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39th Luxor International Painting Symposium

مدينة  الفن..  مدينة  التاريخ..  مدينة  الأق�صر..  مدينة 

العلم.. مدينة الهند�سة.. مدينة العمارة.. مدينة امللوك 

وامللكات.

تلك املدينة اال�ستثنائية من مدن العامل.. كان جديرًا 

هنا  من  املعا�سر..  عاملنا  يف  عامليًا  فنيًا  مركزًا  تكون  اأن  بها 

ملتقى  وكذلك  الدولية  االأق�سر  مرا�سم  اإن�ساء  فكرة  كانت 

يتم  الواعد  امل�سروع  هذا  خالل  ومن  الدويل  االأق�سر 

التوا�سل بني فناين م�سر والعامل وكذلك يتم اإطالع فناين 

العامل على احل�ساره امل�سرية.. اإن ملتقى االأق�سر هور�سالة 

فن وحمبة اإىل العامل.

د./ نيفني الكيالين

رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية

Luxor … city of history … city of art … city 
of science … city of Engineering … city of 
Architecture … city of kings and queens.
This Extra ordinary city from the rest of 

the world … it was worthy to be a global 
art center in our contemporary world … from 
here, the idea of establishing the international 
luxor studios and the luxor international 
symposium’ and through this hopeful project 
we communicate between the Egyptian painter 
and the foreigners and also to show the world 
paintersthe Egyptian civilization … thus … we 
consider the luxor international symposium a 
message of art and love to the world. 

Dr. Nivin El-Kilani
Sector Head of Cultural Development Fund
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لالإحتفاالت  مواكب  العام  هذا  للت�سوير  الدويل  االأق�سر  ملتقى 

عا�سمة  وكذلك  العاملية  لل�سياحة  عا�سمة  االأق�سر  باختيار 

ووزارة  الثقافية  التنمية  ل�سندوق  كان  ولقد  العربية  للثقافة 

الثقافة ال�سبق يف ت�سليط ال�سوء على االأهمية الفنية والتاريخية 

ملدينة االأق�سر من خالل فعاليات امللتقى، وقد ا�ست�ساف امللتقى 

225 فنان من م�سر والعامل على مدار ت�سع دورات ومت تكرمي 25 

خم�سة وع�سرون �سخ�سية موؤثره يف احلياة الثقافية والفنية على 

ال�سعيد املحلي والدويل وها نحن نوا�سل م�سرية ملتقى االأق�سر 

منطلقني اإىل املزيد من النجاح واالإزدهار !!

د./اإبراهيم غزالة 

الكومي�سري العام

Luxor international painting symposium this 
year is processions for the celebrations of 
choosing “Luxor” to be the world tourism 
capital. The Cultural Development Fund and 
the Egyptian Ministry of Culture have got the 
leading role in highlighting the importance of 
artistic and historical city of Luxor, through 
the symposium activities.
 (LIS) hosted (225) painter from Egypt and 
the world through (9) sessions, honored (25) 
influential personality in cultural and artistic 
life, locally & internationally.
 And here we continue the Luxor symposium’s 
March to reach a great success and prosperity! 

Dr. Ibrahim Ghazala
General Director of the Symposium
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اللجنة العليا للملتقى

أ. د. / نيفين الكيالني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورئيس اللجنة العليا للملتقى

أ. د. / إبراهيم غزاله أستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا وقوميسير للملتقى

أ. د. / إبراهيم الدسوقي فهمي أستاذ بكلية الفنون الجميلة – الزمالك

أ. د. / أحمد ذو الفقار شيحة فنان تشكيلى

أ. د. / أيمن علي السمري أستاذ بكلية التربية الفنية – الزمالك

أ. د. / حمدي أبوالمعاطي األستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان ونقيب التشكيليين )بصفته(

أ. د. / عبد الوهاب عبد المحسن فنان تشكيلي

أ. د. / خالد محمد طه سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ. د. / عقيلة عبد القادر رياض فنانة تشكيلية
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Committee

Dr. Niveen El Kilany Head of The Cultural Development Fund Sector 

   & Head of the Supreme Committee

Dr. Ibrahim Ghazala Director of Luxor International Ateliers 

   & Professor at the Fine Arts Faculty, Menia University

Dr. Ibrahim El-Dessouki Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University

Dr. Ahmad Zulfiqar Shiha Painter 

Dr. Aiman Ali El-Simary Professor at the Faculty of Art Education - Helwan University

Dr. Hamdy Abul Ma, aty Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University 

    & Head of Plastic Art Cindicate 

Dr. Abdel Wahab Abdel Mohsen Painter

Dr. Khaled Mohamed Taha Sorour Head of Plastic Art Sector

Dr. Akila Riad Painter
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Artists

Ahmed Selim Egypt

Anne Ntinyari Kenya

Chiara Tubia Italy

Dima Raad lebanon

Emad Ibrahim Egypt

Gehan Fayez Egypt

Ghadah Al Hassan Saudi Arabia

Halla Shafey Egypt

Hend El-falafly Egypt

Husseiny Aly Egypt

Juliya Zhukova Russia

Khalid El-Bekay Morocco

Manish Kumar India

Marianna Abramova Ukraine

Marwa Ezzat Egypt

Mohamed Abou El-Wafa Egypt

Mohamed ben Abdulla Oman

Mohammad Jaloos Amman

Nato lashauri Georgia

Olga Djordjevic Serbia

Priti Mehdi Noor Bangladesh

Regina Carmona Brazil

Saif El-Islam Sakr Egypt

Tarek El-Sheikh Egypt

Utpal Barua India

الفنــانون

أحمد سليم مصر
آن نتنياري كينيا 

كيارا توبيا إيطاليا
ديما رعد لبنان

عماد إبراهيم مصر
جيهان فايز مصر 

غادة الحسن السعودية
هالة شافعي مصر 

هند الفالفلي مصر 
حسيني علي مصر 

جوليا زوكوفا روسيا
خالد البيكاي المغرب
مانيش كومار الهند

ماريانا ابراموفا أوكرانيا
مروة عزت مصر 

محمد أبو الوفا مصر 
محمد بن عبد اهلل ُعمان

محمد جالوس َعّمان
ناتو الشأوري جورجيا

أولجا جورجيفيتش صربيا
بريتي مهدي نور بنجالديش

رجينا كارمونا البرازيل
سيف اإلسالم صقر مصر 

طارق الشيخ مصر 
أوتبال باروا الهند
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أحمد سليم مصر

ـ اأ�صتاذ الت�صوير بكلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا 

ـ ع�صو نقابة الفنانيني الت�صكيليني.

ع�صوجماعة الفنانني والكتاب باتلييه القاهرة.

بايطاليا  نابوىل  بيناإىل  فى  للم�صاركة  �صهر  ملدة  ر�صح   -

1996م.

عام  من  الدكتوراة  ملرحلة  داخلية  بعثة  على  حا�صل   -

2000اأىل 2005م.

جمال  فى  العلمية  املادة  لتجميع  لل�صفر  منحة  على  حا�صل   -

الفنون  كلية  من  الدكتوراة  ملرحلة  اجلدارى  الت�صوير  فن 

والرتبية جامعة زيجني باملانيا.

- حا�صل على منحة عاأمان لدرا�صة فن اجلرافيك مبر�صم الفنان 

االملانى دانيل هيي�س اال�صتاذ بكلية الفنون والرتبية جامعة 

زيجني 2002م

الت�صوير  يف  االأ�صتاذية  ملرحلة  دراأ�صية  منحة  على  حا�صل  ـ 

Ahmed Selim Egypt

Professor, Department of painting of 
Fine Arte 
 Faculty , Minia University.
Bachelor of Fine Arts Department 
of Imaging Division mural painting 
Minia University, 1991.
Diploma in Graphic Art Faculty of 
Fine Arts, Minia University, 1991.
Master of Fine Arts, Helwan 

University, specialty i Mural painting 
1998
Diploma in Graphic Art Faculty of 
Arts and Education Siegen university 
in Germany Federation2004
Ph.D. in philosophy of art specialty 
Mural painting 2005.
-Demonstrator, in Department of 
mural painting Faculty of Fine Arts, 

Minia University from 1993 to 1998.
- Teacher, in Departmen mural 
painting in Faculty of Fine Arts, 
Minia University since 2005.
- Assistant Professor, in Department 
of mural painting Faculty of Fine Arts 
,Minia University since 2010.
- Professor, in Department of mural 
painting Faculty of Fine Arts ,Minia 
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اأي�صًا العديد من املنا�صب باجلامعة منها: رئي�س ق�صم  ت�صغل 

اخلا�صة  ع�صواللجنة  اجلميلة،  الفنون  بق�صم  امللتيميديا 

بالن�صر وع�صو جلنة املعار�س الفنية لطلبة اجلامعات )ممثلة 

عن جامعة كينياتا(

عام  من  بدءًا  املعار�س  خالل  من  الفنية  م�صريتها  فى  بداأت 

1991 وحتى االآن. 

Anne Mwiti Kenya

Ph.D. proposal development in 
progress, Kenyatta University 2011 
Masters of Arts (Fine Art), Kenyatta 
University 1996
1996-Present Assistant Lecturer-
Department of Fine Art-Kenyatta 
University
• Drawing
• Painting
• Fabric Design using traditional 
methods such as Tie-dye, batik, block
printing and screen printing
• Industrial designs in woodwork, 
metalwork, leatherwork, & Jewelery 
design.
• Studio work and presentation 
techniques in Landscape Architecture 
Postgraduate courses in Kenyatta 
University:
• Proposal writing and course work in 
Jewelry and Glassware products using 
glass as a design material.

آن مويتي كينيا

التح�صري للح�صول على �صهادة الدكتوراه – جامعة كينياتا 

2011

من   1996 عام  اجلميلة  الفنون  فى  املاج�صتري  على  حا�صلة 

جامعة كينياتا

بكالوريو�س الفنون اجلميلة عام 1993  

تعمل منذ عام 1996 حتى االآن كمدر�س م�صاعد وحما�صر بق�صم 

الفنون اجلميلة جامعة كينياتا
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كيارا توبيا إيطاليا

 ولدت يف �صان دونا دي بيايف، فيني�صيا. •

خالل  • من  الفل�صفية  واآثارها  االأ�صاطري  درا�صة  على  تعمل 

اأخرتاق اأ�صرار الطبيعة والكون .

يف  • اجلميلة  الفنون  اأكادميية  من  باإمتياز  تخرجت 

حت�صرحاليًا  والفنون  العلوم  در�صت  حيث  بولونيا، 

الأطروحة يف "االأنرثوبولوجيا الثقافية على الطفرات 

يف العامل املعا�صر"

حا�صلة على �صهادة املاج�صتري يف جمال ت�صميم املو�صة من  •

ميالنو. يف   Istituto Marangoni
ت�صتخدم العديد من اأ�صكال التعبري بدءًا من  •

والنحت،  • اللوحات  ومن  للر�صم،  الفوتوغرايف  الت�صوير 

الواقع  يف  الدقيقة  الفروق  حتليل  على  الرتكيز  مع 

واحلقيقة اخلفية.

Chiara Tubia Italy
Born in Venice in 1982. Echoing 
philosophical and mythological 
implications, her works investigate 
and penetrate the mystery of Nature 
and the universe in its subject more 
unstable and pure.
She graduated with honors in Arts 
Sciences at the Academy of Fine Art 
in Bologna, Chiara exhibited her 
works in Italy and abroad; among 

which stands out the solo shows 
Nuotando in un oceano di frequenze 
at Villa Farsetti in Santa Maria di Sala 
(Venezia) and The Mystic Circle at 
Paggeria Arte in Sassuolo (Modena), 
and the collective shows Ce quo’on 
a and Wunderkammern2 to CACC 
of Cittadella (Padova), Quadrilegio 
to Alphacentaury gallery of Parma, 
Identità velate to On-Art gallery in 

Florence, Al-bunduqiyya at La Fenice 
gallery in Venice, WhoArtYou? 3 at 
Ex-Fornace in Milan, and Il paesaggio 
della golaat MUPA Museumof Torre di 
Mosto (Venice). 

She won the competition TEFAF 
Made in Maastricht with a project 
in collaboration with the Dutch 
choreographer Joost Vrouenraets and 
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ع�صو �صابق يف الهيئة الوطنية ل�صوؤون املراأة برتبة ظابط  •

جندر.

التابعة  • الفنية  الرتبوية  املناهج  اإعداد  يف  م�صاركة 

للمركز الرتبوي للبحوث واالإمناء.

م�صاركة يف اإعداد مقرر ثقافية لدور املعلمني واملعلمات  •

املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء.

ودولية  • حملية  موؤمترات  يف  للبنان  وممثلة  م�صاركة 

عديدة. 

االعالم  • انواع و�صائل  مقاالت ومقابالت عديدة يف خمتلف 

وكتب عنها الكثري يف املجال االبداعي.

Dima Raad Lebanon

• President of the Association of the 
Lebanese Artists - Painters and 
Sculptors 

•  Director of Cinema - Theaters and 
Exhibitions Affairs at the Ministry 
of Culture since the year 2011 till 
2014. 

• Head of the Exhibition’s Department 
at the Ministry of Culture since the 
year 1993 till 2014. 

• Professor at the Lebanese University- 
Faculty of Fine Arts since the year 
2005 till the present. 

• Teacher in the Teacher’s Training 
College – Bir Hassan Previously. 

• Member of the Superior Council 
of Childhood – Ministry of Social 
Affairs since the year 2005 till 2014. 

• Executive member and previous 
treasurer of the National Committee 
of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO). 

• Previous Member of the National 
Committee of Women’s Affairs with 
a rank of Officer Gender. 

ديما رعد لبنان
رئي�صة جمعية الفنانني اللبنانيني للر�صم والنحت حاليا •

وزارة  • يف  واملعار�س  وامل�صرح  ال�صينما  �صوؤون  مديرة 

الثقافة منذ العام 2011حتى العام 2014

رئي�صة دائرة املعار�س يف وزارة الثقافة منذ العام 1993  •

حتى العام 2014.

اللبنانية  • اجلامعة   – اجلميلة  الفنون  معهد  يف  اأ�صتاذة 

منذ العام 2005 حتى حينه.

للجنة  • �صابق  �صندوق  وامني  التنفيذية  الهيئة  ع�صو 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  اللبنانية  الوطنية 

 )UNESCO(
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عماد ابراهيم مصر

بكالريو�س تربيه فنيه 1991. •

•  -  2003_1996 بالزمالك  الفنون  مبجمع  اخناتون  قاعه 

اتيليه القاهره 1996_1997- معر�س بقاعه بيكا�صو 2002 

- معر�س بقاعه ابداع 2003 - معر�س بقاعه �صالمه.2000- 

اأرت  )عهود  بقاعة  معر�س   .2001 �صالمه  بقاعه  معر�س 

معر�س  ال�صعوديه.2008-  العربيه  اململكه   - جالريي( 

)اإيزي�س(  بقاعة  معر�س   .2012 )كابن�صكي(  فندق 

بقاعة  معر�س   -  )2013( الثقافى.  خمتار  حممود  مركز 

نه�صة  بقاعة  معر�س   -  )2014( جالريى  ارت  )الزمالك( 

م�صابقه  2016معر�س  خمتار(،  حممود  )متحف  م�صر 

جاذبيه �صري )1991( كليه الرتبيه الفنيه بالزمالك. 

• -95-94-93-1992(  - دورات:  ال�صباب  �صالون  يف  �صارك 

96-97( املعر�س القومي العام دورات: - )2000-1998- 

)2016 - 2014 - 2010 -2009 -2006 -2004

معر�س الربيع جالريي �صالمه دورات: )1998- 99 - 2000  •

Emad Ibrahim Egypt
• Born in 1969
• Bachelor of Art Education 1991
• Faculty of Art Education Exhibition 

1991.
•  Zamalek Arts Center 1996_2003. 
• Cairo Atelier 1996_1997. 
• Bekaa Picasso Exhibition 2002.
•  Bekaa Creativity Exhibition 2003.
• Art gallery, Salama .2000. 

• Bekaa Salama Exhibition 2001.
• (Ouhood Art Gallery) - for Saudi 

Arabia .2008
• Fair Hotel (Kandinski) 2012. 
• (Isis) Mahmoud Mokhtar Cultural 

Center. (2013)
• Zamalek) Art Gallery (2014).
• Exhibition Hall of the renaissance 

of Egypt (Mahmoud Mukhtar 

Museum) in 2016 shows en masse:* 
contest gallery attractive series 
(1991) Faculty of Art Education in 
Zamalek. 

• Participated in the Youth Salon 
sessions: (1992-93-94-95-96-97) year 

• national exhibition sessions: * (1998-
2000- 2004- 2006- 2009- 2010 - 2014 
to 2016) 
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ـ معر�س خا�س )جداريات ملنطقة ابو �صويلم( 2015

ال�صهادات واجلوائز:

الرتبوية  الدورات  �صهادات  من  العديد  على  حا�صلة  ـ 

والتدريبية اخلا�صة بتنمية قدرات هيئة التدري�س 

ـ حا�صلة على العديد من �صهادات التقدير واجلوائز

Gehan Fayez Egypt

•  PHD (Philosophy of the mural 
painting art) 2005.

• Assistant professor, Painting 
department, 2010.

• Mural painting Professor, Painting 
department, 2015.

• Head of painting department, Faculty 
of Fine Arts, Minia University, 2016.

•  Member of Fine Art sector, Cairo.
• Demonstrator – Painting department 

– Faculty of Fine Arts, Minia 
University, (1993-1997).

•  Professor – Painting department 
– Faculty of Fine Arts – Minia 
University – (2015).

• Certificates and Awards:-
• Rated the certificates of educational 

courses for the development of the 
capacity of the faculty staff.

• Rated many of awards and 
appreciation certificates.

جيهان فايز مصر

املنيا  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  الت�صوير  ق�صم  رئي�س  ـ 

2016

 ع�صو نقابة الفنون الت�صكيلية – القاهرة. 

 معر�س خا�س )جداريات بتقنية فن اخلزف( 2007

 معر�س خا�س )جداريات بخامة اال�صمنت( 2008

الهند�صى  اخلط  بجماليات  )جداريات  خا�س  معر�س  ـ 

والع�صوى( 2010
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غادة الحسن السعودية

بكالوريو�س اآداب ق�صم اللغة العربية  •

2016 معر�س "Views" - البحرين •

بنيقو�صيا-  • الت�صكيلية  للفنون  اخلليجي  املعر�س   2016

قرب�س

2015 امللتقى العربي الثاين بالكويت •

2015 معر�س "هوام�س" – البحرين •

باإمزورن-  • الت�صكيلي  للفن  األوان  جمعية  ملتقى   2015

املغرب

2015 "�صكل اآخر للنافذة" دبي- االإمارات •

2015- املعر�س ال�صخ�صي "�صكٌل اآخر للنافذة"، الريا�س . •

2015-املعر�س ال�صخ�صي "تلويحة نق�س" الريا�س  •

ملتقى  •  – هنا"  تالٌف  "الن�س  ال�صخ�صي  املعر�س   -2013

جدة "�صني" الثقايف- 
2013- معر�س "خرائط للوجه واجل�صد"، جدة  •

Ghada Al-Hassan Saudi Arabia
• Born in Saudi Arabia
• Bachelor of Arabic Language Studies.
• “Another Shape of a Window” Solo 

Exhibition on Naila Gallery, Riyadh 
2015. 

• “Engraving’s Wave” Solo Exhibition 
in the French Embassy, Riyadh 
2015. 

• “Text is Defective Here” Solo 
exhibition in Jeddah 2013

• “Maps of the Face and the Body” 
exhibition in the French Consulate, 
Jeddah 2013. 

• Media Competition, Riyadh 2012.
• The Gulf 3rd art exhibition, Kuwait 

2012.
• Art exhibition in the international 

book fair in Prague, Czech Republic 
2011.

• Cultural Saudi Days Exhibition, 

Turkmenistan 2011.
• Cultural Saudi Days Exhibition in 

Doha, Qatar 2010.
• The Gulf 2nd art exhibition, Kuwait 

2010.
• NordArt exhibition, Germany 2010.
• Saudi-Yemeni meeting in Ipp region, 

Yemen 2010 
• The first solo exhibition”Here since 

Eternity” in Qatif Oct 2009. 
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114 جلمعية البا�صتيل  الـ  اأعمالها باملعر�س  اأحد  وعر�س 

لغري  االأول  املركز  على  وح�صلت  بلندن  الربيطانية 

 41 االأع�صاء0 كما مت قبول عمل لها باملعر�س ال�صنوى الـ 

القومى  الفنون  املقام بنادى  باأمريكا  البا�صتيل  جلمعية 

حق  لها  باجلمعية  كع�صوة  اإنتخابها  ومت  نيويورك  فى 

االإم�صاء"Signature Member" 0 مت اإختيار وعر�س 

اأوفيدو  مدينة  فى  البا�صتيل  بيناإىل  فى  اأعمالها  اأحد 

جملة"با�صتيل  فى  اأعمالها  ن�صرت  وكذلك  باأ�صبانيا0 

جورنال - Pastel Journal" العريقة0 

Halla Shafey Egypt

• Halla earned her B.A. and M.A. in 
Economics from the American 
University in Cairo in 1987 and 
1992. For 25 years, she worked as an 
economist and Senior Development 
Consultant with international 
development institutions and has 
several publications. Her childhood 
passion for art resurfaced, and 
during 2006-2011, she attended the 
atelier of artist Magd Sagini.

• Her first solo exhibition ‘Passion 
for Pastels’ was held in Bab-Selim 
Gallery, Cairo, in September 2012. In 
2013, her painting accepted at 114th 
Annual Pastel Society of England 
Exhibition in London received First 
Prize for Non-members. Her work 
was also accepted in the 41st juried 
exhibition of the Pastel Society 
of America and exhibited at the 
renowned National Arts Club in 
New York. She was elected as a 
Signature Member of the society 
earning her the distinction of PSA 
signature. 

