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 - للتصوير  الدويل  االقصر  ملتقي  جنح   .. العالم  إجتاحت  الصعوبة  بالغة  صحية  ظروف  ظل  ىف 
كواحد من أهم الفعاليات الثقافية الفني�ة اليت تنظمها وزارة الثقافة ممثله يف قطاع صندوق التنمية 
التحديات. كافة  مواجهة  علي  واإلبداع  الفن  قدرة  مثبت�ًا  عشر  الثالثة  الدورة  إقامة  يف   -  الثقافية 
املييشيياركيين،  األسيياسييييين  الييفيينييانيين  إبيييداعيييات  فاعليتها:  دفييييت  بيين  الييييدورة  حملت  حيييييث 
وإبييييداعييييات الييشييبيياب الييييذي أثييبييت جيييييدارة فيينييييي�ة مييذهييليية وقيييييدرة إبيييداعييييييية كييبييرة .. 
بييأن  املييثييل  الييسييابييقيية .. ضيياربيين  الييييييدورات  أو  اليييييدورة  تييلييك  وكييييان هيييذا دأبييهييم سييييواء يف 
الييعييالييم. ىف  نييظييرائييهييم  مييصيياف  يف  أقييدامييه  يييضييع  أن  يستطيع  الييفييرصيية  ميينييح  إذا   الييشييبيياب 

وكيييان ميين اليييضيييروري إقيياميية مييعييرض نييتيي�اج الييييدورة الييثييالييثيية عييشيير ميين امللتقي بييالييقيياهييرة.. 
حييييت يييتييسييى جليييميييوع الييفيينييانيين واملييهييتييميين امليييوجيييوديييين بييالييعيياصييميية االطيييييياع علي 
الييثييقييافيية.  وزارة  قييطيياعييات  مختلف  بيين  واضييييح  تييعيياون  يف  اليييييدورة  تييلييك  ومييجييهييود   نييتيي�اج 
خالص تقديري ألعضاء اللجنة العليا وللفنانن املشاركن بالدورة، والعاملن بقطاع صندوق التنمية 
 الثقافية الذين اسهموا ىف إخراج  الدورة بشكل مشرف يليق بوطنن�ا برغم كل التحديات والصعوبات.

السيد/  املستشار  رأسها  وعلي  العصور،  عرب  امللهمة  األقصر  ملحافظة  خاص  بشكر  اتوجه  كما 
مصطفي ألهم محافظ األقصر، الشريك الرئيىس ىف هذا احلدث الدويل الهام علي الدعم املستمر.

حفظ هللا الوطن. 
أ. د.  إين�اس عبدالدايم 
 وزيرة الثقافة

According to extremely difficult health conditions sweeping the world .. Luxor International Painting symposium- 
as one of the most important artistic cultural events organized by the Ministry of Culture, representing by the 
Cultural Development Fund sector - succeeded in holding the thirteenth session, proving the ability of art and 
creativity to face all challenges.
As the session carried its effectiveness: the innovations of the main participating artists, and the innovations of 
young people who demonstrated amazing artistic merit and great creative ability..and this was their perseverance, 
whether in that session or previous ones .. setting the example that if given the opportunity, young people can put 
their feet in the ranks of their peers in the world.
 It was necessary to hold an exhibition that resulted from the thirteenth session of the symposium in Cairo, so that 
the masses of artists and interested people present in the capital could learn about the outcome and effort of that 
session in a clear cooperation between the various sectors of the Ministry of Culture.
My sincere appreciation to the members of the high  Committee and to the artists participating in the session, and 
the team in the Cultural Development Fund ,who contributed to the honorable output of the course befitting our 
country, despite all the challenges and difficulties.
I also extend my special thanks to the Governorate of Luxor which has been inspiring throughout the ages, headed 
by Counselor Mr. Mustafa Alham the Governor of Luxor, the main partner in this important & international event, 
for its continuous support.
May God protect Egypt .. our homeland. 

Prof. Inas Abdel Dayem
Minister of Culture
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األجندات  على  وجودها  فرضت  دولية..  كفاعلية  للتصوير  الدويل  األقصر  ملتقى  أثبت 
صندوق  قطاع  يف  متمثلة  املصرية  الثقافة  وزارة  وحققت  العالم،  مستوي  علي  الفني�ة 

التنمية الثقافية من خاله دورا رائدا يف مجال الفن التشكيلي.
العشرات من  العتي�د، ويستقطب  الفن  تاريخا يف مجال هذا  أن ينقش  امللتقي  استطاع 
الفنانن من داخل مصر وخارجها، فضا عن شباب الورشة، الذين استطاعوا أن يثبتوا 

جدارتهم يف هذا الفن كتفهم بكتف مع كبار الفنانن.
وأعود لما حققه امللتقى .. الذي أصبح ذائع الصيت يف العالم أجمع، وال أقول ذلك مبالغا، 
كل  من  امللتقى  علي  تتواتر  اليت  املشاركة  طلبات  أتابع  حن  أملسه  حقيقي  واقع  من  بل 
العالم، وساهم يف ذلك مكان إقامة امللتقى بأرض األقصر وما حتمله من زخم فين علي مر 
التاريخ . خالص شكري وتقدير لوزيرة الثقافة األستاذة الدكتورة اين�اس عبد الدايم علي 
ألهم  مصطفي  اللواء  للسيد  موصول  الشكر  وايضا  للملتقي،  املستمرة  ورعايتها  دعمها 
دورات  لتخرج  املحافظة  تب�ذله  الذي  الواضح  للجهد  األسايس  الشريك  األقصر  محافظ 

امللتقي بهذا الشكل الائق .
وال أنيس أن اوجه كل الشكر والتقدير ايل زماىئ يف قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذين يعملون دون كلل يف ظل ظروف صعبة مع 

انتشار فروس كورونا، ولكنهم ي وكما أحب أن أقول ي كتيب�ة مقاتلة كل يف موقعه حيت خيرج امللتقي الئقا بسمعة مصر.

أ.د. فتيح عبد الوهاب
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية

Luxor International painting symposium imposed its existence as an on the International artistic 
agenda... the ministry of culture represented in the cultural development fund a pioneering role in the 
field of plastic art.
The symposium was able to achieve a distinguished position that attracted many artists all over the 
world, in addition to the youth of the workshop who proved their entity side by side with great artists. 
In this concern I would like to show my sincere gratitude to her  excellency prof. Inas Abd Eldayem the 
minister of culture for her non stop support , and his excellency counselor Mostafa Alham luxor governor 
for being a great partner in this great effort exerted to give this event such distinctive reputation. 
 I would like also to thank my colleagues in the cultural development fund for their patience and sincere 
efforts they exerted under this critical situation of outspreading of the covid 19 pandemic, giving  this 
event its uniqueness as an event held in Egypt the great land of ancient civilization.

Prof. Fathy Abdulwahab 
Undersecretary - Head of the

Cultural development fund sector (CDF)
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األقصر وتواصل حرية اإلبداع
منها  نستمد  الينتهى،  عطاء  مصدر  والتاريخ  املكان  خبصوصية  األقصر  مدين�ة  ستظل 
هذا  على  الباقية  آثارها  .وتشهد  الفى  االبداع  بطاقة  وتمدنا  اخليال  حرية  تنوع  حيوية 
انساني�ة  ملرويات  البصرى  بالسرد  حافل  سجل  انها  احلضارى،  واالمتداد  الثقاىف  التنوع 
مازالت تبعث كل معاىن الفن واإلبداع،ىف أحضان الطبيعة املوحية بن ضفاف نهر الني�ل 

العظيم ودىفء اجوائها بضوء الشمس الساطع دائما .
وميولهم  اجتاهاتهم  بمختلف  الفنانن  من  مجموعة  اإلسثن�ائي�ة  الدورة  هذه  ىف  يتواصل 
ثقافة  مفهوم  لرتسيخ  الواقع،  وحتديات  العصر  بمعطيات  و  الشباب   بروح  الفني�ة، 
اإلختاف وحرية التخيل وإلبداع الفى،ان اللغة الىت يمتلكها هؤالء الفنانون هى الصورة 
الذات  بن  وثقاىف  بصرى  وتفاعل  حوار  خللق  انساني�ة،  مشاعر  من  حتمله  بما  البصرية 
للتواصل  األنساني�ة  املشاعر  من  أصدق  هناك  فليس  واحلاضر،  الماىض  وبن  واآلخر 
الفعال والسريع بن الفنانن وبن�اء جسور من التعاون واملحبة والسام، حتية من فناىن 

العالم ملدين�ة طيب�ة األقصر الىت تمتلك كل هذا العطاء. 

أ. د. عماد أبو زيد
القوميسيري العام 

Luxor..And the continuation of creativity freedom 
The city of Luxor with its unique location, where the Nile, sunny weather and landscape beside history 
and ancient civiliza-tion history is considered a renewed source with no endless giving, it is provide 
the vitality of diversity & imagination also provides the energy of artistic creativity. The monuments 
witnesses this diversity & civil extension.. Luxor always repre-sents an ancient human tales full of art and 
creativity meanings.
In this exceptional session, a group of artists with different trends and artistic backgrounds are 
communicating by a youth spirit and with the present givens and challenges of reality, to consolidate 
the concept of a culture of difference, freedom of imagination and artistic creativity. The language which 
used by artists is the visual art full of human feelings create a visual & cultural interaction between self 
and others, and between the past and present, there is nothing truer than a human feel-ings for rapid and 
effective communication between artists and also for building bridges of cooperation, love and peace. 
Greetings from the artists of the world to the city of «Thebes- Luxor», which has all this gifts. 

Prof. Emad Abu zeid 
General Commissar  
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الشخصيات  باختي�ار  الدويل  األقصر  مللتقى  العليا  اللجنة  تقوم 
املستوى  على  سواء  والثقايف  التشكيلي  املشهد  ىف  التأثري  صاحبة 
العليا  اللجنة  اختي�ار  وقع  ولقد  عام،  كل  لتكريمهم  الدويل  أو  العريب 

للملتقى على تكريم:  أ.د.  مصطفى عبد املعطي

The high committee of the Luxor Painting Symposium 

choose the personalities who influence the cultural & 

artistic scene, both at the Arab and international level, to 

honor them every round. This year the High Committee 

chose : Mostafa Abdel Moaty
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اللجنة العليا للملتقى

أ. د. / فتيح عبد الوهاب     رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ورئيس اللجنة العليا للملتقى

أ. د./ عماد أبو زيد   أستاذ بكلية الرتبي�ة الفني�ة جامعة حلوان - الزمالك وقوميسري امللتقى

أ. د./ عادل ثروت     أستاذ بكلية الرتبي�ة الفني�ة - جامعة حلوان - الزمالك

أ. د./ أمل أحمد نصر     أستاذ بكلية الفنون اجلميلة - جامعة اإلسكندرية

أ. د./ أحمد فؤاد هنو    عميد كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان - الزمالك

أ. د./ صالح محمد عبداملعطي     أستاذ بكلية الفنون اجلميلة جامعة جنوب الوادي فرع األقصر

أ. د./ جيهان فايز     أستاذ بكلية الفنون اجلميلة جامعة املني�ا

أ. د./ صفية القباين     نقيب الفنانني التشكيليني

أ. د./ خالد سرور     رئيس قطاع الفنون التشكيلية

املستشار/ أحمد حسني بركات     نائب رئيس مجلس الدولة املستشار القانوين لصندوق التنمية الثقافية

Committee

Prof. Fathi Abdel Wahab Head of The Cultural Development Fund Sector 
   & Head of the Supreme Committee

Prof. Emad Abu Zaid professor at Faculty of Art Education - helwan university 
   & General commisaire

Prof. Adel Tharwat Professor at Faculty of Art Education-Helwan University

Prof. Amal Nasr Professor at Faculty of Fine Art- Alexandria University 

Prof. Ahmed Hanno Dean of Faculty of  Fine Art - Helwan University

Prof. Saleh Abdelmoaty  Professor at Faculty of Fine Art- S. Valley University

Prof. Gehan Fayez Professor at Faculty of Fine Art- Menya University

Prof. Safeya Alkabbany  Head of Plastic Art syndicate 

Prof. Khaled Sorour Head of Plastic Art Sector

Mr. Ahmed hussein Barakat  Councellor - vice president of High Suprime court of state 
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Artists

Ahmed Abdel Fattah Egypt

Amany Mousa Egypt

Sameer M. Al-Daham Saudi

Adel Kibaida Sudan

Fayrouz Samir Egypt

Mohamed Eid Egypt

Mana Mobarak Egypt

Hany Rezk Egypt

Wael darwesh Egypt

Waleed Kanoush Egypt

الفنــانون

أحمد عبد الفتاح  مصر

أماىن موىس  مصر

سمري الدهام  السعودية

عادل كبي�دة  السودان

فريوز سمري  مصر

محمد عيد  مصر

منال مبارك  مصر

هاين رزق  مصر               

وائل درويش  مصر

وليد قانوش  مصر
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وهكذا كنت أفعل ومع الوقت صارت ممارسايت لفعل 
الكتابة  طواف حول مسارات عدة أصل منها اىل ذايت. 
وأرتاح  العرض  قاعات  علي   األسبوعي  جتوايل  أحب 
أرى  ما  جتاه  هواجيس  وأنيم  فني�ة  قطعة  أمام  لوقفيت 
إليها ذات  وأدون أفكار وأنطباعات علي أمل ان أعود 
حسن  أعمال  مع  ذلك  فعلت  أحب،  عما  ألكتب  يوم 
وأشرف  مريس  الوهاب  وعبد  حليم  وحتية  سليمان 

حنني  آدم  منحوتات  و  الدسويق  وابراهيم   رسالن 
وحازم املستكاوي وخزفيات محمد مندور وغريهم .

