�صلة
بني االجتاهات الفنية فيمكن الدمج بني التجريد
والواقع وبني الأداء الت�صويري امل�سطح والكوالج.
ويت�أكد ذلك التناول للفنانة يف عملها الثاين،
�إذ يقوم العمل على بنية جتريدية من م�سطحات
من الرماديات امللونة متيل �أحيا ًنا للدفء و�أحيا ًنا للربودة ،تنف�صل
وت�ستقل �أحيا ًنا وتندمج �أحيا ًنا �أخر مما يذكرنا باملرحلة التحليلية
لالجتاه التكعيبي ،وي�ستقر جعران �أزرق �صغري مل�صق فوق م�ستطيل
يف مقدمة العمل ،ثم ترتاكب امل�سطحات ومل�سات الأبي�ض والرمادي
مع دخول مفاجيء ميني اللوحة ل�شكل زخريف �شرقي يبدو كقطعة
من احلديد امل�شغول "الفريفورجيه" ،ثم تتناثر �شرائح من الأ�شكال
املزخرفة بح�ضور هادىء وتتطاير وردتان ،هذه التوليفة الغريبة
�أعطت التجريد عند الفنانة طاب ًعا �أكرث �إن�سانية و�أنثوية � ً
أي�ضا.
بالإ�ضافة ال�ستح�ضارها وتلقيها اجلميل لبع�ض عنا�صر املكان الذي
ريا وملأت �أوقات اللقاءات والزيارت امل�شرتكة
�سعدت بوجودها فيه كث ً
وروحا بهية.
للفنانني بهجة وح ًبا
ً
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ياسين حراز مصر

اخلبيئة
يقدم

يا�سني حراز يف ال�سمبوزيوم
عملني ميكننا ت�صنيفهما يف �إطار
امل�شهد وذلك مبجموعة لونية �أحادية من الألوان
الرتابية الدافئة التي بدت معها مفردات العمل
من �أر�ض و�سماء وبيوت ومتاثيل من طينة واحدة
يف عائلة لونية متجان�سة ،هي جمموعة �أقرب
للرتبة امل�صرية �أعطته امل�ساحة املنا�سبة لإحداث
تنويعات ظلية دافئة وحتقيق ح�سا�سية �ضوئية مرهفة .يف العمل
مو�ضوعا على �شريحة ظلية
الأول يت�صدر امل�شهد �أحد متثايل ممنون
ً
خافتة وقد عولج التمثال ب�أ�سلوب ال�سلويت الذي �أكدته م�ساحة خلفية
التمثال امل�ضيئة .هذا التمثال العمالق الذي حيكت حوله الأ�ساطري
هو �أحد متثالني �ضخمني ،مت �إن�شا�ؤهما حوايل  1350ق.م تخليدا
لذكرى (�أمنحتب الثالث)� ،أحد ملوك الأ�سرة الثامنة ع�شرة وقد �أطلق
الإغريق عليه ا�سم (ممنون) ت�شب ًها بالبطل الأ�سطوري (ممنون) الذي
ُقتل يف حروب طراودة وكان ينادي �أمه (�أيو�س) �إلهة الفجر كل �صباح،
فكانت تبكي عليه وكانت دموعها هي الندى.
يف القرن الأول قبل امليالد ،بعد حواىل  1300عام على �إن�شاء
التمثالني ،ت�صدعت بع�ض �أجزائهما وحدثت بالتمثال الأي�سر �شقوق.
وكان �إذا مر هواء ال�صباح يف تلك ال�شقوق امل�شبعة بالندى ُ�سمع له �أزير
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و�صفري ،مما حدا مب�ؤرخي اليونان القدمية ،الذين
زاروا م�صر يف القرن الأول قبل امليالد ،الزعم
ب�أن التمثال يغني مع �شروق ال�شم�س ،و�سجلوا
ً
كتابة على �ساق التمثال
هذه الظاهرة الغريبة
وقاعدته ،وكتبوا ق�صائد باليونانية عن ذلك.
تت�سق هذه اخللفية الأ�سطورية للتمثال مع
�سياق امل�شهد الذي قدمه الفنان يا�سني حراز الذي
يوحى ببعد ميتافيزيقي ،فهو ي�سبح يف �إ�ضاءة خا�صة ،وتتحول اجلبال
يف خلفيته �إىل �شخو�ص مرتا�صة �أ�شبه باملومياوات ،بينما تبدو بيوت
القرنة القدمية وقد نُحتت يف اجلبل ،ويبدو بع�ضها وك�أنه قد غا�ص
فيه ،بينما تبدو اخللفية ك�سحب �شفافة �أثريية احل�س تك�شف عن
خبيئة من التماثيل امل�صرية القدمية وقد انك�شفت �أجزا�ؤها العلوية
مما ي�ؤكد احلالة ال�سحرية للم�شهد.
وبنف�س احل�س يقدم الفنان م�شهده الثاين من خالل جمموعتني
لبيوت القرنة �أحدها �أ�سفل العمل والثاين يتكرر �أعاله ،وكل منهما يف
حالة حتقق خمتلف تعتمد على موقعه امل�سايف داخل العمل ،لكن يف
الإجمال ن�شعر �أننا �أمام كتلتني نحتيتني تف�صل بينهما م�ساحة �ضبابية
تنقلهما من واقعهما املادي لو�ضع انتقائي ينقل �إلينا عبق احلنني �إىل
املا�ضي.
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الفنانون المشاركون

Participant artists

8th Luxor International Painting Symposium

69

Ana Maria Laurent
Argentina
• She

participates in the “Alitalia for
Art” events from 1999 to 2003, in the
Spring Exhibitions organized by the
Roman Association of Modern Art
Galleries (ARGAM) in 2002, 2003,
2007 and 2011, in the editions of the
Sulmona Prize, where she achieved the
Purchase Prize for 2 consecutive years.
• In 2007 she won the Prize of the
City Museum of Novara and joined
the 53th Venice Bienniale Collateral
Events for Argentina.
• Among the most recent exhibitions
we quote the Museum of Palazzo
Venezia, the Crocetti Museum, the
Museum of San Salvatore in Lauro
in Rome,the Museum of Antiquities
in Old Jaffa, the Beit Hai’r Museum
in Tel Aviv, the Hengle Art Gallery in
Hangzhou, China.
• Ana Maria Laurent lives and
works between Buenos Aires and
Rome, her adopted city, where she is
known as an artist well representing
her country because of the strong
gestures of his painting, the strength
of his compositions, the richness of
his palette, the originality of its mixed
technique using the collage itself as a
colour and the energetic backgrounds
of his compositions, linked with cycles
of painting on different themes (the
tango, the race car, the woman, the
human body, the flowers, the bullfight
etc.) the most part of which related
to the culture of her native country,
Argentina.

أنا ماريا لوران

األرجنتين

•خرجت من �أكادميية الفنون اجلميله وانتقلت للعي�ش فى
 وعا�شت مبيالنوثم انتقلت اىل روما حيث،1989 ايطاليا فى عام
ا�ستطاعت �أن تطور �أ�سلوبها الفنى و�أثرت لوحاتها مبحتويات
.جديدة
•وبد�أت العمل فى ايطاليا فى قطاع الفنون اجلميله
.RAI فى جمال امل�سرح وال�سينما والتلفزيون االيطاىل
وا�ستخدمت ا�سلوب مزج جديد فى لوحتها الأوىل ومتيزت
وقامت1991 فى هذا الفن ويرجع تاريخ هذه اللوحه لعام
بعر�ض لوحاتها فى ايطاليا و�أملانيا والواليات املتحدة الأمريكية
وم�صر واملغرب وا�سرائيل وال�صني فى متاحف ر�سميه حيث
تنظمها وزارة اخلارجية وال�سفارة الأرجنتينية حيث كانت
ت�ستدعيها دائما فى كثري من املنا�سبات الر�سمية كممثلة
 وقد �شاركت فى فعاليات " �أليطاليا للفنون " من.لبلدها الأم
فى الربيع و�أقامت معر�ض نظمتها2003  اىل عام1999 عام
) فىARGAM ( اجلمعية الرومانية جلالريى الفن احلديث
 فى اال�صدارات رقم التا�سع2011  وعام،2007 ،2003 ،2002 عام
والع�شرين والثالثني والواحد والثالثني من جائزة �سوملونا حيث
 كما فازت.ح�صلت على جائزة ال�شراء ملدة عامني على التواىل
 والتحقت بالفعاليات امل�صاحبة،بجائزة متحف املدينة نوفارا
 ومن.لببيناىل فيني�سيا الثالث واخلم�سون من �أجل الأرجنتني
 ومتحف،�ضمن �أحدث املعار�ض نذكر متحف باالزوفيني�سيا
 ومتحف، ومتحف �سان �سالفاتور فى الوروفى روما،كرو�سيتى
 وجالريى هينجل للفنون فى،الأنتيكات فى جافا القدمية
.هاجنزوه بال�صني
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Ahmed Jarid
Morocco

أحمد جاريد

المغرب

• Born

on 1954, in Casablanca, Lives
and works in Casablanca&Benslimane.
• He worked as a Professor in
Professors’ Training Centre on 1981,
Philosophy teacher in 1985, and then
he became an Aesthetics teacher in
Casablanca’s Fine Arts School in 1998.
Devoted to the promotion of Art and
Culture in Morocco, he established
in 1998 the “Village Des Ateliers
d’Artistes Association” (AVAA). A
year later, he was nominated as an
advisor of the Minister of culture and
communication, then as a director of
the Minister of Culture cabinet until
2005. Participated in various individual
and collective expositions in Morocco
and abroad: Lyon, London, Marseille,
United Arab Emirates, Brasilia, Mexico,
Madrid, Brussels, Damascus, Cairo,
Alexandria, Kuwait, Teheran, Helsinki,
Berlin, Timbuktu, Oman, Manama,
Muscat Biennales in Alexandria,
Biennale Sharjah, Biennale in Kuwait,
Biennale in Tehran, Mahres-Tunisia
Festival, International Symposium of
the Mediterranean and the Middle
East. Al Asmakh Symposium, Doha.
• Last individual exposition: Boushahri
Art Gallery, Kuwait 2014.