هالة شافعي مصر
فى  • وماجي�صتري  بكالريو�س  على  ح�صلت  ت�صكيلية  فنانة 

1987 و  االإقت�صاد من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة عامى 

دولية  منظمات  لدى  اإقت�صادية  كخبرية  عملت   0  1992

عام   25 ملدة  الدوىل  والبنك  املتحدة  االأمم  منها  عديدة 

ولها عدة موؤلفات0

وبحنينها للفن الذى كانت تع�صقه منذ الطفولة التحقت  •

 2011 –  2006 عامى  بني  ال�صجينى  جمد  الفنان  باأتيليه 

0 اأول معر�س لها كان معر�صها الفردى"ع�صق البا�صتيل" 

عام 2012 فى قاعة الباب �صليم0 وفى عام 2013 مت قبول 
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هند الفالفلي مصر

 12  دكتورة بالفنون اجلميلة حلوان-ق�صم اجلرافيك، قامت 

خان  �صفر  بقاعه  معر�س  منها  ودويل  حملي  فردي  معر�س 

2015، 2013 مب�صر، ارت �صوا 2012، 2014 بدبي"، بنيقو�صيا 

حمليا  جماعيا  باأكرثمن80معر�صا  و�صاركت   ،2010 )قرب�س( 

وايطاليا  النم�صا2010،  وفينا   ،2013 مو�صكو  منهم  ودوليا، 

من  العديد  علي  وح�صلت   2010  ،2008 جدة  و�صالون   2004

اجلوائز اهمها االأويل ر�صم �صالون ال�صباب ال22 عام 2011.

Hend El-Falafly Egypt

Lecturer at the Faculty of Fine Arts, 
Helwan Graphic Department, has 
12 solo exhibitions domestic and 
international, including art gallery, 
SAFARKHAN 2015.2013 Egypt, Art 
Sawa 2012. 2014 Dubai”, Nicosia 
(Cyprus) at 2010, and participated by 
more than 80 exhibition collectively, 

locally and internationally, including 
“Moscow” 2013 and Vienna Austria 
2010 and Italy 2004 and Salon Jeddah 
2008.2010, and got many awards the 
most important initial drawing young 
people of the 22 Salon of 2011
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Hosseiny Ali Egypt 

Born in (1948), Ex. Head of Design 
department, Faculty of Art Education, 
Helwan University. Bartesepated 
in several exhibitions in Egypt and 
Internationally.He had ten one 
man show. He published in culture 
Magazine in the Topics: Computer 
in design, Symbols in Folk Art 
,comparative Study. Folk art between 
traditions and Contemporary. He 
illustrated Mofid Fawzy Book:”Useful 
talks. Life Quotes”. His art works 
in Private collections in: Egypt and 
abroad as will as in the museum of 
Modern Art and Taha Hussin museum. 
The international conferences center 
Nasser city. And at the Opera house. 
In Emirate.and Saudi Arabia.Kuwait.
Bahrain.Oman.U.K.USA.Sweden.and 
Holland.

حسيني علي مصر

الت�صميمات  ق�صم  ورئي�س  ا�صتاذ  ال�صرقية،  مواليد 

جامعة  الفنية،  الرتبية  بكلية  )االأ�صبق(  الزخرفرفية 

والدولية.  املحلية  املعار�س  من  العديد  يف  حلوان.امل�صاركة 

الت�صكيلي  الفن  جمال  يف  كتابات  �صخ�صية.  معار�س   )10(

الكمبيوتر  موؤلفات:  الثقافية.  باملجالت  الفنية  والرتبية 

يف الت�صميم، رموز الو�صم ال�صعبي، درا�صة مقارنة، الرتاث 

الر�صوم  واملعا�صرة،  االأ�صالة  مابني  )الفلكلور(  ال�صعبي 

حياتية".  روؤية  مفيد،  فوزي"كالم  مفيد  لكتاب  الداخلية 

طه  متحف  احلديث،  الفن  )متحف  ودولية  حملية  مقتنيات 

االأوبرا  دار  ن�صر،  مبدينة  الدولية  املوؤمترات  قاعة  ح�صني، 

البحرين،  الكويت،  ال�صعودية،  االأمارات،  دولة  امل�صرية، 

عمان، اجنلرتا، اأمريكا، ال�صويد، هولندا.



22 ملتقى األقصر الدولي التاسع للتصوير

خالد البكاي المغرب

بر�صلونة  • بني  ويعمل  ويعي�س  البي�صاء  الدار  يف  ولد 

وكازابالنكا.

منذ عام 1997 يعمل فى �صتوديو يف مركز الفن املعا�صر •

من برياميدون برب�صلونة، وفى الدار البي�صاء منذ 2010. •

بعد ح�صوله على دورة تدريبية للطباعة يف املركز •

معهد  • يف  الدرا�صة  اأختار  بتطوان،  الفرن�صي  الثقايف 

درجة  على  ح�صل  حيث  العليا،  اجلميلة  للفنون  تطوان 

الدبلوم عام 1990.

انتقل عام 1995 اإىل اإ�صبانيا للح�صول على لي�صان�س الفنون  •

اجلميلة، فى جمال الطباعة.

�صارك فى العديد من املعار�س الفردية واجلماعية بالعديد  •

�صوي�صرا،  اإىل  باالإ�صافة  واملغربية  االأ�صبانية  املدن  من 

اإيطاليا والواليات املتحدة.

 Khalid El-Bekay Morocco
• Born in Casablanca in 1966, Khalid 

El-Bekay lives and works between 
Barcelona and Casablanca. He’s got 
two studios, the first, since1997 at 
the Center of Contemporary Art 
of Piramidon at Barcelona and the 
second at Casablanca since 2010. 

• After a training course of printmaking 
at the French Cultural Center of 

Tetouan , El Bekay chose to study 
at the Superior fine art Institut 
of Tetouan where he obtained a 
degree in 1990. He moved to Spain 
to prepare a licence in Fine Art, 
printmaking that he obtained in 
1995. 

• Main shows since 2001 
• 2016 Espaces Rivages, Rabat Morocco

• MH Art Gallery, Bilbao, Spain.
• 2015 Espiral Gallery of Contemporary 

Art, Noja, Spain. 
• Daniels Gallery, Wilmington North 

Carolina, US. 
• Agora Gallery, Marrakech
• 2014 Albaicín palace, Santander, 

Spain
• 2012 Delacroix Gallery, Tanger.
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Manish Kumar India

• Professional Excellence Award for 
Painting, Delhi, 2015

• Fellowship ‘I Meditation Artist’s 
Retreat’, Thailand. 2014 

• National Scholarship, Ministry of 
culture for the year of 2000-2001 

• 1st Prize, Gandhi Darshan Museum, 
Rajghat, New Delhi, 1998 

• Best (Photography) Exhibit by British 
Council, Delhi, 1996 

• 1st Prize for on the spot competition 
organized by Sahitya Kala Parishad, 
1994, 1996 

• Bimal Das Gupta Award (Inaugural), 
Kalam Festival, Jamia Millia 
University. 1994 

• 1st Prize for on the spot competition 
organized by Y.M.C.A., Delhi, 1992 

• Best Exhibit (Painting), All India 
Rajeev Gandhi Memorial Art 
Competition, 1992 

• Master in Arts (Painting) from Jivajee 
University, Gwalior: 2002 

• Bachelor of Fine Arts (Painting) 
College of Art, University of Delhi, 
1998 

• Diploma under Mr. T. Kashinath - 
Modern school of Photography, New 
Delhi: 1997 

• Art Appreciation Course from 
National Gallery of Modern Art, 
New Delhi: 1996 

• Diploma in Computer Gfx & 
Animation from C&M (CADD 
Centre) New Delhi: 2000

مانيش كامور الهند

2002 Jivajee ماج�صتري يف الفنون من جامعة

بنيودلهى،  الفنون  بكلية  م�صاعد  كاأ�صتاذ  حاليا  يعمل 

باالإ�صافة اإىل قيامه بالتدريب فى جمال الفنون الب�صرية 

ح�صل على العديد من اجلوائز.. منها: جائزة التميز 

من مدر�صة اأنيتون�س للفنون، دلهي، 2015

2014 تايالند.  للتاأمل،  معتكف  ›اأنا  بعنوان  • منحة 
-2000 لعام  الثقافة  وزارة  الوطنية،  الدراأ�صية  املنح   •

2001
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ماريانا ابراموفاأوكرانيا

ع�صو "االحتاد الوطني" للت�صكيليني اأوكرانيا •

ع�صو االحتاد الوطني لل�صحفيني اأوكرانيا •

• "ArtLine " املدير الفني للمركز الثقايف

اإيطاليا،  • �صلوفاكيا،  اأوكرانيا،  من:  كل  فى  مقتنيات  لها 

جمهورية الت�صيك، لبنان، بولندا، رو�صيا، �صوي�صرا، 

 تركيا، رومانيا، النم�صا، فرن�صا واليونان  •

2016- تريناإىل جميع االأوكرانيني، كييف- اأوكرانيا •

2015 معر�س "باللون االأبي�س" -كييف •

للعلوم،  • الرو�صي  احلرية"-املركز  معر�س"وجوه   -2015

برلني _ اأملانيا

2014"العنا�صر االأربعة"، مطار كوت  • املعر�س الدويل عام 

دازور، ني�س، فرن�صا

2013 معر�س "ثقافات االأمم"، نيويورك •

Marianna Abramova Ukraine

•  Member of the National Union of 
artists, Ukraine

•  Member of the National Union of 
Journalists, Ukraine

•  Art director of the cultural centre 
“ArtLine”

•  Author and curator of some 
international art projects.

•  Art-works are in private collections 
of Ukraine, Slovakia, Italy, 
Czech, Lebanon, Poland, Russia, 
Switzerland, Turkey, Romania, 
Austria, France, Greece and others.

•  2016 All - Ukrainian Triennial of 
painting, Central House of Artists, 
Kiev

•  2015 - personal exhibition “In 
white” - the National Union of 
Artists, Ukraine, Kiev

•  2015- personal exhibition “Faces of 
Freedom” - the Russian Center for 
Science and Cultural Embassy of 
the Russian Federation, Germany, 
Berlin
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Marwa Ezzat Egypt

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

مروة عزت مصر
باالأق�صر.  اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�صوير  بق�صم  مدر�س 

يف  �صاركت  الت�صكيليني،  الفنانني  بنقابة  عامل  ع�صو 

وحتي   1996 منذ  والعاملية  املحلية  املعار�س  من  العديد 

اأقامت عدة معار�س خا�صة يف مركز اجلزيرة للفنون،  االآن، 

القاهرة، و قاعة  واأتيليه  بالزمالك،  الفنون اجلميلة  وكلية 

الدبلوما�صيني.. ح�صلت علي عدة جوائز يف جمال الت�صوير، 

االإ�صكندرية،  مكتبة  احلديث،  الفن  مبتحف  مقتنيات  لها 

اأتيليه جدة بال�صعودية، موؤ�ص�صة  اأكادميية الفن والت�صميم، 

فار�صي، �صركة �صخر، ولدي اأفراد مب�صر واجنلرتا و الكويت.
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محمد أبو الوفا مصر

عام  • الت�صوير  ق�صم   – اجلميلة  الفنون  بكلية  معر�س   •
2005

االإ�صكندرية  • بعنوان"  االنفو�صى  ثقافة  بق�صر  •معر�س 
ح�صارة اإ�صالمية".

راأ�س  • حمميات  لتنمية  ال�صيخ  ب�صرم  ومعر�س  ور�صة   •
حممد 2009 

• .2010 والع�صرين  الواحد  لدورتة  ال�صباب  • �صالون 
• 2011 بور�صعيد  • بيناإىل 
عام  • اال�صكندرية  مبكتبة  ال�صنوى  مرة"  اأول  •معر�س" 

2011

• معر�س" اأجندة" مبكتبة اال�صكندرية ال�صنوى عام 2011  •
.2014 ، 2013 ، 2012 ،

•  2012 – القاهرة  االأوبرا  املتو�صط" بدار  • معر�س" عبري 
اإهداء  • التا�صع  ال�صنوى  الثغر"  فنانى  ملتقى  معر�س"   •

لروح الدكتور" حامد عوي�س"

Mohamed Abol Wafa Egypt

• Exhibition at the faculty of fin arts 
in 2005

• Exhibition at alanfoshy culture 
palace titled as (Alexandria is an 
Islamic civilization)

• The youth salon exhibition in its 20th 
round 2010.

• Benally port said exhibition 2011

• work shop and exhibition at charm 
Elsheikh to develop ras mohammed 
wild life

• (Awel marra) exhibition at Alexandria 
library 2012

• (Abeer el motawaset) exhibition 
• (agenda) exhibition at Alexandria 

library 2012 , 2013 , 2014

• (moltaqa elthaghr) ninth unual 
exhibition as a greeting to the soul 
of the former artist Dr Hamid ewais 
2012 

• “One artist & two nights” 
workshop sponsored by the general 
management of fine arts. 
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وجمموعة  والثاين  االأول  ال�صارقة  وبينايل  وال�صاد�س 

جمل�س  دول  لفناين  العمل  وور�س  الدورية  املعار�س  من 

واالأ�صابيع  امل�صرتكة  املعار�س  من  وجمموعة  التعاأون 

الثقافية وثالث معار�س �صخ�صية.

االأول  • املركز  مابني  جوائز  عدة  امل�صاركات  خالل  من  نال 

والثانى فى اخلط العربى والت�صوير الزيتى والنحت.

Mohamed Ben Abdulla
Oman

• 1960 SUR, Sultanate of oman
• member of the oman society for fine 

arts and youth studio
• participate all annul exhibitions held 

by the omani society for fine arts 
and youth studio. the 1st and 2nd 
youth biennial, the 4th , 5 th and 6 
th cairo biennial all so the 1 st and 
2 nd sharjah biennial, all exhibitions 
and workshops for artists of the gulf 
Cooperation Council, a group of 
joint exhibitions and cultural weeks, 
and three personal exhibitions. i 
obtained through these partnerships 
several awards between first and 
second place in calligraphy and 
painting and sculpture.

محمد بن عبد اهلل ُعمان

من مواليد 1960 مبدينة �صور، �صلطنة عمان •

ومر�صم  • الت�صكيلية  للفنون  العمانية  اجلمعية  ع�صو 

ال�صباب.

�صارك فى جميع املعار�س التي اأقامتها اجلمعية العمانية  •

م�صقط  وبينايل  ال�صباب.  ومر�صم  الت�صكيلية  للفنون 

لل�صباب االأول والثاين وبينايل القاهرة الرابع واخلام�س 



28 ملتقى األقصر الدولي التاسع للتصوير

محمد الجالوس األردن

مواليد عمان. •

•  – اجلميلة  الفنون  معهد  يف  الفن  در�س   :1981  -  1979

االأعمال من  اإدارة  بكالوريو�س يف  1982ح�صل على  عمان 

الت�صكيليني  الفنانني  رابطة  ع�صو  االأردنية،  اجلامعة 

االأردنيني: ع�صو رابطة الكتاب االأردنيني وع�صو الرابطة 

الدولية للفنون الت�صكيلية ،اإياب ،باري�س منذ عام 1992. 

يف  الق�صرية.عمل  والق�صة  الفني  النقد  جمال  يف  كتب 

الفن  وتعليم  الفني  والت�صميم  املعار�س  اإدارة  جمال 

للمرحلتني االبتدائية والثانوية. وتدري�س الر�صم لطالب 

 – فيالدلفيا  جامعة  يف  اجلرافيكي  والت�صميم  الفنون 

االردن.عا�س بني عامي 1994 - 1995 يف مدينة نيويورك 

خمتلف  يف  الفنية  العمل  ور�س  من  الع�صرات  يف  و�صارك 

واملجالت  ال�صحف  من  العديد  يف  عنه  وكتب  العامل  دول 

املحلية والعربية والعاملية.

Mohammad Jaloos Amman

• Born in Amman 1960.
• 1979-1981 Studded Painting at Jordan 

Institute of Fin Arts.
• 1981 B.A In business Administration , 

Jordan University.
• 1994-1995 Lived In NY City , USA.
• CAB Art Gallery & CAB Symposium 

– Art director 

• Ayla International Art Symposium – 
Advisor /Curator 

• The president of the Jordanian Plastic 
Artists Association 2003 - 2004.

• Member Of The Higher Committee 
Of National Cultural Conference 
2004.

• Member Of jury – Philadelphia 

University, the best art work, years 
2007, 2008, 2009, 2011, 2012

• Member Of selection jury – Bahrain 
yearly exhibition, 2009

• Member Of jury – Omani - 19th 
yearly exhibition, 2011 and 21st, 2016

• Member Of jury – Many other art 
competitions, for children paintings 
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Nato lashauri Georgia

• 2005 - 2009 Tbilisi Academy of Art. 
• 2009 - 2010 - publishing house 

‘virgam’ (illustrator)
• 2012 solo exhibition ‘oat’ gallery
• 2012 group exhibition’ecpo georgia’
• 2013 solo exhibition ‘TBC’ gallery
• 2014 publishing house ‘siesta’ 

(illustrator)
• 2015 group exhibition in Qatar,Doha.
• 2015 solo exhibition ‘movment 

theatre’
• 2015 group exhibition ‘Imago 

Mundi’, Italy
• 2016 solo exhibition ‘biblus’ gallery

ناتو الشاوري جورجيا

2005 – 2009 اأكادميية الفنون )تبيلي�صي – جورجيا( 

 virgamعملت بني 2009- 2010 › م�صممة بدار الن�صر

اأقامت عام 2012 اأوىل معار�صها الفردية بعنوان ›ال�صوفان‹ 

 ›TBC‹ 2013 معر�س فردى بعنوان

 siesta ‹ فى عام 2014، عملت م�صممة بدار الن�صر

2015 معر�س جماعى بالدوحة - قطر.

2015 معر�س جماعى ›Imago موندي‹، اإيطاليا
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أولجا جورجيفتش
 صربيا

ماج�صتري الر�صم والت�صوير من جامعة ني�س – �صربيا  •

الفنون  • بكلية  الت�صوير  بق�صم  م�صاعد  كمدر�س  عملت 

اجلميلة، ثم مبدر�صة الفنون العليا 

•  )ULUS( ع�صو نقابة الفنانني الت�صكيليني ب�صربيا

منذ عام 2012  •

كما  •  ،2010 عام  منذ  املنفردة  معار�صها  اإقامة  فى  بداأت 

�صربيا  داخل  جماعى  معر�س   150 من  اأكرث  فى  �صاركت 

باالإ�صافة اإىل العديد من الدول.

ح�صلت على العديد من اجلوائز.. منها:  •

املركز االأول من امل�صابقة الفنية الدولية لطلبة الفنون –  •

مدينة تكا�صاكى – اليابان – 2001 

جائزة االألوان املائية للمعر�س اخلام�س للفنون التقليدية  •

مبتحف تاريخ ال�صمال – اأونتاريو – كندا 

Olga Djordjevic Serbia

• 2013–2014. Teacher at the High Art 
School in Nis, Serbia

• 2011–2012. Teaching Assistant for 
Drawing and Painting, University of 
Nis, Faculty of Arts in Nis, Serbia

• 2008–2016. Lecturer in Drawing 
and Painting, Private Art School 
Djordjevic, Nis, Serbia

• Member of the Serbian Fine Arts 
Association (ULUS) from 2012.

• 2016. Exhibition of Paintings, Serbia, 
Gallery” Kosancicev venac”

• Exhibition of Paintings – Serbia, 
Gallery “Serbia”

• 2015. Exhibition of Paintings, Raska, 
Serbia, Gallery of Cultural Center

• Exhibition of Paintings, Leposavic, 
Serbia, Gallery of Cultural Center

• Exhibition of Paintings, Despotovac, 
Serbia, Gallery of Cultural Center

• Exhibition of Paintings, Jagodina, 
Serbia, Gallery of Cultural Center

• 2013. Exhibition”City Metamorphosis 
II”, paintings, Serbia, Gallery Salon. 
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Priti Mehdi Noor
Bangladish

• Master of Fine Arts (MFA):Major In 
Drawing and Painting, Examination 
Held in 2013 with the result 
of 1st Class from University of 
Development and Alternative.

• Exhibitions
• 2016: Solo-exhibition at Nordic Club, 

Gulshan, Dhaka, BD
• 2016: Solo-Exhibition at Indira 

Ghandi Cultural Centre, Gulshan, 
Dhaka, BD

• 2014: Group Exhibition selected 
through US Embassy BD, 
Washington DC, USA

• 2013: Group-Exhibition at Bunon Art 
Space, Rajbari, BD

• 2012: Group-Exhibition at Shilpo-
Kola Academy, Dhaka, BD

• 2012: Group-Exhibition at (UODA), 
Dhaka, BD

غاندي(،  • )اأنديرا  الثقايف  املركز  يف  معر�س   :2016  

جول�صان، دكا.

�صفارة  • قبل  من  خمتارة  ملجموعة  جماعى  معر�س   :2014

الواليات املتحدة االأمريكية بدكا، وا�صنطن العا�صمة. 

2012: معر�س جماعى يف اأكادميية �صيلبو-كوال، دكا •

2012: معر�س جماعى بجامعة التنمية البديلة – دكا. •

بريتي مهدي نور بنجالديش

التنمية  • جامعة  من  باإمتياز  والت�صوير  الر�صم  ماج�صتري 

البديلة ))SODA دكا - 2013

اجلهات  • من  بالعديد  فنون  ومدر�صة  كم�صممة  عملت 

)اإنديرا  مركز  اآخرها  ببنجالدي�س،  والثقافية  الفنية 

غاندى( الثقافى بدكا منذ عام 2012 وحتى االآن.