فعلت ذلك بتحرر  كامل من أي الزتام لكين اردت لتلك 
النصوص   أن  تولد على أرض أخرى غري اليت  أعرفها  . 
وتذكرت  الرتشيح،  قبول  يف  أتردد  لم  النهاية  ويف 
اول  زهريي   كامل  الراحل  الصحفي  الكاتب  أستاذي 

المغامرة والرهان 
      

سيد محمود

حني تم ابالغي برتشييح للمشاركة كناقد مقيم  يف الدورة الثالثة عشرة مللتقى األقصر  
الدويل للتصوير أردت أن اشكر أعضاء اللجنة الذين شرفوين بهذا االختي�ار. وتساءلت 
قبل أن أفعل عن اإلضافة اليت أتوقعها من هذه املغامرة الفريدة اليت أخوضها ألول مرة، 
فقد كانت كتابايت يف الفن التشكيلي دائما وسيلة  لتحريري من الزتامات أخرى أقرب إىل 
أطواق جناة  وفعل مناجاة أحبه وأجلأ إليه، ليذكرين بما قرأته  ذات يوم للمخرج العمالق 
وسيط  يف  اآلفاق  تنغلق  فحني  اخرى،  لضفاف  دائما  احلاجة  عن  تاركوفسكي  أندريه 

تعرفه، عليك أن تبحر على شاطيء أخر.
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وتذكرت  العني"   محو"أمية  اىل  احلاجة  علمين  من 
احظى  ان  قبل  كتب�ه  من  تلقيتها  اليت  االوىل  دروسه 
يؤمن  كان  فقد  األخرية،  سنواته  يف  مالزمته  بشرف 
كما  إهدارها   يمكن  ال  فرصة  الفنانني  مصاحبة  ان 
ان النظر  اىل يد فنان يف حلظة خلق هي هدية ثمين�ة 
ال يمكن ردها  ولبضع  حلظات  ملعت يف ذهين  الكثري 
حاضرة  "األقصر"  من   جعلت  اليت  الصور  من 
كفضاء  أصيل يف ذاكرة  فن التصوير املصري احلديث  
واستعدت لوحات رأيتها لفنانني رواد من أمثال حامد 
عبد هللا وحتية حليم وجاذبي�ة سري وحسن سليمان 
وعدت   الفتاح،  عبد  وحسن  شديد  الغفار  وعبد 
أمثال   من  كبار  ألساتذة   قرأتها   قد  كنت  لصفحات  
وعز  بقشيش  ومحمود  العطار  ومختار  بيكار  حسني 
الدين جنيب وكل هؤالء حتدثوا عن أصالة املكان وتردد 
وأصبحت  رسخت  اليت  الفني�ة   األعمال  يف  أصداءه  

من عالمات فن التصوير ٫

ترسخ  اليت  للتجربة   حتمست  املراجعة  تلك  وعقب 
دورا  يؤدي  الثقايف   للحوار  فضاء  صارت  و  وجودها 

حضاريا ويقرب املسافات ويصقل التجارب.  
وزاد من حمايس  إدراكي لما مر به امللتقي من تطورات  
جعلت منه حدثا رئيسيا ضمن األحداث الفني�ة اليت 

شخيص  صعيد  وعلى  التشكيلية  احلركة  تعيشها 
أتاحت يل حوارايت مع قوميسري الدورة الفنان والناقد 
فرص  من  محدودة  غري  آفاقا  زيد  أبو  عماد  الدكتور 
التشكيلية  احلوار حول قضايا عديدة ختص احلركة 
االفكار  من  بالكثري  مدين  أنه  واعرتف  وعامليا  عربي�ا 
ختطي   على  وساعدتين  ثقة  زادتين  اليت  الالمعة 
مخاويف ما جعلين اعترب التجربة  نقطة حتول يف مسار 
املهين أصقلت جتاريب خبربات جديدة وصداقات اؤهل 

نفيس الستقبالها بمسام مفتوحة.

انطباعايت  هنا  تركت  اليت  التجربة  حصاد  أن  واعرتف 
وأظنه  وصف  أي  من  أكرب  كان  فنانينها   اعمال  حول 
سيرتك يف وعي أكرب األثر، فليس اجمل من ان تذهب 

حيث يقودك قلبك .

سيد محمود
    االقصر / القاهرة فرباير 2021
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أحمد عبد الفتاح  
مصر

الواقعية  الفنان على جتارب متنوعة،  تنتقل من أقىص  يعمل 
‘ اىل التجريد من خالل تأمل يف الطبيعة وتكوين�اتها اجلمالية 
و يف بعض األحيان ينطلق من أساليب الفن املفاهييم، لذلك 
يمكن  ال  احرتافية  مالمح  وفيها  باحليوية  تتسم  جتربة  فهي 

ختطي حضورها، وتتسم بت�أمل العالقات اللوني�ة . 
وأوىل املشروعات اليت أجنزها الفنان يف مسريته اليت لم تتجاوز 
العقد الواحد، أي عشرسنوات تقريب�ا جتربة " املتكئات " وهي 
جتربة قامت على تأمل جلسات النساء يف أحدى قرى الصعيد 
خالل أوقات مختلفة من اليوم . وركز الفنان رؤيت�ه على تأمل 
التكوين�ات احلركية، وربطها بألوان املالبس وانتج لوحات لها 
سمة تعبريية واضحة وفيها كذلك مالمح تأثريية وكان رهانه 
تكون  هندسية  تكراريه  النت�اج  التكوين�ات  استغالل  الرئييس 

البطولة فيها للعنصر البشري .
وتعطي مجموعة "النهر" اشارة واضحة اىل قدرة الفنان على 
اجناز أمرين، االول :هو االستلهام من الطبيعة والثاين: التعامل 
يت�أسس  البحث عن مفهوم يمكن أن  معها كتحدي يف عملية 
عليه البحث الفين  قبل النظر ملفردات عالم النهر كمعطيات 
مع  التعامل  يف  مرونة  له  تتيح  بصرية،  وكتكوين�ات  تشكيلية 
يلجأ  كأنما  درجاتها،  عرب  الهادىء  واالنتقال  االلوان  موسيقى 
وفيها  التصويري"،  بعد  ما  "التجريد  من  قريب�ة  ملرحلة  فيها 
املجردة  الصورة  اللوني�ة واستعمال  العالقات  الرتكزي على  يتم 
abtract imagists واليت تأيت مسطحة نسبي�ا، كما هو احلال 

. hard –edge لدى فناين املدرسة املسماة باحلافةالصلبة
جتربيت  كلك  واضح  تمزي  تشرياىل  اليت  الفنان  جتارب  بني  ومن 
اللون  تكوين�ات  تأمل  على  قامتا  و  سيوة"   " و   ،" األشجار   "

يف املكان مضافا إليها بعض الشراحئ البصرية وهي من أنضج 
التجارب وأكرث رسوخا وهناك أيضا مجموعة "ابو الهول" اليت 
استعمل فيها تقني�ة  augmented reality . ومن التجارب 
ابراز  بما يساعد يف  البوتريه،  الفنان انشغاله بفن  املمزية لدى 
على  الفنان  يعتمد  منها  الكثري  ويف  للوجه  التعبريية  الطاقة 
التمهيدية  الدراسة  من  كنوع  الفوتوغرافية  الصور  استعمال 

أو باستعمال " املوديل" .
الضوء  قوة  على  رهان  قوية،و  أسطح  نرى  اللوحات  ويف 
وفعاليت�ه، ويف أعماله اجلدارية اليت استعرضها جنح الفنان ىف 
التعامل مع وضع اجلدار وحالته ما يدفعه البتكار سياق سردى 
التصوير، )جدارية قصر ثقافة  البانوراما ىف  يعتمد على فكرة 
بهاء طاهر باألقصر(  فضال عن االهتمام باملستويات املختلفة 
ذاتها،  العناصر  ىف  التنوع  و  البصرية  واملالمس  اللوحة  ىف 

كمصدر اساىس للتعبري وقدرته الفائقة على حل املساحات .
وجاءت اللوحات اليت انتجها يف امللتقى تلخيص دال لكل هذه 
ولعه  يستعيد  أن   عربها  اراد  كأنما  بها،   يعمل  اليت  السمات 
منه  انطلق  الذي  االتكاء،  فعل  يف  احلركية   التكوين�ات  بت�أمل 
مشروعه االول، وانتج لوحات لها سمة تعبريية واضحة وفيها 
استغالل  الرئييس  رهانه  وكان  التأثريية  املالمح  بعض  كذلك 
فيها  البطولة  تكون  هندسية  تكراريه  النت�اج  التكوين�ات 
للعنصر البشري ويف االوىل تربز حالة االستيقاظ لدى املوديل،  
على عكس اللوحة الثاني�ة اليت تفيض بفضل اخللفيه باإلشارة 

إىل ئش من الضبابي�ه يشري اىل ذهابها اىل فضاء احللم .
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أماني موسى  
مصر

يف جتاربها  تقدم الفنانة  لوحات ذات طبيعة جتريدية، انطالقا 
والدليل  الفين  العمل  قمة  هو  التجريد  بأن  راسخ  اعتقاد  من 

األهم على صفاء الرؤية .
علم  دراسة  يف  الفنانة  تعمق  مع  املفهوم  هذا  ايمانها  وجاء 
النفس اإلبداعي، حيث االهتمام بالعالقة مع الزمن وهوخط 

جامع لتجاربها كلها على اختالف مراحلها الفني�ة .
 prime(من تب�دأ  لوني�ة  طبقة  من  بأكرث  دائما  لوحتها  وتغتين 
بطبقة  السطح  تغطية  يتم  حيث  االولية  الطبقة  أو   )
السطح  على  تفرد  االوىل  الطبقة  هذه  ومن  جتهزييةاللون 
كعازل لوين  ثم تليها مرحلة الكشط  ثم االندر بنتينج من خالل 

الرسم التمهيدي .
الدائمة  احلركة  لفكرة  استجابة  فيها  جيد  لوحاتها  يف  واملتأمل 
مع  تطورت  اليت   " التجريدية  "التعبريية  يف  أساسية  وهي 
 " النظايم  غري  احلر  ب"التجريد  يسىم  حنوما  الفين  مسارها 
من  قريب�ة  لتب�دو  بااللوان،   اللوحة  تلطيخ  على  يقوم  والذي 

التجريد الهنديس.
للخط  البطولة  تعطي  فيه  التعبريية  الوسائل  تكون  ما  وعادة 
ألنه  املستطيل  هو  املثايل  الشكل  يكون  أيضا  وفيها  واللون. 
يربز اخلطوط املستقيمة وال يعكس غموض املنحني�ات. ويتم 
استخدام األلوان األساسية: األصفر واألزرق واألحمر بإفراط 

وهي االلوان اليت تطغى على لوحات الفنانة.
الفنان جاكسون  تعمل أماين موىس خبطوات تشابه ما وصفه 
اللوحة"،  الفنان وسطح  املباشر  بني  التعرف  بولوك ب"فرتة 
حيث يرغب  دائما أن يكون بالقرب من اللوحة وكأنه جزءا منها.

ويتجلى هذا الشعور مع انتقال الفنانة للرسم بألوان االكريليك 
وتزايد عمليات احلذف واالضافة والبحث عن )أشخاص( يف 
اللوحة  واالعتن�اء بتكوين )الفراغ اللوين(،  لذلك  تظهرت فيها 

بعض الفراغات اللوني�ة  بالتوازي مع اخفاء ذكي للخطوط.
و يب�دو هذا الفراغ الغامض  يف لوحاتها جزءا  تم ضغطه يف اطار 
امليل حنو االخزتال،اذ يتم استالب املنظور عمدا  ليصبح  أقرب 

اىل املنظور اخلادع،كما يف لوحات روبرت مازورويل.
و يف لوحات أخرى يأيت  هذا الفراغ  مفعما بالطاقة وااليماءات، 
ألوانها  اىل  الفنانة منحازة  وتب�دو  اللوني�ة  العالقات  عرب تفاعل 
لوني�ة  وسائط  أحيانا  وتظهر  بالطاقة  احلافلة  الصاخبة 
   assemblage أيضا  وفيها  متداخلة  أو  مختلفة  وعجائن  

. collage ) واللصق املتجاور )كوالج
 ) )التجهزي  حنواكتشاف  خاضتها   جتربة  عن  الفنانة   حتكي 
قدمت مشروعا بعنوان :   رسالة "االحبة على اجلدران " وهو 

يقوم على "احلنني الرومانيس" لزمن اخلطابات الربيدية
من  حالة  الفنانة  ضمنت  التجهزي  لهذا  الفضاءاملكاين  ويف 
لألصدقاء  خطابات  كتابة  اىل  اجلمهور  جلأ  حيث  التفاعل 

واملحبني الذين يشعرون بفقدهم .
ويف انت�اجها  خالل انعقاد امللتقى تأكدت احنيازاتها اللوني�ة، مع 
سعي اكرث وضوحا الظهار هذا الهاجس الرومانيس واالحتفال 
إىل  االنتقال  بصدد  انها  اىل  تشري  اليت  والعالمات  باألشكال 

مرحلة أخرى جديدة، تتجاوز معها التجريد الهنديس.
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سمير الدهام  
السعودية 

العربي�ة السعودية، حيث  اململكة  الفني�ة يف  الفنان جتربت�ه  بدأ 
عمل لسنوات محررا  لصفحات الفن التشكيلي وكانت مهمته 
الصحفي  الرسم  إىل  حتول  ثم  التشكيلية  املعارض  أخبار  نقل 
والكاريكاتري يف صحيفة اجلزيرة، وأستمر اىل أن حترر من هذه 
جتاربه  واتسمت  الفني�ة  املمارسة  فضاء  إىل  وانطلق  املهمة، 
العام  السياق  مع  ينسجم  الفت  جتريدي  حبس  البدايات  منذ 
للتجارب الفني�ة يف اخلليج العريب عموما والسعودية خصوصا.