•من مواليد  1954بالدار البي�ضاء ،يعي�ش وي�شتغل بني الدار
البي�ضاء وبن�سليمان.
•بعد درا�سته العليا بجامعة حممد اخلام�س بالرباط �سنة
ي ا�ستاذا لل�سيكوبيداغوجيا ثم للفل�سفة �سنة 1985
 ،1979عُ نِّ َ
وفيما بعد ُك ِّل َف ب�إلقاء درو�س يف علم اجلمال مبدر�سة الفنون
اجلميلة بالدار البي�ضاء.
•ك َّر�س ن�شاطه لإمناء الفن والثقافة باملغرب ف�أ�س�س �سنة
ي �سنة بعد ذلك
 1997جمعية قرية حمرتفات الفنانني ثم عُ نِّ َ
م�ست�شارا بوزارة الثقافة فمديرا لديوان وزير الثقافة واالت�صال
�إىل غاية .2005
•�أ�س�س رفقة حممد الأ�شعري وزير الثقافة املعر�ض الوطني
الكبري للفنون الت�شكيلية (  )GENAPمنذ  2004لعدة
دورات.
•ثم �أ�س�س جملة " ُز ّنار" للفن املعا�صر والرتاث الب�صري �سنة
.2006
•ع�ضويف اجلمعية الدولية للفنون الت�شكيلية ،ومنذ 2007
وهورئي�س م�ساعد للجمعية املغربية للفنون الت�شكيلية،
كما �أنه ع�ضويف احتاد كتاب املغرب وبيت ال�شعر باملغرب
وع�ضواملجل�س الوطني لتعا�ضدية الفنانني باملغرب.
•يقدم منذ  1987معار�ضه الفردية وي�شارك يف �أخرى
جماعية حمليا وباخلارج.
•املقتنيات:
•توجد �أعمال الفنان �ضمن جمموعات فنية مل�ؤ�س�سات بنكية
ومتاحف وجهات ر�سمية �أهمها املجموعة امللكية ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت� ،أكادميية اململكة
املغربية� ،أكادميية العلوم بالرباط ،م�ؤ�س�سة �أونا ،م�ؤ�س�سة
التجاري وفا بنك ،ات�صاالت املغرب ،م�صرف املغرب�،صندوق
الإيداع والتدبري،وزارة الثقافة املغربية ،املتحف الوطني
للفن املعا�صر بالرباط ،ال�صندوق املغربي للتقاعد �إىل جانب
جمموعات فنية خا�صة.
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ايزابيال تيريللى
إيطاليا

•ولدت الفنانة فى ريجيوامييليا وتخرجت من ق�سم العمارة
وقد عربت عن نف�سها من خالل الر�سم والنحت والأداء
والفيديووالفيديوالتفاعلى االبداعى م�ستقاة من الروحانيه
من عامل الكيمياء الرمزي.
•وتعمل حاليا على اخراج فيديو" على خطى االلهة " الذى
ي�صور تخيل لعامل جديد من وحى افكار املر�أه كما دافع
عنها داالى الما فى " خطاب للن�ساء " ،وقامت بالعر�ض فى
باري�س ومدريد وهامبورج والقاهرة ولندن وبرلني وبكني
وكالكوتا وفلنيا�س وبالطبع فى روما حيث قامت بتدري�س
الر�سم فى �أكادميية الفنون اجلميلة.....
•وقد �أنفقت على درا�ساتها ،التى بد�أتها فى املدر�سة الثانويه
الفنية فى بولونيا ،ثم فى اجلامعة التقنية وفى �أكادميية
بريرا فى ميالنو– وعملت كموديل لأف�ضل جمالت �أزياء
مثل جملة فوج.
•ثم بد�أت العمل كفنانة ت�شكيلية فى عام 1984فى مركز
جورج بومبيدوفى باري�س ،وبعد �أن خا�ضت العديد من
التجارب طلب منها فى عام � 1989أن تقوم بنقل بع�ض
الظواهر العلمية اىل �صور فنية للمعهد القومى للفيزياء
النووية فى جران �سا�سو(.) INFN
•ومنذ عام  1999وحتى الآن وبف�ضل الهامها املتنوع فى �شتى
املجاالنية املتعددة و�أي�ضا بف�ضل حبها لفرتة ع�صر النه�ضة
�أ�صبحت رائدة فى ا�ستعادة املحتويات والأ�ساليب الفنية
اخلا�صة بذلك الع�صر ،مثل احلقبة الهامة التى �شكلت ثقافة
العامل ب�أ�سره ،وبد�أت فى ا�ستخدام الطرق التكنولوجية
احلديثة ومزجها بالتقنيات الفنية امل�ستوحاة بدقة من
لوحات ع�صر النه�ضه العظيم.
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Isabella Tirelli
Italy
• Isabella

Tirelli Dan (born in Reggio Emilia) is an artist graduated
in architecture: she expresses herself
through painting, sculpture, performance, video and interactive video
creatings works always oriented towards a spirituality from the symbolic alchemy world. She is currently working on a video “In the
Footsteps of the Goddess” that suggests images of a new world steeped
in feminist thought, as advocated
by the Dalai Lama in his “Letter to
Women”. She has exhibited in Paris,
Madrid, Hamburg, Cairo, London,
Berlin, Tel Aviv, Beijing, Calcutta,
Vilnius, and of course in Rome
where she teaches painting at the
Academy of Fine Arts..
• She financed her studies, first at the
arts high school in Bologna, then
at the Technical University and the
Academy of Brera in Milan, she
worked as a model for the best fashion magazines including Vogue. She
started to work as a visual artist in
1984 for the Centre George Pompidou in Paris and after various experiences in 1989 she was requested to
transform in pictorial image a scientific element for the National Institute of Nuclear Physics of the Gran
Sasso (INFN).

Bee Ng
Malaysia

بى نج
ماليزيا

•ولد عام 1952
•� 1976أكادميية نان ياجن للفنون اجلميلة� ،سنغافورة
• 1979املدر�سة الدولية العليا للفنون اجلميلة ،باري�س
•املعار�ض الفردية
• 2001مزج بني الكثافة والعاطفة والغمو�ض البهوالرئي�سى،
�صحيفة التاميز نيو�سرت يت ،ماليزيا
•" 2005رحلة الأر�ض " القاعة الزرقاء مبركز الفن املعا�صر،
مدينة هو�شى مينج ،فيتنام
• " 2006رحلة الر�ض "جالريى هانوى للفنون اجلميلة،
فيتنام
•�" 2008سكيت�ش الفنان" جالريى ين ،كواال المبور ،ماليزيا
•� " 2008سكيت�ش الفنان " جالريى موتيارا بيناجن ،ماليزيا
• " 2014ر�سم اخلطوط " جالريى فنى �أك�سنت ،كواال المبور،
ماليزيا

• Born: 1952
• Address: 63c,

Jalan Sasaran 45800
Selangor Darul Ehsan,

Jeram
Malaysia
• Telephone: +603-32648235
• Email: ngbeeart@yahoo.com
• EDUCATION
• 1976: Nanyang Academy of Fine
Arts, Singapore
• 1979: Ecole Nationale Supericure
des Beaux Art, Paris
Exhibitions

• 2001:A mixture of Intensity, Emotion

and Enigma Main Lobby, The New
Straits Times Press, Malaysia
• 2005: “Journey of the Land”, Blue
Space Contemporary Art Centre,
Ho Chi Ming City, Vietnam
• 2006: “Journey of the Land”, gallery
of Hanoi of Fine Art, Vietnam
• 2008: “The Sketch Artist” Yen
Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia
• 2008: “The Sketch Artist” Mutiara
Gallery Penang, Malaysia
• 2014: “Delineate”, Art Accent
Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

