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التنمية  صندوق  قطاع  يف  ممثلة  الثقافة  وزارة  تنظمه  الذي  للتصوير  الدويل  األقصر  ملتقى  جنح 
املماثلة،  العاملية  املحافل  وسط  متمزية  مكانة  حتقيق  ىف  األقصر  محافظة  مع  بالتعاون  الثقافية 
فطوال دوراته املتت�الية أظهر جبالء جانب�ًا من حضارة مصر العريقة وقدرتها علي تنظيم واحتضان 

العشرات من الفعاليات الثقافية اليت تربز قيمة القوى الناعمة ىف املجتمع.

ومع انطالق دورته اجلديدة يستمر نهر اإلبداع ىف التدفق علي أرض طيب�ة ويلتقي فنانون من 
الفرعوني�ة  العبقرية  أسرار  الستلهام  الورشة  وشباب  املصريني  املبدعني  مع  العالم  بقاع  مختلف 

وجتسيد همسات النهر العظيم آلثار األقصر يف لوحات تنطق باحلياة.  

الدويل  األقصر  ملتقى  جناح  يف  األسايس  الشريك  األقصر،  ملحافظة  والتقدير  الشكر  خالص 
للتصوير، وكذا الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية وكتيب�ة العاملني به وكل من شارك وساهم 

ىف خروج هذه الدورة إىل النور . 

أ. د.  إين�اس عبدالدايم 
 وزيرة الثقافة

Luxor international Painting Symposium organized by the Ministry of Culture represented by Cultural 
Development Fund in cooperation with Luxor Governorate, succeeded in achieving distinguished position 
among similar international symposium. Through its previous sessions, it has clearly demonstrated an ancient 
Egyptian civilization and its ability to organize many of cultural events that show the value of soft power in 
society.

The Creativity continues with starting its new session on the land of Thebes, artists from all over the world 
meet with Egyptian creators and workshop young painters to inspire the secrets of the pharaonic genius and 
personification whispers of the great river with Luxor monuments to merge paintings with life. 

Sincere thanks and appreciation to Luxor Governorate, the main partner in the success of the Luxor 
International symposium, also many thanks to Cultural Development Fund and its staff and everyone 
participated and contributed to the success of this session.

Prof. Inas Abdel Dayem
Minister of Culture
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قطاع  يف  ممثله  الثقافة  وزارة  تنظمه  )الذي  للتصوير  الدويل  األقصر  ملتقي  إستطاع 
من  العديد  حيقق  أن  ماضية  دورة  عشر  ثالثة  مدار  علي  الثقافية(  التنمية  صندوق 
النت�اجئ الضخمة، تمثلت يف إظهار اجلانب الثقايف ملصر علي املستوى الدويل، وكذلك يف 

احتضان شباب الفنانني املصريني .
واحدا  حتتضن  أن   – بالفن  الذاخرة  املدين�ة  تلك   - األقصر  تكون  أن  غريب�ا  وليس 
وحولنا  الغريب،  الرب  أمامنا   .. العظيم  النهر  ضفيت  علي  الدولية،  امللتقيات  أهم  من 
معابد مصر القديمة، فمنذ سبعة آالف عام كانت هذه األرض هي منبت الفن املصري 
إختي�ار  كان  لذلك   .. الفنون  وايضا  والعلوم،  الفلسفات،  أعظم  خرجت  ومنها  القديم، 

"األقصــر". 
من  العشرات  فيه  يشارك   .. الفني�ة  األعمال  من  املئات  ينتج  أن  امللتقي  واستطاع 
ريشاتهم  أن  للجميع  أثبتوا  الذين  الشباب  وكذا  واملصريني،  والعرب  األجانب  الفنانني 

تضاهي ريشات كبار التشكيليني. 
رعايتها  علي  الدايم  عبد  إين�اس  أ.د  الفنانة  الثقافة  لوزيرة  والتقدير  الشكر  خالص 

شراكتها  علي  األقصر  ملحافظة  اجلزيل  والشكر  الصندوق،  قطاع  بها  يقوم  اليت  الثقافية  الفعاليات  وكافة  للملتقي  الدائمة 
االساسية ورعايتها الدائمة للملتقي، وكذا لزماليئ يف قطاع صندوق التنمية الثقافية ملجهوداتهم الدائمة الجناح دورات امللتقى.

أ.د. فتيح عبد الوهاب
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
Over the past 13 sessions, the Luxor International Painting Symposium (organized by the Ministry of 
Culture represented in the Cultural Development Fund) has achieved a lot of substantial results depicted 
the cultural side of Egypt at the international level, as well as sponsoring young Egyptian artists.

no wonder that the great city of Luxor – containing one third of the monuments of the whole world - 
hosts one of the most important international symposiums, on the banks of the great Nile River. On the 
opposite side is Valley of the Kings, and around. 

Seven thousand years ago, this land was the birthplace of ancient Egyptian art and from it emerged 
philosophies, sciences and also arts, that’s why the city of Luxor was selected to host the symposium.

This symposium produced hundreds of artworks, in which many of Egyptian, Arab, and foreign artists 
participated, besides young artists who proven that they can stand side by side with great plastic artists.