2016: معر�س يف نادي ال�صمال، جول�صان، دكا •



32 ملتقى األقصر الدولي التاسع للتصوير

ريجينا كارمونا البرازيل

بني  • املتناغم  احلوار  على  ال�صخ�صية  رحلتها  فى  تعتمد 

احل�صية  العالقات  والهوية،  الذاكرة  واملقدر،  الوجود 

والوجدانية مع الطبيعة واالإن�صانية.

تعد" كارمونا" فنانة متعددة التخ�ص�صات، اأجرت امل�صاريع  •

اخلارج  ويف  الربازيل  يف  واملعار�س  والبحوث  الفنية 

حيث تعي�س وتعمل يف مدينة "�صاأو باأولو".

املاج�صتري  • درجة  على  ح�صلت  ثم   ،)1994( عام  تخرجت 

يف االأعمال ال�صعرية الب�صرية )2005( من مدر�صة الفنون 

واالإت�صال بجامعة �صاأو باأولو.

موؤ�ص�صة  • يف  الثقايف  والتبادل  للفنون  كمن�صق  تعمل 

.Sanskriti
واملتاحف  • الهامة  املعار�س  من  العديد  يف  �صاركت 

واملهرجانات الفنية.

Regina Carmona Brazil

• Regina Carmona works with 
sensory installations recreating an 
ephemeral and constant dialogue 
with nature, with the being and 
destiny.

• A wide range of languages concerned 
to identity and memory, the body 
and the inner abode, sacred place 

which demands love, feeding and 
respect.

• The artist stands in the contemporary 
scenario in the 90´s through selection 
of Museum of Contemporary Art of 
University of Sao Paulo and ABCA 
art critics association.

• Art graduate (1994) and Master’s in 

Visual Poetics (2005) from ECA - 
School of Communication and Art 
of the University of Sao Paulo.

• Works in private and public 
collections as museums and featured 
at the art book A Novissima Arte 
Contemporanea- Geração 90, Katia 
Canton.
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Saif El-Islam SakrEgypt

• Professor of drawing and printmaking 
at helwan University,s - Faculty of 
Fine Arts.

• saqr works are part of art collections 
of official institutions and art 
admirers in egypt and foreign 
countries.

• Won several prize, including the 
state prize of encouragement 
(printmaking) in 2014.

سيف اإلسالم صقر مصر

ـ اأ�صتاذ الر�صم والت�صميم املطبوع - بكلية الفنون اجلميلة  •

- ق�صم اجلرافيك - جامعة حلوان.

داخل  • واالأفراد  املوؤ�ص�صات  لدى  كثرية  مقتنيات  للفنان 

م�صر وخارجها.

اآخرها  •  - تخرجه  منذ  متنوعة  جوائز  على  الفنان  ح�صل 

جائزة الدولة الت�صجيعية فى الفنون الت�صكيلية )الطبعة 

الفنية( 2014 م
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طارق الشيخ مصر

•  -  1993 الفنية  الرتبية  بكالوريو�س   - القاهرة  مواليد 

ع�صو نقابة الفنانني ال�صكيليني املعار�س اخلا�صة: معر�س 

مبجمع  اإخناتون  بقاعة  معر�س   -2004 القاهرة  باتيليه 

الفنون بالزمالك 2005 معر�س مبتحف اأحمد �صوقى اأبريل 

�صليم- الباب  قاعة  )املواطن..عادى(  معر�س   -2010

متحف الفن احلديث 2015 - امل�صاركات الفنية و املعار�س 

- �صالون االأعمال ال�صغرية- عدة دورات ل�صالون ال�صباب 

- العديد من دورات املعر�س العام- معر�س اجلد واحلفيد 

Tarek El-Sheikh Egypt

• Born 1969 Cairo, Egypt 
• 1993 Bachelor of Art Education, 

Helwan University 
• 2015 The usual citizen, Albab Gallery, 

Museum of Egypt 
• Center of Arts, Cairo, 2004 Cairo 

Atelier, Cairo
• 2014 Caravan International Festival 

Cairo Opera House 

• 2010 The Modern Art, 2010 Ahmed 
Shawky museum, 2005 Ekhnaton 
Gallery, 2010 Human Body Art 
Palace Cairo

• 2007 The Grand Father & The Grand 
Son, Modern Art museum, Cairo, 
2002 till 2005 The Annual Salon of 
small Art works, Center of Arts, 
Cairo-1995 till 2004 The Annual 

Salon of Youth, Center of Arts & 
Art Palace, Cairo, 2002 till 2008 The 
Annual National Exhibition, Art 
Palace, Cairo, Drawing Prize, 12th 
Youth Salon, Drawing Prize. 13th 
Youth Salon, Drawing Prize The 
Golden Pyramid 16th Youth Salon
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ال�صني، مقدونيا، م�صر، اأذربيجان، بلغراد، اإندوني�صيا،  •

�صانغهاي، كوريا، ورو�صيا، واليابان، تايالند، ماليزيا،  •

رومانيا، اإيطاليا  •

 كما اأنه قد ي�صارك بن�صاط يف "اأوملبيات الفنون اجلميلة  •

لندن • يف   2012  -  2008 اأعوام  " بني 

Utpal Barua India

• Born in 1963, in the state of Assam, He 
got his (MFA) degrees from Visva-
Bharati University, Santiniketan, 
West Bengal. He then went on to 
receive his Doctor of Philosophy 
degree from Indian Institute of 
Technology, Guwahati. Currently he 
serves as a Professor and Head of 
the Department of Design, Indian 
Institute of Technology Guwahati.

• Participated in more than 25 national 
exhibitions in India and more than 
40 international level exhibitions 
/ symposiums / conferences in 
the China, Macedonia, Egypt, 
Azerbaijan, Belgrade, Indonesia, 
Shanghai, Korea, Russia, Japan, 
Thailand, Malaysia, Romania, 
Italy etc. Also he has been actively 
participating in Olympic Fine 
Arts since the year 2008 and more 
recently in 2012 at London.

أوتبال باروا الهند
•  Assam ولد بوالية اآ�صام

ح�صل على درجتى البكالوريو�س يف الفنون اجلميلة  •

بوالية  •  ،Visva-Bharati جامعة  من  واملاج�صتري 

يف  درجة"دكتوراه  على  ح�صل  ثم  الغربية  البنغال 

الفل�صفة" من املعهد الهندي للتكنولوجيا يف جواهاتي. 

املعهد  الت�صميم،  ق�صم  ورئي�س  كاأ�صتاذ  حاليا  ويعمل 

الهندي"التكنولوجيا جواهاتي".

�صارك يف اأكرث من 25 من املعار�س على امل�صتوى الوطني  •

يف الهند، واأكرث من 40 معر�س، ندوة وموؤمتر دوىل يف  •
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جوليا زوكوفا روسيا
ولدت يف مو�صكو، حيث تعي�س وتعمل  •

بجامعة  • واجلرافيك  الفنون  كلية  من   2006 عام  -تخرجت 

مو�صكو، ثم مدر�صة مو�صكو للحرفية الزخرفية 2010 

ع�صو"االحتاد الرو�صى للفنانني املبدعني"،  •

م�صاريع  • يف  بانتظام  ت�صارك  للفنانني"  مو�صكو  و"احتاد 

فنية خمتلفة، بالهواء الطلق واملعار�س.

مت اإقتناء اأعمالها الفنية داخل رو�صيا، وخارجها بالعديد  •

تايوان،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل:  الدول..  من 

كندا،  الربتغال،  اجلنوبية،  كوريا  اأملانيا،  اأوكرانيا، 

فرن�صا، االإمارات العربية املتحدة، اأ�صرتاليا، 

واململكة املتحدة وبروناي. •

Juliya Zhukova Russia

• Member of Russian Creative Social 
Union of Artists, the group of 
painting (the oldest and strongest 
union of professional artists in 
Russia, which cultural traditions 
and historical roots are very deep 
and its history is connected with 
the brightest names and significant 
cultural events of all nations of 

Russia and the whole world). 
• Born in 1980 in Zheleznodorozhniy, 

Moscow Region 
• I live and work in Moscow and 

Electrostal - Moscow Region 
• 2001 - graduate of Moscow School of 

decorative handcraft (now: The High 
School of National Art), Profession - 
Ornamental Art. 

• 2006 - graduate of Moscow State 
Open Pedagogical Sholokhov 
University, Art and Graphic Faculty, 
Profession - Visual Arts 

• I am regularly taking part in different 
art projects, plein air, art colonies 
and exhibitions.

• Many paintings are the part of 
private collections in Russia, USA, 
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تلك 
يطرح  الذى  ال�سوؤال 

الدوىل  االأق�سر  مبلتقى 

دوراته  كل  فى  للت�سوير 

اللحظة  منذ  والقادمة،  ال�سابقة 

والفنانات  الفنانني  تواجد  من  االأوىل 

هذا  فنان  كل  بذهن  ويدور  باالأق�سر، 

ال�سهل  باالأمر  لي�ست  االإجابة  ال�سوؤال، 

الأننا نتحدث عن ح�سارة العطاء الفنى 

والفكرى والفل�سفى والتقنى، ح�سارة ال 

ينفذ ر�سيدها مهما اأ�ستوحى منها فنانى 

العامل اأجمع، اإنها بحق ح�سارة خالدة.

بداأ كل فنان بالبحث عن مدخل وروؤية 

الفنى، الأنه مطالب كفنان  ليقدم عملة 

وم�سادر  منابع  اأحد  تكون  اأن  م�سارك 

روؤيتة من احل�سارة امل�سرية، باالإ�سافة 

اخلا�سة  الفنية  بهويتة  للتعبري 

ال  الفنى،  ومذهبة  وفل�سفتة  وتقنياتة 

يوجد فى العامل ح�سارة اأبدعت في�سان 

من االإبداع الفنى مثل احل�سارة امل�سرية 

امل�سري  معتقدات  ولوال  القدمية. 

لفرتة  يعي�س  باأنه  واإميانة  القدمي 

موؤقتة ثم يبعث من جديد حياة اأبدية 

خالدة، ما كان اأبدع كل هذة الفنون من 

االأبدية  الثانية  حياتة  تكون  اأن  اأجل 

كاملة.

الفنانني  قدم  الفنى  اجلانب  من 

لوحاتهم  امل�ساركني  والفنانات 

من  بداأ  بينهم  االختالف  الت�سويرية، 

امل�سطح  واإعداد  اإعداد م�سبق بر�سومات 

الفنى  واالأ�سلوب  والتقنى  الت�سويرى 

واتفق  الت�سكيلية،  باملعاجلة  وو�سواًل 

من  اال�ستلهام  م�سدر  فى  فكريًا  اجلميع 

واأختلفوا  القدمي،  امل�سرى  اإبداعات 

التاأثر  درجة  فى  متفاوته  بن�سب 

ا�سباب  لعدة  يرجع  وهذا  باحل�سارة، 

اأهمها اأن الكثري منهم يزور االأق�سر الأول 

ي�سيطر  دائما  االأوىل  والزيارة  مرة، 

ومن  والده�سة،  االنبهار  حالة  عليها 

الفنى  املو�سوع  فى  الفنان  تفكري  كرثت 

يجد �سعوبة فى التعبري عن انطباعاته 

حالة  �سيظل  ولكن  امللتقى،  مدة  فى 

ومنها  فنان،  كل  بوجدان  باقية  التاأثر 

بعد  حتى  اأعمااًل  يبدع  �سوف  بالتاأكيد 

انتهاء فرتة امللتقى. 

االأق�سر  مللتقى  التا�سعة  الدورة  �سهدت 

فنان   25 م�ساركة  للت�سوير  الدوىل 

وفنانة ما بني فنانني م�سرين وفنانني من 

اأجنبية،  دول  من  وفنانات  عربية  دول 

وت�سرفت بوجودى كناقد فنى م�ساحب 

لتقليد ثقافى  الدورة، وهذا طبقا  لهذة 

اأر�ساه ملتقى االأق�سر منذ الدورة االأوىل 

ر�صالة من احل�صارة امل�صرية القدمية 

اإىل العامل 

كيف يمكن إعادة رؤية الفن بالفن..
روؤية نقدية - �سوزى �سكرى 



ت�سرفت  كما  م�ساحب،  ناقد  بوجود 

اليومية  النقدية  اللقاءات  بتقدمي 

بح�سب برنامج امللتقى، اأثمرت اللقاءات 

والتوا�سل  التقارب  من  مزيد  على 

اإىل  اإ�سافة  امللتقى،  فنانى  بني  الفكرى 

الذى  واالإن�سانى  االجتماعى  التوا�سل 

ا�ستمر اإىل يومنا هذا بني الفنانني.

والتقدير  بال�سكر  اتقدم  اأن  واأود 

امل�سرية  الت�سكيلية  للفنانة  والعرفان 

فى  املميز  جهدها  على  �سافعى"  "هالة 
امللتقى  فرتة  طول  وم�ساندتى  دعمى 

اأثناء  "الرتجمة"  جانب  يخ�س  فيما 

هذا  ويعد  اليومية،  النقدية  الندوات 

عبء وم�سوؤلية حتملته تطوعًا بجانب 

م�ساركتها كفنانة. 

النقدية  روؤيتى  بتقدمي  اأت�سرف  كما 

فى  امل�ساركني  الفنانني  لوحات  عن 

فى  وقفت  اأكون  اأن  واأرجو  الدورة  هذة 

قراءتى التى ا�ستندت فيها على الك�سف 

عن قيمة العمل الفنى وفكرته وداللته 

التعبريية الكامنة فى بنية ال�سكل. 



يكون عنوان املقالة �ساعرى ورومان�سى وبعيدًا قلياًل رمبا 

تلك  لكن  املعتادة،  النقدية  املقاالت  عناوين  عن 

الفنان  اأعمال  وحتليل  للقراءة  املرور  �سفرة  هى 

تلك  )رع(  ال�سم�س  اآله  خيوط  انها  نعم  �سليم"،  "اأحمد  الت�سكيلى 

املحرك االأول جلماليات لوحاتة، ال�سوء اخلالد يبعث من خيوط 

ومفردات  �سخ�سياته  مالمح  على  مبتهجًا  وي�سقط  لي�سل  ال�سم�س 

قلوب  من  عناقًا  تلتقط  اأن  تنظر  خيوط  الت�سويرية،  لوحاتة 

اأهاىل اجلنوب ال�سافية.

اأ�سيلة،  م�سرية  اأيقونة  �سليم"  "اأحمد  الت�سكيلى  الفنان  اإنه 

باأمرين  وثيق  ارتباط  اأعماله  ترتبط  م�ستقلة،  فنية  و�سخ�سية 

امل�سرية،  الهوية  روح  على  واحلفاظ  امل�سرية  احل�سارة  هما: 

بقيمة  لتذكر  امل�سرى  ال�سعب  وجدان  خماطبة  الثانى:  واالأمر 

ومرجعيته  واالجتماعى،  االإن�سانى  بالبعد  وااللتزام  احل�سارة 

الفكرية فى التكوين الفنى نابع من عبقرية املكان، ولوال فنانني 

بتعدت  "�سليم" ال  الفنان  اأمثال  وامل�ساعر  الفن  �سادقني  م�سريني 

االأجيال اجلديدة عن ح�ساراتنا.

احتفالية  ت�سكيلية  ملحمة  هما  لوحتني  "�سليم"  الفنان  قدم 

تبوح بال�سعادة، عرب طقو�س الفرح عند اهاإىل اجلنوب، ويقرتب 

حيث  من  الفرعونية  املعابد  جداريات  م�ساهد  اأحد  من  التكوين 

فى  "عر�س  باحتفالية  ت�سفها  اأن  ميكن  وال�سرد  احلكى  اأ�سلوب 

والعادات  الثقافى  املوروث  م�سرية  امتداد  يوؤكد  الكبا�س"،  طريق 

والتقاليد. العن�سر الب�سرى فى لوحات "�سليم" متمثل فى العائلة 

باالإ�سافة  واالأطفال(  وال�سباب  واملراأة  )الرجل  امل�سرية  االأ�سرة 

�سمات  اأعطاها  املراأة  وب�سماتة،  وب�سفاته  ب�سماتة  املكان  اإىل 

احلكمة  مالمح  منحة  والرجل  "اإيزي�س"  االأم  املراأة  ومالمح 

وال�سرب، واالأطفال ميرحون باألعاب توارثوها من جينات احل�سارة. 

الفتى  امراأة اجلنوب وعري�سها  هما �سخو�س ب�سطاء لكن �سعداء، 

ت�سع  ابت�سامتهم  باالأمان،  وعيونة  باملحبة  وجهه  امل�سع  االأ�سمر 

خجاًل مل نعد نراة، ومن حولهم رق�سة التحطيب وعازفني مم�سكن 

وجوه  بالفعل  انها  ونغمات  ايقاعات  ت�سمع  املو�سيقية،  باالآالت 

تقطر حالأوة فطرية �سافية تنم عن �سدق م�ساعر.

 

بني  يجمع  اللوحة  للعنا�سر  التناول  فى  والتقنى  الفنى  االأ�سلوب 

املعربة  بتفا�سيل  االحتفاظ  مع  املح�سوب  والتلخي�س  الت�سخي�س 

�سكل  على  ال�سخ�سيات  ومالمح  معاجلات  ال�سعورية،  احلالة  عن 

اأقرب اإىل الكتلة اال�سطوانية )الدائرة( املنبثة من �سحكة عيون 

االأج�سام  حركة  فى  متناغمة  تكوينات  الكون  ودائرة  ال�سم�س 

 – اأمامية  لقطة  واأخرى   – اخللف  من  نراها  �سخ�سيات  بع�سها 

والرجل واملراأة اأبطال امللحمة الفنية واحل�سارية و�سعهما الفنان 

التى  الفنية  الزوايا  اإحدى  وهذة  متقابلة  جانبية  حركة  فى 

املجموعة  اأما  جدراياته.  فى  القدمي  امل�سرى  الفنان  بها  ا�ستعان 

اأحمد �سليم مصر

حين تعانق خيوط الشمس قلوب الجنوب
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قلوب  من  احلا�سرة  االإ�ساءة  فيها  تعلو  اللوحات  فى  اللونية 

امل�سم�س  املناخ  الفنان  بها  يوؤكد  بالتدريج،  واالإ�ساءة  االألوان، 

ال�ساطع الذى تذوب خاللة الدرجات وباالأخ�س اللون الربتقاىل 

اجلنوب،  بزخرفة  واالأزياء  ال�سعبى  الزى  ميز  الذى  واالأ�سفر 

على  "�سليم"  حر�س  التقليدية،  العمامة  ولف  االأبي�س  واللون 

اللونية  املجموعة  بتلك  االجتماعى  االإن�سانى  امل�سمون  ت�سدر 

باملعا�سرة،  ااملا�سى  اإدماج  علية  يهفو  مل  �سابقا،  ذكرناها  التى 

واالأ�سلوب التقليدى باحلداثى، والذاتى بالقومى.
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االنتهاء من اجلوالت والزيارات امليدانية لالأماكن بعد 

"اآنا"  الفنانة  مع  حتاورت  االأق�سر  فى  الرتاثية 

فاأجابت:  االأق�سر؟  عن  انطباعها  عن  و�ساألتها 

وباملنحوتات  بالر�سومات  مكتوب  تاريخ  اجلمال  يفوق  جمال 

ال�سخمة، فكيف للفراعنه اأن يفعلوا كل هذا الفن، اعجبتنى رموز 

ال�سماء  لون  اأروع  وما  اأختيارى،  فى  اأحتار  �سوف  بالتاأكيد  كثرية 

االأزرق ولون النيل الذى �سكن من حوله امل�سرين القدماء واالأ�سجار 

والنخيل املمتدة اإىل اأعلى واإىل اأ�سفل، رغم اأن هذا اللون االأزرق 

�سعرت  اأنى  اإال  اأى مكان،  نراها فى  التى  الطبيعى  ال�سماء  لون  هو 

االآخرين  يراها  كما  ولي�س  لياًل،  زرقاء  تظل  االأق�سر  �سماء  اأن 

اأنها �سوداء. ومن هذا املعنى الرثى والعميق واملمزوج فيه اخليال 

بالواقع وهى حالة من الت�سوف الفنى والفل�سفى، وعلى حد تعبري 

الفنانة: "ان �سماء االأق�سر زرقاء لياًل" جاء اختيار الفنانة "اآنا" 

ملجموعتها اللونية فى لوحاتها الت�سويرية، وباأ�سلوب التجريدية 

اللون  بدرجات  اللوحة  م�سطح  بتح�سري  الفنانة  قامت  التعبريية 

وتندفع  خيال  وفق  تتحرك  فر�ساة  ب�سربات  املحدودة،  االأزرق 

الكاملة  احلرية  لعواطفها  وتركت  وعفوية  وبارجتال  بالقوة 

وال�سيطرة، �سحنة عاطفية متتلكها وحتاورها بهم�س و�سفرات ال 

يدركها اإال الفنانه ذاتها.

تقرتب وتبعد من اللوحة وكاأنها تبحث عن �سىء �سوف يطفو من 

م�سطح اللوحة، ثم و�سعت درجات اللون االأخ�سر لتاأتى بالتعبري 

التكوين  بقواعد  االلتزام  عن  ابتعد  االأق�سر،  ونخيل  اأ�سجار  عن 

املرتابط املعتاد، الأنها من بداية العمل تعتمد على تفريغ �سحنتها 

العاطفية م�ستعينة بال�سور الب�سرية التى كونتها من م�ساهداتها 

لرموز احل�سارة.