معار�ض خمتارة

•� 1984أول معر�ض فنى� ،شنوو
•املعر�ض الدوىل الآ�سيوى ال�ساد�س ،باندوجن ،اندوني�سيا
•املعر�ض الدوىل الآ�سيوى ال�سابع ،فوكوكا ،اليابان
•املعر�ض الدوىل الآ�سيوى التا�سع ،تيبى ،تايوان
• 1993معر�ض بيناىل الفن الآ�سيوى ال�سابع ومنتدى
اجلماليات� ،سنغافورة
• " 1995اثنان من باري�س " معر�ض رجلني مع جالريى لوجن
ثاين �شيه مايبانك ،كواال المبور ،ماليزيا
• 1995جمموعة �شركات فيليب موري�س جوائز الفن
اال�سيوى ن جالريى الفن الدوىل ،كواال المبور ،ماليزيا
• 1996جمعية فن اجلرافيك جلمهورية ال�صني ،تايوان
•معر�ض التبادل املاليزى والتايالندى ،جالريى بيرتونا�س،
ماليزيا
•جمموعة �شركات فيليب موري�س ،جوائز الفن الآ�سيوى،
جالريى الفن الدوىل ،كواال المبور ،ماليزيا
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جيهان سليمان
مصر

•ولدت يف الكويت عام .1966
•فنانة ت�شكيلية� ،أ�ستاذ بكلية الفنون اجلميلة ق�سم الت�صوير،
جامعة اال�سكندرية.
•�شاركت فى العديد من املعار�ض اجلماعية داخل وخارج
م�صر.
•ر�شحت فى العديد من املحافل الدولية وح�صلت على العديد
من اجلوائز فى جمال الفنون الت�شكيلية.
•�أقامت معار�ض خا�صة فى م�صر واخلارج منذ  1989حتى
االن.
•ح�صلت على العديد من اجلوائز الدولية واملحلية فى جمال
الفنون الت�شكيلية.
•مرت جتربتها بالعديد من املراحل التى تعر�ض لها النقاد
داخل وخارج م�صر.
•لها مقتنيات :متحف الفن احلديث مب�صر� ,أهداء واقتناء
مبكتبة اال�سكندرية ،و�أي�ضا اهداء واقتناء باملجل�س الوطنى
للثقافة والفنون واالداب بدولة الكويت ,ومقتنيات داخل
م�صر لدى رجال االعمال وخارجها فى بلجيكا ،الواليات
املتحدة ،لبنان ،الكويت.
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Gihan Suliman
Egypt

• Born in Kuwait 1966.
• Professor at painting dep. Faculty of
fine arts, Alexandria university.

• Numerous since 1989.
• 1989 Spanish Cultural Centre, Cairo.
• 1989 Al-shatby Cultural Palace,
Alexandria.

• 1995 Sidi Gaber Palace, Alexandria.
• 2001 Centre of arts, cairo.
• 2004 Bibliotheca Alexandria، east
hall.

• 2009 al-masar gallery, cairo.
• 2010 al-markia gallery, QATQR.
• 1989 Encouragement Prize

in
painting First Salon of youth, Nile
Gallery cairo.
• 1990 First prize in painting, second
salon of youth in cairo.
• 1993 Second prize in painting, 5th
salon of youth
• 1994 Prize of Merit 5th international
Biennale of cairo.
• 2002 prize of annual salon of small
art works.
• 2004 Prize biennale eqwadoor.

Reham El-Saadany
Egypt

ريهام السعدنى
مصر

•دكتوراه فى الرتبية الفنية ،تعي�ش الفنانه حاليا بني م�صر
والواليات املتحدة الأمريكية
•قامت الفنانه بعمل معار�ض اخلا�صة كل عام من  2002حتي
االن ما بني قاعات الدوله والقاعات اخلا�صه مب�صر واخلارج.
• بع�ض املعار�ض اجلماعية
•�صالون ال�شباب الرابع ع�شر ،2002اخلام�س ع�شر .2003
•معر�ض جائزة راتب �صديق الأول لل�شباب (ت�صوير) .2003
•�صالون النيل ال�ساد�س للت�صوير ال�ضوئى .2007
•مهرجان الإبداع الت�شكيلى الثانى (�صالون ال�شباب التا�سع
ع�شر .)2008
•مهرجان الإبداع الت�شكيلى الثالث ( املعر�ض العام الدورة
الثانية والثالثون) .2009
•معر�ض ( ليه لأ) معر�ض فن معا�صر ,بقاعات ق�صر الفنون
بدار الأوبرا   .2010
•املعر�ض العام للفنون الت�شكيلية الدورة ( .2015 )37
• املعار�ض اجلماعية الدولية
•�صالون اخلريف الدوىل بباري�س ,فرن�سا �أكتوبر   .2008
•معر�ض م�صر للفنون الت�شكيلية �ضمن فعاليات ملتقى
�صنعاء الدوىل للفنون الت�شكيلية ` الدورة الثالثة ` �صنعاء,
اليمن مايو.2010
•بيناىل �أم�سرتدام للت�صوير الفوتوغرافى .2010
•قومي�سري عام �صالون اخلريف بباري�س �أكتوبر .2008
•قومي�سري بيناىل �أم�سرتدام للت�صوير الفوتوغرافى �سبتمرب
.2010
•ور�شة عمل فى جمال امليديا احلديثة حتت عنوان ( �أليكانتى
والقاهرة .بني م�صر و�أ�سبانيا) مبركز اجلزيرة للفنون -

• 2013 Lust in Wonderland, ArtTalks

Gallery،Cairo Egypt
• 2013 FANTASMAGORIA, ArtTalks
Gallery،Cairo Egypt
• 2009 Echo, Gezera Art Center, Cairo.
• 2009 Secret, Philosophy Signature
Gallery Jeddah, Saudi Arabia.
• 2007 Exhale, Gezera Art Center,
Cairo.
• 2006 Faintly, The world of Art
Gallery, Maadi, Cairo
• 2005 Losing Connection, Extra
Gallery, Zamalek, Cairo.
• 2004 Cairo atelier, down town, Cairo.
• 2004 Extra Gallery, Zamalek, Cairo.
• 2002-2003Cairo atelier, down town,
Cairo.
• Selected International Group
exhibitions
• 2010 Grid 2010, Amsterdam,
Holland.
• 2010 experimental photography,
Triereneberg, Austria.
• 2010 art of Arabian, Sana’a, Yemen.
• 2009 Journey Into art, al-Khobar,
Saudi Arabia. 2009 Fine art
exhibition, Algiers, Algeria.
• 2009 body painting, Malta.
• 2008 SALON D’ AUTOMNE, Paris,
France.
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Zakaria Ahmed Hafez
Egypt
• Was born in Cairo on August 1958.
• Has obtained M.A. and DR. degree

in Painting in the faculty of Fine Arts,
El Menia University.
• Has participated in the Youth Salon
in its 4th and 5th round.
• Has established private and group
exhibitions in Italy, France, Spain,
Austria and England.
• Has obtained the reward of Painting
in the 4th Youth Salon and many other
rewards.

زكريا أحمد حافظ

مصر

م1958 •مواليد القاهرة �أغ�سط�س
،•حا�صل على درجة املاج�ستريوالدكتوراه فى الت�صوير
جامعة املنيا
•�شارك فى �صالون ال�شباب فى دورتيه الرابعة واخلام�سة
•�أقام معار�ض خا�صة وجماعية فى ايطاليا وفرن�سا وا�سبانيا
والنم�سا واجنلرتا
،•ح�صل على جائزة الت�صوير ب�صالون ال�شباب الرابع
وجوائز �أخرى عديدة
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 ana Brahim
S
Tunisia

سناء براهم
تونس

 الرت�سيم يف الدكتوراه علوم وتقنيات الفن بال�سربون:2002•
.1 باري�س
 ماجي�ستري علوم وتقنيات الفن بال�سربون باري�س:1998•
اخت�صا�ص ر�سم، الأ�ستاذية يف الفنون الت�شكيلية:1995•
.باملعهد العايل للفنون اجلميلة بتون�س
•ال�سرية الفنية
 معر�ض جماعي برواق هادي الرتكي �سيدي:2015 •�إبريل
بو�سعيد تون�س
 معر�ض جماعي ب�صالون الفنانني:2015 •فرباير
تون�س،باملر�سى
 معر�ض �شخ�صي ملجوهرات فنية بجينيف:2012•يونيو
معر�ض �شخ�صي بدبي:2011•مار�س
 معر�ض جماعي بااليام الثقافية باملركز:2005•يوليو
.الوطني لتكوين املكونني يف جمال الرتبية
 املهرجان الدويل للفنون الت�شكيلية:2004 •جويلية
. تون�س,باملحر�س
 لوحات: ملتقى الفن املعا�صر ملدينة تون�س:2003 •�أكتوبر
.عمالقة لتغطية ح�صن احلمامات
 معر�ض جماعي برواق عني:2001•
 معر�ض جماعي برواق ال�سعدي:1999•
• البيانات املهنية
 �أ�ستاذة تعليم عايل باملدر�سة الوطنية للهند�سة:2015 -2009•
.املعمارية والتعمري بتون�س
 �أ�ستاذة تعليم عايل باملعهد العايل للفنون:2009 -2007•
اجلميلة بنابل تون�س
 �أ�ستاذة تعليم عايل باملعهد العايل للر�سوم:2007– 2006•
املتحركة لل�شباب والثقافة
 �أ�ستاذة باملدر�سة الوطنية للهند�سة املعمارية:2006-2000•
..والتعمري بتون�س