نقل  يف  لوحاته   على  البني�ة  األلوان  طغت  األوىل  املراحل  ويف 
وببساطة  التأثريي  بطابعها  لوحاته  واتسمت  املحلية،   البيئ�ة 
مرحلة  يف  البين"  "اللون  بوتقة  من  اخلروج  آثر  ثم  اخلطوط، 
أخرى واتسع عامله الفين  يف أساليب استلهام الطبيعة ورصد 
معطيات الواقع وتنوعت تقني�اته  وبدت فيها اللمسة التأثريية 
أوضح مما كانت عليه، رغم أن تكوين اللوحة ظل يعتمد على 
ألوان محدودة . ومن املثري أن الفنان طوال رحلته جتاوز خطوط 
اليت راحت يف  التشكيلية  الكاريكاتري، ولم تهيمن على اعماله 

اجتاه مغاير النماط املبالغة الكاريكاتريية .
حيث  جتربت�ه  أغنت  والتجوال  السفر  يف  جتاربه  أن  الفنان  يرى 
ساعدته الطبيعة خارج اململكة العربي�ة السعودية  على إضافة 

ألوان جديدة للوحاته كما يقول سماها )ألوان احلياة(.
الرتاثي�ة  اجلوانب  تظهر  لوحات   الفنان  أنتج  السياق  هذا  ويف 
يف اململكة ولوحات أخرى حول االبعاد األنرثوبولوجيا وطقوس 

ممارسات احلياة اليومية يف األسواق الشعبي�ة.
يف  املشاركة  بعد  الفني�ة  مسريته  يف  التحول  نقطة  وجاءت 
إبراز  بضرورة  رسيم  ألمر  تنفيذا  احلكومية،  املباين  جتميل 

احلرس  مجمع  يف  السعوديني  التشكيليني  الفنانني  أعمال 
يف  الفنان  ذكره  لما  ووفقا  إنشائه،  أثن�اء  الرياض  يف  الوطين 
آفاقًا  فتح  املشروع  هذا  فإن  امللتقى  داخل  املناقشات  ورشة 
كلفت  احلكومية   اجلهات  ألن  السعودي  الفنان  أمام  جديدة 
مشابهة  مشاريع  بإجناز  والفنون  للثقافة  السعودية  اجلمعية 
بدأ  وقد  السعوديني  الفنانني  على  الطلب  درجة  من  زاد  مما 
الفنان جتاربه الرئيسية يف تصميم اجلداريات خبامات مختلفة 
وهي جتارب أغنت التجربة بفضل انفتاحها على آفاق وأساليب 
صاحلة  خامات  مع  التعاطي  على  ساعدته  كما  التصميم،  يف 
الثاني�ة يف مسريته  لطبيعة االعمال اجلدارية. وكانت املحطة 
قيامه برسم لوحة أختريت ملبىن صالة كبار الزوار بمطار امللك 
السجاد  من  نسجية  عن  عبارة  وكانت  بالرياض  الدويل  خالد 

بمقاس 7 أمتار يف إرتفاع مترين وذلك عام 1988.
له  وقدمت  متمزي،  كملون  نزعته  تأكدت  خرباته  تن�ايم  ومع 
املوضوعات  استلهام  يف  سواء  احللول  من  الكثري  الطبيعة  
األصفر  اىل  البين  من  حتول  الذي  اللون  يف  حىت   أو  التكوين  أو 
واضح،  نقاء  عن  تعبريا  األبيض  اللون  ومشتقاتهما،وحيضر 
مع طغيان للحس الزخريف بروح شرقية تبعد كلية عن النماذج 
الغربي�ة اليت أشاعها فنانني مثل جوستاف كليمنت يف التعامل 

مع املناظر الطبيعية بنفس إحكام التصميم والزخارف .
التكوين أقرب  البن�اء وسالسة  وبدت لوحات  الدهام  يف دقة 
البدوية،  الذكي ملشاهد احلياة  اىل )التوشيح( يف إستدعاءها 
"احلداثة  قبل  للمكان  خصوصية  ذات  هويةمحلية  وابراز 

الوافدة" اليت أفقدته هويت�ه.
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عادل كبيدة  
السودان

اعتمادها  يف  والرثاءالبالغ  الشديد  بالتنوع  الفنان  جتربة  تتسم 
اليت  حتوالتها  غىن  جانب  إىل  مختلفة،  وخامات  عناصر  على 
من  أكرث  بني  بالرتحال  اخلاص  شغفه  األول  أمرين  يعكسها 
الثقافية   بالبيئ�ة  أساسا  فمتعلق  الثاين  االمر  أما  فين،  وسيط 
الثقافة  بني  خصب  حضاري  تفاعل  من  فيها  وما  السودان، 

العربي�ة االسالمية والثقافات االفريقية .
وأوىل املؤثرات يف جتربة الفنان تتعلق بت�أمالته لطبيعة العمارة 
الزخرفية  التشكيالت  خاصة  اجلمالية،  ومؤثراتها  النوبي�ة 
ختص  حتديات  من  تطرحه  وما  اخلاصة  اجلمالية  بطبيعتها 
طبيعة اجلداريات. وعلى صعيد اللون هناك دائما يف اعماله  
غلبة لاللوان اليت تن�درج يف فئة البني�ات املستمدة من طبيعة 
الوسائط  يف جتربة  الطيم يف السودان. وضمن حتوالت حتدي 
درجة  وتأمل  الوسيط  تطويع  على  دائما  يعمل  كونه  كبي�دة 
وال  عنه،  التعبري  أو  تأكيده  يف  الفنان  يرغب  لما  استجابت�ه 
يكون  أن  دائما  أراد  كأنه  إلطار،  أو  لتصنيف  أبدا  يستسلم 
السمة  هذه  تكاد  اجلداريات  ففي  والتصنيف،  االطار  خارج 
الشاعرية أن ختتفي تماما، لصالح اطالق الطاقة أمام صرامة 

اخلط وصرحية املعىن املراد تأكيده .
البارزة " القرعيات " اليت اعتربها جتربة  خارج  ويف مجموعته 
اإلطار، يغامر الفنان بالرسم علي ثمرة )نب�ات القرع (، بعدما 
البيت  ومفرادات  الشعبي�ة  واألسرة  الماء(  )جرار  على  رسم 
السوداين  وهكذا ينظر لفنه كإمتدادا لما فعله الفنان الشعيب  
غري أنه عرب تلك التجارب اليت تصله  مع تراثه يف احلياة اليومية 
اإلرث  واحرتام  لالستلهام  جديدة  مفاهيم  تأسيس  ايل  يسعى 

البصري لألمة.

مساهماته  عن  منفصل  اجلديد  عامله  أن  الفنان  يعترب  وال 
أم  مدين�ة  جدارية  صاغ  فقد  السوداني�ة،  البيئ�ة  يف  السابقة 
له  عمويم  كتعبري  للجداريات  خاص  فهم  من  انطالقا  درمان 
دوره يف صياغة تصور عن املدين�ة واحلداثة   إذ ال يمكن الرسم 
بعيدا عن أعني الناس، وال يمكن للفنان أن يعترب ما يؤديه من 
رسم على اجلدار عمال سريا وخاصا. فاجلدار وسيط يساهم 
ثاني�ا  يف صياغة وجدان األمة ضد االستالب. ويربز )اجلدار( 
باعتب�اره من أهم الفنون املرئي�ة تأثريا على املتلقي عرب التاريخ 

إىل جانب دوره يف صياغة الفكر االجتماعي والسيايس لألمة.
الشيخ  محمد  يشريالناقد  كما  الفنان  جنح  التجربة  هذه  ويف 
فنون  من  فين  أسلوب  من  أكرث  بني  املزاوجة  "يف  حسني 
الدولة  به  زخرت  تارييخ  أسلوب  وهو  الفرسك  مثل   اجلدار، 
األسلوب  وهو  املوزاييك  و  السودان.  يف  واملسيحية  النوبي�ة 
احلضارة  ظل  يف  للفنان  اإلنساني�ة  العبقرية  به  جادت  الذي 
واعادة  احلديد  أعمال  و  الدهانات  جانب   اىل  االسالمية، 

تدوير اخلردة والزلط.
كبي�دة  أنتج  التقليدي  الوسيط  بتحدي  انشغاالته  ولتأكيد 
اللوحات  يف  أظهرت  أعمال  عدة  امللتقى  يف  مشاركته  خالل 
إنت�اج  العريب كعنصر تشكيلي لكنه لم يصل إىل  شغفا باخلط 
لوحات حروفية باملعىن الذي يصل لوحاته برتاث " احلروفية 
النخيل  "جريد"  من  مقاطع   على  رسم  وكذلك   " املعتاد 
اراد  كأنما  التعبري عنه،  لما يرغب يف  ناقل  واستعملها كوسيط 
أن يقدم القربان والدليل على صحة اعتقاده يف ثراء البيئ�ة وما 

تمنحه من هبات فني�ة .
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فيروز سمير   
مصر

لعل العالمة األكرث وضوحا يف جتربة الفنانة تتعلق بنظرتها اىل 
املرأة، حبيث يمكن القول بأنها "فنانة نسوية" بإمتي�از  .

حتظى املرأة عندها بدور البطولة وذلك منذ  أن أجنزت مشروع 
خترجها وكان موضوعه :" احلمام الشعيب" حيث استخدمت 
12 عنصرا نسائي�ا يف تكوين واحد  .  وبدت يف اللوحات منحازة 
والتقاليد  العادات  وأنساق  أنماط  احرتمت  و  الطقس،  لهذا 
ومظاهر السلوك يف هذا املجتمع املغلق واملصنف بأنه تقليدي 
ومحافظ، لكن ممارسات الطقس اليت جتلت يف لوحاتها كانت 
تضرب هذا التصور يف العمق وحتتفي ب" اجلسد األنثوي " يف 
 " "االحتفال  فكرة  لوحاتها  يف  جتلت   . اجتماعيا  مقبول  سياق 
والكرنفال الشعيب وظلت تلك الفكرة رافدا رئيسيا يف اعمالها 

األخرى اليت بدت معني�ة باحلفاظ على "هوية قومية ".
استمر  تت�ابعت   اليت  معارضها  ويف  الفني�ة  جتربتها  مدى  وعلى 
صورة  تكريس  على  والعمل  املرأة  قضايا  بتن�اول   االنشغال 
وبمراجعةعناوين   . واضحة  تعبريية  نزعة  مع  لها،   جديدة 
امللمح  فقد  التأكد من هذا  املعارض اليت شاركت فيها يمكن 
ببطولة  االنشغال  أمرين،االول  لتأكيد  محاوالت   ثمة  كانت 
رئييس،  كبطل  اللوحة  سطح  على  تماما  تهيمن  اليت  املرأة 
رسوم  جتلت  أن  منذ  الشعيب  الفنان  خبيال  التفكري  الثاني�ة 
واصف"وكان  "جنة  معرضها   يف  كما  القديم،  املصري  الفنان 
فن  يف  النسجية  واصف  ويصا  معلقات  استخدام  رهانه 
لها  أخرى  لوحات  وهناك  مفرداتها،  تأويل  وإعادة  التصوير 
تصل  اليت  اإلخميمية"  "اخللفية  ب  وصفها  يمكن  خلفية 

عاملها برتاث أخميم .  

وكل جتاربها هي مغامرات  فني�ة تزواج بني أكرث من تقني�ة كما 
فعلت يف مشروع احياء "فن التللي" حيث استعمال األثواب 
كسرديات حاملة لقصص وحكايات  وبرز فيها حتدي تقين آخر 
استخدمت  وهنا  إحياءها.  واعادة  "اخلامة"  برتويض  متعلق 
البشرى  العنصر  وجتسيم  املسطحة  اخللفيات  بني  املزج 
المألوف  بني  جتمع  التوحد.  من  حالة  يف  معها  اندمج  الذي 
السهل  من  الفني�ة  مسريتها  يف  واملتأمل   . تقول  كما  والغريب 
وراء  وسعي  حبث  لعملية  هونت�اج  معرض  كل  ادراك،ان  عليه 
وتسعى  هاجس  من  الفنانة  تنطلق  تقني�ة،  أو  لون  أو  فكرة 
حافظت  امللتقى  داخل  املنتجة  لوحاتها  ويف   . نفيه  أو  لتأكيده 
الفنانة على موضوعها االثري وهواملرأة  يف حالة انتظار  وهناك 
الطبيعة   من  عناصر  على  االشتغال  فيها  أبرزت  ثاني�ة  لوحة 
األخرية،  سنوات  اخلمس  خالل  انت�اجها  يف  بارز  حتول  وهو 
وعربت عن فتاة من الصعيد يف حالتني نفسيتني متن�اقضتني 
حيث  األقصر،  يف  للواقع  املغايرة  الطبيعة  من  بأجواء  محاطة 
الزراعات  والوان  واملعابد  للجبال  املونوكرومية  األلوان  تسود 
عن  معربة  الصارخة  باأللوان  واستب�دلها  درجات  يف  املتقاربة 
ما يدور داخلها من صراع  دائم بني الثورة واالستسالم وحيوم 
من  بالرغم  بالهدهد  متمثلة  لها  املؤانسة  الكائن�ات  حولها  

وجود الثعلب املتخفي الغامض . 
الناحية  من  شبيهة  سردية،  منمنات  كأنها  اللوحات  وبدت 
خلطوتها  استعادة  األطفال،وكأنها  قصص  برسوم   التقني�ة 
االوىل حيث بدأت يف سنوات طفولتها برسم قصص األطفال 

ترجمت عناصر من الطبيعة من نب�اتات وطيور.    
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محمد عيد  
مصر

على الرغم من حداثة التجربة الفني�ة للفنان محمد عيد،حيث 
على  واضحة  إشارات  حتمل  أنها  اال  العشرسنوات  تتجاوز  لم 
على  الرهان  أهمها:  واضحة،  مالمح  له  مسار  يف  تسري  انها 
فعالية العناصر اجلرافيكية يف اللوحة، والقدرةعلى توظيفها 
اجتماعي  موضوع  على  العمل  عن  فضال  مدهشة،  ببساطة 
الفنان  مسعى  ويؤكد  التشكيلي،  الفن  عزلة  مزاعم  يكسر 
للتورط يف تن�اول القضايا االجتماعية  بتقني�ات تنتيم اىل الفن 
املعاصر،دون نفي السمة التخيلية  للفن أو حصره يف مفهموم 
واضحة  انتقال  محطات  أمام  نتوقف  أن  ويمكن   . التوثيق 
مسموح"  غري  "لقاء   : بعنوان  جتربة  وأولها  الفنان،  جتارب  يف 
السرية  اليت تعتمد على فضاء )أوتوبيوجرايف( أي أطياف من 

الذاتي�ة  يسهل ادراك هيمنة مفهوم النوستاجليا عليه .
يستعيد الفنان يف املجموعة صورا فوتوغرافية من ألبوم العائلة 
اىل  واضح  جلوء  مع  احلميم،  الفضاء   ألفة  من  ذلك  يعين  بما 
عملية " أسلبة" الحالة الصورة اىل زمن قديم، يواجه نمطا من 
أنماط األغرتاب الذي يعيشه الفنان،  ويتجلى معىن االغرتاب 
أوتغبيش  تضبيب  على  تعمل  اليت  اجلمالية  الظالل  تلك  يف 
احلدود اخلاصة بمحاوالت تمثي�ل اخلربة احلياتي�ة اجلديدة، 
"تصدع  وهايدجر  كانط  يسميها  اليت  كتلك  محاولة  أنها 

التمثي�الت " وعربها حتدث عملية "تشظي املعىن" .
ومع تن�ايم خرباته توجه  الفنان اىل فنون التجهزي، عرب مشروع 
"أفعال  استعمال  على  يقوم  حية"  "ذاكرة  بعنوان:  آخر 
بوصفها  عنها  الفن  مماريس  بعض  يتحدث  اليت  الذاكرة" 
"منظم للبالغة الشخصية" . حيث جسم الفنان االشخاص 

مقاربة  باحجام  القاعة  اىل  الشخيص  البومه  من  املنتقلني 
الحجامهم يف الواقع لتأكيد هذا احلضور ونفيه أيضا .