فى لوحاتها اأعطت ال�سماء الزرقاء م�ساحة كبرية اإىل اأن مت لقاء 

الفنى  خليالها  وا�ستكمااًل  االأر�س،  بحدود  االفرتا�سى  ال�سماء 

مبالحمة  احتفظت  اأنها  اإال  تلقائى  ب�سكل  اآمون  عنخ  توت  ر�سمت 

ب�سكل تعبريى مبالغة فى ن�سب، يظهر "عنخ" ويختبىء فى م�ساحة 

ال�سماء واأ�سافت اإلية اللون الرتاثى الذهبى فى زخرفة تاج توت 

اأ�سفل  اإىل  واالنفعالية  الفنية  �سحنها  تطورت  ثم  اآمون،  عنخ 

الزى  اللوحة لرت�سم �سخ�سيات فرعونية عنا�سر ب�سرية ترتدى 

ال�سخ�سيات  حور�س،  االإله  ال�سقر  اأحدهم  راأ�س  وعلى  االأبي�س 

تقف على اأر�س ثابتة هذة االأر�س ممزوجة بلون االأزرق النيلى. 

من  اخرجتها  م�ستطيلة  نحتية  قطعة  �ساخمة  تقف  وبجانبهم 

ونق�ستها  االأبي�س  باللون  حولها  وحددت  االأزرق  اللون  م�ساحة 

بزخرفة ونقو�س اأقرب اإىل الن�سو�س والكتابات.

من  جاء  "اآنا"  الفنانة  لوحات  فى  واجلمالية  الفنية  القيمة 

اختيارها االأول للمجموعة اللونية ال�سوفية الروحانية "االأزرق" 

اإلهامها ومنه ا�ستكملت التعبري  امل�سبع ب�سحنة عاطفية هو م�سدر 

رموزها  من  ببع�س  امل�سرين  القدماء  عن  العقيدة  فل�سفة  عن 

املتمثلة فى )حور�س – توت عنخ اآمون( وهذا يوؤكد تاأثرها بفنون 

امل�سرى القدمي 

اآن نتنياري كينيا

التصوف الفنى والتشكيلى 
فى سماء اآلقصر
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تتاأمل،  املراأة  اأن  قبل  باآالمها  ح�س  االآلهه،  هبة 

امنحها ال�سعادة تطول حياتك، حافظ عليها 

االهتمام  و�سايا  من  وغريها  حيًا  دمت  ما 

باملراأة التى كتبها اأول فلي�سوف فى العامل وفى التاريخ امل�سرى على 

اأحد الربديات وهو احلكيم امل�سرى "بتاح حتب"، احل�سارة امل�سرية 

واأرقى  اأعلى  للمراأة  منحها  فى  ا�ستثنائية  ح�سارة  الفرعونية 

جماالت  كل  فى  الفنانني  جعل  مما  واإالآلهه  امللكة  وهما  االألقاب 

الفنانة  ومنهم  الفنية،  الأعمالهم  حمورًا  املراأة  ي�سعون  الفنون 

ح�سارى  ثقافى  لبنانى  وجه  رعد"  "دميا  اللبنانية  الت�سكيلية 

اللبنانية،  الفنية  احلركة  فى  انطالقها  منذ  املراأة  هموم  حملت 

ومو�سوعاتها الفنية تعك�س اال�سطرابات ال�ساكنة بوجدان وعقل 

املراأة والك�سف عن عاملها الداخلى والتعبري عن القيود التى فر�ستها 

تراكمات فكرية وموروثات وتقاليد على مدار ع�سور.

الفنانة  قدمت  والتقنى  والفكرى  الفنى  مل�سروعها  واأ�ستكمااًل 

"نفرتارى"  للملكة  االأوىل:  اللوحة  االأق�سر،  مبلتقى  لوحتني 

قامت  الثانية  واللوحة  باالأق�سر،  امللوك  وادى  فى  ال�ساكنة 

امل�سرية  الديانة  فى  الرئي�سية  اإالآلهه  وا�ستح�سار  با�ستدعاء 

اإلهة ال�سماء،   Nut اإلهه نوت  القدمية املتعلقة بخلق الكون، وهى 

ر�سمت  التى  االأر�س،  "جب" اإلهه  واأخت  والده اإلهه "رع ال�سم�س"، 

على هيئة امراة ج�سدها عارى يغطى العامل ويحيط بها النجوم، 

"مغطية ال�سماوات"،  اإالآلهه نوت بالعديد من االألقاب منها  ولقبت 

التى حملت كل اإالآلهة حتمل األف روح"،  "نوت  حتمى"،  التى  "تلك 
ال�سماء تغطى العامل من �سرقة اإىل غربة اإلهه  نوت  "املمجدة 

مع  متوافق  ت�سكيلى  فنى  ب�سكل  "نوت"  عربت الفنانة عن اإاللهه 

فى  امراة  وهى  القدمي،  للم�سرى  اال�ستثنائى  التعبريى  الفكر 

و�سع ا�ستطالة بج�سدها مم�سوق مبالغ يف احلركة، احتل اجل�سد 

انحناء واحلركة توحى  اأ�سفل فى  اإىل  اأعلى  من  بالكامل  اللوحة 

باأحتواء نوت للكون، وقد ر�سمت "نوت" فى امل�سرى القدمي ج�سدها 

"نوت" باأرتداء  عارى، اإال ان الفنانة اأ�ستبدلت هذا العرى لالآلهه 

ذات  منتظمة  الهند�سية  بزخازفه  املعروف  النوبى  الزى  نوت 

الزرقاء  ال�سماء  فى  نوت  متركز  وفرحة،  اإ�ساءة  االأكرث  االألوان 

االأ�سطورة  بح�سب  االأر�س"  "اإلهه  يحملها  بالنجوم،  املر�سعة 

الفرعونية، وبهذا اال�ستبدال من العرى اإىل الزى النوبى ا�سبحت 

نوت املعا�سرة توجة ر�سالة للعامل انها مازالت و�ستظل امللكة التى 

قادت احل�سارات.

 واتفاقًا مع ما جاء فى الن�سو�س ر�سمت الفنانة جنوم المعة حتيط 

باالإلهه نوت وهى تعبري عن رغبة املتوفى يف اأن ي�سبح جنمًا على 

دميا رعد لبنان

نجوم مرصعة على جسد اإللهه"نوت"
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ج�سد"نوت". حيث كانوا يعتربونها اإلهة املوتى اأي�سًا، و ير�سمونها 

داخل توابيت املوتى، لتحمي امليت وترافقه يف رحلته اإىل العامل 

االآخر. وفى لوحاتها الت�سويرية جند اأنها قامت بثورتني، الثورة 

االأوىل ثورة مترد ورف�س لواقع املراأة يتبعها الثورة الثانية ثورة 

كرد  لونية  وكثافة  فر�ساة  و�سربات  الفنية  التقنية  يخ�س  فيما 

حتريف  الر�سم  فى  الفنى  االأ�سلوب  جاء  واأي�سا  تعبريي،  فعل 

منطقة  بني  مذهبيًا  اأعمالها  تقع  التعبري،  جماليات  من  ومبالغة 

التعبريية التجريدية، التجريدية اخلال�سة.
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فى يطرح  ابراهيم”  “عماد  الت�سكيلى  الفنان 

اجلمال  بني  الفرق  اإ�سكالية  اأعماله 

الطبيعى واجلمال الفنى، اجلمال الطبيعى 

هو جمال ال ي�ساهيه جمال هو من �سنع الطبيعة، اأما اجلمال الفنى 

فهو جمال من �سنع الفنان ويتمثل فى معاجلات و�سياغات عديدة 

خميلة  فى  تر�سب  ملا  وجدانى  ح�سى  انعكا�سًا  خالل  من  ومتنوعة 

الفنان،وهذة االإ�سكالية التى يطرحها الفنان تنطبق مع املقارنة 

“كروت�سة” فى الفرق بني اجلمال الطبيعى  الفل�سفية للفلي�سوف 

“كروت�سه”: اإن الطبيعة واإن كانت جميلة،  واجلمال الفنى، ذكر 

اإال انها تظل خر�ساء، اإىل اأن يكت�سفها الفنان ويكرمها ويخلدها فى 

لوحات ومنحوتاته.

عا�سق  فنان  وهو  الفنان  اأعمال  على  متاأمًا  ينطبق  الراأى  هذا 

من  فيها  ما  بكل  بالطبيعة  ومغرم  باحليوية  ومفعمًا  للر�سم 

ما  وبني  بينه  �سداقات  تكوين  على  قادرا  فنان  وعنا�سر،  م�ساهد 

اأن  اأثبت  اأعماله  بورترييهات،  اأو  مكانى  م�سهد  كان  �سوا  ير�سمه 

تختلف  التى  حماكاة”اجلوهر”  مثل  اآخرى”،  للمحاكاة”وجوة 

عن املدر�سة الواقعية امللتزمة مطابقة الواقع )النقل احلرفى(، 

واالختالف ياأتى فى املعاجلة وال�سياغة 

 فقدم الفنان عماد لوحتني بامللتقى اكتفى فى كل لوحة �سخ�سية، 

ور�سمهما من تواجد “موديل” حقيقى، اللوحة االأوىل ل�سخ�سية 

فتى اأ�سمر من اأبناء اجلنوب، بحث الفنان عن جمال ي�سكن باجلمال 

الطبيعى، اطلق احلرية الكاملة لتدخل م�ساعره وانطباعة املبا�سر 

والوجدانية،  احل�سية  باأدواتة  م�ستعينا  “املوديل”  وجود  من 

وبني  “موديل”  وجود  فى  الواقعية  املدر�سة  بني  جتمع  اأعمالة 

االأنطباعية احل�سية، تلك املدر�سة التى تعرب عن الواقع بحرية 

دون امل�سا�س بالن�سب والقواعد الفنية االأكادميية، لوحات الفنان 

مع  املتداخلة  اخلطوط  وا�ستمرار  وجود  ب�سبب  باحليوية  ت�سع 

التى  اال�سكت�س  روح  اإىل  اقرب  الفنى  االأ�سلوب  اللون،  م�ساحة 

بالفحم  الر�سم  تقنيات  الفنان  ا�ستخدم  كما  الفنان،  بها  ينفرد 

واألوان اكريليك. 

لديه وعي ب�سخ�سية عن�سر “اخلط” واحلالة ال�سيكولوجية التى 

متنحها اخلطوط فى االأعمال الفنية من قيم جمالية، وتعرب عن 

فى  “املوديل”،  لل�سخ�سية  احل�سى  الداخلى  االيقاع  انطباعات 

املرن  اخلط  ا�ستخدام  احلركة،  ن�سعربا�ستمرار  يجعلنا  لوحاتة 

له  االختزال،  حكمة  الفنان  ميلك  االإيجابية،  الطاقة  ذو  املتزن 

بني  الفا�سل  اخلطوط  بع�س  يكون  ان  مثل  تخ�سه  فنية  قواعد 

فى  ويعود  لونية  بطبقة  ومغطى  متخفى  حاد  غري  ب�سكل  لونني 

الظهور من جانب اآخر

عماد اإبراهيم مصر

تحأور بين الجمال الفنى 
والجمال الطبيعى
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مع  باآثارها،  االأق�سر  لعبقرية  القرب  البنى  اللون  على  ارتكز 

والظالل  لل�سوء  ومنافذ  امل�ساحات،  لبع�س  لونية  درجات  وجود 

ال�سخ�سية،  وجوهر  تعبريات  معلنًا  ال�سخ�سية  مالمح  من  تنفذ 

لتو�سل  حماأولة  فى  التكوين  ومتا�سك  توازنات  خلق  من  متكن 

لوجة اآخر للمحاكاه،انها حماأورات جدلية ت�سكيلية بني اجلمال 

الطبيعى واجلمال الفنى التى تعد ارقى حماأورات يقدمها الفنان 

للفن. 
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�سانعة الفنانة  فايز"  "جيهان  الت�سكيلية 

املعا�سر،  الرتاثى  الت�سويرى  امل�سهد 

وحني نقول اأنها "�سانعة امل�سهد" بهذا 

نعلن عن وجود متيز فل�سفى وفكرى وفنى وت�سكيلى، واأي�سا اأنفراد 

وتفرد تقنى فى املعاجلات الب�سرية املح�سوبة الدقيقة.

�سنعتها  االأوراق  من  مبجموعة  لوحاتها  م�سطح  الفنانة  اأ�سقلت 

بنف�سها من واقع خربة خا�سة، فتحول م�سطح لوحتها اإىل طبقات 

�سفحة  متثل  طبقة  كل  ان  لتوحى  والق�سا�سات،  االأوراق  من 

بع�سها،  مع  وتتالقى  تتكامل  الق�سا�سات  التاريخ،  �سفحات  من 

منحت  وبهذا  واالطوال  واحلجم  ال�سكل  منتظمة  لي�س  ق�سا�سات 

عتيقة  قدمية  جدران  وهيئة  �سكل  لوحاتها  م�سطح  الفنانة 

الفل�سفى  الفكر  وبهذا  القدمي.  التاريخ  �سفة  ا�ستدعاء  كحالة 

احلفيدة  اأنها  فايز"  الفنانة"جيهان  توؤكد  امل�سرية  للح�سارة 

املخل�سة للم�سرى القدمي، قررت ان جتادل �سناع الربدى باأوراقها 

الأحد  وع�سق  وفاء  حالة  تعد  الورق  خلامة  واختيارها  اخلا�سة، 

مواد احل�سارة، ولكن مع اختالف ان املنتج الفنى للوحاتها جاء من 

تاثري احل�سارة، ولي�س املحاكاة املبا�سر مل�سهد بعنية، انها حماكاة 

امل�سمون. 

اجلانب  اأي�سا  جاء  التقنى  اجلانب  فى  تفردها  اإىل  وباال�سافة   

املعابد  جدران  ور�سومات  نقو�س  اإىل  اأقرب  امل�سهد  الت�سكيلى، 

الطبيعة  ماألوف ومتدوال وعالمة من عالمات  الفرعونية، م�سهد 

والتاألف  الوحدة  اإح�سا�س  امل�سهد  يعك�س  القدمي،  امل�سرى  عند 

ت�سري  التى  املا�سية  من  وقوافل  الب�سرى  العن�سر  بني  يجمع  الذى 

عليه  اعتاد  بنظام  االأمام  اإىل  خطوة  الي�سرى  �ساقها  تتقدم 

بني  بالتوزان  العنا�سر  وزرعت  املعابد.  نقو�س  فى  القدمي  امل�سرى 

واأن  امل�سهد،  وبقاء  با�ستمرارية  توحى  التى  االأفقية  االجتاهات 

امل�ساحات  وتتقاطع  وتالقى  اللوحة،  بنهاية  نهاية  للم�سهد  لي�س 

ان  اإالإ  راأ�سية.  االأفقية مع م�ساحات  اللون باالجتاهات  الرمادية 

اجلنوب  ابناء  من  ا�سخا�س  الفنى  التكوين  فى  الب�سرى  العن�سر 

مم�سوقة  وقامة  و�سموخ  بكربياء  يقفون  احل�سارة"  "حرا�س  هم 

رمزًا ملكانتهم االجتماعية، يرتدون الزى ال�سعبى املميز والعمائم 

مع  خمتلف  مبنظور  ذهبيًا،  ومطعمة  م�سغولة  وزخارف  البي�ساء 

الر�سوم  فى  متبع  وهذا  الب�سرى  العن�سر  لوقوف  خط  حتديد 

الفرعونية احلكى فى �سفوف متتالية.

فى  الغالب  هو  الرمادى  اللون  فجاء  اللونية  املجموعة  حيث  من 

اللوحات ترجمة حلالة الربودة املتواجدة فى اجلنوب فى توقيت 

الرتاثى  الذهبى  اللون  ملعان  الرمادية  الغيوم  ي�ساحب  امللتقى، 

امل�سنوع من االأوراق الذهبية، ولقاء م�سحون بالعاطفة يتمثل فى 

جيهان فايز مصر

جدل تشكيلى معاصر بين صناع 
البردى والحفيدة المخلصة
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من  الناجتة  الفراغات  بني  من  ال�ساطع  الربتقاىل  اللون  هم�س 

اجلنوب،  �سم�س  �سروق  موعد  اقرتاب  عن  معلنًا  االأوراق،  تقارب 

االألوان �سديدة امل�سرية توؤكد ثراء املرجعية.

اللون  ذهبية  دائرة  هيئة  اأ�سافت  للح�سارة  لع�سقها  واأ�ستكمااًل 

حول "البقرة" تلك املعبودة االآلهه "حتحور" تعبريًا عن تقدي�س 

قوة  ميلكون  وباعتبارهم  احليوانات  لبع�س  القدمي  امل�سرى 

خارقة، كما اأ�سافت كتابات ون�سو�س ور�سوم خطية من اإبداعها 

على بع�س امل�ساحات الرمادية، ن�سو�س تت�سم بانتقاء اخلطوط 

ودقة الر�سم، تت�سابة مع اللغة الهريوغليفية.

"برديات"  من  خرجت  ذكرها  ال�سابق  التفا�سيل  هذة  كلها 

جيهان فايز كتحية اإجالل واحرتام للح�سارة امل�سرية القدمية 

اخلالدة.
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خالل دعت  من  احل�سن"  "غادة  ال�سعودية  الفنانة 

اأعمالها الفنية �سواء املفاهيمة اأو الت�سويرية 

فى  واملعا�سرة  االآ�سالة  اإ�سكالية  ح�سم  اإىل 

الفكرى  االنتماء  منطلق  من  واجلذور  بالرتاث  التم�سك  اأهمية 

تزور  "غادة"  الفنانة  املعا�سر،  الفنى  الطرح  مع  واال�ستقاللية 

تتحاور  كانت  امليدانية  اجلوالت  اأثناء  وفى  مرة،  الأول  االآق�سر 

اأنا  لهم:  وتقول  واالآثار  املعابد  فى  والنقو�س  اجلدارن  مع  ب�سريًا 

ابنة االأر�س.. وهنا.. منذ االأزل". 

فمنذ  الثقافى  املعلوماتى  املخزون  من  كبري  بقدر  حمملة  فنانة 

تقنية  الفنانة  اختارت  �سنوات  من  الفنية  م�سريتها  بداية 

بع�سها  املكتوبة"  من"الن�سو�س  �سفحات  وباالأخ�س  "الكوالج" 
مقروء والبع�س غري مقروء م�ستخدم و�سور فوتوغرافية كو�سيط 

لوحاتها  فى  الرئي�سية  اخلام  املادة  هو  الن�س  وا�سبح  تقنى، 

ت�سكيلى  فل�سفى  تناول  يعد  للن�س  التناول  وهذا  الت�سويرية. 

يتوافق مع جذور الفن املفاهيمى التى ترجع فكرتة اإىل ا�ستخدام 

والتاريخية،  الثقافية  املرجعية  ذات  ال�سنع  جاهزة  االأ�سياء 

متحررة من املهارة احلرفية واعتمدت على كل العمليات الفكرية 

اأمتداد  هذا  ويعد  االأق�سر  ملتقى  فى  نفذتها  التى  لوحاتها  فى 

الفكرية  والر�سانة  والهوية  باالآ�سالة  امل�سيئة  الفنية  لتجاربها 

وزخم املرياث التاريخى. 

املكتوبة  الن�سو�س  من  اأوراق  لوحاتها  فى  الفنانة  ا�ستخدمت 

واحلكى  ال�سرد  خمتلفة  ن�سو�س  القدمية،  امل�سرية  للح�سارة 

م�سطح  اأوراق" الن�سو�س" على  وزعت  االأوىل،  احلروف  وباأ�سكال 

واأفقية، وبينهما فراغات وم�ساحات  راأ�سية  اللوحة فى اجتاهات 

تعربعن فروق الفرتة الزمنية بني �سرد واآخر، ولكن مل يعد وجود 

افرتا�سى" لالأر�س" التى  متثيل  ال�سطح  اأ�سبح  بل  اللوحة  مل�سطح 

عا�س فيها االإن�سان عرب كل الع�سور واخرتع اأ�ساليب الكتابة ليوثق 

ثراء  بفعل  امل�سطح  واأي�سا  وتقاليدة،  ومعتقداتة  اأفكاره  وي�سجل 

اال�سفر  باللون  الفنانة  اكدتة  الذى  املكان  روح  حمل  الن�سو�س 

ال�سحرواى وهو لون طمى النيل والرمال.

 

هى"الدائرة"،  لوحاتها  فى  املف�سلة  الفنانة  اختيارات  واحد 

القيمة  وتتلخ�س  والثانية،  االأوىل  اللوحة  منت�سف  فى  و�سعتها 

اجلمالية للدائرة انها نقطة ارتكاز وجذب للمتلقى لتحرك العني 

والتن�سيق مع باقى اأجزاء العمل ومنحت العمل احليوية واالثارة 

امل�ساحات  مع  ترتبط  مربعات  اإىل  ربط  فى  الدائرة  وق�سمت 

يرتبط  فل�سفى  عن�سر  وعن�سرالدائرة  والراأ�سية،  االأفقية 

مبعتقدات امل�سرى القدمي، باأنها دائرة الكون التى تطرح االأ�سئلة 

الذى  الزمن  وحقيقة  الكون  قوانني  حول  ال�سوفية  الوجودية 

الزلنا جنهلهما. 

غادة احل�سن السعودية

ثالثية العشق األزلّي.. 
األنسان واألرض والكتابة
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جند لوحاتها"الدائرة" تتعاي�س مع حالة متا�س فكري مع م�سهد 

دوران كوين تعبريًا عن االبراج الفلكية املاخوذة من �سقف"غرفة 

– اال�سرة  باالأق�سر  امللوك  الدفن" مقربة"�سيتى االأول" بوادى 

الفلك  بعلوم  الفراعنة  عند  الكاملة  املعرفة  تعك�س  91،التى 
ودرا�سة الكواكب والكون ال�سباب روحية وعقائدية.