• 2002: Doctoral researcher in Science

and Art technique. (University of
Sorbonne Paris1. France)
• 1998: MA in Science and Art
technique. (University of Sorbonne
Paris 1, France).
• 1995: BA in Visual Arts, specialty
painting.(the Higher Institute of
Fine arts of Tunis)
• 1991: High school Diploma
(specialty, Mathematics)
• April, 2015: group exhibition at
Hedi Turki’s Gallery in Sidi Bousaid,
Tunis.
• April, 2014: “Installation Ballet،
Bye Bye Bakchich système”, a
project undertaken by the initiative
of the association 24 Hours of
Contemporary Art which aims
to address the issue of bribery in
partnership with the United Nations
Development program and the
participation of 15 artists (9 Tunisian
artists and 6 foreigners).
• June, 2012: personal exhibition of
Jewelry in Geneva, Switzerland
• June, 2011: personal exhibition in
Dubai at Hues Boutique Hotel.
• July, 2004: the International Festival
of Fine Arts in El Mahres, Tunis
• April, 2001: group exhibition at
Gallery “Ain”
• May, 2001: group exhibition at
gallery “Essaed”
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صالح المليجى

مصر

•بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ق�سم اجلرافيك
الأول ب�إمتياز .1980
•ماج�ستري فى الفنون اجلميلة .1988
•دكتوراه الفل�سفة فى الفنون اجلميلة ( .1993الر�ؤية
الأ�سطورية يف �أعمال فناين اجلرافيك).
•�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الفنون اجلميلة .1999
•�أ�ستاذ بق�سم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة .2004
•�ساهم فى ت�أ�سي�س مركز اجلرافيك مبجمع الفنون مبدينة
 15مايو)1996 ،1995 ( .
•�أ�س�س وعمل ك�أول رئي�س لق�سم اجلرافيك بجامعة الزيتونة
الأردنية (.)2004 : 2002
•ع�ضوجمعية �أتيلية القاهرة وع�ضواللجنة املنظمة لرتيناىل
اجلرافيك الدوىل امل�صري
•ع�ضوجلنة ت�صنيف مقتنيات متاحف م�صر.
•ع�ضونقابة الفنانني الت�شكيليني بالقاهرة.
•ب�شرف على العديد من الر�سائل العلمية بكلية الفنون
اجلميلة جامعة حلوان.
•رئي�س الإدارة املركزية للخدمات الفنية للمتاحف
واملعار�ض ،قطاع الفنون الت�شكيلية2009-2006.
•اقام ثالثه معار�ض مع تالميذه اكرث من  70طالب باتيليه
القاهرة والبوزار بفرن�سا 2008-2001-1999
•رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية ،وزارة الثقافة.
املقتنيات
•متحف الفن امل�صري احلديث ,دار الأوبرا امل�صرية
بالقاهرة ,دار امل�ؤمترات الدولية ،القاهرة ,متحف
اجلرافيك امل�صري حتت الإن�شاء ,متحف كلية الرتبية
الفنية ,جامعة املعتمد بن عباد ال�صيفية باملغرب،
جامعة حلوان بالقاهرة ,بطر�سربج� ،أملانيا ،كندا،
الربازيل ،الرنويج ،املغرب� ،أ�سبانيا ،نيويورك ،فرن�سا,
ال�سعودية ،القاهرة ،الإ�سكندرية ،الأردن.
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Salah ElMeligy
Egypt
• 1988, MA in Fine Arts “portrait” in
Graphic.

• 1993, ph.D in the mythical view in
the works of graphic artists.

• 1999, assistant professor in the
Faculty of Fine Arts.

• 2004, professor in Graphic

Department, the Faculty of Fine Arts.

• Contriputed in founding the

Graphic Center in Arts Assembly in 15
th of May City 1995-1996.
• Founded and worked as the first
Head of Graphic Department in
Zaytona University, Jordan 2002- 2004.
• A member in the committee of
acquisitions classification of Egypt
museums.
• A member in the Syndicate of Fine
Artists in Cairo, Supervised several
of scientific studies in the Faculty
of Fine Arts, Helwan University, the
Head of the Central Administration of
Techniqual Support for Museums and
Exhibitions, Fine Arts Sector Ministry
of Culture.
Acquisitians
• The Museum of Modern Egyptian
Art, The Egyptian Opera House in
Cairo, The International Conferences
House, Cairo.
• The Egyptian Graphic Museum,
under constructian, Al Motamed Ibn
Abad AL saifia University in Morocco
Helwan University Cairo.
• Buttersberg, Germany, Canda,
Brazil, Norway, Morocco, Spain, New
York, France, Saudi Arabia, Cairo,
Alexandria, Jordan.

Adel Mostafa
Egypt

عادل مصطفى

مصر

•مواليد  1980بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة ق�سم الت�صوير
جامعة اال�سكندرية بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف ،حا�صل
على درجة املاج�ستري يف الفنون اجلميلة  ،2009ثم درجة
دكتوراه الفل�سفة يف الفنون اجلميلة بر�سالة بعنوان ( توظيف
ال�صورة الفوتوغرافية يف فن الت�صوير امل�صري املعا�صر)
 ,2015مدر�س بق�سم الت�صوير بكلية الفنون اجلميلة جامعة
الإ�سكندرية ،ع�ضونقابة الفنانني الت�شكيلني ،ع�ضوجماعة
الفنانني والكتاب ,قومي�سري مهرجان �شرم ال�شيخ الدويل
للفن الت�شكيلي ومهرجان الغردقة الدويل للفنون الت�شكيلية,
قومي�سري �سيمبوزيوم اال�سكندرية الدويل االول للفن الت�شكيلي
املوازي ملهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي لدول حو�ض البحر
املتو�سط .2014
•ي�شارك فى احلركة الفنية امل�صرية حمليا ودوليا ،من هذه
معر�ض خا�ص بقاعة الزمالك للفن  ,2015معر�ض خا�ص باملكتب
الثقايف امل�صري ،روما ،ايطاليا  .2012معر�ض خا�ص مبركز
حممود �سعيد للمتاحف ،2010بينايل ال�شباب لدول حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط  BJCEMايطاليا ،2008معر�ض
الفن امل�صري املعا�صر بالهند  ،2007ملتقى �صنعاء الدويل للفن
الت�شكيلي اليمن  ،2010اال�سبوع الثقايف امل�صري بكني ال�صني
 .2012ملتقى ق�صبة الفنان باململكة املغربية  ,2014باترا ارت
فري اليونان  ,2014معر�ض الفن امل�صري املعا�صر رو�سيا ،2015
منحة الفنان املقيم يف مكتبة اال�سكندرية  .2011مهرجان
الغردقة الأول للفنون الت�شكيلية  , 2012منحة وزارة الثقافه
ملرا�سم �سيوه  ،2009مرا�سم قرية ح�سن فتحي قرية باري�س
الواحات  2013مهرجان حمكى القلعة 2010 ،2009م

• Born in 1980, BA in fine arts paint-

ing department, faculty of fine arts
Alexandria university.Master degree in
fine arts ,Ph.D. in painting in faculty
of fine arts Alex. lecturer at faculty of
fine arts Alexandria university, Member in the syndicate of plastic artists
• Coordinator of hurghada international art symposium, and Sharm
Esheikh international art festival.
coordinator of 1st Alexandria art
symposium beside int. Alex. Cinema
festival 2014.
• nternational participation
• Mediterranean youth biennale
BJCEM Puglia, Italy, 2008 Contemporary. Egyptian art exhibition, India,
2008. Sana’a international meeting
for plastic art, Yemen, 2010 Egyptian
cultural week in China 2012.Kasabat
elfanan art symposium Morocco 2014,
Patras art fair art symposium Greece
2014, International youth salon، atelier
of Alexandria, 2006 Hurghada international festival 2012.
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عالء عوض

مصر

• بكالوريو�س الفنون اجلميلة بالأق�صر ،ق�سم الت�صوير� ،شعبة
جدارى.2004 ،
• ماج�ستري بعنوان (جو�ستاف كليمت و�أثره على الت�صوير
اجلدارى فى الع�صر احلديث) كلية الفنون اجلميلة ،جامعة
حلوان .2012
• باحث مبرحلة الدكتوراه بعنوان (ر�ؤية ت�شكيلية م�ستلهمة
من جداريات احلرب وال�سالم فى الفن امل�صرى القدمي) بكلية
الفنون اجلميلة بالأق�صر.
• قرية القرنة� .أم�س واليوم .بروك�سل .بلجيكا.2007 .
• املعر�ض امل�صرى الأملانى  .SVUكلية الفنون اجلميلة
بالأق�صر.2007 .
• هدم قرية القرنة .مر�سم ال�شيخ على عبدالر�سول .الأق�صر.
.2008
• ال�صداقة امل�صرية االملانية  .SVUكلية الفنون اجلميلة
بالأق�صر .ومكتبة الإ�سكندرية.2009 .
• كيف بعيد ًا فى الأفق .معر�ض مفتوح .مدينة هولبك،
الدمنارك .2013
• املعر�ض الإيطاىل تورينولي�س .مكتبة الأق�صر.2013 .
• طاقة ال�ضعفاء املعر�ض القومى .بادن بادن املانيا.2013 .
• القطع املفقودة .جالريى بارا .مليورن .ا�سرتاليا.2014 .
• بريوت �أرت فري .بريوت .لبنان.2014 .
• بيناىل الفن باملانيا ,املركز العاملى للرتاث لهيئة اليوني�سكو.
فولكنجن .املانيا.2015 .
• جالريى .MCIA ،51مدينة نورث �أدامز.الواليات
املتحدة الأمريكية.2014 .
• جائزة الت�صوير .معر�ض ال�شموع باملعادى .القاهرة.
.2003
املقتنيات -:لدى �أفراد وم�ؤ�س�سات فى م�صر واخلارج.
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 laa Awad
A
Egypt