 " حياة  أمل،  "ألم،  بعنوان  التجهزي  لفنون  أخرى   جتربة  ويف 
هي  "السعادة  شوبنهور  للفيلسوف  مقولة  الفنان  يستعيد 
بتقني�ات  متت�ابعة  لوحات  تظهر  "وهي  األلم  غياب  مجرد 
االطفال  برسوم  كمصور،مولع  كفاءته  فيها  يرسخ  مختلفة، 
الوجود   هشاشة  تظهر  اليت  البسيطة  تقني�اتها  ويستعري 
أطفال  مع  العمل  يف  الفنان  بتجربة  ربطها  يمكن  جتربة  وهي 

مستشفى سرطان االطفال.
ويف مشروع ثالث للفنان بعنوان "أخضر خاص" تت�أكد فكرة 
يف  أشباح،  اىل  باختفاءهم  وحتولوا  اختفوا  من  عن  البحث 
املعرض جعل الصور  قريب�ة من "الطوابع "ومتنوعة املقاسات 
ظهرت ضمن ملفات طباعية مع تصميم ملف "قص ولزق " 

من وحدات نب�اتي�ة .
و كان البطل الرئيس للمعرض هو وحدة "الدوالب"الشخيص 

كمستودع ألشد األشياء حميمية، وخصوصية .
يف  الوجود  اصداء  تواترت  امللتقى  ضمن  املنتجة  لوحاته  ويف 
فأستدعى  القديمة،  املصرية  احلضارة  عليه  تهيمن  فضاء 
الفنان  اجلداريات الفرعوني�ة و صاغ تمثي�ال معاصرا إلحداها 
املعاصر  النموذج  بني  والتب�ديل  االحالل  عملية  فيها  جتلت  
والنموذج القديم عند تقديم القربان . ويف اللوحة الثاني�ة تظهر 
نفرتييت كظل خلفي بني امراتني معاصرتني تأكيدا على فكرة 

التواصل وجتذر معىن الهوية .
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منال مبارك  
مصر

اجلداريات  تصميم  فكرة  على  رئييس  بشكل  الفنانة  تعمل 
البيئي�ة،خاصة  اخلامات  تدوير  إعادة  عملية  على  وتركز 
اخلردة   وتكوين�ات  احلديد  وخامات  كالسراميك  املوازييك 
واخلزف أحيانا واالخشاب يف أحيان أخرى مضافة اليها ألوان 
شغف  هناك  عليها  تعمل  اليت  املوضوعات  ويف  اكريليك، 
البيئ�ة املحيطة يف صعيد مصر وبالذات قرى قنا  بإعادة تمثل 
احلضارة  تمثل  اليت  والرموز  املفردات  واستعمال  واالقصر 
الثعبان  أو  نوت  )االله  ومنها:  املختلفة   طبقاتها  يف  املصرية 
والطيور( وهناك كذلك هيمنة متكررة لهذا االستعمال سواء 
ملتقيات  يف  الفنانة  اجنزته  ما  يف  أو  اللوحات  أو  اجلداريات  يف 
قنا.  قرى  داخل  أو  الربلس  ملتقي  ومنها  خاصة  طبيعة  ذات 
محيطها  يف  اجلدرايات  تنفيذ  على  يمزيها  اصرار  وهناك 
تغري   جمالية  قيما  القرى  تمنح  ثم  ومن  الطبيعي  االجتماعي 

من القبح اليويم .
للمرأة  دال  حضور  هناك  الرتاث  مع  التفاعل  هذا  وخبالف 
حول  سؤاال  يطرح  ما  الفني�ة  أعمالها  الغلب  رئييس  كبطل 
الرتاثي�ة مستقبال   مخاوف إستفاذ هذا املخزون من العالمات 

حبيث يصبح الرمز رمزا مستهلكا ؟
مفهومها  الفنانة  تبين  الراسخة  التصوارت  هذه  خالل  من 
يف  املوزاييك  مسارات  يف  يتحرك  الذي  اللون  مع  للتعامل 
اجلداريات اليت تفضل فيها التعامل مع  اجلدار أو املسطحات  
وتتعامل دائما مع اخلامة يف صورتها االوىل، ونادرا ما تلجأ اىل 
معاجلات لتغيري من هويتها كمفردة تشكيلية وعلى الرغم من 
سيادة فكرة اعادة تدوير اخلامات البيئي�ة بشكل رئييس اال انها 

مغايرة  هوية  تمنحها  ملواد  جديد  خلق  عملية  اىل  دائما  تنتهي 
هذاا  عن  واضحا  مثاال  تعطي  جدارية   ولدين�ا   . جديدة  وروح 
التصور،حيث لعبت  فيها على فكرة الظل الناجت عن ارتفاعات 
اخلشب املختلفة . دون أن تضيح بالتصميم حلساب  هيمنة 
بالوان  لالحياء  االكريليك  ألوان  لبعض  وباالضافة  اخلامة، 

الكهوف اليت ارادت الفنانة استعادة أجواءها.
الثقافة  ملتقى  هامش  على  اجنازها  تم  اليت  لوحتها  وتتسم 
االفريقية بقوة الفتة جدا، من حيث التعامل الذكي مع االلوان 

كرهان رئييس لتأكيد املوضوع.
هناك  باالقصر،  اجلميلة  الفنون  كلية  داخل  أخرى  جدارية  يف 
شعبي�ة   عناصر  الفنانة  اختارت  حيث  للمكان،  صياغة  اعادة 
عن  تعرب  اليت  العروسة  خاصة  السائدة،  الثقافة  عن  تعرب 
أجرته  حبث  نتيجة  املوضوع  اختي�ار  وجاء  "احلسد"  هاجس 

الفنانة لتأصيل عالقات الناس باملعتقد الشعيب .
السطح  من  التحرر  يف  رغبة  هناك  االكلرييك  لوحات  ويف 

التقليدي،واحنياز لاللوان وثيقة الصلة بالبيئ�ة أيضا .
أما اللوحات اليت تم اجنازها خالل امللتقي  هناك اتزان  واضح، 
اذ تم التعامل مع العمل كما لو كان تكوين�ا واحدا  مع يشء من 

الرتدد اللوىن فالبالته الىت اختارتها تعكس هذا الرتدد .
ليليلة"  "اضاءه  بوجود  احياء  االلوان  بطبيعة  تعطي  وربما 
)اوضاع  وجود  أخرى،مع  زاوية  يف  نهارية  واضاءة  زاوية  من 
اوزيرية( يف االجسام  اليت ظهرت "خضرة " ولهذا اللون داللة 

تعين املوت.
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هاني رزق  
مصر

ملدرسة  االنتماء  بفكرة  منشغل  غري  تامة،  حبرية  الفنان  يرسم 
عن  جفوين  ملء  "أنام   : املتنيب  بيت  يكرر  كأنه  معين�ة،  فني�ة 
يرسم  يظل  فهو  َوخْيَتِصُم"  َجّراَها  اخَلْلُق  َوَيْسَهُر  شواردها، 

ويرسم وتب�دو كل مجموعة ينتجها هي انتماء حبد ذاتها .
وعلى الرغم من رحابة عامله الفين وتعدد تكنيكاته اال أن لوحاته 
يف املجمل  تعكس مجموعة من العالمات اليت تظهر انشغاله 
يف  املصرية،  الهوية  عن  بمفهومه  الصلة  وثيقة  اعمال  بانت�اج 
استدعاء  ايل  فيها  يلجأ  لذلك  املختلفة،  احلضارية  طبقاتها 
صياغتها  ويعيد  اليومية  احلياة  من  ومشاهد  وأساطري  رموز 
فكرة  تأكيد  بغرض  وانما  التوثيق  بغرض  فقط  ليس  بصريا، 
هنا  ومن  زواله  ومواجهة  االليف  العالم  هذا  اىل  االنتماء 
ك"منمنات  أعماله  الفنان  بها  يقدم  اليت  الكيفية  فهم  يمكن 
مصرية" وهي جديرة بهذا الوصف الدال على طابعها احلميم 

القائم على تمثي�ل بصري للعالم الذي استقر يف وعي الفنان. 
اللوحات  يف  أيضا  للوجوه  رسمه  طريقة  يف  املعىن  هذا  ويت�أكد 
طابعها  على  واحلاح  "النوستاجليا"  من  نوع  هناك  اجماال 
واالنسيابي�ة  الليونة  من  كبري  بقدر  خطوطها  وتتسم  اجلمايل 
باملعىن  "شعبي�ة"  اللوحات  تلك  اعتب�ار  يمكن  وال  والبساطة 
تعبريية  حالة  هي  وانما  الفطريني  الفنانيني  لدى  نعرفه  الذي 
الظلم  ومن  أشكاله  بكافة  املرح  عليها  يطغي  باللون  خالصة 
رغم  أخرى  وعوالم  تكنيكات  من  استعارات  عن  فيها  البحث 
يف  تأثريات  لكنها  الرايئ  عن  ختفي  ال  اليت  التأثريات  بعض 
فيها  ملوضوعات  لوحاته  تقسيم  ويمكن   . اال  ليس  التكنيك 
نفس وملمح سردي طاغ، وثيق الصلة بمصادر تكوين املخيلة 
الشفاهية  الشعبي�ة  احلكايات  رأسها  وعلى  للفنان،  البصرية 

اخليال   مع  التعاطي  يف  حرية  من  فيها  وما  الفطرية  والفنون 
انطالقا من تصور يقارب تصور فناين لوحات اجلروتسك  يف 
المايض وكانت تشري إىل أسلوب زخريف وتزيين شبي�ه باللوحات 
بني  ربطت  واليت  الفارسية  الـمنمنمات  لوحات  أو  الصيني�ة 
وعدم  الساخرة  واملحاكاة  الهدم  يف  وطابعها  سحرية  عوالم 

االلزتام بالنظام والتن�اسق حبجم النسب .
بقدرة  الفنان  جتربة  يف  البورتريهات  حتفل  أخر  صعيد  وعلى 
ساخنة"  لوني�ة  ل"بالتات  واستخدام  التلخيص  على  مبهرة 
التحريك  "حالة  ب  اللعب  على  تقوم  مجموعات  وهناك 
التصميمية ذات  تب�دو احللول  القوية للسطح" وبشكل عام  
مسارات  لها  اللوحات  داخل  العني  .وحركة  جدًا  عالية  قدرة 

تسمح بتحرك العني داخل اللوحة بطريقة مرحية وبسالسة.
ويف مجموعة "سيوة" اليت انتجها الفنان يت�أكد فهمه الشاعري 
اخلطوط  لتكنيكات  البطولة  فيها  وتب�دو  البصري  عامله  أللفة 
وحىت االسكتشات اليت تؤطر لهذا العالم ال تأيت خالية ابدا من 

الرغبة االصيلة يف العودة اىل عاملها احلافل بالرموز املصرية.
للبيئ�ة  السينوغرايف  الفضاء  الفنان  استعمل  امللتقى  وخالل 
يف  العالم  تمثي�ل  اعاد  ولكنه  للعملني  كخلفية  املكان  داخل 
رمزية سفين�ة نوح وصاغها بطريقته الفريدة، ووضعها فوقها 
التحليق  يف  الرغبة  حالة  لتأكيد  تطري  اليت  الشعبي�ة  العربة 
على  حافظ  األخرى  اللوحة  ويف  الواقع  اللحظةومفارقة  فوق 
واملبالغة  اخلط  فاعلية  وتأكيد  الوجوه  رسم  يف  ايضا  طريقته 
التعبريية واحلفاظ على الطاقة العاطفية يف وضعية تسريح 

الشعر كمشهد أمويم واالهم تأكيد أصالة عامله الفين.
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وائل درويش  
مصر

جيله  فناين  بني  التجارب   أبرز  من  واحدة  الفنان   جتربة  تعد 
من الفنانني املعاصرين، فهي تتسم بالغزارة  وتتضمن تنوعا 
وخلط  التصويري  العمل  بني  وجتمع   الفني�ة   األساليب  يف 
والفن  الفراغ  يف  املجهز  الفين  العمل  كذلك  وتشمل  اخلامات 
يف  مشاركاته  نالها  اليت  اخلربات  جتاربه  عمق  من  وزاد  الرقيم 
وإقليمية  دولية  فعالية   72 حنو  بلغت  وعاملية  محلية  أحداث 

أبرزها بين�ايل فينسيا.
أنها  القول  يمكن  لكن  كاملة  بتجربت�ه  االحاطة  الصعوبة  ومن 
سارت يف خط بي�اين متصاعد،  يعرب بشكل واضح عن التطور 
الذي سارت فيه التعبريية التجريدية، وتتسم بإحرتام السطح 
ثن�ايئ األبعاد وااليمان بأن اخلط واللون هما جوهر الفن،  لديه 
دائمًا خطوطا تؤكد حدود االشكال الىت يرسمها،  سواء بالفحم 

او بالباستي�ل .
التعبريية  لاليماءات  فائقا  اهتماما  درويش  اعطى  وقد 
بعض  ويف  اللوحة  عرب  املمتدة  التكوين  وحاالت  التقليدية 
ألن  واضح،ذلك  سوريايل   نفس  على  العثور  يمكن  اللوحات 
مصدر الصور دائما هو الال شعور اىل جانب ان بعض تقني�اته 
متأثرة مثل جاكسون بولوك بفكرة التلقائي�ة عند السوريالني 
االبداعية  للعمليات  سجال  اللوحة  مسطح  اصبح  لذلك 

اخلاصة بالفنان .
تربز أعمال الفنان نمطا من أنماط الواقعية السحرية مع كثري 
على  دال  ماهو  كل  محو  ثم  واإلتزان  الوصف  يف  االقتصاد  من 
على  والبن�اء  العالمات  كل  من  التصوير  وحترير  الرسم  عملية 

عالقة روحية مع األشياء.