النقدية  والقراءات  التاأويل  متعددة  اأبعادا  حتمل  لوحاتها 

لي�س  اللوحة  ان م�سطح  التى ت�سلك كملتقى  املعانى  اأكرث  ان  اإالإ 

جمرد م�ساحة جمالية بل م�ساحة تاأمل وبحث فى ا�سرار الكون، 

جماليات الفكر الفل�سفى تكمن فى وجود ثالثية الع�سق االأزيّل 

التى ت�سكن عقل وفكر الفنانة وهما )االأن�سان واالر�س وحروف 

ال�سعودية"غادة  الفنانة  والثالثة فى حوار دائم مع  الكتابة(، 

احل�سن".
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والتجريب هو خمزن عامل االإبداع الذى البحث 

الفنان  فية  يجوب  ان  اإالإ  مغلق  يظل 

التقنية  قيود  بع�س  ويتحررمن  وينطلق 

والقواعد، من اأجل اأن يخو�س الفنان مرحلة اأكرث ن�سوجُا وابداعًا 

جتعله فنان مميز فنياأً وفكريًا.

من هذا املفهوم ال�سابق اأبدعت الفنانة الت�سكيلية "هالة �سافعى" 

وذهبت اإىل عامل خا�س بها فنيا وت�سكيليًا، فبعد درا�ستها لقواعد 

الفن واأ�سوله، متردت على القواعد من اجل لغة فعل فنى مغايرعن 

وذاتية  خ�سو�سية  اأكرث  عاملًا  اإىل  والو�سول  الواقع،  حماكاة  لغة 

حت�سد فية طاقتها الوجدانية.

الأدواتها  احلرية  اأطلقت  االأق�سر،  مبلتقى  لوحتني  الفنانة  نفذت 

الفنية واحل�سية وبدون اأعداد م�سبق اأو ق�سدية فى الفعل الفنى 

ولي�س  باالأ�سرار،  امللىء  العامل  تلك  اللوحة  م�سطح  مع  تعاي�ست 

معنى هذا انها منحت ال�سدفة دور القيادة فى خلق الت�سكيل، وان 

الفكرية  القيادة  �سابق،  ب�سرى  ملخزون  ترجمة  ال�سدفة  كانت 

"احلد�س"  نظرية  اتباعها  اإىل  ترجع  الفنانة  لوحات  فى 

"Intellect" لفلي�سوف "برج�سون" وهى �سيطرة التعاطف العقلى 
للفنان مع ذاتة، والو�سول اإىل املعرفة التى تنتج فعل فنى مبا�سر 

يحفظ لالأ�سياء وحدتها وفرديتها االأ�سلية، وي�سع املكانة االأوىل 

منحها  والثقافة  الوعى  من  لديها  ما  قدر  على  لذلك  للمخيلة. 

بطريقة  الفكرة  جتلى  باأن  اجلمال  لغة  االإبداع  خمزن  حار�س 

ح�سية وانت�سر اخليال واقتحمت عامل التجريد من باب احلد�س. 

للمعتاد،  مغايرًا  مكانى  م�سهد  عن  اللوحتني  فى  الفنانة  عربت 

التجريد يعلو �سوته كلما حاورته، جتريد اعتمد على اال�ستباك 

بني العقالنية امللتزمة واالنفعاالت التلقائية، ولغة فنية �سافية 

فى توزيع امل�ساحات، جاء هذا التوزيع م�ستوحاه من تراكم ب�سرى 

للعديد من ال�سور الذهنية التى كونتها من روؤية م�ساهد اجلنوب، 

الوجدانى  التحاور  اإىل  بالتفا�سيل  االن�سغال  من  الفنانة  انتقلت 

الذى يعك�س حالة ا�ستح�سار جوهر وروح املكان.

 

متيزت وتفردت الفناأنه بالبالغة الت�سكيلية الفائقة فى اجلمع بني 

احلركة وال�سكون، بني ال�سخب اللونى وهدوء الدرجات، واأ�سافت 

م�ساحات لونية بلون طمى النيل تعربعن حركة ارتفاع وانخفا�س 

رمال االأق�سر حول املعابد االأثرية، اإىل ان انتهت امل�ساحة اللونية 

الزرقاء فى  االأق�سر  �سماء  مع  بعيدة  م�سافة  والتقت على  البنية 

تداخل جمع بني اأزمنة واأمكنة فى اإطار واحد. 

 فى لوحات الفنانة نتاأكد اأن لي�س التجريد بالفعل الفنى ال�سهل 

عالية  وقدرة  عاطفية  �سحنة  من  ينبثق  لكنه  البع�س،  يظن  كما 

ن�سبيًا  املح�سوب  والتبي�سط  واالختزال  والتلخي�س  التخيل  على 

هالة �سافعي مصر

لغة الجمال وأنتصار الخيال 
فى عالم التجريد
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ملكونات امل�سهد املكانى،وتعدد زوايا املنظور فى الروؤية الب�سرية 

وذلك من اجل �سيطرة جماليات التعبري. ومن اجل ثراء ال�سطح 

اأ�سافت بع�س الق�سا�سات الورقية الأحداث بع�س امل�ستويات فى 

رمزية  كداللة  تراثية  اجواء  حملت  الورقية  اخلامة  امل�سهد، 

للح�سارة امل�سرية.

من  نتج  توزان  اجلماإىل،  بالتوزان  الفنانة  لوحات  تت�سف 

الثابتة  القواعد  هدم  هى  التجريدية  مبادىء  ارقى  ا�ستخدام 

من اجل اعادة البناء وال�سياغة بلغة ذاتية. حلقت الفنانة من 

ار�س الواقع اإىل عامل اأخر فوق حدود الواقع حيث جمااًل ينبع 

من االأداء املتفرد واملعاجلة وال�سياغة االأبداعية.
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العديد احل�سارة  املراأة  منحت  امل�سرية 

مثل  �ساأنها  من  تعظم  االألقاب  من 

اليدين،  طاهرة  النيل،  )بنت 

�سيدة  اخلري،  �سيدة  والعطاء،  احلب  �سيدة  الق�سر،  فى  العظيمة 

وانها  االألقاب،  من  وغريها  البهجة،  عظيمة  العظيمة،  اجلمال 

اخلامة االإن�سانية التى ت�سكلت منها الفنون واحل�سارات، فاأ�سبحت 

والنحاتني،  الت�سكيلني  الفنانني  الأعمال  حمورية  �سخ�سية  املراأة 

الفالفلى" منذ بداية م�سوارها  "هند  الت�سكيلية  الفنانة  اأختارت 

ب�سرية  ولغة  وعميقة  ثرية  ت�سكيلية  كمفردة  "املراأة"  الفنى 

لي�س  عنها  والتعبري  والدرا�سة،  التاأمل  ي�ستحق  ولغز  غام�سة 

كعن�سر جماىل بل عن جوهرها كقيمة اإن�سانية باالإ�سافة اإىل اأنها 

املادة اخل�سبة لفن.

حملت الفنانة على عاتقها ر�سالة الك�سف عن خفايا وجدان املراأة، 

وبذكاء ت�سكيلى اأبحرت الفنانة اإىل اأعماق املراأة ومل تغرق، الأنها 

جتيد ال�سباحة ال�سيكلولوجية اأبحرت فوجدتها تعي�س وتتعاي�س 

تع�سق  �سمتًا،  والغ�سب  واالأمل،  واحلرية  والواقع،  احللم  بني 

الت�سحية الأنها ولدت من رحم اأمراأة اأخرى.

 

الت�سكيلية املميزة فى لوحتني، واأطلقت  اأبحارها بلغتها  وترجمة 

املراأة  القاب  احد  وهو  النيل"  عنوان"بنات  عليهما  الفنانة 

على  لوحاتها  فى  اعتمدت  الفرعونية.  امل�سرية  احل�سارة  فى 

عن�سرين هما )املراأة - والفرا�سات(، الفرا�سة تلك الكائن املده�س 

وال  تاأكل  ال  اإلفرا�سة  حركته،  ونعومة  اأجنحتة  ورهافة  بجماله 

مت�سغ بل متت�س غذائها من رحيق االأزهار، جتذبها رائحة الزهور، 

األوان الزهور ولو توفر كل ذلك ت�ستعد الفرا�سة للوجبة  تثريها 

الغذائية.

الذهبية  الفرا�سات  من  جمموعة  بها  يحيط  اللوحتني  فى  املراأة 

اإليها،  الو�سول  وحتاأول  املراأة  ج�سد  من  الفرا�سات  تقرتب  اللون، 

تفا�سيلها  باغلب  غارقة  املراأة  معتمة،  لونية  منطقة  فى  املراأة 

فى تلك املنطقة املعتمة من اللون االأ�سود، يبدو ان اختفاء املراأة 

مطاردة  حماأوالت  من  االحتماء  اأجل  من  املعتمة  املنطقة  فى 

الفنانة مهارة  الت�سكيلى جتيد  الفنى  لها. ومن اجلانب  الفرا�سات 

امل�ساعر  والتقاط  برباعة  اأدواتها  من  متمكنة  ال�سخو�س  ر�سم 

"اجل�سد" هى  لغة  الفنانة  ا�ستخدمت  التكوين حمكم،  الداخلية، 

وهذة  ملتلقى،  ر�سائل  اإر�سال  خاللها  من  ميكن  مفيدة  جملة  اأق�سر 

اللغة وا�سحة فى حركة اجل�سم واالأطراف املعربة عن ت�ساوؤالت، 

ذات  هن  حمرية،  �سفات  الفنانة  اختارته  ما  بح�سب  النيل  لبنات 

ال�سفاة �سامتة، عيون غارقة فى حالة �سرود، ناجتة من رد فعل 

ملوقف ما.

هند الفالفلي مصر

اإلبحارفى عقل ووجدان بنات النيل
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مع  الر�سم  اأ�سلوب  بني  جتمع  الفنانة  التقنى  اجلانب  ومن 

وهذا  الكريليك،  والوان  الر�سا�س  بالقلم  الر�سم  الت�سوير، 

اال�سداد  توافق  وبني  اخلامتني  بني  املتنافراملتوافق  التفاعل 

خا�س  ت�سورم�سبق  من  التقنية  هذة  ناجتت  واالأ�سود،  االأبي�س 

تقنية  املعنى  هذا  يتطلب  �سفافة  كالزجاجة  املراه  ان  بالفنانة 

تتوافق مع امل�سمون، مثل مافعلتة الفنانة �سربات الفر�ساة بني 

الب�سرية  ال�سدمة  احداثت  التى  ال�ساخرة  والناعمة  القوية 

وذلك ا�ستكماال للحالة ال�سعورية والتعبريية واالنفعالية،وهذا 

عي�سها  التى  املتناق�سات  كم  معربًاعن  ت�سكيلى  متثل  هو  الت�ساد 

املراأة رغما عنها على مر الع�سور.
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يريده، بع�س  ما  عن  بق�سدية  ير�سم  الفنانني 

اللوحة  م�سطح  مع  ي�ستبك  االخر  والبع�س 

بدون  وبتقنياتة  الفنية  باأدواتة  االأبي�س 

مينحوا  الذين  الفناين  من  "احل�سينى"  الفنان  م�سبق،  اأعداد 

خيالهم دورالقيادة والق�سدية الفنية والت�سكيلية.

"احل�سينى"  الفنان  يب�سط  االأبي�س  امل�سطح  وعمق  قلب  فمن 

فى  قدمها  التى  امللحمية  الت�سكيلية  القافلة  على  �سيطرتة 

لوحتني، اعمالة مبا�سرة على امل�سطح بدون اأعداد م�سبق، االفكار 

تتوالد وتتخلق بقدر تفاعلة وانفعالة، مبجرد اقرتابه باأقالمه 

وكاأن  االأخرى،  تلو  �سخو�سة وعنا�سره واحدة  امل�سطح تخرج  من 

وتداعى  تدفق  فى  تخرج  باالأ�ساطري،  م�سكونة  لوحاتة  جدارن 

وتناغم وت�سكن امل�ساحات الهند�سية، قام بتوزيع عنا�سره االآدمية 

من  الأكرث  ثقافى  تراث  على  تنم  ا�سطورية  وحيوانية  ونباتية 

بنائية  م�سفوفة  �سكل  على  ينظم"احل�سينى"عنا�سره  ح�سارة، 

الفكر  من  والتن�سيق  التوزيع  هذا  اأ�ستلهامها  واأفقية(  )راأ�سية 

البنائى الهند�سى والت�سكيلى للتكوينات الفن امل�سرى القدمي.

تكوينات ت�سرد وحتكى اأ�ساطري درامية واأ�ساطري غنائية اإيقاعية 

اختزل  تعبريية  ت�سكيلية  وبلغة  تراكمية،  حياتية  وحوارات 

كرثة  من  لتكويناته  عنوان  و�سع  ي�سعب  ت�سكيلية  ن�سو�سًا  و�سرد 

تعدد زوايا الروؤيا وعمق املعانى وامل�سامني يرتك اجلدل واحلرية 

للمتلقى وهذا اأهم ما مييز اأعماله.

واالأ�سود(  االأبي�س  )م�ساحات  ا�ستخدام  على  اأعتمد  التقنية  اأما 

تنوعاته  بكل  باخلط  والتظليل  باالأقالم  "الته�سري"  تقنية 

وتفريعاته واجتاهاتة الطولية والعر�سية واملتقابلة واملتجاورة 

واملت�سابكة حماواًل الو�سول للدرجة ال�سوئية اأو املعتمة الظاللية، 

اخلط االأ�سود هو الظالم وامل�ساحة البي�ساء هو ال�سوء، يجيد فك 

والفراغات،  اخلطية  امل�ساحات  بني  القائم  وال�سراع  اال�ستباك 

ومكانته  مكانه،  لياأخذ  اخلطوط  يزاحم  االأبي�س  الفراغ  فنجد 

اخلط  متنح  التى  البي�ساء  امل�ساحة  اأنه  بحجة  ب�سرى  توزان  فى 

حلظات من التنف�س.

فى  حقه  على  ح�سل  املتمرد  العنيف  العنيد  عن�سر"اخلط"  اأما 

االأ�سود  كالهما  دوره،  تهمي�س  امل�ستحيل  ومن  االإيجابى  التواجد 

حالة  �سنعًا  بدقة  املح�سوب  الفراغ  فى  املتمثل  واالأبي�س  اخلطى 

طق�سية للتكوينات، جمعت بني عنا�سر حتمل �سفة �سوء ال�سم�س 

واأخرى م�ساغبة تناجى ظلمة الليل فى غمو�س ال يدركة اإال من 

ميلك ملكة قراءة كف االأ�سواء والظالل.

املراأة  من  املكون  االإن�سانى  العن�سر  ترك  "احل�سينى"  ان  اإالإ   

احل�سيني علي مصر

الحسينى... وجدران لوحاته المسكونة 
باألساطير
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ويبتهج  ومترح  ت�سبح  عرائ�سية  وا�سكال  واالطفال  والرجل 

وحتكى اأ�ساطريها، ت�سكن اأغلب العنا�سر فى منطقة بني االإ�ساءة 

امللتقى  التى تقود عني  اخلطية اخلافتة وبني منطقة انطالقها 

فى لتحديد م�سار التكوين.

ترجمة  هو  باالألوان  نفذه  الفنان  قدمة  الثانى  الفنى  العمل   

تداعيتها  بكل  واالأ�سود(  )االأبي�س  ال�سابقة  للتقنية  �سريحة 

املو�سوع  اختالف  مع  التقنية  حيث  من  والت�سكيلية  الفنية 

الفنى الذى جاء مكمل ومت�سق متاأمًا مع روؤيتة اخلا�سة لواقعه 

ال�ساكن فى خيالة وفى م�سطح لوحاتة، عاملة الفنى يحمل الروح 

امل�سرية مرتكزا على املراأة عن�سرًا ا�سا�سيًا وعن�سرًا حيوى معرب 
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والتاريخ  عند  الثقافة  الفنان  مرجعية  تكون  ما 

العميق  والتاأمل  والفل�سفة  احل�سارات  وتراث 

فنية  اأعمااًل  الفنان  يقدم  �سوف  بالتاأكيد 

والبناء  والتكوين  املو�سوع  اأختيار  من  يبداأ  واالختالف  خمتلفة، 

الفني،  واملذهب  للعنا�سر  وال�سياغات  باملعاجلات  ومرورًا  الفنى 

وو�سواًل بالتقنيات اخلا�سة، كل هذه املرجعيات واأكرث منها ت�سكن 

باأعماق الفنان الت�سكيلي املغربى “خالد البكاى”.

اقرتاب الفنان من احل�سارات االإن�سانية ل�سعوب العامل،حيث وجد 

فى احل�سارات مدخاًل وطريقًا لالإبداع الفنى، والأن االإن�سان االأول 

من  ماأخوذ  للوحاتة  الت�سكيلي  الفنى  املبحث  فكان  بطبعه،  مدًون 

اأحد اإجنازات احل�سارات، فاأختار اخلامة الرئي�سة فى لوحاته هى 

خامة “الورق”. 

مبعجمه  االأق�سر  مبلتقى  لوحتني  البكاى”  “خالد  الفنان  نفذ 

غري  هند�سية  م�ساحات  اإىل  اللوحتني  ق�سم  اخلا�س،  الثقافى 

حمكم  مرتابط  مت�سابك  تكوين  املعاجلة  جتريدية  منتظمة، 

وهى  التدوين”،  “اأر�س  عنوان  عليهما  نطلق  اأن  البناء،ميكننا 

التدوين  على  اأعتمدت  التى  الفرعونية  امل�سرية  احل�سارة  اأر�س 

ففى  الورق،  اأكت�ساف  قبل  تواجدت  الكتابة  والأن  بتنوعاته، 

البداية فحفرًا ونق�س امل�سرى القدمي كتاباتة على االأحجار فى 

االأحجار  اأ�ستبدلت  تاريخية،  و�سرد  ور�سد  وثق  والقبور  املعابد 

اللغة  وهى  الت�سويرية  الكتابة  ي�ساحبها  “الربدى”  باأوراق 

احل�سارة  رافقًا  واالأوراق  النق�س  االإثنني:  ثم  الهريوغليفية، 

امل�سرية.

اختار للوحاته مواد وخامات ب�سيطة ال�سكل عميقة املعنى وهما: 

ي�ساحبها  حمددة،  باألوان  االأورق  من  طولية  و�سرائح  ق�سا�سات 

احلرف  الفنان  وظف  ت�سكيليًا،  تقراأ  العربى  احلرف  من  ن�سو�س 

اإليه بع�س  واأ�ساف  املعتادة  الكتابة  التزام بقواعد  العربى بدون 

الكتابات الهريوغليفية تاأثر باللغة امل�سرية القدمية، وق�سا�سات 

الفنانني  من  غريه  عن  “كوالج” ميزته  كتقنية  فقط  لي�س  الورق 

اأرجع  وبذلك  تاريخى،  م�سمون  الق�سا�سات  منح  بل  املعا�سرين، 

الفنان االأوراق اإىل اأهميتها فى ح�سارات ال�سعوب، لت�سبح اأوراقه 

حمملة بالن�سو�س واالأفكار. 

العربية  ال�سعوب  بع�س  لدى  اخليزران  نبات  يعادل  الربدي  نبات 

الفنان  توزع  فى  ت�سابه  جند  الفنى  البناء  حيث  فمن  االأخرى، 

ل�سرائح ق�سا�سات الورق واملكتوب عليها احلروف العربية من اأعلى 

امل�ساحات  حيث  من  منتظم  غري  العمودى  التوزيع  هذا  اأ�سفل  اإىل 

ر�سم  االأوراق  وعلى  م�سارها،  اتباع  على  العني  يجذب  واالأطوال 

خالد البكاي المغرب

رسالة من الدار البيضاء إلى 
أرض التدوين
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امل�سرى  فعله  ما  يتفق  ال�سماء،  نحو  حتلق  النخيل  نبات  اأ�سجار 

اإىل ان كالهما  الرا�سية، باال�سافة  الكتابة  القدمي فى طريقة 

ورق  على  الكتابة  طريقة  اال�سود،  باملداد  االأوراق  على  كتب 

وهذا  اال�سود،  املداد  فى  يغم�سها  فر�ساة  بوا�سطة  كانت  الربدى 

توافق تقنى مع الفنان”البكاى”. 

ملحوظ  تدريج  بدون  �سريحة  الوان  اللونية  املجموعة  اأما 

هند�سيًا  االألوان  وزعت  االلوان،  �سراحة  من  ت�سع  االإ�ساءه 

مت�سيا مع جتريدى املذهب الفنى، وهما اللون الربتقاإىل الدافى 

الروحانى  �سم�س اجلنوب، واالزرق  �سروق وغروب  الذى يحاكى 

ال�سوفى ياخذك اإىل ال�سماء تارة ثم يعاأود االبحار وال�سباحة 
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لدية الفنان  فنان  "ماني�س"  الهندى  الت�سكيلي 

الفنية  املدار�س  قدرتة فنية فى تداخل 

بني  لوحاتة  فى  جمع  ت�سوي�س،  دون 

والتقنية،  الفنى  واالأ�سلوب  التكوين  فى  الواقعية  التقليدية 

ر�سيد  من  يت�سكل  تخيلى  ذاتى  عامل  وجود  عن  يعلن  اأن  اأجل  من 

ثقافات والأ يقل واقعية وحقيقته عن العامل املعروف ح�سيَا، قام 

املتمثل من  لل�سعوب،  الرتاكمى  الثقافى  املوروث  باأ�ستدعاء  الفنان 

)الرجل  احلياة  عن�سرى  التكامل  وجود  فى  الفنان  نظر  وجهة 

واملراأة(، وذلك من اأجل االبقاء على القيمة االإن�سانية.

فيهما  يت�سح  االأق�سر،  ملتقى  فى  لوحتني  "ماني�س"  الفنان  نفذ 

فكريًا  ف�سلهما  ي�سعب  اللوحتني  االأق�سر،  مب�ساهد  التاأثر  قوة 

وفنيًا وت�سكيليًا، ا�ستخدم فيهما الفنان اجلانب الواقعى من حيث 

التكوين معتمد على وجود اأربع م�سافات بامتداد اللوحتني وهما، 

يت�سمن  االآخر  الرب  الثانية  وامل�سافة  )النيل(،  االأوىل  امل�سافة 

على  متدرجة  لونية  بدرحات  ووزعها  الهند�سية  اجلنوب  بيوت 

عن  مرتفعة  جبااًل  الثالثة  وامل�سافة  وبعيدة،  قربية  ابعاد  عدة 

اأحجام البيوت، وامل�سافة الرابعة �سماء الزرقاء.