The 2 nd Burullus symposium for
Mural painting & painting on boat
octoer 1, 2015، 14 octoper 2015.
• Urban Art Biennial 2015 in the
UNESCO
World
Heritage
site
Völklingen, Germany, 2015.
• Beirut Art Fair, Beirut, Lebanon,
2014.
• Art of the Urban Pharaohs”at
Queens Hall Parliament House
Melbourne Victoria, Australia, 2014
• Solo in Massachusetts College of
Liberal Arts Gallery 51, North Adams,
Massachusetts,
;• Art of the Urban Pharaohs
Masterpieces Lost, Australia
• Power of the Powerless,The National
Art Gallery, Germany
• Torino Lecce Exhibition, The
Egyptian Public Library, Egypt 2013
• Waende Des Widerstands Eine
Ausstellung ueber Street Art und
Menschenrechte in Aegytpen, Amnesty
		 International, Germany
• How Far Away is the Horizon?,
Open-Air Group Exhibition, Denmark
• Street Art and Protest Culture,
German Association for Peace and
Conflict Studies and the Office for
Peace and Intercultural Relations of
the City of Augsburg; Festival of Peace,
			 Augsburg/ Germany
				

Ali Saed
Egypt

على سعيد

مصر

1979 •مواليد ر�شيد
•بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة جامعة الأ�سكندرية (ق�سم
2002 )الت�صوير
2012 • حا�صل على درجة املاجي�ستري يف الفنون اجلميلة عام
بعنوان (وحدة الفنون و�أثرها على فن الت�صوير يف الن�صف
)الثاين من القرن الع�شرين
: •املعار�ض اخلا�صة
2002  بق�صر التذوق95 •معر�ض بجالريى
2009 •معر�ض مبركز حممود �سعيد للمتاحف
2012 •معر�ض مبركز احلرية لالبداع
: •املعار�ض الدولية
2004 •معر�ض الفن امل�صرى املعا�صر بروما
2004 •معر�ض متجول ب�أنحاء ايطاليا
•�صالون �أتيليه الأ�سكندرية الدويل لل�شباب الأول والثاين
 الدويل للدول الأورومتو�سطية2009/ 2007 /2006 والرابع
 بينايلBJCEM 2008 ب�إيطاليا
2010 / 2009 •معر�ض �أجندة الدويل مبكتبة الأ�سكندرية
2011/
2012 •الأ�سبوع الثقايف امل�صري بال�صني
2013•معر�ض نتاج الور�ش الفنية ب�سراييفو
:•املقــتـنـيات
•مقتنيات لدى قطاع الفنون الت�شكيلية والهيئة العامة
لق�صور الثقافة
•مقتنيات لدى �أفراد مب�صر واخلارج
: •املو�سوعات التي ذكر فيها ا�سم الفنان
 �إعداد الفنان،•ذاكرة الفنون الت�شكيلية امل�صرية يف مائة عام
 ع�صمت داو�ستا�شي/
 حممد حمزة/  �إعداد الناقد،•مو�سوعة �صالون ال�شباب

• Was born in the north side of river

Nile near the historical city Rosetta in
Egypt. he began his study at the faculty
of fine arts in Alexandria since 1997,
then he finished in 2002 in the painting
department, in had his master degree
2012.
• He participate in the Egyptian
contemporary art movement since
2000 till now. In 2003 he work in the
fine arts museum in Alexandria as
assistant in Mahmud said museum.
and from 2014 he be the director of
the fine arts museum in Alexandria
the oldest museum in the city for the
Egyptian modern arts.
• Aly shear in many art events in
Egypt and abroad and he still work
until now.
• Exhibition of contemporary
Egyptian art, Rome 2004.
• Traveling exhibition all over Italy
2004.
• International salon of youth
Alexandria 2006, 2007, 2009
• Biennale Bjcem euro-Mediterranean,
Bari, Italy, 2008.
• Tournaments of agenda international
Exhibition in Alexandria bibliotheca.
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Omar Ali Ahmed
Iraq

• Born in: Babylon-Iraq-in 1989
• Bachelor of Fine Arts, Babylon
University, 2012

• Master of Fine Arts-Painting

department-Alexandria Universityin 2015
• A student of doctorate stagepainting department, Alexandria
University
• A member of the association of
Iraqi artists.
•  A member of Nippur association
for maintain the Iraqi Antiquities
and Heritage.
• He has communions in exhibitions
inside and outside Iraq.
• He has participated with a
collection of his works in the
“Sumerian Gallery”, among a
group of Iraqi artists in Egypt.
• He has communions in exhibitions,
intellectual and cultural
symposiums to Nipper association.

عمر على أحمد

العراق

1989 ، بابل،•مواليد العراق
2012  جامعة بابل،•بكلوريو�س فنون جميلة
2015  جامعة اال�سكندرية، ت�صوير،•ماج�ستري فنون جميلة
 جامعة اال�سكندرية، ت�صوير،•طالب دكتوراه فنون جميلة
•ع�ضونقابة الفنانني العراقيني
•ع�ضوجمعية الت�شكيليني العراقيني
•ع�ضوجمعية نيبور للمحافظة على االثار والرتاث العراقي
•له م�شاركات يف معار�ض داخل وخارج العراق
•م�شارك يف معر�ض �سومريون ملجموعة فنانني عراقيني يف
جمهورية م�صر العربية
•م�شارك يف معار�ض وندوات وحوارات فكرية وثقافية
جلمعية نيبور
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Vasiliki Vlachogianni
Greece

فاسيليكي فالشوياني
اليونان

• •ولدت عام 1952
• •� 1976أكادميية نان ياجن للفنون اجلميلة � ،سنغافورة
• • 1979املدر�سة الدولية العليا للفنون اجلميلة  ،باري�س
• •املعار�ض الفردية
• • 2001مزج بني الكثافة والعاطفة والغمو�ض البهو
الرئي�سى � ،صحيفة التاميز نيو �سرت يت  ،ماليزيا
• •" 2005رحلة الأر�ض" القاعة الزرقاء مبركز الفن
املعا�صر  ،مدينة هو �شى مينج  ،فيتنام
• • " 2006رحلة الر�ض "جالريى هانوى للفنون اجلميلة،
فيتنام
• •�" 2008سكيت�ش الفنان" جالريى ين  ،كواال المبور،
ماليزيا
• •" 2014ر�سم اخلطوط" جالريى فنى �أك�سنت  ،كواال
المبور  ،ماليزيا
• •� 1984أول معر�ض فنى � ،شنوو
• •املعر�ض الدوىل الآ�سيوى ال�ساد�س ،باندوجن ،اندوني�سيا
• •املعر�ض الدوىل الآ�سيوى ال�سابع  ،فوكوكا  ،اليابان
• •املعر�ض الدوىل الآ�سيوى التا�سع  ،تيبى  ،تايوان
• • 1993معر�ض بيناىل الفن الآ�سيوى ال�سابع ومنتدى
اجلماليات � ،سنغافورة
• •" 1995اثنان من باري�س" معر�ض رجلني مع جالريى
لوجن ثاين �شيه مايبانك  ،كواال المبور  ،ماليزيا
• • 1995جمموعة �شركات فيليب موري�س جوائز الفن
اال�سيوى ن جالريى الفن الدوىل  ،كواال المبور ،
ماليزيا
• • 1996جمعية فن اجلرافيك جلمهورية ال�صني ،تايوان
• •معر�ض التبادل املاليزى والتايالندى  ،جالريى
بيرتونا�س  ،ماليزيا
• •جمموعة �شركات فيليب موري�س ،جوائز الفن
الآ�سيوى ،جالريى الفن الدوىل ،كواال المبور ،ماليزيا

• She was born in Giannitsa, Greece.