ويهتم درويش كثريا بمراحل التحضري األوىل  وقد يتبىن منهجية 
جاكسون بولوك يف قذف االصباغ اللوني�ة   اليت تسبقها دراسة 
متأني�ة للفكرة، فقد كانت تقني�ة بولوك الرئيسية تعتمد على 
اللوني�ه  القيمة  وتب�دو  الفني�ة   باملمارسة  الباطن  العقل  ربط 
للون ختلق حلوال تصميمية  مرتفعة جدًا وهناك حركية  لديه  

معتمدة على تنوع يف املالمس مختلفة .
من  جزء  األلوان  أن  ويرى  اللوحة  خبلفية  الفنان  ويعتين 
وقد  العوملة  بمكونات  املخلوطة  ومخيلتها  االنساني�ة  الذاكرة 
عكست كل لوحة من لوحاته وجها من أوجه حتوالت االنسان 
وجه  على  مبهمة  اصبحت  الىت  أو  املبهمة  شخوصه  عرب 
اخلصوص، ىف عاملنا املعاصر وذلك من خالل تكوين�ات تربط 
جمعت  والىت  اللوني�ة  الكتل  مع  اللوني�ة  املساحات  توازن  بني 
بني ربط املفهوم بالتعبري وبني عدة اجتاهات تكنيكية ىف العمل 

الفىن الواحد .
ويف جتارب الكوالج وخلط اخلامات يقوم الفنان بإعادة تدوير 
قديمة،  كتب  ورق  من  قصاصات  واستخدام  قديمة  أوراق 

باالضافه الستخدام مجموعات الوان واحبار قليلة ترابي�ة .
وخالل امللتقى أنتج الفنان مجموعة لوحات أظهر فيها سيطرة 
تامة على املسطح منذ عملية التحضري والتجهزي والبن�اء على 
تكوين  امللتقي   نظر  ويلفت  املتنوع  لعامله  تنتيم  مفردات 
طابعها  على  وتأكيد  الذهبي�ة  النسب  على  املعتمد  اللوحة 
مذهبة  هالة  حيمل  وهو  الشخوص  ألحد  والبطولة  البانورايم 
اشارة لقدسية يف موضعه ضمن مائدة وهو ينظر يف مظلمة ما 

يؤكد انشغال الفنان بالواقع وليس االنفصال عنه.
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وليد قانوش  
مصر

تكشف مسرية الفنان عن ثراء فين الفت للنظر وانتقاالت فني�ة 
املحيطة  البيئ�ة  يف  الطبيعية  املناظر  برسم  بدأ  فقد  محسوبة، 
الدراسة  واكبت  اليت  املرحلة  تلك  ويف  غالبا  الزيتي�ة  باأللوان 
األكاديمية اتسمت لوحاته بطابع تأثريي إىل حد كبري، سرعان 
ما ختلص منه عندما حسم خياره الفين بالتوجه حنو التجريد،  
لكنه أبقي على بعض املالمح التشخيصية وكذلك على فهم 
يمنح للضوء دور البطولة،  فالضوء حاضر ىف كل مراحله  بما يف 

.abstract ذلك  لوحات
داخل  ألشخاص  ظالل  وجود  يف  ذلك  نالحظ  ما  ودائما 
كانت  اليت    abstract ال  مراحل  ىف  يرسمها  اليت  األشكال  
عنوانا النت�اجه يف النصف الثاين من األلفية الثالثة،  وىف نفس 
على  ومتكتلة  متشابكة  فالعناصر  أخرى،  سمه  جتلت  الوقت 
نسبة  يعادل  بالفراغ  اهتمام  وهناك  اللوحة  وسط  ىف  االغلب 
املساحة املشغولة بالعناصر األخرى كما يف مجموعيت )االسود 

واأللوان( و)مساحة احلرية (.
 و يف تلك األعمال تنوع يف جتارب التعامل مع خامات مختلفة، 
إىل جانب استنطاق االسطح . ويمكن القول بوضوح ان هناك 
فالشكل  بالشكل،  املحيط  اخلاريج  اخلط  يف  يربز  غنايئ  ملمح 

التجسييم يستويف الكمال يف التعبري عنه .
بعنوان   2011 ين�اير  ثورة  مع  تواكبا  قدمها  اليت  االعمال  ويف 
"الدائرة وامليدان "جاءت مجموعته"بني بني" لتظهر بوضوح 
جانب  إىل  والتشخيص،  التجريد  بني  محاكاة  نماذج  تن�اثر 
اشتغاله الذكي على حتوير وضعيه املرأة يف االعمال اليت جاءت 

املرأة  وتعود  امرأة"  "ظل  أومجموعة  حالة"  "األلف  بعنوان 
للظهور يف مجموعاته األخرية "املرأة والنخلة".

وهذه املجموعة تتحدى التقاليد املرتبطة باحلداثة الكالسيكية 
ويف  املشخصة  الصورة  حدود  جتاوز  يف  واضحة  رغبة  وفيها 
األعمال اليت  انتجها بعد العام 2018 تب�دو السمة الرئيسية هي 
ويب�دو  املهندس"  غري  "هندسة  وأحيانا  واالخزتال  التخليص 
"زوايا  تؤكده  لألشكال  افقى  مسقط  وجود  هناك  أن  دائما 
االشكال،  يمني  من  اإلضاءة  مصدر  يأيت  ما  وغالبا  الظالل" 

بينما تكون زاوية الرؤية من أعلى .
لدى  أن  امللتقى  خالل  أنتجها  اليت  اللوحات  يف  واضحا  ويب�دو 
الفنان رغبة يف بن�اء سرديات بصرية أقرب إىل متواليات أبرزت 
حالة املزج بني فكرة التسطيح والتجسيم لألشكال مع تأكيد 
اللون  تكراره  جاء  فقد  اللون،  مع  عالقته  يف  واضحة  حتوالت 
الضعاف  متعمدة  ني�ة  الظهار  اللوحة  يف  مختلفة  نقاط  يف 
الوظيفة املوضوعية لاللوان ويف لوحات أخرى نلحظ أنه كلما 
األداء   إجناز  سهولة  زادت  اللوني�ة  الدرجات  عالقات  زادت 
لتعزيز التأثريات املستقلة للتلوين بسبب ميل الفنان للتجريد 
االشياء  على  معني  لون  توزيع  يتم  إذ  بداياته،  يف  إنعكس  كما 
كان  ما  اذا  أخرى  ناحية  ومن  مختلفة،  معاين  على  للتدليل 
تعارضا  هذا  بأن  يشعر  سوف  أحد  وال  جتزئت�ه  تتم  موحدا  لونا 
اطالق  هومجرد  بل  التكوين،  وضوح  يف  مقبول  غري  أوتداخال 

حلرية التصرف يف اللون وتأكيد داللة الشعور التصويري .
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يارا حاتم
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أحمد الشافعي   
مصر

من الصعب االحاطة الكاملة بانت�اج الفنان ألنه يتسم بالغزارة 
الفنان  مثل  يب�دو  كثريا  أحيان  يف  وهو  الشديدين  والتنوع 
الشامل الذي ال يتوقف عن التجريب يف صيغ ومدارس فني�ة 
مختلفة وتقني�ات متنوعة لدرجة تعطي االنطباع بتشظي هذا 
حداثة  عن  ناجتة  إجيابي�ة  مسألة  اسلوبي�اوهي  وتردده  العالم 
التجربة وشغف الفنان بها و التفوق الالفت يف السيطرة على 

تكنيكات العمل .
 وتبقي السمة األبرز يف عالم الفنان تواصله مع الرتاث  املصري 
للقيم  فهمه  تأكد  جديدة  صيغ  يف  استلهامه  واعادة  القديم 
التشكيلية  يف هذا الفن خاصة قوة الكتلة، وطبيعة التكوين�ات 
املعمارية  املستمدة من املعابد وهي أمور تشبعها حبكم طبيعة 
دراسته  موضوع  كان  فقد  املوضوع،  لهذا  االكاديمية  دراسته 
بعصر  القديم  املصري  التصوير  يف  "الواقعية  للماجستري: 
عناصر  اكتشاف  على  معظمها  يف  أعماله  وتقوم  إخناتون". 
تطرح  و  النار  ثم  الماء  حتت  بالرسم  قيامه  مثل  الطبيعة، 
الفكرية  والرؤية  التنفيذ  اساليب  صعيد  على  تقني�ة  حتديات 

وعمليات التحضري والتجهزي.
اظهار  يف  رغبت�ه  بوضوح  تعكس  لوحة  من   اكرث  الفنان  ولدي 
مقدرته على السيطرة على مفردات يف الطبيعة كالماء متمثل 
والهواء  األسد  رأس  يف  متمثلة  والألرض  السمكة  رأس  يف 

متمثل يف رأس الطائر على اجساد بشرية .
و يربز عنده  احلس الصريح بفضل تأثره بفنون العمارة الرتاثي�ة 
واجادته يف صياغة معظم هذه األعمال  عرب انماط من املحاكاة 
أو استعادة النماذج ولديه دائما اهتمام بالتسطيح أكرث ما يويل 

اهتماما بعمق اللوحة.

ويف  رئييس  تكوين  او  واحد  ببطل  االحتفال  عليه  ويغلب 
وحل  بالتلخيص  احللول  بعض  يقدم  األحيان  من  الكثري 
اىل  تنتيم  بمفردات  اغناءها  او  الزخرفة  من  بيشء  اخللفية 
الفانت�ازيا الشعبي�ة وتتيح عمليات  عوالم سحرية  قريب�ة من 
فرصا  السوريالية   للمالمح  مقاربة  من  تتضمنه  بما  الرتصيع 
الغناءاللوحة بأكرث من عنصر ومن ناحية أخرى تفتقد لوحاته 
للطاقة التعبريية ولتفاعالت درامية ألنه  من أنصار االحتفاء 

ب " املوتيف" أكرث من املوضوع .
وعلى صعيد احنيازاته اللوني�ة يلجأ الفنان اىل "حقيب�ة لوني�ة" 
أقرب اىل االلوان الرتابي�ة، وثيقة الصلة بالفن املصري القديم 

املنبع الرئيس اللهاماته .
تمثي�ال  تقدم  مختلفة  لوحات   4 الفنان  انتج  امللتقى  وخالل 
اليت جتسد رحلة  البصري  التت�ابع  العالم بمنطق  لهذا  متكامال 
بطل يمكن الوقوف على مسريته اىل ان يبلغ السماء، األوىل : 
شخص  يقف على كتفه طائر وامامه مائدة يقف عليها طائر 
االشكال  بني  دمج  فيها  والثاني�ة   الطعام  نفس  من  يأكل  آخر 
واىل  لشخص  بورتي�ه  يظهر  حيث  رؤيتهم   منظور  يف  وتنوع 
جواره مائدة أخرى بزوايا رؤية مختلفة من منظور عني الصقر، 
 " "نوت  االله  جتسد  والرابعة   محنط  جسد  فيها   والثالثة 
االالوان  بسمات  االحتفاظ  االربعة   اللوحات  ويف  السماء  ربة 
الرتابي�ة مع اضفاء حيوية اكرب يف الوان اللوحة االوىل إ ىل جانب 

االحتفال بالبطل الرئييس  املتكرر .
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أحمد النمر  
مصر

تعد جتربة الفنان من أكرث التجارب جرأة على الصعيدين الفين 
موضوع  وهو  العاري،  املوديل  برسم  يقوم  ألنه  واالجتماعي،  
يتجنب  حيث  الفين،  مجالنا  يف  سريا  أو  نادرا  يكون  أن  يكاد 
العديد من الفنانني تن�اوله بسبب ما ينتج عنه من سوء فهم 

ومن مشكالت يف التلقي داخل املجال العام .
الفين  االستلهام  عرب  املوديل  تقديم  بدأ  الفن  تاريخ  يف 
للغواية  رمزا  قدمت  اليت  وحواء  آدم  وجتربة  اخللق  لقصة 
وارشاديا  ديني�ا  هدفا  املوضوع  مع  التعامل  من  الهدف  وكان 
بعد  انت�اجها  تم  لوحات  مع   الهدف   وتطورهذا  باالساس  
دنيويا  موضوعا  العري  موضوع  أصبح  النهضة،حيث  عصر 
املرأة  ان  ادراك  هو  املوضوع  هذا  بشأن  الفن  رسخه  ما  وأهم 
لرؤية  وفقا  متعرية  هي  وانما  باتها  متعرية  ليست  اللوحة  يف 
الناظر   وانتقل املوضوع لفنون غري أوروبي�ة،  وكان أميل الظهار 
برجر  جون  يسميه  بما  محتفظا  وظل  احلب  ممارسة  فعل 
هو  للوحة  الناظر  أن  افرتاض  تم  حيث  الذكورية"،  "املداهنة 
اللوحة  صممت  فقد  وبالتايل  كذلك  ومقتنيها  بالضرورة  رجل 

لتلبي�ة رغباته.
التفريق  الفردية، جرى  الزنعة  تأكيد  الفن احلديث عقب  ويف 
وااليروتيكي   ) إبايح  البورنوجرايف)  وبني  والتعري  العري  بني 
العري  ان  رغم  للفنان  مالئمة  األكرث  هو  األخري  الفن  وأصبح 
هذا  تلقي  يف  تتحفظ   اليت  باالعراف  احاطته  جتري  ما  دائما 
تعد  لم  اللوحة  خلف  الكامنة  الشائكة  الرمزية  أن  رغم  الفن  

تثري اهتمامنا.
و ألسباب مجتمعية وديني�ة لم ينجح الفنان العريب يف ترسيخ 
تقاليد حول موضوع "املوديل " ألن جتارب فنانين�ا ظلت مجرد 

الفنان  يعاين  ثم  ومن  كبري  حد  اىل  محدودة  فردية  محاوالت 
الذي يقارب هذا املوضوع  ألنه ال يراكم على تقاليد محلية .