املكانى  امل�سهد  الوان  بنف�س  الفنان  التزم  اللونية  املجموعة 

املعتاد كما التزم بالواقعية فى تقنية التلوين حيث الظل والنور 

بدرجاتة  االزرق  النيل  العنا�سر،  على  لل�سوء  الكامل  والتوزيع 

فاحتة  بدرجات  البنى  اللون  ذات  البيوت  ظالل  انعكا�س  يتخلله 

توحى بنقاء النيل، واأ�ساءة �سم�س اجلنوب التى وزعها الفنان على 

البيوت، واأ�ساف الفنان مزيدًا من التكرار للم�سهد البيوت املرتفعة 

م�ستوى  عن  ارتفعت  جبااًل  ثم  املكان،  لهوية  تاكيد  اجلبال  على 

البيوت لتبدو انها حتت�سن وحتمى احل�سارة، وينتهى امل�سهد بوجود 

م�ساحة زرقاء لل�سماء التى تقرتب منها بع�س الغيوم.

 

االختالف فى اللوحتني يكمن فى اجلانب التخيلى الذى دعم به 

اللوحة  مقدمة  ففى  اإن�سانى،  كم�سمون  باحل�سارة  تاأثره  الفنان 

يرتدى  وحادة  جادة  مالمح  ذو  الوجة  اأ�سمر  رجل  ر�سم  االأوىل 

نق�س  به  اللون  اخ�سر  نوبى  وجلباب  غامق(،  اأحمر  )لون  كوفية 

على  اليمنى  يده  ي�سع  والرجل  عر�سية،  خطوط  هيئة  على 

الفنان  ر�سم  الثانية  اللوحة  اأما  )املثلث(،  الهند�سى  ال�سكل  ن�سف 

املعا�سرة  العربية  املراأة  مع  تت�سابهه  حمجبة  اأمراة  املقدمة  فى 

ترتدى )حجاب اأحمر غامق نف�س لون كوفية الرجل( ت�سع يديها 

الي�سرى على الن�سف الثانى ل�سكل الهند�سى )مثلث(، والزى اأي�سا 

االثنني  بذلك  لي�سبحا  طولية،  خطوط  نق�س  به  اللون  اأخ�سر 

حرا�س احل�سارة املتمثلة فى ال�سكل الهرمى، واملت�سابهان فى توزيع 

االألوان النق�س الزخرفى بالتبادل والتكرار.

رسالة أستدعاء للموروث الثقافى

ماني�س كومار الهند
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اإالإن�سانية فى تكامل )الرجل واملراأة( ان الرجل مي�سك  القيمة 

الهرمى  ال�سكل  مت�سك  واملراه  اليمنى،  باليد  الهرمى(  )ال�سكل 

منف�سلني،  �سخ�سني  ولي�س  واحد  �سخ�س  وكاأنها  الي�سرى،  باليد 

وتلك معنى وم�سمون فل�سفى اجتماعى واإن�سانى ورمزى ليوؤكد به 

الفنان اأدراكة للح�سارة امل�سرية الفرعونية التى �سكلت بوجود 

التوافق بني املراأة والرجل.



اخلرافات ارتبطت  بعامل  الفاكهة 

واملعتقدات  االأديان  فى  واالأ�ساطري 

التى  الفاكهة  وخ�سو�سا  القدمية 

حتمل رمزية وفل�سفة، وبع�سها اأرتبط وجودها باجلمال وال�سحر 

اأختيار  فجاء  ال�سفات.  من  وغريها  واملراأة  واالغراء  واخل�سوبة 

فاكهة"الرمان  لعن�سر  "ماريانا"  االأوكرانية  الت�سكيلية  الفنانة 

)Pomegranate Frute(، كعن�سرًا رئي�سى فى لوحاتها التى 

العديد من املالحم  االأق�سر،والتى دارت حولها  نفذتها فى ملتقى 

والن�سو�س الدينية القدمية.

الفاكهة  اأحد   فاكهة" الرمان )Pomegranate Frute( هى 

التى ذكرت فى عامل االأ�ساطري امليثولوجيا، جذبت القدماء امل�سرين 

وللخ�سوبة  واملوت،  احلياة  بني  للرابط  رمزًا  بذورها  من  وجعلوا 

اأارتبط  االأغريقية  اال�سطورة  وفى  الروحانية،  القوة  وا�ستعادة 

اأن تك�سر وتفتح،  باالإجناب، كانت يلقى على العرو�س الرمان اإىل 

وعدد  بخ�سوبتها  لتنبوؤ  الرمان  بذور  كم  لتعداد  العرو�س  وتقوم 

االطفال،واطلقواعليها فاكهة العامل ال�سلفى 

كان اأول ظهور لفاكهة"الرمان" فى الع�سر احلجرى، وعند امل�سرى 

القدمي فى ع�سر اال�سرة ال 19، واأ�سبحت �سمن عامل امليثولوجيا 

لالآلهه،  القرابني  والئم  قائمة  �سمن  وتقدم  القدمي،  للم�سرى 

وامللوك،  اإالآلهه  مقابر  جداريات  على  القدماء  امل�سرين  ور�سمها 

وزهور  والطيور،  والفاكهة  )اخلبز  من  القرابني  موائد  تتكون 

اأي�سا  ووردت  اآخرى.  واأطعمة  الربدى  اأعواد  من  وحزمة  اللوت�س 

فى ارواق بردية "هاري�س" التى �سملت عطايا امللك رم�سي�س الثالث 

اإىل معابد االلهة، انها القرابني هدية ال�سعوب لل�سماء.

م�ستخدمًا  والفل�سفي  الفكري  ماريانا"امل�سمون  الفنانة"  اهتمت 

من  الفنانة  متلكه  ملا  تراجيدى  وح�س  التعبريى  الفنى  االأ�سلوب 

واالألوان،  اخلطوط  تب�سيط  على  اأرتكزت  واأحا�سي�س  م�ساعر 

القدمية كما  امليثولوجيا  اإىل  اللوحتان يرجع  الفنى فى  املو�سوع 

ذكرنا، ومن حيث التكوين جمعت بني توزيع العنا�سر ب�سكل اقرب 

اإىل الواقع، مع وجود بناء تخيلى مب�سط جتريدى خمتزل يخدم 

الر�سالة التى تبعثها من خالل ثمرة الفاكهة.

ففى اللوحة االأوىل ر�سمت "رمانة" واحدة على من�سدة، فى مقابلها 

توجد مقاعد فارغة بدون عن�سر ب�سرى، ثم م�ساحة لونية زرقاء 

ولكن  الهند�سية،  اإىل  اأقرب  وتق�سيمات  ت�سكيالت  فى  متداخلة 

وحيدة  واحدة  رمانة  ووجود  Pomegtanate؟  ق�سه  ماهى 

حمرية على من�سدة تبدو اأمر حمري وكاأنها منتظرة ومتلهفة ل�سىء 

ما، منحت الفنانة الثمرة اللون االأحمر النارى لتجعلها رمزًا موحى 

للمراأة التى يرتقبها االآخرون وي�ستهون وجودها، واأي�سا تت�سابهة 

فى رمزيتها مع املراأة امللكة واإالآلهه التى لها قد�سية كما هو املوروؤث 

التاريخى الثقافى للم�سرى القدمي.

الميثولوجيا المقدسة..
هدية الشعوب للسماء     

ماريانااأبراموفا ُأوكرانيا



659th Luxor International Painting Symposium

فقد  الفنانة  للفل�سفة  اأ�ستكمااًل  فجاءت  الثانية  اللوحة  اأما 

و�سعت ثالث ثمرات من فاكهة"الرمان" فى و�سع متا�سك داخل 

م�ساحة اللون االأزرق املتدرجة واملتداخلة، وفى مقدمة اللوحة 

الفنانة  ر�سمتها  فنيًا  املراأة  ال�سماأوى،  االزرق  باللون  اأمراة  تقف 

غري  �سبابية  مالحمها  الن�سب،  فى  ومبالغة  اأ�ستطالة  هيئة  فى 

الرياح  �سديد، هذة  رياح وهواء  �سعرها يوحى بوجود  وا�سحة، 

فى  يجعلهن  ال�سقوط  وهذا  ار�سًا  ثمرات  الثالثه  ت�سقط  رمبا 

خطر، هذة الفل�سفة توؤكد ا�ستمرار ثقافة ا�سطورة الفاكهة وانها 
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ظواهر امل�سرى  لتف�سري  مييل  القدمي 

العقادى  الدينى  التف�سري  احلياة 

وجود  فى  تتحكم  اآالآلهه  اأن  اعتقادًا 

لي�ست  خا�سة  قد�سية  منحوها  احليوانات  واأغلب  الظواهر، 

معتقداتهم.  بح�سب  خارقة  قوة  متلك  النها  ولكن  لذاتها، 

)راأ�س  والب�سرية  احليوانبة  الهيئة  بني  "اآالآلهه" مزيجًا  فجاءت 

احلى،  األله"حور�س"  منها"ال�سقر"  ان�سان(  وج�سم   – حيوان 

وحار�س  حامى   "Anubis اآالآلهه"اأنوبي�س  اأو  احلار�س  والكلب 

اجلبانة،"البقرة"اآالآلهه"حتحور" رمز اجلمال واحلب، و"القطة" 

اآالآلهه" با�ستيت" رمز احلب واحلنان، وغريها

 اختارت الفنانة الت�سكيلية"مروة عزت" القطة االآلهه" با�ستيت" 

والوداعة  واحلنان  اخل�سوبة  رمز  متثل  التى   Bastet  -  Bast
باملراأة  وثيقا  ارتباطًا  احلامل،"با�ستيت" ارتبطت  املراأة  وحامية 

وب�سفات املراأة ولقبت بالعديد من االأ�سماء منها �سيدة االأر�سيني 

– �سيدة االأرباب- �سيدة ال�سماء - �سيدة الب�سطة حيث كان مكان 
عبادتها" تل ب�سطة".

جمع  لقاء  حلظة  عن  الت�سويرية  لوحاتها  فى  الفنانة  عربت 

فقط  لي�س  اللقاء  وهذا  واأمراأة(  االآلهه"با�ستيت"  )القطة  بني 

ارتباط  اأن  على  تاكيدًا  ولكن  الفرعونية  الفل�سفة  ا�ستح�سار 

االآلهه  ت�سبح  )با�ستيت  تغ�سب  حني  املراأة،  ب�سفات  "القطة" 

ال�سر�سة  الغا�سبة  االأ�سد  اأنثى  واالآلهة" �سخمت" هى   - �سخمت( 

املحاربة تنقم من االأعداء بال رحمة.

تقف  "با�ستيت"  االآلهه  القطة  جند  لوحاتها  اأحد  مقدمة  فى 

املكان يبدو خميف عتيق  راأ�سها ترتقب وترتب�س،  رافعة  �ساخمة 

غام�س، القطة خ�سراء اللون درامية، قطة نحتية التكوين حادة، 

اأذنان  م�ستديرة،  را�س  طويلة،  القوام  ر�سيقة  متو�سط،  حجمها 

جانبية  نظرة  ال�سكل،  لوزيتا  االأطراف،عيننا  من  حادة  كبرية 

واأمامية فى اآن واحد.

 اأما املراأة فى امل�سهد امراة تنب�س باحلياة ولكنها غارقة فى هموم 

حمرية  الوجة  �ساحبة  اأمراة  مالحمها،  وفجوات  خطوط  حفرت 

االآمل،  من  �سارخ  وج�سدًا  �سمتًا،  باكية  عيون  ذات  التعبريات، 

االأوراق،  �ساقطة  ا�سجار  خلفها  يظهر  مرتبكة،  يديها  واأطراف 

با�ستيت"  االآلهه"  من  تقرتب  املراأة  ان  ترى  قد  االأوىل  بالنظرة 

بني  من  تخرج  كلمات  بهم�سات  معها  وتتحدث  بج�سدها،  وتنحى 

م�ساحات االأ�سواء التى تتخلل مالحمها وج�سدها، ولكن وبالعودة 

تخطى  هو  االأنحناء  هذا  اأن  جتد  اأخرى،  مرة  املراأة  اإيل  والنظر 

وجتاهل وتهمي�س االألهة"با�ستيت".

اإالإ  واملراأة  القطة  بني  الت�سكيلى  الفنى  اللقاء  وجود  ورغم   

ومعنى  م�ستقل  كيان  منهما  لكل  جعلت  لوحاتها  فى  الفنانة  اأن 

اأختارها  التى  اخل�سراء  اللونية  املجموعة  اأما  لالآخر،  مغاير 

صراعات أزلية بين المرأة..
وإآللهه" باستيت"     

مروة عزت مصر
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الفنانة"مروة عزت"هى جمموعة لونية درامية متثل خ�سو�سية 

درجات  الفنى،  م�سوراها  بداية  منذ  ومتيزها  وفردية  وذاتية 

اللون  االأخ�سر  اللون  يتخلل  افرتا�سى،  واقع  املحدودة  االأخ�سر 

الربتقاإىل �سارخ اال�ساءه حيث جاء لون �سعر املراأة هذا داللته 

املراأة  قلب  نب�س �سربات  اأعلن عن  اأنه  والفل�سفية  ال�سيكلوجية 

وان حتمًا �سوف ت�سرق ال�سم�س مهما تاأخرت.



ملتقى األقصر الدولي السادس للتصوير68

�سواطىء  فنان  من  الب�سرية  ثقافة  �سكل 

اليونانية  احل�سارة  ت�سكن  حيث  اال�سكندرية 

ومن نهر النيل اخلالد حيث احل�سارات امل�سرية 

ال�ساطىء،  فنون  اأحدى  منحوه  كالهما  والبحر  والنيل  القدمية، 

مثل فن" ال�سيد"، فقد تعلم من ج�سارة ال�سياد ال�سرب واجلراءة 

فى  ال�سياد  بفل�سفة  يفكر  الفن،  فى  الفكرية  االأمواج  يخ�سى  والأ 

امل�ساحة  لي�س  باأنها  اللوحة  م�سطح  مع  يتعامل  الفنية،  لوحاتة 

البي�ساء التى تتظرك كفنان لالأقتحامها، بل امل�سطح عامل ملىء 

ي�ستدعى  االفكار  من  بحر  متاأمًا،  البحر  مثل  والغمو�س  باالأ�سرار 

الذى  االأفكار  �سياد  اأنه  اللوحة،  م�سح  وتقلبات  االمواج  مواجهة 

الوفا".  اأبو  "حممد  الت�سكيلى  الفنان  االألوان  �سواطىء  ي�سبح فى 

بعد ا�ستيعابة ملدار�س الفنية والت�سكيلية اأختار الأعماله مدر�سة 

اعتمدت  التى  الهند�سية  والتجريدية  الواقعية  بني  جتمع  فنية 

على الت�سميم املحكم بامل�ساحات واالتزان فى توزيع درجات اللون 

واأيقاع  جماليات  الهند�سية  النظم  من  الفنان  ا�ستقى  املح�سوب، 

تتقرب  الهند�سية  البنائية  النظم  تلك  باحلياة،  ينب�س  ون�سق 

العنا�سر  توزيع  فارق  مع  القدمي،  امل�سرى  عند  اللوحة  بناء  من 

ولو  ال�سياد  �سبكة  مثل  امل�ساحات  فكر  ي�سعب  مت�سابكة  اإيقاعية 

فكت اأحدى خيوط ال�سبكة الأ ت�سلح لل�سيد . قدم الفنان لوحتني 

وبني  الواقع  بني  خليط  مكانى  م�سهد  عن  تعبريا  هما  امللتقى،  فى 

الواقع التخيلى الذى متيز به فى اأعماله، امل�سهد مكون من اأ�سرطة 

هند�سية متداخلة، ومتقاطعة تتقابل وتتالقى وتتاثر وترتابط 

وت�سبح قوية البنية عنيدة متينة تقب�س على الفري�سة اأال وهى 

امل�ساحات وتتبعد تعرب  الهند�سية من تالقى  االأ�سرطة  العنا�سر، 

عن حالة االنطباط املنظورى، كما جند امل�ساحات املثلثية الهوية.

واجلبال  البيوت  مثل  مكانية  عنا�سر  على  اللوحتني  حتتوى 

وقام  باالأق�سر،  الفرعونية  املعابد  متاثيل  احدى  اإىل  باال�سافة 

نحات  وكاأنه  هند�سية  م�ساحات  اإىل  التماثيل  هيئة  بتحوير 

اأو  تفا�سيل  بدون  االأول  النحتى  �سكله  العن�سراإىل  اعاد  ت�سكيلى 

مالمح،مثلما يفعل النحات فى الكتلة النحتية، تق�سميات هند�سى 

قلياًل  انحناء  فى  �ساخمة  تقف  التماثيل  الزوايا،  متعدد  تكعبيى 

على  ي�سقط  وقد�سية،  عبادة  وحلظة  وخ�سوع  و�سكون  و�سمت 

العنا�سر اأ�سواء وظالل ت�سق امل�ساحات والفراغات فى اآن واحد .

التكوين  عليها  تر�سى  �سواطىء  لها  جعل  اللونية  املجموعة  اأما   

وي�ستقر وترتاح من عناء الرتكيب الهند�سى، األواأنه �سفافة �سافية 

نقية طازجة، ا�ستطاع اأن يجذب ب�سر املتلقى لتتحرك فى اجتاة 

اإىل  للتو�سل  العن�سر الرئي�سى لتحديد م�سار الفكرة فى لوحاتة 

امل�سمون، االإيقاع اللونى يرجع اإىل ال�سحنة العاطفية التعبريية 

احلركة،  ان�سيابية  فى  الهند�سية  امل�ساحات  اإظهار  دعمت  التى 

صياد األفكار.. 
يسبح فى شواطىء األلوان    

حممد اأبو الوفا مصر
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املعاجلة  اإىل  البحتة  الواقعية  النزعة  من  الفنان  تخل�س 

الهارمونية"  املتجان�سة"  االألوان  ذات  الهند�سية  بالتجريدية 

تراثى  ولون  النيل  طمى  لون  البنى،  اللون  تواجد  من  واأكرث 

للم�ساهد الرتاثية.

امل�سهد لي�س م�سهدا ت�سجيلى حمدد ولكنة يحمل من الواقع الكثري 

الت�سورات  جمموعة  اجلنوب،امل�سهد  م�ساهد  عنا�سر  حيث  من 

الب�سرية التى اقتن�سها �سياد االفكار وو�سعها فى روؤية حداثية 

ومعا�سرة
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مع الكتابة  اندجمت  االأوىل  ن�ساأتها  فى 

اخلطوات االأوىل للر�سم، وفى الع�سور 

ما  بني  التفرقة  ي�سعب  كان  االأوىل 

ن�سمية ر�سم، وبني ما ن�سمية كتابة باملعنى احلاىل، واالإن�سان فى 

تلك  للكلمة،  �سورى  معادل  خللق  عن"اللغة"�سعى  البحث  رحلة 

هى االأبجدية امل�سرية القدمية اأو"اللغة الهريوغليفية" الكتابة 

ميثلها،  الذى  ال�سىء  بر�سم  الكلمة  عن  التعبري  وهى  الت�سويرية، 

منها  لي�سكل  الطبيعية  بالعنا�سر  القدمي  امل�سرى  اأ�ستعان  لذلك 

والنباتية  واحليوانية  االآدمية  العنا�سر  مثل  كتاباته  حروف 

بالرموز  اال�ستعانة  مع  عن�سر،  كل  �سفات  بح�سب  االختيار  وجاء 

واالإ�سارات.

 الفنان الت�سكيلي"الفار�سى" فنان مميز وله خ�سو�سية وب�سمة فى 

اأ�سلوبة الفنى، اأجنز الفنان فى ملتقى االأق�سر لوحتني، هما م�سهد 

الت�سويرية  لوحاتة  باالأق�سر،  الغربى  الرب  عن  معربا  ت�سويرى 

احلرف  توظيف  فى  وباالأخ�س  العربى  الطابع  لها  الت�سكيلية 

العربى فى امل�سهد املكانى، يختار اأحد زوايا امل�سهد بدقة واملتواجد 

العنا�سر  مثل  باحلياة،  نب�س  التى  الطبيعية  العنا�سر  فيه 

الطبيعية ويحويرها اإىل كتابة اأبداعية باحلرف العربى، حروف 

التنا�سق  �سديد  كتابة  وح�سيًا،  وب�سريا  وت�سكيليا  جماليًا  تقرء 

بني  يربط  ت�سابة  �سمة  وجند  حمدد.  بن�س  مرتبطة  غري  حرة 

الطبيعية،  ع�سق  فى  القدمي  امل�سرى  وبني  "الفار�سى"  الفنان 

الكتابة االأوىل عند امل�سرى القدمي كان م�سدرها الرئي�سى عنا�سر 

الطبيعية مت�سكوا بال�سكل من اجل تف�سري الكلمة.

العربى،  باحلرف  النباتات  اأوراق  �ساغ  الفنان"الفار�سى"  اأما 

من  الطبيعية  جماليات  عن  بحث  كالهما  حرة،  فنية  بت�سكيالت 

لكل منهما فرتة زمنية  اأن  باالإن�سان، مع االختالف  الت�سامى  اأجل 

املحاكاة  ملذهب  فقط  لي�ست  الطبيعية  واأن  وفكر،  وثقافة  فل�سفة 

الفنية والنقل احلرفى بل هى م�سدر االإلهام واالأبداع.