Between 1982 and 1987 she studied
art in Germany and Netherlands.
She has presented her works of
art in many group exhibition and
individual exhibition in Greece,
Netherlands, Belgium and Germany.
Since 1999 she has been the president
of the Artists Union in central
Greece SKETKE (Visual Artists
Association of Central Greece) and
from 1999 to April 2015 she has been
the Art Director of the Municipal
Artistic Workshop in Lamia. She is a
member of the Chamber of Fine Arts
of Greece. She has participated in
international symposium in Poland,
in Yalta Crimea and in Snina Slovakia
She lives and works in Lamia Greece.
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كالوديا إليانور جيل

ألمانيا

•ولدت فى نويفايد عام 1964
•� 1987 ،1985سافرت فى �أنحاء �أوروبا و�أمريكا للر�سم.
• 2002 ،1998در�ست العماره وتقدمت ل�ستوديوالر�سم ملدة
ثالث �سنوات على يد الربوفي�سور حنا هريمانز (الر�سم
املائى)  2002ح�صلت على الدبلومة.
• 2002وحتى الآن �شريك بالدارة فى مكتب جايل املعمارى.
• 2006 ،2003عملت ك�ضيفة �شرف للفنون واالبداع ملجموعة
 JGمبقرها الرئي�سى فى كولونيا.
• 2009عملت كمحا�ضر للفنون فى  VHSفى بندهورف.
• 2005ع�ضو فى املجموعة القنية " طيف ببندورف.
• 2006ح�صلت على جائزة فنية من مدينة بندورف.
•�أعمل منذ عام  2011فى الأتيليه اخلا�ص بى حيث اقدم
دورات تدريبية.
• 2015جالريى مار�سيارت بهامبورج ،م�ؤ�س�سة �شتوميل
�أوربر.
• 2014متحف بندورف ،معر�ض فنى �أرتبول فنديك
�شفارت�سمال �أندرز.
• 2013معر�ض  EVMمدينة بندورف.
• 2012الند�سبوننا�سوفى مدينة �شبوركنربج.
•" 2012/ 2011رحيل" املحكمه االقليمية العليا بكولونيا.
• " 2010دى بوجا كومت"� ،شباركا�سا كوبلينز.
• 2010متحف ايزن كون�ست فى �شلو�س �ساين.
•� 2009آرمتيل بندورف.
• 2008معر�ض �آيزن كون�ست فى �شلو�س �ساين.
•� 2007آرمتيل فى بندورف.
• 2006قاعة فنيه بجمعية الفنانني من مقاطعة ماين.
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Claudia Eleonore Geil
Germany

• Born

in Neuwied, Germany on the
8th of November, 1964
• 1985-1987 travelling through Europe
and the US for drawing
• 1998-2002 Studied Architecture
and sign up in a 3 years Drawing
studies by Prof. Henna Hermanns
)(Aquarelle
• 2002 Diploma
• 2002 still present managing partner
at the architectural office Geil
• 2003، 2006 I worked as an honorary
force, for arts and creative sector
for the JG Group, headquartered in
Cologne
• 2009 to present as an art lecturer at
the VHS Bendorf
• 2013 Ausstellung EVM Stadt Bendorf
• 2012 Landesbühne Nassau in der
Sporkenburg
• 2010 “die Buga kommt” Sparkasse
Koblenz
• 2009 artmile Bendorf
• 2008 Eisenkunstmuseum im Schloß
Sayn
• 2007 artmile Bendorf
• 2006 artshow association of artist
from the district Mayen-Koblenz
• 2006 Chateau Panloup,Frankreich
• 2005 “Altes Kino” Kulturzentrum
Stadt Bendorf
• 2005 Austria, Kufstein
• 2005 France Yzeure

Costin Brateanu
Romania

كوستين براتينيو
رومانيا

 رومانيا،•يعي�ش ويعمل فى تيمي�سوارا
، جامعة الفن والت�صميم، التعليم كلية الفنون اجلميلة2001•
 رومانيا،تيمي�سوارا
: •معار�ض فردية خمتارة
 بيت، كازا ارتيلور، �سينريجى و�أنا داريا مري�سكا2014•
، مديرية الثقافة بتيمي�سوارا الأعمال احلديثة،الفنون
 تيمي�سوارا،جالريى لوجارت
، تيمي�سوارا كافكا كافيه،جالريى الفن �أك�سا2011•
تيمي�سوارا
 تيمي�سوارا خميمات،جالريى الفن �آك�سا، خامتة2007•
الفن
، �أورافيتا، جرنيك، دوروبانتى، باتا، دبوفا،•مرياكونيا
 �أردود، بريبونو، جيمبوليا، هريكيوالن،جارانا
2011 �أورفو،2010 بيك�س،2012 ،2011•ك�سوجنارد
2007 •نيكال�سدورف
2009 •تينرييفى
2012 •ثا�سو�س
2014 •�سهل ح�شي�ش
2014  ا�ستانبول/ •كارتال
2015  �سانت جوكيم �أو�سوجوف�سكى،2014 •جو�ستيفار
2014 •هاريالك
2014 •لوك�سيمورج
2014 •�ساراندا
2015  �شاتوه دوبو�ست/ •بيلريفى �سوراليه
2015 • املغرب
2015 •زفريينت�س
2015 •باركوفا
2015 •ليبو�سافيت�ش

• b.1978, Petrosani, Romania
• Lives and works in Timisoara,
Romania

• 2001BFA, Painting, Art

and Design
University, Timisoara , Romania.
• 2014 Sinergy&Anna Daria Merska,
Casa Artelor, Directia Judeteana
pentru Cultura Timisoara
• Lucrari Recente, Gallery Logart,
Timisoara
• 2011 Axa Art Gallery, Timisoara
Kafka Café, Timisoara
• 2007 Epilogue, Axa Art Gallery,
Timisoara
• Residencies / Art Camps
• RO Mraconia, Dubova, Bata,
Dorobanti, Gernik, Oravita, Garana,
Baile Herculane, Jimbolia,
• Brebu Nou, Recas, Ardud .
• HU Csongrad 2011, 2012. Pecs 2010,
Orfu 2011.
• EG Sahl Hasheesh 2014
• TR Kartal / Istambul 2014
• MK Gostivar 2014, St. Joakim
Osogovski 2015,
• KS Harilaq 2014
• LUX Luxemburg 2014
• AL Saranda 2014
• FR Bellerive sur Allier / Chateau du
BOST 2015
• MAR Marrakech 2015
• PL Zwierzyniec 2015
• MD Parcova 2015
• SRB Leposavic 2015
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 aria Elena Morató
M
Spain
• She

was born in Barcelona in 1958.
She studied drawing and painting
with her father, the well-known
painter Morató Aragonés, and took
a degree in Communication Studies
at the Independent University of
Barcelona in 1981. Actually she
combines her painting activities
with her work as a journalist, art
critic and independent editor. She
is a member of AICA (International
Association of Art Critics) and a
regular contributor to numerous art
magazines. At the same time she had
exhibitions of her works in Spain,
France and Italy and participated
in different European Art Fairs as
well as in Art Fairs in the Maghreb,
Middle East and America.
• Since her beginnings, the main motif
of her paintings are landscapes,
fundamentally urban landscapes,
alternating European themes and
atmospheres (with preference for
grey shades) with the light and
colours of North African cities,
whose structures became one of her
characteristic features. The unlike
architecture of Mediterranean and
European villages and those of the
Sahara and Middle East is reflected
in a work in which the trace of the
human being is sensed through the
line and the colour.

ماريا إلينا موراتو

أسبانيا

 ودر�ست الر�سم1958 •ولدت الفنانة فى بر�شلونة فى عام
 الفنان ال�شهري موراتو�أراجونيز،والتلوين مع والدها
وح�صلت على درجة علمية فى درا�سة االت�صاالت فى
 وفى احلقيقة فقد،1981 جامعة بر�شلونة امل�ستقلة فى عام
جمعت بني �أن�شطتها الفنية وبني عملها ك�صحفية وناقدة
 وهى ع�ضوفى اجلمعية الدولية لنقاد.فنية وحمررة م�ستقلة
 وم�ؤ�س�س منتظم فى العديد من املجالت،) AICA ( الفن
 وفى نف�س الوقت �أقامت معار�ضا كثرية لأعمالها فى،الفنية
 وفرن�سا وايطاليا و�شاركت فى خمتلف املعار�ض،�أ�سبانيا
الفنية الأوروبية وكذلك فى املغرب وال�شرق الأو�سط و�أمريكا
.
•ومنذ بدايات عملها كان املحور الرئي�سى للوحاتها هو
املناظر الطبيعية جنبا اىل جنب مع املوا�ضيع املعتادة
املتعلقة باملناخ الأوروبى (مع تف�ضيل الظالل الرمادية) مع
،ا�ستخدام ال�ضوء والألوان اخلا�صة مبدن �شمال افريقيا
وهذه الرتكيبات �أ�صبحت من �أهم ال�سمات التى متيز
�أعمالها بخالف املعمار اخلا�ص بدول البحر املتو�سط والقرى
الأوروبية حيث جتد انعكا�سا لل�صحراء وال�شرق الأو�سط فى
عمل يظهر فيه �آثار كائنات ب�شرية ن�شعر بها من خالل
.اخلطوط والألوان
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Mahmoud Hamed
Egypt