تماما  كالسيكية  بطريقة  يرسم  كان  االوىل  النمر  أعمال  ويف 
وضبط  الواحد  للون  املتقن  االستعمال  يف  قدراته  أبرزت 
جلسات املوديل ويف لوحات أخرى كانت لديه الرغبة يف تأكيد 
رسوخ الكتلة يف مواجهة الهشاشة  اليت تذكر بأعمال التأثرييني 
ومع تأكيد ولعه برسم املوديل  بدا لديه  ان للتعري قيمة  بصرية 
اجيابي�ة قائمة بذتها وهي اليت تثريه فني�ا وليس غرائزيا، ويتحرر 
الفنان يف التعاطي معها  من االسلوب االكادييم حبيث لم يعد 

مضطرا لتقديم نمطا من أنماط املحاكاة .
بألوان  العاري"  "املوديل  رسم  يف  جتاربه  الفنان  وخاض   
التعبري  يف  واضح  هاجس  من  واالنطالق  والفحم   األكواريل 
بالكثري  لوحاته  وتمر   . كاشفة  طبقات  من  اجلسد  حيمله  عما 
من التدريب�ات والتجهزي  وانت�اج اسكتشات تظهر قوة خطوطه 
الضوء  مفارقات  على  ورهانت�ه  اللوين  باملنظور  وانشغاله 
كسر  على  قدرته  هو  جتربت�ه  يف  يثري  ما  أكرث  ولعل  والظالل. 
القدرة  بفضل  اجلسد،  موضوع  عن  الشائع  النمطي  التصور 

على تقديمه كفضاء شاعري غامض .
عرب  التحضري  علي  اعتمد  امللتقى  انعقاد  خالل  انت�اجه  ويف 
الكتلة(  اليت يفصلها من اخللفية اعتمادا على  حتضري )فورم 
اخلطوط، كأنه يعتمد بصورة رئيسية على احلذف من اخللفية 

monochrome  وليس االضافة  يف التعاطي مع الوان
يف  الضوء  ملصدر  البطولة  اعطاء  يف  تكن  لم  الرئيسية  الفكرة 

اللوحة، فقد تعمداخفاءه  دون كسر االيهام .
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والواعدة،   الوليدة  بالتجربة  اال   الفنان  جتربة  وصف  يمكن  ال 
فربما كان هو الفنان األصغر سنا من بني جميع املشاركني وال 

ين�افسه على اللقب سوى الفنان كمال عبد اجلواد .
وعلى الرغم من حداثة عمريهما اال أنهما يعدان بالكثري بفضل 
وقابل  رفيع  تقين  ومستوى  أصيلة  فني�ة  ملهارات  امتالكهما 
للتطور إىل أفاق أوسع بشرط امتالك رؤية للعالم وهي مسألة 

حتتاج اىل خربة وممارسات فني�ة متواصلة.
أمام  متوقفا  الدراسة،  خالل  جتاربه  الفنان  استعرض  وقد 
مشروع خترجه وكان موضوعه  عمال النظافة باألقصر خالل 
حيث  من  تقني�ا  الفنان  مهارات  عن  وكشف  اليويم  جتوالهم 
غري  بليونة  تتسم  بدت  وقد  بها  يعمل  اليت  اخلطوط  سالسة 
واعطت  التشرحيية  االخطاء  من  اللوحات  خلت  عادية،و 
والتحليل  البحث  على  يقوم  ملوضوع  ناقلة  بصرية  سردية 
مع  تتعاطف  بل  بسطاءالناس،  تستعمل  ال  عني  ومصدره 
يشء  كل  قبل   " "محبة  عني  فهي  عملهم  وحترتم  ظروفهم 
واستعمل الفنان األلوان الربتقالية كألوان رئيسية وهي الوان 
لها دالالت  الطموح والذاتي�ة والسعادة وتثري اجلهاز العصيب 
الزمان  من  لتحريرهم  اخللفية  حتيي�د  مع  حنوإجيايب،  على 
التعبريية  فاحلالة  االجتماعي،  الواقع  رمادية  وحتدى  واملكان، 
اليت اعتىن برصدها تتوقف أمام حلظات الفرح أكرث من رصد 
و"الفيجر"وتأكيد  الكتلة  برسوخ  التجربة  وتعتين   . األىس 
البن�اء الهنديس يف انعكاس الظالل وفيها كذلك تأكيد واضح 

على احلالة التعبريية وفيها قرار باستبعاد "الكالشيهات".
"القرنة"  قرية  يف  الشعبي�ة  العرائس  حول  آخر  مشروع  ويف 
باألقصر حاول الفنان تأمل ما وراء الطقس الشعيب الكرنفايل، 

فالعروسة الشعبي�ة هي موضوع شائع يف تراثن�ا التشكيلي وفن 
بطقوس  مربوطة  تظل  ما  ودائما  احلديث  املصري  التصوير 
اليت  العالمات  سطحها  على  تفيض  ولذلك  الشعيب  الدين 
حيتفل  غرائيب  عالم  عن  وتكشف  فانت�ازية  عوالم  اىل  حتيل 

باألساطري والسحر  .
الطوطمية  وبالرموز  الهندسية  بالعالمات  اللوحات  وتزدحم 
الماء  االربع  الطبيعية  للعناصر  رمز  وهو  )املربع(  وخاصة 
وله  لالستقرار  االمثل  الشكل  وهو  والنار  والرتاب  والهواء 
العديد من الدالالت الرمزية واالسطورية وان كان يزكي فكرة 
والتعدد  والتكوين  للثب�ات  رمز  وهو  لألشياء  اخلاص  الوزن 

واملبدأ االنثوي .
هذا  يف  أعماله  أن  الفنان  استعرضه  فيما  األبرز  واملشكلة 
حتتاج  ثم  ومن  البصرية،  العالمات  بزحام  اتسمت  املشروع 
يد  ألن  والبن�اء  التحضري  عملية  خالل  أكرب  تأمل  اىل  اللوحات  

الفنان تسبق تفكريه  .
صياغة  اعادة  حياول  اجنازه  على  الفنان  يعمل  مشروع  ويف 
التواصل  فكرة  اىل  لالشارة  معاصر،  بشكل  الفيوم(  )وجوه 

املستمر حلضور هذه الوجوه يف الواقع املعاصر .
مشروعه  تكمالن  لوحتني  الفنان  أجنز  امللتقى  وخالل 
ملسطح  أكرث  تنظيم  مع  ولكن  الشعبي�ة  العرائس  حول 
اللوحةوالتقليل من العالمات املصاحبة ما يعين احنيازه لفكرة 
تمزي  وتأكيد  للوحة،  األنيق  البن�اء  على  واحلرص  االخزتال 

شخصيت�ه الفني�ة بصورة واضحة .
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املعاصر،حيث  الفن  جتارب  إىل  ما  بمعىن  الفنانة  جتربة  تنتيم 
التفاعل مع  االنطالق دائما من موقف فكري وفلسفي حياول 
جتربة   بصري،ويف  منظور  من  التفاعل  لهذا  ويؤسس  قضية، 
جذري  واضحا وبشكل  يب�دو    " الرسمية  البدلة   " حول  دارت 
العالم  عن  ذكوري  لتصور  كقرين  املؤسسة  نقد  يف  رغبتها 

ينبغي تفكيكه للتساؤل عن مربرات تلك الهيمنة .
من  نمط  تقديم  يف  ترغب  أنها  واضحا  بدا  العمل  ويف 
نوعية  اىل  التهكم  فكرة  وتمتد  )الباروديا(  الساخرة  املحاكاة 
بوضوح  العمل  يف  جتلت  اليت  البصرية  العناصرواملفردات 
املالبس   / امليكروفون  أو  الرسمية(  )البدلة  رمزية  خالل  من 

الداخلية وهي رموز قاطعة الداللة .
حول  الفنانة  رؤية  تطورت   2009 بعد  توالت  اليت  أعمالها  ويف 
تن�اول  حنو  تمارسها  اليت  الهيمنة  ونوعية  السلطة  تفكيك 
وزادت  التنميط  فكرة  ملواجهة   أوالنسخ    ) )كويب  فكرة 
أو  البصري"  "السرد  حنو  ميلها  تؤكد  عناصر  أدواتها،  على 
فنون:Narrative Art بشكل عام، وجلأت الفنانة يف مرحلة 
تالية إىل تعلم وسائط أخرى مثل الرسوم املتحركة، ثم العمل 
إلمتالك          االحادية(  )الطابعة  أو   )  mono printer(ب
عرب  تن�اقضاته  وتأكيد  اللون  مع  التالعب  على  يساعد  تكنيك 

فكرة التت�ابع اليت ساعدت الرسوم املتحركة على ابرازها .
"زخريف"   لطابع  استعمالها  مع  بوضوح  الفنانة  فكرة   وجتلت  
والرسوم  اخلطوط  من  أشكاال  للتجربة  أضافت   .ثم  واضح 
مطاردة  أو  الصراع  فكرة  لتأكيد  بالرتدد،  اتسمت  البي�اني�ة 
املحاكاة  من  الفكرة  وتطورت   . الرؤية  تشكل  طرق  يف  املفهوم 

بأشكالها الساخرة اىل التعاطي مع نمط املفارقة .

أو  الشخصية  بالذاكرة  أكرث  تعلقت  اليت  األخرية   أعمالها  ويف 
بمسالة التعبري عن حدث سيايس كبري مثل الثورة واالحتجاج 
حتدي  ب"  تسميت�ه  يمكن  ما  الفنانة  واجهت  اجلماهريي، 
مدى  عن  للتساؤل  مضطرة  نفسها  وجدت  حيث  الوسيط" 
قدرة الوسيط على حتمل عبءالتعبري عن القضايا االجتماعية 
بدأت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة  ؟  تشغلها  اليت  والسياسية 
ومنها  الفني�ة  واحللول  اخلربات  من  بمزيد  التجربة  تغين 
للعمل  اللجوءأحيانا  أو  "اللوين    "الرتصيص  على  أكرث  العمل 
االبعاد  ثالثي�ة  بأعمال  الفني�ة  عناصرها  إلغناء  املركب  الفين 
أو تقني�ة الوحدات، ثم بالتحول اىل ما يسىم بالفنون البيني�ة  
اعتب�ار فنها هو"فن األحداث" وبدا أقرب  وتأكيد سعيها حنو 
شكل  من  أهم  أحيانا  الفكرة  تصبح  حيث  املفاهييم  الفن  اىل 

التعبري عنها .
وجاءعملها خالل امللتقي ليؤكد انشغالها بالتعبري عن احلدث 
الرئيس وهو "كورونا / كوفيد 19 ( وهاجسها الرئييس يف مدى 
مكون   واحد  عمل  آين،وهو  حدث  عن  التعبري  علي  الفن  قدرة 
من قطعتني متجاورتني لكن لكل لوحة شخصية منفصلة ألن 
اغناء  مع  الكالسيكية،  باملعايري  التصميم  قواعد  على  تعتمد 
الغاز  وقنابل  القديم،فالقناع  عاملها  اىل  تنتيم  برموز  املسطح 
يشريان اىل رسوخ عالقة مع الرايئ تنتيم حلدث آخر هو الثورة 
وعلي الرايئ هنا أن يستدعي هذه اخلربة ويصلها باخلربة اآلني�ة 
وتطويره  القديم  تصورها  استكمال  على  تصر  الفنانة  كأن 

بمعطيات جديدة / قديمة .
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مباشرة  تدفعها  واضحة،  شاعرية  سمة  على  اعمالها  تنطوي 
للتفاعل مع املوضوع، بطريقة تعبريية، إذ تلغي تقريب�ا املسافة 
االفرتاضية بني الفنان والعمل، فهي منجذبة  بطاقتها الكاملة 

للتعبري عن الذات منذ مشروع التخرج .
جند  حيث  داون  متالزمة  أطفال  فئة  حول  موضوعه  وكان 
التكوين  طبيعة  مع  التفاعل  على  تصورها  تبين  رسوما 
من  صاغت  اليت  االنساني�ة  باحلاالت  اخلاص  اجلسماين  
أحجاما  ليس  الطبيعة  حبكم  ،فهي  خترجها  املشروع  خاللها 
ولذلك  املعتادة  والنسب  لالحجام  بمغايرة  وتتسم  مثالية 
برسوخ  انطباعا  تعطي  والكتل  للخطوط  املعاجلة  جاءت 
الكتلة وفيها سمة حنتي�ة اىل حد كبري حبكم خياراتها يف األلوان 

وزاوية االضاءة .
زهرة  حول"  ملشروعها  االوىل  الصياغة  ظهرت   2018 عام  ويف 
الصبار " ويف تلك الصياغة اشتغلت على التكوين�ات النب�اتي�ة 
لزهريت اللوتس والصبار واشكال التوريق املعتادة يف هذا النوع 
يف  تنفيذه  وتم  "ندوب"  مشروعها  ظهر  ثم  املمارسات   من 
التغيريات  بعض  صياغة  فيه  واعادت   2019 الشباب  صالون 
سمة  فيه  وهوعمل  شخيص  بشكل  عاشتها  اليت  اجلسماني�ة 
تم  شخيص  بوتريه   13 من  يتكون  وهو  حنوما  على  سردية 
انت�اجها خبامات الرسم املختلفة ثم قامت بإعادة صياغتها من 
إصابتها  عن  نتجت  اليت  والندوب  العالمات  تلك  ابراز  ل  خال 
يف حادث سري إذ إستعملت اخليوط احلمراء وملسات الفرشاة  
على االسكتشات املطبوعة واعادة إخراجها وتوظيفها بشكل 

يالئم  فلسفة العمل .

اكرث  من  واحدة  اخلمسة"  الصرب   "مقامات  جتربتها  تب�دو  و 
عالقتها  صاغت  حيث  الشاعرية  السمة  على  تأكيدا  جتاربها 
مع ما ينتظرها عرب رحلتها يف التعايف وقامت بت�أويلها بصريا يف 
اللوني�ة.  املعاجلة  خمسة أعمال، أختلفت يف اخلامات وطرق 
عرب  وتأملها  األشياء"  آنسنة   " على  الرهان  كان  التجربة  ويف 
االزمة  من  الذات  رحلة   تصوير  و  الشخصية   البورتريهات 
اىل  اخلروج من العزلة كما بانت يف اللوحة األخرية مع اكتمال 

الهالة القمرية حول الرأس .
ويب�دو مشروعها "عمود فقري" اكرث جتاربها اكتماال من حيث 
للعمل  التفاعلية  والطبيعة  التعبريية  الصياغة  على  القدرة 
تلفت  صياغات  يف  الفقري  عمودها  فقرات  اظهرت   حيث 
لفكرة  مفارقا  جماليا  تكوين�ا  ليصبح  التشكيلي  تكوينها  اىل 
"االلم". وتم تنفيذ  الفكرة عن طريق تكبري االسكتشات اليت 
رسمتها باالحبار . وتم طباعتها كملصقات لالعالن عن قدرتها 
التعايف .وكانت تطلب من زوار املعرض رسم تصوراتهم   على 
عن العمود الفقري اخلامس وهو غري موجود ضمن املجموعة .