وتوزيع  والتكوين  الفنى  البناء  فى  بالواقعية  امل�سهد  يت�سف 

ينتمى  والبعيدة،  القريبة  العنا�سر  ومراعاة  واملنظور  العنا�سر 

اأ�سلوب الفنان بالتجريدية الهند�سية من حيث حتوير وتلخي�س 

االحتفاظ  مع  التفا�سيل  خمتزلة  هند�سية  م�ساحات  اإىل  امل�سهد 

بهوية و�سفة و�سمة كل عن�سر فى مكانه. 

يخدع  اال�ساءة  توزيع  املكان،  روح  مع  تتطابق  اللونية  املجموعة 

امل�سم�س  اجلنوب  طق�س  تعربعن  م�سيئة  الوان  ال�سوء،  مل�ساقط 

بنقاءه  النيل  لون  ب�سفائها،  الزرقاء  ال�سماء  لون  فى  تت�سح 

الكتابة على ضفاف النهر الخالد

حممد بن عبد اهلل عمان
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تركبيات  يعلوها  البنى  اللون  ذات  والتالل  واجلبال  و�سكونه، 

باأ�سراعتها  ومراكب  اجلنوب،  اأبناء  لبيوت  متتابعة  هند�سية 

البي�ساء ت�سري اآمنه تلقى ا�ساءتها على نهر النيل،ت�سري املراكب 

فى اأجتاة الرب لت�سل اإىل النباتات التى �سكلها الفنان" الفار�سى" 

من حروف اللغة العربية. 
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بل لي�س  وحدة  بالفنان  خا�س  عامل  التجريد 

بالتاكيد لهذا العامل مرجعية ب�سرية، وبح�سب 

مرجع  الطبيعية  "هيجل":"اأن  الفلي�سوف  راى 

من  مافية  بكل  التجريد  عامل  ان  يظن  من  وخمطىء  التجريد"، 

اأ�سكال  فى  وجود  له  لي�س  واختزال  وتب�سيط  وتلخي�س  حتوير 

الب�سرية  ال�سور  من  نابع  للفنون  الوحيد  امل�سدر  الأن  الطبيعية 

وم�ساعره  بعواطفة  وي�ستخل�س  الفنان  يختزنها  التى  املتتابعة 

خالل  من  وذلك  للعنا�سر،  الكامنة  والطاقة  اخلفية  القوى 

اال�ستباك املبا�سر مع امل�سطح الت�سويرى ليبوح املخزون مبفرادته، 

من املفهوم ال�سابق ملنابع التجريد جاءت ابدعات الفنان الت�سكيلى 

"حممد اجلالو�س"، اجلالو�س فى م�سروعه الفنى وم�سريتة الفنية 
ومراجعة  الر�سم  اإىل  يعود  فرتة  كل  باأنه  "هيجل"  فل�سفة  يتبع 

عامل  فى  رحلتة  ي�ستكمل  ثم  والطبيعية  والعنا�سر  املرئيات 

التجريد.

نفذ الفنان للملتقى لوحتني متكاملني ا�سبة بق�سة ق�سرية وحالة 

كتابات  واملالم�س  باللون  التجريدى  الت�سكيلي  واحلكى  ال�سرد  من 

ب�سرية نتجت من بني �سراعات االلوان، وهذا يرجع اإىل ان الفنان 

اجلالو�س بجانب اإبداعاتة الت�سكيلية يكتب الق�سة الق�سرية. 

عامل"اجلالو�س"  هما  اللوحة  وف�ساء  الت�سويرى  امل�سطح  اإعداد 

حالة ا�ستباك بني اأدواته الوجدانية والفكرة و�سواًل اإىل التقنية 

البي�ساء  العجائن  من  الفنان  �سكلها  التى  امللم�س  اخل�سنة  البارزة 

امل�سطح،  ذاكرة  متثل  البارزة  التقنية  تلك  تلوينها،  يتم  اأن  قبل 

ومن خ�سونتها جندها تتما�س ملم�سيًا �سكليًا مع ال�سخور ال�ساكنة 

على النهر اخلالد فى انتظار من يتذكرها، ال�سطح اخل�سن هو املثري 

الب�سرى خليال الفنان، واملحرك الرئي�سى لالأ�ستدعاء ما فى عامله 

الداخلى وبدون ا�ستعارة رموز وعنا�سر مبا�سرة.

اللوحتني هما م�سهد تعبريى جمازى جتريدى املعاجلة وال�سياغة 

ب�سرية  تق�سيمات  على  اعتمدت  البناء  حيث  ومن  الت�سكيلية، 

كيان  وم�سافات  تق�سميات  ثالثة  الروؤية،  املمتد  املكانى  للم�سهد 

من�سوخة بني طبقات  لونية  فوا�سل يربطهما خاليا  واحد بدون 

التح�سري االأولية، امل�سافة االأوىل متثل اأر�سية مكان رملية الهوية 

مبالم�س خ�سنة- يعلوها كتل بارزة متعددة االجتاهات خلقت من 

تارة  وتظهر  تارة  تختفى  جبال  عنها  ونتج  االنفعالية  ال�سدفة 

تتالقى  مبنحوناتها  االأق�سر  معابد  من  هيئتها  تقرتب  اأخرى، 

بني  تق�سميات  الثالثة  وخ�سوع  درامية  حالة  اجلنوب،  �سماء  مع 

معطيات املكان وقد�سية هوية امل�سرى القدمي.

فر�ساة  �سربات  فى  يكمن  فنى  اأ�سلوب  يتبع  اللونية  املجموعة  اأما 

وغامق  فاحت  بني  البنى  اللون  درجات  الفنان  ا�ستخدام  عري�سة 

طبول  منها  ي�سدر  غنائية  ومل�سات  لونية  هم�سات  من  بينها  وما 

الجالوس وهيجل فى رحلة التجريد

حممد اجلالو�س َعّمان



739th Luxor International Painting Symposium

امل�سهد  لت�سق  بحذروانتباه  متر  وا�ساءات  واال�ساءة،  الظالل 

وتبث انعكا�س �سبابية، مل يرتك الفنان لوحاتة قبل ان يختمها 

الذى  اجلعران  تللك  احلجم  �سغري  اللون  ازرق  فرعون  بجعران 

احد  كانت  الفرعونية،  املعابد  من  العديد  مقابر  فى  تواجد 

و�سد  الل�سو�س  عبث  �سد  املهمة  اال�سياء  كختم  ا�ستخداأماتة 

ال�سر والتعبري عن االأ�ستمراية، ومكتوب عليها تعاأويذ وطال�سم.
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تعبريية الفنانة  فنانة  "ناتو"  الت�سكيلية 

بجراة  التجريب  مغامرة  تقود 

القيمة  معيار  هى  الذاتية  واملحاكاة 

مع  هذا  يتفق  بدقة،  لوحاتها  عنا�سر  تختار  لذلك  اعمالها،  فى 

"جريالد ويلز:"باأن الفن ال�سافى هو التعبريى  راى الناقد الفنى 

املتاأثر بالذاتية املفرطة". 

القدمي،  امل�سرى  عند  الفن  نقاء  نبع  الذاتية  النزعة  من  والن 

مبا�سرة  مب�ساهد  االألتزام  اعمالها  "ناتو" من  الفنانة  فا�ستبعدت 

جوهرية  �سخ�سية  بروؤية  الفنى  التعبري  مل�سلحة  وذلك  الواقع 

عن العامل وما يحيط بها ا�ستنادًا اإىل افكارها اخلا�سة وفل�سفتها. 

وخ�سو�سًا  العنا�سر  ومبالغة  حتريف  "ناتو"  الفنانة  وجتيد 

العن�سر االإن�سانى، واالألوان املب�سطة املبهجة، قدمت فى لوحاتها 

وملكات  ملوك  عن  تعبريية  افكار  االأق�سر  للمتلقى  الت�سويرية 

احل�سارة امل�سرية.

قدمت الفنانة الت�سكيلية " ناتو" لوحتني، هما تعبريية ت�سخ�سية 

مع التاثريية فى التقنية، لوحاتها تعرب عن م�سهد تخيلى يحمل 

احل�سارة  مب�ساهد  تاأثرها  عن  ماأخوذ  داخلية،  انفعالية  �سحنة 

الفرعونية، التكوين ب�سيط فى ال�سكل قوى فى امل�سمون الت�سكيلى، 

م�ساحب  خطى  وتنظيم  العام  االإح�سا�س  على  م�سيطر  واللون 

لبع�س الدرجات اللونية، يظهر فى حتديد اأطراف العن�سر الب�سرى 

باخلطوط برقة وب�ساطة، �سرباة فر�ساه جريئة درامية فى بع�س 

ومتجاورة،  احل�س  �سريعة  �سكلية  خطية  مالم�س  وجود  اأجزاء، 

التعبريى، اخلط  التفا�سيل واالكتفاء مبا يدعم اجلانب  اختزال 

باخلط،  لون  نراة  تام،  وتزواج  توافق  على  لوحاتها  فى  واللون 

ونراه خطوط ممزوجة باللون.

ولكن  القدمي  امل�سرى  فى  وامللك  امللكة  وحى  من  االأوىل  اللوحة   

هما  عن�سرين  اللوحة  مقدمة  فى  يظهر  معا�سر،  تعبريى  باأ�سلوب 

حركة  و�سع  فى  ملك  اأو  رجل  ي�ساحبها  تاج،  راأ�سها  على  ملكة 

م�سافرون  اأو  ما،  مكان  من  قادمون  انهم  للم�ساهد  يوحى  مواجهة 

ذراعى  اأطراف  حركة  من  نتج  املزودج  املعنى  هذا  اآخر.  لطريق 

العن�سرين )املراأة والرجل( اأطراف متباعدة رغم تقاربهم ومالمح 

قادمون  ا�سخا�س  انهم  وبني  قناع،  وراء  التخفى  بني  ما  غام�سة 

الفنانة  اعطت  ما.  ب�سىء  الده�سة  ا�سابهما  قد  اآخر  كوكب  من 

اأهمية لالزياء العن�سرين بالعديد من الزخارف والنقو�س النقطة 

وتكررت،  منتظمة  غري  ال�سكل  خ�سنة  ملم�سية  زخارف  والدائرة، 

للفنانة،  واالنفعاإىل  التعبريى  االجتاة  اإىل  يرجع  التكرار  وهذا 

التاثريات  بع�س  بها  خ�سراء  م�ساحة  الب�سرى  العن�سر  خلف 

اللونية يوحى بان امللكة وامللك ي�سريان فى م�سهد طبيعى تلك هى 

االأر�س اخل�سراء.

وهو  ال�سابق  امل�سهد  من  عاطفية  اأكرث  م�سهد  الثانية  اللوحة 

النزعة الذاتية لإلبداع.. 
الماضى البعيد والقريب    

ناتو ال�ساوري جورجيا
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اأو املراأة اجلال�سة فى حالة ترقب وتاأمل، جال�سة على  "امللكة" 
اريكة ذات اللون البنى تلقى باحدى اأطرافها على االريكة بثقة 

وكربياء مرتفعة الرا�س ورمبا نظرة عدائية تخفيها، والتعبري 

عفوى مع احتفاظها ببع�س الن�سب لتبدو املراأة قربية من الن�سب 

باهت  اللون  اخللفية  ا�سود،  �سعرها  مالحمها،  تخفى  ال�سحيحة 

هادى حملتة انطباع نف�سى م�سو�س نابع من اخفاها مالمح املراأة.
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تاثرت الفنانة  "اأوجلا"  ال�سربية  الت�سكيلية 

باملكان وا�ستجابت للمرئيات الب�سرية 

عن  اال�ستغناء  من  متكنت  اأنها  اإال 

ومب�سطة  وموجزة  خمتزلة  جتريدتها  لذا  الطبيعية  االأ�سكال 

امل�ساهد  تدعو  العني،  تخاطب  ما  اأكرث  الروح  تخاطب  وعميقة 

ال�سور  من  كونتها  التى  اخلا�سة  نافذتها  من  الواقع  لروؤية 

الرتاكمية فى خمزونها الب�سرى وذكرياتها عن احلا�سر القريب، 

لوحاتها يغيب عنها املو�سوع الفنى املبا�سر باملعنى املتعارف علية، 

فنيا  يعنيها  ما  اأنها  اإالإ  املكانى  امل�سهد  اإىل  فكريًا  اأ�ستنادها  رغم 

وت�سكيليا هو الو�سول اإىل حلول ومعاجلات و�سياغات ذاتية.

 نفذت الفنانة " اأوجلا" لوحتني بامللتقى االأق�سر، لوحاتها متثيل 

اأثر ال�سىء املرئى من خالل خربة م�ستقلة  جمازًا للم�سهد، متثيل 

واأي�سا  للوحاتها،  الفنى  املو�سوع  هو  التمثيل  لي�سبح  ال�سىء،  عن 

الكامن فى عاملها  واالكتفاء بظاللها  العنا�سر من طبيعتها  تنقية 

اخلا�س.

بطبقات  لوحاتها  م�سطح  باإعداد  الفنانة  قامت  البداية  فى   

الطبقات  لوجود  حمددة  اأماكن  الفنانة  حددت  خ�سنة،  ملم�سية 

اخل�سنة كتعبريعن وجود ثقل الأحد عنا�سر امل�سهد، وهذا متثيل 

ال�سخور  من  بقطاعات  واملحملة  املتمدة  اجلنوب  اأر�س  مل�ساحة 

والن  فرعونية،  معابد  بوجود  موحية  ورملية  جبلية  والتالل 

الفنانة تر�سم مب�ساحات اللون اأنطباعاتها عن ال�سىء، عربت عن 

االأ�سفر(  )اللون  لونية  م�ساحات  خالل  من  القدمي  امل�سرى  اآثار 

املن�سوجة  الرملى  اللون  وتق�سميات  وتناغم  وحتليالت  بت�سكيل 

معتمد  الفنى  اأ�سلوبها  ب�سرية،  معنى  اأك�سبتة  اخل�سن  بامللم�س 

متنوعة  متقطعة  النف�س  ق�سرية  فر�ساه  و�سربات  خرب�سات  على 

نغمة  كل  مبعاجلة  اهتمت  لذا  املو�سيقى  اإيقاعات  ت�سبة  االأجتاة 

لونية.

فى مقدمة اللوحة االأوىل يت�سدر م�سهد النيل باأمواجة الهادئة 

�سروق  تنم عن وجود  الظالل  من  وبدرجات �سوئية تخفى جزء 

ال�سم�س، ومن اأعلى م�ساحة فى اللوحة وهى م�ساحة ال�سماء تهبط 

مرنة  معمارية  هند�سية  كتل  هيئة  على  رملية  لونية  م�ساحات 

يوحى  وهذا  التفا�سيل،  وا�سحة  غري  والتوجة،  االجتاة  را�سية 

م�ساحة  من  الرملية  الوترية  اللونية  امل�ساحات  تلك  باقرتاب 

ال�سماء، ك�سف عن مدى اأدراكها لفل�سفة امل�سرى القدمي هو اأنة لوال 

قناعاته بوجود اإلهه وعامل اآخر ملا اأقام كل هذة املعابد املقد�سة 

على �سفاف النيل وجعلها معابد حتتمى بوجود ال�سماء. اللوحة 

الثانية زادت الفنانة من م�ساحة نهر النيل االأزرق مع وجود نف�س 

التمثيل الب�سرى الت�سكيلى واللونى للمعابد الفرعونية.

 اقت�سرت الفنانة فى لوحاتها على جمموعة لونية حمددة يوؤكد 

اأن جتريديتها ارتبطت بالدرجة االأوىل مب�سمون وجوهر املكان، 

عزف منفرد على أوتار النهر الخالد

اأوجلا جورجيفيت�س صربيا
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فى  بدرجاتة  االأرزق  اللون   ( وهما  اللونني  درجات  ا�ستخدمت 

لون �سماء االأق�سر وفى لون نهر النيل – واللون االأ�سفر الرملى 

�سفاف  اأوتار  على  منفرد  عزف  حالة  لوحاتها  بدرجاتة(، 

النهر اخلالد، ومب�سطة فى تفا�سيل اال�سياء، لت�سبح جتريدية 

مو�سيقية يدعمها بع�س مكونات امل�سهد.
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من الفنانة  ت�سكيلية  فنانة  "بريتى" 
التيار"  اإىل  تنتمى  بنجالد�س 

اإىل  ن�سبة  الفن  فى  الالمو�سوعية" 

تخليها عن املراقبة العقالنية، والن لكل عمل فنى جانب يحدث 

الب�سر واآخر يتوجة نحو الب�سرية، فلم تخطط للوحاتها م�سبقة، 

ب�سيط  جزء  فى  و�سعت  لوحاتها  م�سطح  اعدت  الفنانة  اإن  اإالإ 

التى اخفتها باالألوان، ثم ا�سافت العديد من  القما�س  اأجزاء من 

االألوان يتخللها م�ساحات لونية ملتوية ومتقاطعة، وبني اللحظة 

بني  ي�سكن  و�سرًا  كنز  عن  تنقب  وكاأنها  الفنانة  تنتظر  واللحظة 

خاليا امل�ساحات اللونية.

 توؤمن الفنانة اأن للعفوية �سحرها وخد�س ال�سطح بع�س اخلدو�س 

يخلق بيئة حتفزعلى التحرر من قيود قواعد الفن املعتادة، وهذا 

يقرء  ون�س  رمز  اإىل  حتول  االألوان  عمق  فى  �سكن  الذى  اخلد�س 

ب�سريًا.

االأوىل  اللوحة  امللتقى،  فى  لوحتني  "بريتى"  الفنانة  قدمت 

الدرجات  واملتنوع  واملرتع�س  امل�سو�س  االآخ�سر  اللون  عليها  �سيطر 

اأنه �سبابى حممل بغيوم درامية،  اإالإ  التما�سك  املت�سابكة لدرجة 

الب�سرية  الروؤية  مع  اإت�ساقًا  جاءت  اخل�سراء  املجموعة  هذة 

للم�ساهد االأر�س اخل�سراء فى االأق�سر، واللوحة الثانية ت�سبعت 

تلك  واال�سفر  والربتقاإىل  الرمادية  امل�سيئة،  الفاحتة  باالألوان 

حياتها  لتحيا  اللوحة،  من  جانب  كل  فى  وتتمازج  ت�سيل  االألوان 

دورًا مهم فى  والعبثية  ال�سدفة  وتلعب  بلغتها وهويتها،  وتتحدث 

ر�سم الفعل الباطنى باالألوان.

ورد  الفعل  باأ�سلوب  تاأتى  التعبريية  و�سائطها  "بريتى"  الفنانة 

الفعل، واعتمدت على نتائج ال�سدفة االأنفعالية واحلدث العر�سى 

Action Painting الذى ياأتى من تتداخل املجموعة اللونية

لونى  ت�سكيل  فقط  هو  للواقع،  ت�سكيلى  ت�سابة  باأى  يرتبط  والأ 

من  ينطلق  خال�سًا  عاملًا  لوحاتها  عامل  نف�سية،  بتاثريات  ممزوج 

ال�سلة املبا�سرة باملادة وحتويلها اإىل نتاج فنى، وهذه النتائج تعنى 

هذا  ي�سبه  ال�سكلية،  باالحتماالت  واللعب  باالرجتال  االإحتفاء 

االإحتفاء باحلياة وهى ت�سري بتلقائيتها.

متلك  "بريتى" حيث  الفنانة  �سخ�سية  مع  يتتطابق  املعنى  وهنا   

اأ�سلوبها الفنى وادواتها احل�سية،  طاقة وحيوية ك�سفت عنها من 

اإح�سا�سها باحلرية وبطاقتها االن�سانية تتاكد من جرات الفر�ساة 

هذا  ومع  وتتوا�سل،  وتعود  تتقاطع  التى  اخلطوط  و�سحبات 

التوا�سل تت�سكل عامل جمهول وغام�س باعتبارة نابع من الالأوعى.

االحتفاء باالرتجال فى األرض الخضراء

بريتي مهدي نور بنجالديش
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الفنى الفنانة  م�سروعها  الربازيلية"ريجينا" 

جزء من رحلتها ال�سخ�سية وهو احلوار 

امل�ستمر مع االن�سان وم�سريه بعيدا عن 

ت�سنيف االأن�سان، هى من الفنانات التى مل تعد تعتمد على الت�سكيل 

واللوحة كادوات للتعبري الفنى، وتقوم بتنفيذ اأفكارها فى اأماكن 

فى  ت�ستخدم  لذلك  الفن،  خالل  من  للعامل  ر�سالة  �ساحبة  عامة 

التعبري عن ر�سالتها الفن املفاهيمى فى اأول �سوره له وهو" التجهيز 

االأ�سياء  الفنانة  ت�ستخدم  كما   "snoitallatsnI الفراغ"  فى 

والعنا�سر ال�سابقة التجهيز، كما تتواجد فى موقع احلدث الفنى 

وتوؤدية بنف�سها، وامللتقى واجلمهور �سريك جزء اأ�سا�سى من العمل 

فنانة  الربوفومان�س"ecnamrofreP"،هى  توؤدى  كما  الفنى، 

احلداثية  الفنون  من  العديد  بني  جمعت  التخ�س�سات  متعددة 

واملفاهيمية.