محمود حامد

مصر

 مواليد الفيوم1963•
 جامعة حلوان، بكالوريو�س الرتبيه الفنية1986•
 جامعة حلوان، ماج�ستري الرتبية الفنية1993•
 جامعة حلوان، دكتوراه الفل�سفه يف الرتبية الفنية1998•
 ا�ستاذ بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان2009•
 الأردن، معر�ض الفن امل�صري املعا�صر جر�ش1999•
 فنلندا، معر�ض الفن امل�صري املعا�صر2000•
 قرب�ص، معر�ض الفن امل�صري املعا�صر2000•
 �سوي�سرا، معر�ض الفن امل�صري املعا�صر2001•
 عُ مان، معر�ض (الدائرة) الدويل للفنون2003•
، القاهره، احلوار االفريقي: معر�ض نيجرييا م�صر2010•
م�صر
 ال�صني، بينايل بكني الدويل اخلام�س بكني2012•
 �صربيا، معر�ض خم�س فنانني بقاعة2014•
.  �صالون ال�شباب الثامن،•جائزة جلنة التحكيم
.  �صالون ال�شباب التا�سع،•جائزة جلنة التحكيم
 م�سابقة،•جائزة النقد الفني من املجل�س الأعلى للثقافة
. الفنان حممود �سعيد
. •جائزة �صالون اخلريف للقطع ال�صغرية
•درع جامعة �أ�سيوط
املقتنيات
. •متحف الفن امل�صري احلديث
. •متحف كلية الرتبية الفنية بالقاهرة
.  م�صر،•وزارة ال�شباب
. •الهيئة امل�صرية العامة لق�صور الثقافة
. •جامعة حلوان
 �سلطنة عمان-•املركز الثقايف بجامعة ال�سلطان قابو�س
،•ولدى االفراد والهيئات مب�صر والواليات املتحدة
 و�أملانيا واململكة ال�سعودية والكويت، و�سوي�سرا،و�أجنلرتا
 غرفة التجارة وال�صناعه،ولبنان وال�سفارة الهندية مب�صر
.  �شركة الطريان القطريه،البحرينيه

• A Jordanian artist, known since the

1960’s for his distinctive plastic art
experience.
• Born in Zarqa’a in 1945.
• He began practicing art at a very
early age.
• His artistic career was disrupted in
1967, when he decided to pursue a
more political and cultural line. In
1993.
• He emphasized his specialty by
resuming his works and holding
an exhibition for his water paintings, where he focused on capturing natural landscape views of AlWaleh Valley, south of Amman.
• Hourany’s outstanding contribution
is mostly recognizable in photography. Since 1996, he has held thirteen
solo exhibitions in a number of
capitals and cities around the world,
such as Amman, Aleppo, Cairo,
Doha, Gothenburg; Sweden, Washington DC; USA and the 11th International Cairo Biennale in Cairo.
• His photography enjoys special distinctiveness; as he grasps the surface
of the object as well as the texture,
giving a sense of abstraction
• Hourany also provides explanatory
manuscript to a wide collection of
his photos, each of which forms
the components of a full-size mural
that is most similar to abstract
murals.
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Mahdeya Ali Al-Taleb
Saudi Arabia

مهدية على آل طالب

• Born

. • مواليد القطيف �شرق اململكة العربية ال�سعودية
.م1992 • �أول م�شاركة يف الفن الت�شكيلي
.م1999 • �أول م�شاركة يف فن النحت عام
 معر�ض �شخ�صي "�أهازيج ُ�سنبلة" يف نادي-  م2010 •
. ال�سعودية-الفنون بالقطيف
 معر�ض �شخ�صي"دروب وجد" يف قاعة �أبورمانة-  م2011 •
.يف �سوريا
 م – معر�ض �شخ�صي “ �سالم �شرقي “ يف قاعة2011 •
.ال�سعودية- الفنون بالقطيف �أتليه جدة
 م – معر�ض �شخ�صي “ �سالم �شرقي “ يف نادي2012•
. ال�سعودية-الفنون بالقطيف
. �أقامت ثالثة معار�ض ملتدرباتها- م2014-2013-2009 •
 معر�ض �شخ�صي " مكنونات ظل الرماد" يف �صالة- م2015•
. عمان-جمعية الثقافة والفنون �صاللة
، رباعي،•�شاركت يف �أكرث من مئة معر�ض جماعي
 يف داخل اململكة،م1992 خما�سي وثنائي منذ عام
، الإمارات، البحرين: وخارجها يف،العربية ال�سعودية
. فرن�سا وتركيا، الكويت، �سوريا، املغرب،م�صر
:•�شاركت يف العديد من امللتقيات داخل وخارج اململكة
. ملتقى حمايل ع�سري-م2013•
. ال�صباح الرابع بالكويت. ملتقى د-م2014•
. ملتقى اروما ا�ستنطبول-م2015•
 �سعاد ال�صباح الرابع. جائزة يف ملتقى د-  م2014•
.بالكويت
. جائزة اقتناء يف م�سابقة ال�سفري-  م2009•
 جائزة امل�ستوى الثاين يف املعر�ض الت�شكيلي الأول-  م1998•
.لفنانات املنطقة ال�شرقية ببحرية احلكري ال�سياحية
 جائزة �أقتناء يف املعر�ض العام الثالث ع�شر-  م1997•
ملناطق اململكة بالريا�ض

in 1970 in Qatif city, Saudi
Arabia.
• Mahdiah started her artistic
career in the year 1992; she set up 5
personal galleries and participated in
many others both on the local and
international level. She trained a lot
of trainees in the many fields she is
experienced in “Fine Art, Drawing,
Sculpture, and Graphic Art”. Mahdiah
established her atelier (Almada – Mhd
Alfnon) in 2006, on an area measured
305 meters, which contains 109 of her
paintings and 65 displayed sculptural
works, she organize and present
training courses, activities and events
throughout the year. She received
numerous awards and many Arabs and
foreigners have collectibles from her
paintings and art work.
• Collection of Painting art
participations since 1992.
• 2010 The personal exhibition
“Ahazij Sunbulah” at Qatif Arts Club.
•  personal exhibition “East
• Peace” at Qatif Arts Club.
• 2013 - The personal exhibition
“Shadows of Dust” in Salala, Oman.
• 2010 - The first level award in the
Fifth Exhibition of the
• artists, in Riyadh.
• 2010 - Acquisition award in the third
competition of Al-Safir.
• 2014 - Award in Kuwait
international art symposium Souad
Al-Sabah creative award.

السعودية
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Moussa Omar
Oman

موسى عمر

سلطنة عمان

• Moosa

Omar is a mixed media
artist whose works reflect elements
and stories from daily life and mirror
his traditional Omani roots. He uses
symbols and motifs, colours and
textures to produce his own distinct
narrative. He has held over 11 solo
exhibitions In Oman, Bahrain and
Egypt and Kwuait and Qater and Abu
Dhabi and Germeny, He has traveled
and exhibited widely across the globe;
participating in shows in several
European countries, the USA and
Mexico, Turkey, Iraq, Pakistan, India,
Algeria, Morocco, Taiwan, Lebanon,
Australia, South Korea, Egypt, Japan,
Jordan, Syria, Bangladesh, China, and
the Arabian Gulf. Notable exhibitions
include shows at The White House
– USA, The Indira Ghandi National
Centre for Arts – India, National Art
Gallery Shilpakala Academy Dhaka
and Bangladesh National Museum,
Centre of Fine Art – Germany,
National Centre for Performing
Arts – China, O.N.S.C.O – Lebanon,
U.N.E.S.C.O Paris and the Institute du
Monde l’Arab, Paris Palace of Culture
– Algeria, Palace of Arts El Gezeira
and Museum of Modern Egyptian Arts
- Egypt, Korea International Library,
The Olympic Museum – Switzwerland
and the Olympic Museum – Australia,
Museum of Modern Bagdad- Iraq,
Taipei Fine Art Museum – Taiwan, Bait
Al Zubair Museum and Bait Muzna
Gallery – Oman – Museum of Art
Tunisia .
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•�أقام �أكرث من ع�شرة معار�ض ت�شكيلية �شخ�صية يف كل من
.  وم�صروالكويت وقطر و�أبوظبي و�أملانيا، والبحرين،ال�سلطنة
•كما عر�ض �أعماله يف العديد من املعار�ض امل�شرتكة يف دول
 و�أقام معار�ض متنوعة، ودول العامل،اخلليج والدول العربية
 �إ�ضافة �إىل الواليات املتحدة،يف عدد من الدول الأوروبية
، والهند، وباك�ستان، والعراق، وتركيا، واملك�سيك،الأمريكية
، و�أ�سرتاليا، ولبنان، وتايوان، واملغرب، وتون�س،واجلزائر
، و�سوريا، والأردن، واليابان، وم�صر،وكوريا اجلنوبية
.  واملجر، وال�صني،وبنجالدي�ش
• ومن بني املعار�ض املميزة التي �شارك فيها معار�ض يف
 ومركز، البيت الأبي�ض بالواليات املتحدة الأمريكية: كل من
 واملعر�ض الوطني للفن واملتحف،�أنديرا غاندي الثقايف للفنون
 ومركز، ومركز الفنون اجلميلة بربلني،الوطني ببنجالدي�ش
 واملركز الوطني للفنون،الفنون الب�صرية يف كتارا بقطر
 ومعهد العامل العربي التابع لليون�سكويف،امل�ؤداة يف ال�صني
 ومتحف الفن املعا�صر، وق�صر الثقافة يف اجلزائر،باري�س
 ومكتبة كوريا، ومتحف الفن املعا�صر يف م�صر،بدولة الكويت
 واملتحف الأوملبي يف، واملتحف الأوملبي يف �سوي�سرا،الدولية
 ومتحف الفنون، ومتحف الفن احلديث يف بغداد،�أ�سرتاليا
 �إ�ضافة �إىل م�شاركاته يف معار�ض مبتحف،اجلميلة بتايبيه
. و�صالة بيت مزنة،بيت الزبري
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Mai Refky
Egypt