ويف االعمال اليت أنتجتها الفنانة خالل امللتقي جتلت روح فني�ة 
يظهر  فين  كموضوع  الطبيعة  على  أكرب  انفتاح  فيها   جديدة 
ألول مرة ضمن اعمالها ومن ناحية أخرى اكتملت هذه السمة 
الشاعرية بنوعية االقالم و أصابع الطباشريالزيتي�ة  مع نسبة 
من األلوان المائي�ة وساعد  ذلك على تأكيد اخلط واالحتفال 
اللوحات  هذه  لتعطي  اللوني�ة  التدرجات  وابراز  بالتفاصيل 
اللوحات ذاتها تكاد تبكي عرب  شعورا انسابي�ا متن�اغما حىت ان 

خطوطها.
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دينا صموئيل  
مصر

بشكل  ذاتي�ة  سردية  صموئي�ل  دين�ا  لوحات  اعتب�ار   يمكن 
يمكن  ال  داللة  احلضور  ولهذا  كبطلة،  حاضرة  فهي  مباشر، 
احلاالت  تنقل  ما،  حنو  على  مرايا  هي  ،فاللوحات  تفاديها 
القلق  عن  املتكرر  باحلضور  تعرب  اليت  الذات  لهذه  التعبريية 
اكرث من أي يشء آخر. و تصور اللوحات مواجهة  تشبه عالقة 
املمثل بفكرة التقمص حيث السعي الدائم للتعبري عن الذات 
املختبئ�ة خلف أقنعة الشخصيات اليت يؤديها  وحضور الفنانة 

ذاتي�ا جيعلها مجرد وسيط تعبريي .
على  جتلسان  فتاتني  تصور  لوحة  الفنانة  لوحات  اهم  من  و 
ساللم بيت قديم هو بيت اجلدة يف سوهاج كما قالت الفنانة 
، وخلف واحدة من بطليت اللوحة توجد قطة، تم استدعاؤها 
كدال على ارتب�اط هذا الفضاء بااللفة والعاطفة احلميمة من 
 / املكان  مع  التواصل  لفكرة  تكريس  أخرى  ناحية  ومن  ناحية 
املصرية  احلضارة  يف  معبودا  القط  كان  حيث  تاريخيا   والرمز 
القديمة ،وأحد اكرث احليوانات حضورا يف احلياة اليومية، رمز 

للرغبة و احلرية ونعومة امللمس.
من  مجموعة  فيها  تعيش  مباىن  مجرد  ليست  واملنازل 
األشخاص بل هي أكرث من مأوى وحزي مكاين ، وانها نظام مادي 
ومن   ، تمثيلي"  "وسط  عن  عبارة  ايضا  وهو  تشيي�ده  جري 
الذاكرة  اللوحات  بوصفه نظاما النعاش  ان يقرأ يف  ثم ينبغي 
والتب�اسه  املكان  حياة  تاريخ  املزنل  يف  يتشابك  الشخصية  
واشتب�اكه مع تاريخ اجلسد فكالهما جيمعهما قاسم مشرتك .

ويف عمل بعنوان "داخل الصندوق" تتكرس حالة اخلوف من 
املجهول حيث نرى فتاة جتلس وهي ترتدي القميص األبيض، 

ذهن  اثارة  عن  فضال  املكان.  مع  التعاطي  مفارقة  وتتعمق 
اللوحة  يف  لليد  املعتاد  غري  الوضع  اىل  النظر  خالل  من  املتلقي 
وطريقة عرضها من موضع غري معتاد يف تقني�ات التصوير ويف 
الفوتوغرافيا  استعمال  يف  تقني�ة  من  اكرث  هناك  لوحاتها  بقية 
بطريقة  النسخ  عرب  النماذج  تكرار  أو  للوحة  لتحضري  كمجال 
فنون )البوب أرت(، ويف بعض األحيان تشمل عملية التحضري  

. )Performance(جلوءالفنانة لصورتها يف عرض أقرب ل
التأويل  عملية  من  حتد  درامية  طاقة  دائما  توجد  اللوحات  يف 
وحتصر علمية انت�اج الداللة .ويف بعض اللوحات يشيع  الولع 

بالرسم باخلطوط.
وفيما أنتجته الفنانة خالل مشاركتها يف امللتقى يت�أكد سعيها 
األكرب  املساحة  حيتل  الذي  الوجه  عرب  الذات  حضور  لتأكيد 
على خلفية أعمدة معبد الكرنك ويف اجلهة اليمىن من اللوحة 
الثاني�ة حيضر االله أنوبيس يف تفاعل واضح مع  األقصر كمكان 

ملهم. 
بداخلها،  الكامنة  الرمزية  من  الدائرة  سحر  ينبع  العمل  ويف 
يمثل  الدائرة  رمز  ألن  السابقة  بتجاربها  الفنان  يصل  وهوما 
من  مستوياتها  شىت  على  واحلياة  الكون  بني  الوصل  حلقة 

النشأة وحىت اإلندثار. بني ميالد حياة جديدة وفناء أخرى.
وعلى صعيد التقني�ة يعظم العمل من االحساس بانتماءه إىل 

)البوب أرت( أو الفن اجلماهريي.
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رانيا أبو العزم  
مصر

األشياءاليت  من  مجموعة  تفوته  ال  الفنانة،  ألعمال  الناظر 
تؤكد  امتالكها القوي ألدواتها، وعدم ترددها إزاء املوضوعات 
اليت تعمل عليها، فهي من الفنانات اللوايت يربطن االنت�اج الفين 
لشعرية  يؤسس  ماثل  دفء  أعمالها  يف   . املحيطة  بالعوالم 
النسوية  هويتها  تأكيد  حنو  دائما  تسعى  اذ  اليومية،  احلياة 
كإمراة شغوفة بعاملها البسيط  وتذكري بغىن  "الفضاءاملحيط"  

الذي هو كزن للرايئ وللفنان .
جتيد الفنانة االنصات للمكان الذي حييط بإمراة تنفق أوقاتها 
عاتقها  على  تقع  اليت  للمسوؤليات  مستجيب�ة  البيت،  يف 

كزوجة، وأم، وفنانة لديها ما يشغلها .
خالل سنوات الدراسة كان ثمة سعي لتأكيد ما يمكن تسميت�ه 
ب "احلضوراخلاص "  والعمل على لوحات انتمت يف معظمها 
اىل" الطبيعة الصامتة "، ثم تطورت باجتاه " آنسنة " األشياء 
اليت تطغى علي لوحاتها  وبدت كعناصر حية أكرث منها صامتة، 
ويف مشروعها للتخرج كانت فيه البطولة " للكراكيب املزنلية " 
ملشاهدات  واعطاءالبطولة   " األشياء  آنسنة   " فكرة  لتعزيز 
خامات   مع  التعامل  بإجادة  الفنانة  وتمزيت  اليومية  احلياة 
االعمال   تلك  يف  الرئيسية  اخلامة  لتكون  وتطويعها  الكرتون 
ومع تطور ممارساتها الفني�ة بدأت تظهر سمات تعبريية داخل 
طابعها  تؤكد  جديدة  خامات  على  فيها  راهنت   اليت  اعمالها 

احلميم ومنها اخلشب على سبي�ل املثال .
ويف مشروعاتها: )خط - x لون  2015 ( ثم) باركود (  2018. اتسع 
عاملها الفين وبدأت تنظر اىل فضاءاملدين�ة،وعملت على تأويل 
املفردات اليت تطرحها املدين�ة ملواجهة تشوهها،  ويف "باركود" 

الذي اعتمد بشكل كامل على تأويل العالمة التجارية بصريا، 
أضافت الفنانة سمة معاصرة،ونزعة مفاهيمية  تربط عملها 
بسياق أشمل يدلل على مخاطر االستجابة لزنعة االستهالك، 
الرتكزي على اجلانب  باجتاه  أمامها  دون أن تتورط  واالنسحاق 
ولعلها  أعمالها  يف  جبالء  اتضحت  اخلالص،فقد  الفكري 
"العاطفة  حنو  االحنياز  إىل  تطورت  اليت  التجريد  بشاعرية 

التعبريية اجلديدة" كما جتلت يف تلك االعمال .
حول  كتب�ه  فيما  برجر  جون  الناقد  طرحه  بما  لوحاتها  وتذكر 
هل   : متسائال  كفضاءبصري  لها  النظر  زاوية  من  االعالنات 
العمل  كان  واذا  ؟   اللوحة  مع  مشرتك  قاسم  أي  لالعالن 
احلكمة  وربما  الرفعة  من  شكال  ثقافية،  سلطة  يقرتح  الفين 
يمكن  فكيف  التسويقية  املنافع  من  أي  على  وهومتفوق 

للفنانة أن تسعى  الستعمال هكذا مفارقة؟
تصميم  أشكال  من  املستلهمة  املهمة  مجموعتها   جاءت  و 
الفنانة  تويل  إذ  اخلاص،  املسار  بلوغها  لتؤكد  اليدوي  الكليم 
وتكوين�اتها  الكليم  يف  املوجودة  باخلطوط  خاصة  عناية 
لوني�ة  حلوال  وتعطي  األشكال  كافة  تشمل  اليت  الهندسية 

تساعد يف تنمية الطاقة الشاعرية التجريدية يف العمل .
الصلة  وثيقة  لوحات  ثالثة  الفنانة  أجنزت  امللتقى  وخالل 
السابقة من حيث االبقاء على االشتب�اك مع عملية  بتجاربها 
التشويه اليت تتعرض لها البن�ايات  واغناءالعناصر التجريدية 
ويف لوحتها الثالثة جعلتها نفسها بطلة كأنها لتأكيد حضورها 

كشاهد فاعل .
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سارة طنطاوي  
مصر

مجموعة  الفنانة  أنتجت  األكاديمية  الدراسة  سنوات  خالل 
االسلوب   امتالك  يف   الرغبة  عليها  طغت  اليت  األعمال  من 
الفنانة   .تفضل  للنظر  الفتة  انتقال  بمحطات  واتسمت 
لوحاتها   وبدت  اخلالصة،  التعبريية  الزنعة  ذات  االعمال 
دائما   هناك  وظلت  درامية،  أبعاد  ذات  موضوعات  عن  تعرب 
التقني�ة  يف  أومرجعيات    modeling ملحاكاتها  تسعى  نماذج 
التجربة  حداثة  حبكم  مفهومة  مسألة  وهي  العمل  وأساليب 
صعيد  على  طفرات  بتحقيق  الوعود  من  الكثري  حتمل  اليت 

التقني�ات وأساليب التنفيذ فضاًل عن املوضوعات.
"العازفني  املتوحد"،  الطفل  :"حالة  مجموعتيها  وتعكس  
هذه  توال"  على  ب"الزيت  املرسومتني   " اخليوط  على 
املسألة على حنو واضح ويف مرحلة أخرى من تطور عملها يب�دو 
أن الفنانة  أكرث عناية باالرضيات، كفضاء لوين كاسر جلهامة 

املوضوعات وثقلها التعبريي القابض.
ويب�دو للمتأمل أن الفنانة  شغوفة كذلك ب ) الند سكيب(.

وتأكيد  املنظور  من  الرسم  و  اللوحة  خلفية  حتيي�د  وكذلك 
املدين�ة  "حواري  تظهر  اليت  لوحاتها  يف  كما  الظالل  حضور 

القديمة ".
ويعطي املنظور شعور لدى امللتقي بأنه مركز اللوحة وهو الذي 
حيدد مركز الصورة وكما قال جون برجر "فإن اي رسم أو لوحة 

الوحيد  املركز  هو  امللتقي  أن  تفرتض  فهي  املنظور  تستعمل 
للعالم ؟ ".

و  جيد،  حنو  على  معاملها  تعرف  لعوالم  طنطاوي  سارة  تؤطر 
يف)شحوب(  كما  بذاتها  الصلة  وثيقة  ومصائر  حيوات  تتمثل 
هل   : سؤاال  يطرح  املتلقي  جيعل  (ما  )بصرية  قش(  )كومة  و 

ترسم الفنانة نفسها وتعيد تمثل عاملها وتأويله؟
ويف مجموعات أخرى تعرب عن رغبتها يف التحرر كما  يف لوحات 
" الدعسوقة " أو "عدم األتزان "وهي سرديات بصرية كاشفة 

عن حاجة الحتواء ما وعن قوة يف التعبري من جهة الظهر .
باالحالم  تدفع  حنوما  على  رومانسية  نزعة  أعمالها  يف 
اللوحات  اىل  شعورية  والال  الشعورية  واالفكار  والتخيي�الت 

وجتعل بنيتها مرنة ومفتحة وثيقة الصلة باخلطوط وحركتها
وخالل امللتقى أنتجت الفنانة لوحتني أبرزتا أمكاني�اتها الفني�ة 
الواعدة  ويف اللوحتني هناك امراة تهيمن على فضاءاللوحة مع 
قامت  حيث  القديم  املصري  الفن  أجواء  من  مستلهم  خلفية 
امللوك  وداي  مقابر  جدران  على  رسوم مسجلة  الفنانة بنسخ  
واظهرتها بشكل مقلوب وبطبقات لوني�ة متدرجة من البني�ات 

أعطت اإلحياء بأصالة انتماءها إىل عاملها القديم .
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كمال عبد الجواد  
مصر

يف  شاركوا  الذين  الفنانني  بني  من  عمرا  األصغر  هو  الفنان 
تشري  لكنها  التشكل،  طور  يف  جتاربه   تب�دو  ولذلك  امللتقى، 
البورتريه  لفن  الرئيسية  البطولة  يعطي  كرسام  تفرده  إىل 
قوة  عليه  تطغى  مباشر  تعبريي  حس  فيها  ملوضوعات  أو 

العاطفة الدرامية .
التفاصيل  من  بالكثري  اللوحة  تزدحم  أن  أحيانا  وحيدث 
والعالمات اليت تأخذ من عملية تنظيمها أو منطقها يف البن�اء  
ويت�أكد هذا املعىن يف مجموعته )الفصول االربعة ( أو تدريب�اته 
لرسوم )العذراء( وتنتظم كلها ضمن تصور كالسيكي منضبط 
لديه  الفنان  ألن  املغامرات،  أو  احلادة،  للقفزات  فيه  مجال  ال 
ذلك  يف  بما  آخر  يشء  اي  من  أكرث  أدواته  قوة  تأكيد  يف  رغبة 

السعي حنو تكوين أسلوب معاصر.
  monochrome أو  الزيتي�ة  االلوان  مع  الفنان  يتعامل  
اليها  األداة األقرب  التحضري ويعتربها  اآلحادية  خالل عملية 
اليت  التحضريية  النماذج  استدعاء  يف  مغامراته  تتحمل  واليت 
مرجعيات  من  وكلها  التنفيذ  عملية  اللوحةخالل  مسار  حتدد 
 soft pastel ألوان  تظهر  األحيان  بعض  ويف  )باروكية(، 

.تساعد على ابراز الطاقة التعبريية.