بني  ال�سالم  ثقافة  تر�سيخ  اجل  من  الفني  م�سروعها  خ�س�ست 

�سعوب العامل، معتمده على اإن�سانية الب�سر التى يحاأول البع�س ان 

ميحوها باحلروب املفتعلة وقتل االبرياء تهتم بالعالقات احل�سية 

املكان  هى  الطبيعة  االن�سان،  وجودية  فى  والبحث  والعاطفية 

الذى تنفذ فيه افكارها االن�سانية، تفاعالت مع ق�سايا العامل، فى 

احد جولتها فى نيودلهي- الهند جمعت العديد من االفراد حولها 

وكتبوا على االأر�س من خالل بذور نبات احل�سائ�س ون�سقتها على 

حتى  باملاء  الكلمة  بارتواء  االفراد  قام  كلمة"ال�سالم" ثم  هيئة 

م�سلى"مورمبي"  يف  عر�ست  كما  العامل.  على  ال�سالم  ويعم  ينمو 

النا�س  من  �سور  اجلدران  على  علقتها  كبرية  لوحة  باأولو،  �ساأو  يف 

هذا  راف�سا  القد�س،  �سوارع  يف  ع�سوائيا،  عليهم  القب�س  مت  الذين 

االعمال  من  العديد  وغريها  االن�سان،  لالآدمية  احرتاأمًا  الت�سرف 

الفنية املفاهيمية. والنها لي�س فنانة منطية الفكر ولديها فل�سفة 

خا�سة وروؤية، فاأختارت ان تكون خمتلفة متاأما عن كل امل�ساركني 

وامل�ساركات فى ملتقى االآق�سر، وتاأكيدًا الأدراكها وثقافتها عن ان 

في�سان االأبداع للم�سرى القدمي اأنه جاء من نهر النيل، وان النيل 

فى  احلياة  �سر  وهو  اخلالدة،  احل�سارة  بناء  وراء  ال�سر  كلمة  هو 

وجدان امل�سرين وله مكاأنه مقد�سة، والأن الفي�سان اأرتبط بطقو�س 

اإىل  الفنانة"ريجينا"  ذهبت  مثاًل،  البحر  كعرو�س  مقد�سة  �سبه 

فى  با�ستخدامها  وقامت  نيلية،  مياة  واأح�سرت  النيل  نهر  �سفاف 

بهذا  مائى،  و�سيط  تتطلب  )الكريليك(  األوان  ان  حيث  التلوين 

اأ�سافت للوحاتها قيمة فل�سفية اأكرث منها قيم �سكلية.

اأربع  اإىل  مق�سمة  لوحة  كل  لوحتني،  ريجينا"  الفنانة"  قدمت 

درجات  االزرق،  اللون  من  بدرجات  ملونة  م�ساحة  وكل  م�ساحات، 

املبا�سر  للون كان املحرك االأول واملوؤثر  متتداخلة، هذا االختيار 

لوجدان الفنانة، حيث ان �سماء االأق�سر ونهر النيل كالهما ي�سع 

باالأزرق وال�سوء امل�سم�س.

فيضان األبداع يبعث من جديد

ريجينا كارمونا البرازيل
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ومعقد ملف  �سائك  ملف  التغري  من  ا�سابها  وما  املراة 

" �سيف  وله ابعاد كثرية اإالإ ان الفنان الت�سكيلى 

مقارنة  طرح  على  بجراة  اقدم  �سقر"  اال�سالم 

ت�سكيليا بني املراة الفرعونية التى منحت مكانة و�سلت اىل درجة 

م�سر  عر�س  اعتلت  انها  اىل  باالأ�سافة  االآلهه  و�سفة  التقدي�س 

وا�سبحت ملكة، وبني املراة امل�سرية املعا�سرة فى لوحتني نفذهم 

مبلتقى االق�سر. 

 على ما يبدو ان الفنان قد ا�سرتجع تاريخ ملكات م�سر العظيمات 

املكان  وهو  االأق�سر،  امللكات" غرب  " وداى  فى  هم  من  وباالأخ�س 

الوداى  مقدمة  وفى  الفرعونية،  امللكات  زوجات  فية  دفنت  الذى 

وامللكة االكرث  " نفرتارى" جميلة اجلميالت  امللكة  توجد مقربة 

�سحرا واالأحب فى قلب زوجها جنم االر�س امللك رم�سي�س الثانى .

هند�سية  م�ساحات  اىل  ق�سمهما  لوحتني،   " �سقر   " الفنان  نفذ   

كبرية ومنتظمة ن�سيبًا، اللوحة االوىل ق�سمت اىل اربع مربعات، 

ر�سم بداخل كل مربع عن�سر واحد، هما ) امللكة نفرتارى – االآلهه 

القط " با�ستيت "- امراة حمجبة – االآلهه " انوبي�س " او الكلب 

حار�س املقابر( .

بح�سب ما جاء فى التاريخ الفرعونى مل يحدث لقاء بني االآلهه" 

وبني  املوتى  وحامى  املقابر  " حار�س  " كلب  هيئة  انوبي�س" على 

املراة القط او االآلهه " با�ستيت، اإالإ ان هذا اللقاء الت�سكيلى يحمل 

اإالآلهه  يقابلها  نفرتارى   (، افرتا�سى  فل�سفى  م�سمون  طياته  فى 

كانت  بعدما  املراه   ،)" "اأنوبي�س  يقابلها  واملحجبة   – "با�ستيت" 
تغري  اإالإ  لي�س  ورمبا  ال�سكلية  مالحمها  تغريت  االآلهه  قد�سية  لها 

 " االآلهه  لقاء  اللوحة  من  االآخر  �سفاتها اجلوهرية، واجلزء  فى 

اخطاءهم  على  حما�سبتهم  املوتى  حماية  عن  امل�سوؤل   " انوبي�س 

م�ساحات  ثالثة  اىل  ق�سمها  الثانية  اللوحة  اما   . التنحيط  قبل 

 : ب�سرى وهما  م�ساحة عن�سر  وم�ستطيل(، وبداخل كل  )مربعني 

كرر الفنان ر�سم امللكة "نفرتارى" تنظر اىل املربع الثاثى وبداخله 

امراة متنقبة – وفى ا�سفل اللوحة ج�سد امراة عارى يرقد على 

"نفرتارى" مع امراة متنقبة، طرح فل�سفى،  امللكة  االأر�س، حتاور 

هل هو عتاب ولوم، ام ت�سالح وتوافق، وان لكل منهما زمنًا خا�س 

اللوحة  ا�سفل  وفى  اآخر،  بزمنًا  زمنًا  ا�ستبدال  ي�سعب  ومعتقدات 

ترقد اأمراة عارية تلك تعبريعن النظرة الدونية للمراة بعد كل 

ما حققتة واجنزتة على مدار التاريخ .

اكرث  بن�سب  موزع  البنى  اللون  الفنان  ا�ستخدم  اللونية  املجموعة 

فى ال�سخ�سات، �سيطرة اللون اال�سفر لون رمال �سحراء م�سر رمزا 

لالأر�س التى �سارت عليها قوافل ب�سرية حتمل افكارًا ومعتقدات، 

اتبع الفنان اال�سلوب الفنى التعبريى الب�سيط واالقرب اىل ا�سلوب 

احليوية  من  كبري  قدر  على  االنطباع  ال�سريع  امللون  اال�سكت�س 

والرهافة .

ثالث رسائل... 
من الملكة"نفرتارى" إلى المراه المصرية

�سيف االإ�سالم �سقر مصر
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ر�سائل  ثالثة  الفنان  ار�سل  اللوحتني  فى  ال�سابقة  املقارنة  من 

تقديره  على  القدمي  مل�سرى  واحرتام  تقدير  ر�سالة   : االوىل 

للمراه، والر�سالة الثانية : اأعتذار واآ�سف وح�سره على ما فقدتة 

للمجتمع  عتاب   : الثالثة  الر�سالة  املعا�سره،  امل�سرية  املراه 

امل�سرى الذى �سرب بعر�س احلائط اإن�سانية املراة .
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الفنانني املميزين الذين يحملون �سعار "امل�سمون اأواًل" من 

واالأ�سلوب الفنى والتقنية متثل ن�سو�س ب�سرية تاأتى 

ا�ستكمااًل لدعم الفكرة وامل�سمون هوالفنان الت�سكيلى 

واملواطن  االإن�سان  هموم  عاتقة  على  حمل  الذى  ال�سيخ"،  "طارق 
احلائر بني العديد من االنفعاالت النف�سية والوجدانية لالإن�سان، 

اخت�س االإن�سان امل�سرى احلا�سن حل�سارتة وراف�س قيود الواقع، 

االأق�سر  ملتقى  فى  قدم  وتقنى،  فنى  ب�سكل  انفعاالتة  عن  عرب 

لوحتني، كل لوحة بها عن�سر ب�سرى واحد فقط.

االكتفاء  فى  الفنانني  اأغلب  يواجهها  التى  ال�سعوبة  بقدر   

عن  واال�ستغناء  اللوحة  م�ساحة  فى  واحد  بالعن�سر  والتم�سك 

باقى املفردات، بقدر املرونة الغري معهودة واجلراءه الفكرية التى 

ومتنوع  خا�س  ب�سكل  االإن�سانى  العن�سر  لنا  قدم  الفنان،  ت�ساحب 

ومتجدد ومنحه عدة القاب منها "املواطن" وجعله م�سدر ا�ستلهام 

االجتاه  اإىل  ينتمى  واالن�سانية،  واجلمالية  الفنية  القيم  لكل 

الفنى التعبريى التجريدى العميق املختزل لبع�س التفا�سيل فيما 

عدا التفا�سيل التى تدعم امل�سمون الذى يك�سف ويف�سح عنه فى 

كل �سخ�سية على حد.

املواطن.. هو امللهم والطاغى وجوهر التجرية االإبداعية الأعماله، 

فى  فقد" ت�سبهك" ال�سخ�سية  املتلقى  ايها  انت  يكون  قد  املواطن 

ردود افعالها، وقد يكون املواطن رمز هو نحن بكل انفعاالتنا، رمبا 

يكون هو الفنان ذاته بتجاربة احلياتية، املواطن هو احد حرا�س 

احل�سارة وحاميها، لذلك فاأن حمور التعبري الفنى للفنان يكمن فى 

االرتباط الرمزى التعبريى لل�سكل االإن�سانى.

حني تنظر اإىل ال�سخ�سية فى اللوحة االأوىل التى منحها الفنان 

اللون البنى وق�سا�سات الورق التى تناثرت علي العن�سر االإن�سانى، 

طولية  الفنان  و�سعها  االأحجام  املختلفة  الورقية  الق�سا�سات 

متثل  ح�سية  ن�سو�س  تعربعن  جتريدى  ب�سكل  معربًا  وعري�سة 

معادل ت�سكيلى ب�سرى، تلك الق�سا�سات وان كانت الق�سا�سات من 

عن  وتعبريًا  املعنى  رمزية  اإنها  اإال  اخلا�سة  الفنان  تقنيات  �سمن 

والثبوات  وامل�سلمات  الن�سو�س  من  االأول  باإرثة  املواطن  مت�سك 

الفكرية. ي�سلك احا�سي�س كثرية من ال�سخ�سية قد يكون االن�سان 

واملت�سارع  نادرًا،  واحلر  اأحيانا،  واملتخفى،املقيد  املختفى  املهموم 

اأ�ستطاع،  كلما  واملت�سامح  واقعه،  والراف�س  حلمًا  واملتمرد  دائما، 

�سربًا،  واملتامل  متحركة،  ار�س  على  والثابت  �سمتًا،  وال�سارخ 

واملتاأمل الغا�سب، كلها معانى ولدت مع االن�سان ورمبا ت�ستمر بعد 

رحيل االن�سان.

ن�س  فى  ال�سخ�سية  ي�سع  ان  الفنان  اختار  الثانية  اللوحة  وفى   

لونية  جمموعة  وحتت�سنة  اللوحة  م�ساحة  اأو  الكون  م�ساحة 

لون  �سكلت مالحمه من  الذى  ال�سخ�سية اال�سمر اجلنوبى  دافئة، 

اجلنوب  عمائم  احد  يرتدى  اجلنوب  �سماء  ومن  اخلالد  النهر 

المصرى..بين حرية الحضارة 
وهموم الواقع

طارق ال�سيخ مصر
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اإىل  اجلنوب  قلوب  من  بتحية  يبعث  ال�سارمة،  بلفتها  البي�ساء 

قلوب امل�سرين جميعا، تلك هو اجلمال احل�سى والوجدانى. ي�سكن 

ويتعاي�س االن�سان فى م�ساحة الفراغ من حوله، تلك الفراغ رمز 

درجة  له  الفراغ  اأخرى،  تارة  ويقبلة  تارة  يرف�سه  الذى  للكون 

لونية خالية من الت�سوي�س اللونى من اجل عمق املعنى.
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دولة ت�سكيلى  من  اأكادميى  ودكتور 

يع�سق  فنان  هو  الهند"اأوتبال" 

خفية  نظم  فية  ويجد  التجريد 

و�سحرا واأ�سرارًا ي�سعى فى كل لوحاتة للك�سف عنها، لديه م�سروع 

فنى ي�ستعني فيه بالعديد من العنا�سرالطبيعية من بينها العن�سر 

عاملة  �سمن  يقدمها  اأنه  اإالإ  وعن�سر"الفرا�سة"وغريها،  االأن�سانى 

التجريدى بت�سكيالت وحلول فنية و�سياغات وجدانية، حتى اأنه 

وامل�ساعر  للعاطفة  لوحاته  بناء  فى  الهند�سية  القاعدة  يخ�سع 

لتمنحة قيم ح�سية تتحقق بف�سل الروؤية احلد�سية.

 

جماليات  فى  قيمته  تكمن  كالهما  الفنان" اأوتبال" لوحتني  نفذ 

ال�سكلية والرتابط بني الع�سوى  التما�سك والتوزان بني العالقات 

العاطفية،  ال�سحنة  من  كبري  بقدر  م�سحونة  لوحاته  والهند�سي، 

واالأ�ستعارات ال�سورية البعيدة عن الواقع، ولكنه اأتبع ن�سق رمزى 

وترجمة خمتزلة جتريدية لروؤيتة الب�سرية لالأق�سر، فاخت�سر 

النيل  نهر  املتواجد فى  اللون االأزرق  واأ�ستخدم  اللونية  املجموعة 

وال�سماء(  )النيل  االإثنني  لقاء  وجعل  م�سيئة  بدرجات  وال�سماء 

ت�سادم  اللقاء  هذا  عن  ونتج  وت�سكيليًا،  فنيًا  بالفعل  حدث  لقاء 

يقود  قيادى،  دور  للفراغ  جعل  كما  وجماليات،  �سوئية  وتاثريات 

ب�سر املتلقى اإىل م�سارات العنا�سر التى تال�ست واحدة تلو االآخرى 

واختبئت فى عامل تخيلى، ومنح كل �سكل وكل لون جوهر تعبريى 

عاطفى.

 

توزيع  فى  واإن�سابية  تنظيمة  قدرة  لدية  "اأوتبال"  الفنان 

ومنطق  واهتمام  بدقة  واملتجاورة  املتقابلة  اللونية  االأيقاعات 

�سكلى، وهذا يرجع اإىل اأنه يعمل م�سمم جرافيك، يهتم باالتزان 

ب�سريا  ت�سافر  جتعلك  تكوناته  واالأ�ساءه،  والكتلة  والتكوين 

االألوان  فى  تت�سح  احل�سية  املظاهر  من  العديد  اآخر،  كوكب  اإىل 

ع�سوية  الهند�سية،ا�سكال  امل�ساحات  واأجتاهات  واخلطوط 

املتحرر من قيود االأر�س، هذا  االإن�سانى  تقرتبت من �سكل اجل�سد 

ال�سكل االإن�سانى منحه الفنان نوع من القد�سية وكاأنه اأحد اإالآلهه 

للم�سرى القدمي فى حلظة اأنطالق اإىل اأعلى م�ساحة فى اللوحة، 

النيل، وهو  نهر  لون  االأزرق وهو  باللون  ال�سكل  الفنان هذا  وجعل 

ر�سم  كما  الروحانى،  مل�سمون  ا�ستكمااًل  اجلنوب  �سماء  لون  اأي�سا 

هيئة  على  و�سفراته  وا�ساراته  الرمزية  مفرداتة  باقى  الفنان 

مع  ب�سريا  وت�ستبك  ت�سبح  وجدانية  منحوتات  كاأنها  جتريدية، 

لتوحى  ال�سريح  االأزرق  باللون  مزجها  التى  اخلطية  االألتواءات 

بحالة الده�سة واحلركة ملا فيها مالم�س مبهجة.

 وعاد اإىل مفردات الواقع ر�سم الفنان"اأوتبال" فرا�سة اأخرتقت 

اشتباك بصرى بين المنحونات 
الوجدانية والتشكيلية

اأوبتال باروا الهند
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ال�سماء  م�ساحة  بني  حائر  و�سع  فى  واأ�ستقرت  امل�ساحات  كل 

عائدة  الفرا�سة  تكون  وقد  راحلة،  الفرا�سة  تكون  قد  والنهر، 

كما  ر�سالة،  حتمل  انها  بالتاكيد  احلالتني  تلك  فى  رحلتها،  من 

ا�ستخدم الفنان تقنية لونية مت�سقة مع �سمون العمل متمثلة فى 

�سربات لفر�ساه تعبريية ناعمة ومرتبة توحى بوجود ن�سو�س 

وكتابات م�سرى قدمي ب�سكل غري مبا�سر.
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رو�سية الفنانة  فنانة  "جوليا"  الت�سكيلية 

املكانى  وامل�سهد  الطبيعة  من  اأتخذت 

على  الفنى  مل�سوارها  فنيًا  م�سروعًا 

لالأح�سا�س واالنطباع  لوحاتها  االأهمية فى  �سنوات، وتعطى  مدار 

املبا�سر حيث اأن فل�سفتها كفنانة" اأنا اح�س اإذا اأنا موجودة" وذلك 

ردًا على مذهب ديكارت :" اأنا افكر اإذا اأنا موجود".

 تتبع الفنانة املدر�سة االإنطباعية التى ر�سخ الفنانني مبادىء لها 

وهى اخلروج من املرا�سم اإىل الطبيعة، وت�سجيل امل�ساهد املكانية 

والتوقيت  املناخية  وتقلباتها  ف�سولها  كل  فى  الطبيعية  ور�سد 

اتبعت  ال�سوءوالظالل،  وجود  على  اعتمادًا  اليومى،  الزمنى 

امل�سهد  على  انطباعها  و�سجلت  االنطباعية  مبادىء  نف�س  الفنانة 

واقعية  لقطة  عن  االأوىل  اللوحة  فى  االأق�سر،عربت  فى  املكانى 

للظالل  �سوئية  �سياغة  على  معتمدة  تاثريى،  انطباعى  باأ�سلوب 

نفذت  الكرنك"،  "معبد  والعظيمة  العريقة  االعمدة  فى  املتغللة 

بتحديد  التزم  وهذا  ال�سم�س  مو�سع  تّغري  قبل  الوحاتها  الفنانة 

اأحد  هو  ب�سرى  عن�سر  وجود  االعمدة  ي�ساحب  االإ�ساءة،  زمن 

حرا�س احل�سارة.

عنا�سر  مع  الطبيعى  املنظر  توظيف  جاءت  الثانية  اللوحة  اأما 

الفرعونية  التماثيل  من  جمموعة  اأختارت  ال�سامتة،  الطبيعة 

– )امل�سالت  مثل  كهدايا  االأق�سر  اأ�سواق  فى  املتواجدة  املقلدة 

نفرتارى – بع�س احليوانات املقد�سة منها القطة اأالآلهه"با�ستيت" 

اآخرى.  واأ�سكال   – –نفرتيتى  اأختاتون   - اأنوبي�س"  اإالآلهه"   –
االأق�سر  فى  الفرعونية  املعابد  اأن  "جوليا"  الفنانة  وجدت 

قامت  والطبيعة،  املكانى  امل�سهد  من  يتجزء  الأ  كجزء  متواجده 

امل�ستويات  متعددة  من�سدة  على  وو�سعتها  املقلدة  النماذج  بر�سم 

الت�سل�سل  حتكى  كاأنها  امل�ستويات  هذة  االرتفاعات،  فى  ومتدرجة 

الزمنى لل�سخ�سيات والرموز الفرعونية.

املكانى  الرباح  عن  يعرب  طبيعى  منظر  النماذج  بهذة  يحيط   

من  كبري  بقدر  توحى  التى  اخل�سراء،  االأر�س  واأت�ساع  للجنوب، 

ال�سماء  مع  االفق  خط  التقاء  عند  ينتهى  الذى  امل�سهد  اأمتداد 

وعلى  والنخيل،  االأ�سجار  عنا�سر  الفنانة  اأ�سافت  كما  ال�سافية، 

بعد م�سافات توجد م�ساحات من الدرجات اللون الرملى واال�سفر 

ت�سكل هيئة جبال وتالل ومالمح وجود معابد فرعونية فى الرب 

االآخر من امل�سهد.

اأو  )امل�سهد  هو  عامة  ب�سفة  الت�سويرية  للوحاتة  الفنى  املو�سوع 

من  لوحاتها  فى  والبنائى  الفنى  التكوين  اتخذت  املنظر(  ر�سم 

نف�س ا�سا�سيات املكان حيث الأ تخطى الطبيعة فى التكوينات مثل 

املكان  عنا�سر  ر�سمت  واالأ�سجار(،  النبات   – االأر�س  )م�ساحات 

اأجزاء  كل  يرى  اأنه  للمم�ساهد  يوحى  انطباعى  تاثريى  ب�سكل 

العنا�سر  على  ال�ساقط  ال�سوء  مب�سرية  اهتمت  الأن  العن�سر،وذلك 

لقاء االنطباعية والواقعية فى المشهد 
المكانى

جوليا زوكوفا روسيا
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تقنى  واالأداء  الثالث،  والبعد  والتج�سيم  العن�سر  كتلة  الظهار 

اأنطباعى تاثريى مع واقعية امل�سهد الذى فر�س وجوده. 

اأ�سلوب  لديها  م�سيئة،  فاحته  نقيه  لونية  جمموعة  ا�ستخدمت 

خا�س فى التلوين معتمدة على �سربات الفر�ساة �سريعة امل�سحة 

على �سكل" بقعة" �سغرية متقاربة، وتق�سيم ال�سربات اللونية من 

جتزئتها لتتجاأور لتحدث تاآلف وتوافق ب�سرى متكامل .
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