• Independent artist lives and works in

Cairo, Egypt.
• Graduate of the faculty of Fine Arts,
Painting department, 1998. Studied
Islamic Art and Architecture at the
American University in Cairo 19992000.
• Since 1998, has presented works in
six solo shows as well as collective
exhibitions both nationally and
internationally.
Acquisitions by:
• The Museum of Egyptian Modern
Art in Cairo, The Contemporary
Art Museum of the City of Vukovar
in Croatia, public and private
collections in Egypt and abroad
• 2013 Transient Chronicles, Cairo,
Egypt
• 2012
Continuing
Top
Floor
Chronicles, Maumau Art Residency,
Istanbul, Turkey
• 2009 Deutsch - Ägyptischer Verein,
Nürnberg - Fürth e.V., Germany
• 2014 26th Alexandria Biennale for
Mediterranean countries, Egypt
• 2013 The Women’s
Collection,
rotating art exhibition, The First
Residence, Four Seasons, Cairo,
Egyptito d’Assisi, sacro convento
d’Assisi, Assisi, Italy
• 2007 Contemporary Egyptian Art,
Dubai
• 2004 Different Dialogue, Khan-alMaghrabi Gallery, Cairo, Egypt
• 2004, 2001, 2000 Egyptian Youth
Salon, Cairo, Egypt

مي رفقى

مصر

.•فنانة متفرغة من مواليد القاهرة
•در�ست الت�صوير بكلية الفنون اجلميلة بالقاهرة حيث
 ثم در�ست الفن والعمارة الإ�سالمية.1998 تخرجت عام
.2000 باجلامعة االمريكية بالقاهرة حتى عام
•�شاركت بالعديد من املعار�ض الفردية واجلماعية مب�صر
واخلارج
،•لها مقتنيات مبتحف الفن امل�صرى احلديث بالقاهرة
 ومقتنيات خا�صة،متحف مدينة فوكوفاربكرواتيا
.مب�صر واخلارج
معار�ض
• بيناىل اال�سكندرية ال�ساد�س والع�شرون لدول البحر
2014 املتو�سط
 القاهرة،للفن ا ملعا�صر- 6 " "تدوينات-•معر�ض خا�ص
2013
2012  تركيا- ا�سطنبول-•معر�ض خا�ص
،•معر�ض خا�ص "مالمح لفكرة" مركز اجلزيرة للفنون
2009 القاهرة
 �أملانيا،  نورنربج-  عام20  م�صر خالل/ •معر�ض خا�ص �أملانيا
2009
2008 القاهرة،  قاعة جرانت- " •معر�ض خا�ص " تقا�سيم
 الدوحة- •بانوراما الفن الت�شكيلى امل�صرى املعا�صر واحلديث
2010  قطر2008 •�صالون اخلريف – باري�س
2007  ايطاليا- �أ�سيزى-•معر�ض روح �أ�سيزى
 دبى – االمارات العربية- •معر�ض الفن امل�صرى املعا�صر
2007 املتحدة
2006  طليطلة – �أ�سبانيا- •معر�ض الفن امل�صرى املعا�صر
2000 ,2001 ,2004 •�صالون ال�شباب
1998 ,2002 ,2003 •�صالون الأعمال الفنية ال�صغرية
2003 ,2004 •معر�ض حوار متباين – خان املغربى
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Miroslava Trujkanovikj
Macedonia

ميروسالفا ترويكانوفيتش

مقدونيا

• Born in Bor, Serbia 1975.
• She graduated from the Faculty of

 تخرجت من كلية،St. Cyril & Methodius • 
الفنون اجلميلة قسم تصميم املنسوجات
1999 والرسم
الرسم: الرسم والتخصص:  •دراسات عليا من قسم
 تأهيل تربوى2004 - 2002
• •�أ�ستاذ فى املدر�سة الثانوية للفنون التطبيقية فى

Fine Arts in Skopje in 1999 where she
also completed her MFA studies. She
is member of DLUM (Association of
Artists of Macedonia) since 1999.
• Had solo exhibitions in Skopje,
Viena, Istambul, Prilep, Kavadarci,
Negotino and over one hunderd
shows in Macedonia, USA, Austria,
France, Italy, Wells, Tunisia, Slovenia,
Croatia, Serbia, Bulgaria.
• She was on stady visit in Nurnberg,
Viena, Paris and partisipate over
30 International work shops in her
country and abord. Winner of several
awards: Drawing award “Nikola
Martinovski”, second price at SIAB –
International Art Biennal, awards for
painting:”Petar Mazev”, “Dimitar
Kondovski”,”Nikola Ivanov-Balton”
and at the XLI International Painting
ex – tempore (Slovenia).
• Also, Grand-prix and award for the
best art work at the XII Winter salon.
She live in Skopje, Macedonia and
works as Professor at Public high
school for art and design “Lazar
Licenoski”.
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– Lazar Licenoski “ الرتكيب بالبال�ستيك
�سكوبجى

 جمعية فنانىDULIM عضوفى1999  •منذ عام
مقدونيا
 معر�ضا جماعيا فى الوطن150 •�شاركت فيما يزيد عن
، جرانيسكا جورا1999  خمتارات،وباخلارج
ACTA NON ، سلوفينيا،ليوبليانا
 البوسنة والهرسك، الثالث ساراييفوVERBA

 كلية الفنون �سكينديريا،• �شتاء �سراييفو

،صالون الشتاء السابعMKK ، سكوبى2000• 
متحف الفن املعاصر
املعرض السنوى الثامنMKK ، سكوبى2001• 
 • متحف دلوم مبدينة سكوبى
 مشروع، بيت روبفسىMK  أوهريد2002• 
 بيتM K ، الفوضى” ستروميكا،“البيت
الثقافة

 معر�ض جماعى مع جمموعة من فنانى برلني، •روما

” “العوملة والهوية، مشروعMK ، سكوبى2003• 
متحف مدينة سكوبى

 جالريى بي�سمنت، النم�سا، فيينا2004•
 املهرجان الدوىل، البو�سنة والهر�سك، �سراييفو2005•
ل�شتاء �سراييفو
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ياسين حراز

مصر

•مدر�س بكلية الفنون اجلميلة–ق�سم الت�صوير الإ�سكندرية
•دبلوم اخلط العربي–مدر�سة حممد �إبراهيم الإ�سكندرية
•ع�ضو ب�أتيلية الإ�سكندرية
•ع�ضو بنقابة الفنانني الت�شكيليني
•حا�صل على درجة املاج�ستري والدكتوراه
•املعار�ض :
•العديد من املعار�ض اجلماعية منذ عام  1993حتى الآن
•املعار�ض اخلا�صة :
•معر�ض بق�صر التذوق – الإ�سكندرية 2002
•معر�ض مبركز احلرية للإبداع – الإ�سكندرية 2012
اجلوائز
•جائزة �أوىل ر�سم ب�صالون ناجي (جائزة الت�صوير ب�صالون
ال�شباب ب�أتيلية الإ�سكندرية
•حا�صل على العديد من �شهادات التقدير
•�شارك يف بع�ض امللتقيات الفنية( :ملتقى الغردقة الدويل
– ملتقى الربل�س للر�سوم على اجلدران الأول والثاين-
قام بر�سم بورتريهات العلماء امل�سلمني اخلا�صة مبكتبة
الإ�سكندرية.
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Yaseen Harraz
Egypt
– • Lecturer at the taculty of fire arts
painting
• Diplorre of calligraphy of Mohamed
Ibrahim school in alex member of
Alexandria atelier
• Member of syndicate of plastic art
• Master & P.H.D painting depart rent
• Exhibitions:
• Participated in many Group exhibitions
since 1993 till now.
• Solo exhibitions
• Art palace – Alexandria 2002
• “Al bodaa” center 2012
P trizes
• First prize – nagy salon
• Painting prize – youth salon atelier
of alex 2003 and sever al certificates
appreciation participated in some
symposiums:
• Hurghada international symposium the
1st & 2nd
• El-Borollos Symposium for Drawing on
Walls and Boats.
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�إ�شراف تنفيذي

عالء �شقوير

ت�صوير فوتوغرايف
طارق ال�صغري
ت�صميم جرافيكى وغالف
مى عبد القادر
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مطبوعات �صندوق التنمية الثقافية
2016