وتمسكه  االسكتش،  خطوط  يف  واضحة  قوة  لديه  وتتجلى 
بالرسم أكرث من أي يشء آخر  كما تربز عنده مزية أخرى ترتبط 

بقوة املنظور اللوين واملنظور اخلطي .
النهضة  النحو الذي حييل إىل بعض أساليب فناين عصر  على 
بمعىن ان اخلط  يف اللوحة تطور كسبي�ل للرؤية ومرشد للعني 
لإلحياء بقدم الزمن ، ومن ثم تشكلت استجابة الفنان للتقني�ة     
من   - امللموسة  خبصائصه  للموضوع  احليس  االدراك  مع 
الكالسيكي  الفن  خيفض  –حيث  وأسطح  خارجية  خطوط 

أجزاءالشكل الكلي إىل تت�ابع املسطحات.
الفني�ة بوضوح  ويف االعمال املنتجة خالل امللتقى تربز سماته 
واحد،    figure على  والعمل  الزييت  اللون  االعتماد  حيث  من 
اىل  اللوحة  يسار  من  يمتد  صناعي،  واحد  ضويئ  ومصدر 
يمينها، وعرب املوديل الرئييس اوجد الفنان حلوال يف التعامل مع 
املسطح  وتن�اول مالبسها كفضاء حتمل عملية  ذكية للرتصيع 
ابراز  جانب  اىل  املنمنات،   صياغة  اىل  اقرب  كانت  الزخريف  

التجسيم الذي يعطي للملتقي شعورا حبميمية العالم.
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محمد خالد عمران   
مصر

جيله،  فناين  بني  التجارب  أغىن  من  واحدة  الفنان  جتربة  تب�دو 
والوعي  االحرتافية  والصرامة  باجلدية  تتسم  جتربة  فهي 
وعي  بني  نادر  جمع  وفيها  والتحوالت  االنتقاالت  بطبيعة 

وتقنيي�ات التصوير اجلداري وفن التصوير.
اجلداري  فنان  بوعي  للعمل  الفنان  يلجأ  التحضري  عملية  ويف 
عمليات  يف  وصرامة  واضحة  رؤية  من  االنطالق  حيث  من 
ناحية  من  أنه  إال  التسطيح،  عرب  مفرادتها  وتوزيع  بن�اءاللوحة 
وتب�دو  الوضوح  هذا  تغاير  املوضوعات  اىل  اللوحة  يأخذ  أخرى 
أقرب اىل اخليال السوريايل اجلامح لتب�دو أحيانا ما فوق واقعية  
وثيقة الصلة بالتحول باجتاه نوع من الفن الشعيب، شبيها على 
أو موريل خلنتشتاين، وادوارد  حنو ما مع اعمال ديفيد هوكين 
الواقع  من  يأخذ  ال  املصور  فالفنان  األحيان،  بعض  يف  هوبر 
تراه  أو  تصوره  أن  يمكن  ما  انت�اج  اعادة  حياول  بل  مباشرة، 

الكامريا / العني.
واضح  تقين  وعي  مع  طاغية  بساطة  عمران،  اعمال  يف 
واقتصاد يف الوصف واالتزان والرتكزي احلاد وصوال اىل حلظات 
يف  مكتملة،كما  سرديات  هي  فاللوحات  السرد،  من  متجمدة 
مجموعة )سفين�ة نوح( اليت قدمها وبدت كسرديات متوقفة، 

ومعلقة جتسد خاصية )الغرابة(، لكنها منتظمة يف سياق ويف 
اللوحات كذلك مجازات ساخرة تتجلى من خالل االفراط يف 
يف  فاخليال  وعالمات  كرموز  والطيور  احليوانات  استعمال 
الولع بتجسيد احليوانات  الواقع حيث  لوحاته متجاوز حدود 
انها   ،" األنسنة   " اىل  أقرب  تكوين  يف  جديدة   ادوارا  ومنحها 
الصلة  وثيق  تصور  يف  املفارقات،  لبن�اء  املعىن  قلب  محاوالت 
اىل  تصل  اليت  املسخية  اجلروتسكية  الصور  بتكوين�ات 
مرحلة " التهجني" أو املزج بني الشكل االنساين واحليواين يف 
شكل  ليأخذ  أحيانا  يتطور  املسيخ  واجلروتسك  واحد   شكل 

االداةالنقدية  وقد تكون تعبري عن احلاالت الكابوسية.
ساخر  تصور  اىل  وينتهي  جاد  موقف  من  دائما  الفنان  ينطلق 

تماما خيتفي حتت  معاجلاته اللوني�ة بالغة الريق واالناقة .
ويف اعماله املنتمية اىل فنون التجهزي يقوم الفنان بعمليةحتول 
شاملة أقرب اىل انقالب ذكي على عامله القديم اال أنه يدير هذا 
واضحة  فكرة  مع  التعامل  حيث  من  عالية  بمهارة  االنقالب 
الفراغ  يف  والتشكيل  للعناصر  ذكي  واستعمال  راسخ  ومفهوم 

على مساحةكبرية تصرف معها بعمق .
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نهلة درويش  
مصر

جميلة  فنون  )خريج  درويش  نهلة  الفنانة  جتربة  تتضمن 
اإلسكندرية  2018 ( وعدا وإشارات حول آفاق تطورها املنتظر 
إىل  يشري  الدراسة  سنوات  خالل  أنتجته  فما  متمزية،  كفنانة 
لتقني�ات مختلفة، وعمل دؤوب بأساليب وطرائق  استعمالها 
متعددة تربز طموحها الفين وشغبها وشغفها املتواصلني رغم 
القول بإمتالك إلسلوب متمزي فهي يف مسار  أنه من الصعب 

التجريب ومغامرة البحث وخوض جتربة الصراع مع اللوحة.
يف أعمالها االوىل تأكيد على قوة "الفيجر " )figure ( وسعي  
واللوني�ة  التشكيلية  والوحدات  العضوية  العالقات  البراز 
ملشاعرها   تستجيب  اليت  اخلطوط  مع  التعامل  يف  مرونة  مع 

وطاقتها التعبريية اليت تنطوي على طفولة ما.
اللعب  عرب  حبضورها  واحتفاء  الكتلة  برسم  غرام  اللوحات  يف 
وهناك  التواصل  انعدام  من  تعاين  الكتل  تلك  لكن  بالتكوين، 
مهيمن  هنديس  كشكل  املربع  حضور  بقوة   مفرط  احساس 

يتيح حلوال لوني�ة باذخة .
مصدرها  ختيل  و  االنساني�ة  املشاعر  عن  التعبري  درويش  حتب 
اخلام عن طريق رسم الكتل فكل كتلة تعرب عن حاله مزاجية 

خاصة أو نوع شعور معني .
بسخاء  عاملها   تركيب  وتعيد  أملس  سطح  الفنانةمن  تب�دأ 
بعض  ويف  اكريلك  بألوان  العمل  بني  ما  خاماتها  وتتنوع  لوين، 
من  أكرث  للكتل  تستجيب  اليت  البالستيك"  ألوان   " األحيان 

غريها  وجتمع بني اللون احليادي والصريح.
 - تقول  كما   - برسمها  تقوم  ثم  سين�اريوهات  الفنانة  تضع 
لتصوغ رؤية املجتمع و تصوراته مثلما فعلت يف لوحه مذحبة 

التماسيح، دائما تبحث عن ذاتها و تبحث عن وجودها ضمن 
جتارب.

ولدين�ا من أعمالها االوىل لوحة تسميها " اخلنزير املسكني " 
شبي�ه  خبرطوم  ترسمه  فهي  الفانت�ازي      احلس  عليه  يطغي 
بزلومة الفيل ويعطي كذلك اشارات اىل أقنعة الوجه يف عالم 
ما بعد "كورونا " لكنها تضع أمامه يف زاوية جانبي�ة من اللوحة 

ثمرة تفاح .
وهناك ايضا بورتريه "األخ " حيفل خبطوط لوني�ة بالغة الرثاء 
االخزتال  أشكال  من  لشكل  الفنانة  تنحاز  أخرى  لوحات  ويف 
 " الصامتة  "الطبيعة  أعمال  من  تنتجه  فيما  السيما  اللوين 
ولديها كذلك انت�اج يذكر بأعمال الفنان السوري الكردي بهرام 

حاجو يف طريقة البن�اء وطبيعة السرد البصري.
ويف العمل الذي تم انت�اجه يف امللتقى  يب�دو األثر الفاعل للمكان 
إذ تصور الفنانة "إله اخلري حتحور "و الثور "ابيس" يف محاكاة 
رمزية اخلري و الشر عند املصريني القدماء .إىل جانب استلهام 

تصورهم ملعاين االلوان
وانما  الطبيعة،  يف  يرونه  لما  الواقعي  للتمثي�ل  تكن  لم  اليت 

كأدوات  ناقلة  ملعتقداتهم.
والماء  واحلياة  والوالدة  اخلصوبة  االزرق   يمثل  العمل  يف 
واحلياة.ويمثل   النمو  هو  واألخضر  احلكمة  وإله  والسماء 
اللون االحمر  الشر أو الدمار والنار والدم واخلطر.أما األسود 
فهو يأيت تعبريا عن املوت والظالم كتمثي�ل إلله العالم السفلي.
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يارا حاتم  
مصر

لدى الفنانة منطق واضح يف بن�اءاللوحة يتعلق بالتأثري الواضح 
"التصوير  بمنطق  اللوحة  تبين  فهي  اخلام،  مع  لعالقتها 
على  بشكل  املعتمد  للموضوع  األولوية  وتعطي  اجلداري" 

عملية حبث للوصول اىل عناصر تعرب عن الفكرة .
املصاحبة  اجللسات  خالل  عرضها  تم  اليت  جتاربها  ويف 
مسارات  ثالث  على  تنطوي  الفين،  ملسارها  أرخت  للملتقى 
رئيسية،   املسار االول متعلق بالبحث يف اخلامة عرب مشروع 
القيود"  "كاسرات  موضوع  وهو  اخلزف  خبامة  املرتبط  خترج 
واختي�ار اخلامة ناجت عن الرغبة يف اختي�ار خامة تماثل االرض 
موضوع  على  االشتغال  مع  املرحلة  هذه  وتطورت  والطبيعة. 
بعض  يف  التأمل  فضاء  من  واإلنطالق  الماجستري  دراسة 
الفنان  وإستعمال  اململوكي  العصر  يف  املساجد  محاريب 
ديني�ة   / فني�ة  وظيفة  يؤدي  تشكيلي  كعنصر  للخزف  املسلم 
وقامت باستعماله من منطق تشكيلي اكرث من ديين . وهناك 
جتارب أخرى اعتمدت فيها على التشكيل بالظالل باستعمال 

خامات أخرى منها "اجلبس" أو اجلص .
خاصة  املعاصرة،  بالوسائط  مرتبط  جتاربها  يف  الثاين  واملسار 
الرسوم املتحركة  اليت تم استعمالها خبلفية  الفنانة التصويرية 
معاصرا،  قالبا  ليأخذ  كتاب"  "حتريك  مشروعها  يف  وجتلت 
حيث  املعروفة  حالته  يف  للكتاب  االويل  الوظيفة  يتجاوز 
قامت الفنانة برسم متت�ايل على صفحات كتاب وشكلت هذه 
النفسية  حتوالتها  تعكس  متجاورة  بصرية  سردية  الرسوم 
مشاعر  ابراز  على  الفتة  بقدرة  واتسمت  التعبريية   وطاقتها 

بدت  االضطراب،فقد  أو  بالتجانس  وصفها  اليمكن  متعددة، 
الصفحات وكأنها مدونة يومية ملشاعرها .

مع  التعامل  بآلية  متعلق  الفنانة،  وصفته  كما  الثالث  املسار 
اجلدار  أو السطح، وظروف انت�اج العمل والتعامل مع البيئ�ة 

املحيطة ونوعية اجلمهور الذي يتلقي العمل يف الفضاءالعام .
قصر  جدار  على  تصميم  لتجربة  عرضت  املثال  سبي�ل  وعلى 
ثقافة بنها، بالتعاون مع إحدى املنظمات املهتمة بقضايا املرأة 
والسكان  واالساس يف الفكرة اظهار الرسائل االجيابي�ة ملوضوع 
الفن  قدرة  مدى  عن  تساؤالت  العمل  يطرح  و  االسرة  تنظيم 

على حتمل عبء التعبري عن قضايا اشكالية.
بالبيئ�ة  تأثرها  تعكسان  لوحتني  الفنانة  اجنزت  امللتقى  ويف 
عناصرالفن  أحد  اظهار  يف  رغبتها  وجتلت  االقصر  يف  املحيطة 
يف  ظهرت   و   " القرابني  "موائد  مع  تعامله  يف  القديم  املصري 
على  االوازت  بها  تظهر  اليت  االوضاع  بذات  أوزات   اللوحتني 
الفنانة  بأسلوب  صياغتها  اعادة  وتمت  االثرية  املقابر  جدران 
الذي يعكس طاقة لوني�ة متعددة الطبقات  اتسمت حبرارتها  

بسبب انتماءها اىل االلوان " الساخنة".
وكان الفتا أن تظهر هذه األوزات يف أوضاع حركة نسبي�ة تماثل 
صورتها الراسخة يف الرتاث وقد تم تنفيذ العمل اعتمادا على 
يف  مرنة  معاجلة  من  مكنها  مما  الفرشاة  وليس  "السكني" 

التعاطي مع عمليات احلذف واإلضافة .
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