Sincere thanks and appreciation to the Minister of Culture, artist Enas Abdel-Dayem, for her permanent 
sponsorship of the Symposium and all the activities carried out by the sector of Cultural Development 
Fund, and deep thanks and gratitude to Luxor Governorate for its fundamental partnership and permanent 
sponsoring of the symposium, and also to my colleagues in the sector of the Cultural Development Fund 
for their persistant efforts exerted to achieve the successive of this Symposium.

Prof. Fathy Abdulwahab 
Undersecretary - Head of the

Cultural development fund sector (CDF)
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مستقبل جديد .. بني الماىض واحلاضر 
بما تركه من مرياث  القديم ثورة عظيمة ىف الضمري اإلنساىن  الفنان املصرى  ايقظ  لقد 
للفكر  تطور  من  طويل  تاريخ  يسرد  اجلدران  على  سجله  ما  خالل  من  كبري  حضارى 
املعاىن،  واجياز  التفاصيل  ودقة  األشكال  صياغة  ىف  إعجاز  يشكل  ما  والفن،  والعلم 
واستخالص الرموز من واقع احلياة حبثا عن اخللود، فقدم لنا فن حيمل معان إنساني�ة 
وقيم جمالية مازالت ترثى الوجدان وختاطب املنطق العقلى متجاوزا التقليد أواملحاكاة  

ملثالية أبدية مستمرة تنبض باحلياة.
أجدادنا  آثار  تطل علين�ا  احلضور  وجالل  الطبيعة  نسمات  بني  قصر  األ  مدين�ة  وىف 
التتوقف  الىت  مظاهراحلياة   فيها  تتعدد  وطبيعة  العظيم  الني�ل  ضفاف  على  العظماء 
عن احلركة، فهى جتمع بني الريف واملدين�ة، شوارع وميادين وأسواق، حييط بها حقول 
ومصر ممثلة  واحلاضر،  الماىض  بني  فريدة جتمع  خصوصية  لها  جيعل  هذا  كل  وخنيل، 
األقصرالرابع  ملتقى  ىف  الفنانني  تدعو  الثقافية،  التنمية  وصندوق  الثقافة  وزارة  ىف 
الرؤى  النور، إلقامة حوار ثقاىف ملختلف  عشرالستلهام ذلك احلضور املشرق ىف مدين�ة 
حيمل  فىن  وجود  حرية  وتعبرياعن   فىن  إبداع  أجل  من  األفكار  وتب�ادل  واإلجتاهات 

مستقبل جديد للتصوير املعاصر.

أ. د. عماد أبو زيد
القوميسيري العام 

New Future ... Between the past and the present 
The ancient Egyptian artist has awakened a great revolution in the human conscience with his legacy of 
civilization, through what he painted on the walls of temples, to narrate a long history of the development 
of thought, science and art. This is what constitutes a miracle in formulating shapes, accuracy of details, 
conciseness of meanings, and extracting symbols from life in order to search for immortality. And he was 
able to present an artistic model that carries human meanings and aesthetic values that still enrich the 
conscience, and speak to logic, in order to transcend imitation or simulation, for an eternal & vibrant ideal.

In Luxor, between the breezes of nature and the majesty of the place, the relics of our great ancestors 
overlook the banks of the great Nile River, and a nature in which there are many manifestations of life 
that does not stop moving. Luxor combines the countryside and the city, streets, squares and markets, 
surrounded by fields and palms, all of these make the place a unique privacy that combines the past and 
the present, and Egypt, represented by the Ministry of Culture and the Cultural Development Fund Sector, 
invites artists at the 14th Luxor Symposium to draw inspiration from that bright presence in the City of 
Light, to establish A cultural dialogue of different visions and trends and the exchange of ideas, for artistic 
creativity that expresses the freedom of artistic existence for a new future of contemporary painting.

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.  عبد السالم عيد

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 : Prof .Abd Elsalam Eid
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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 Senbel - Egypt

Hossam Sakr - Egypt

Dowa Hattem - Egypt

Rania Fouad - Egypt

Sabeeh Kalash - Iraq

Awad Abu Salah - Sudan

Fares Ahmed - Egypt

Vasilis Galanis - Greece

Kareem Helmy - Egypt

Kamal Abu Halaweh - Jordan

Maher Guirguis - Egypt

Mohamed  Banawy - Egypt

Mohamed  Oraby - Egypt

Miguel Bohmer - Colombia

Milka Vujovic - Serbia

الفنــانون

ٔاحمد سنب�ل - مصر
حسام صقر - مصر

دعاء حاتم - مصر
راني�ا فٔواد - مصر

صبيح كلش - العراق
عوض ٔابو صالح - السودان

فارس ٔاحمد - مصر
فاسيليـس جاالنيــس - اليونان

كريم حلىم - مصر
كمال ٔابو حالوة - األردن

ماهر جرجس - مصر
محمد بنوي - مصر
محمد عرايب - مصر

ميجيل بومر - كولومبي�ا
ميلكــا فويوفيتش - صربي�ا
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 تم اختي�اري  يف العام المايض لكي أؤدي مهمة الناقد 
األختي�ار  وكان  ابداعهم   حلظات  الفنانني  وأشارك  املقيم 
للملتقى  العليا  اللجنة  دفعتين  جديدا،  حتديا  ذاته  حبد 
ال  فأنا  االحتي�ار،  هذا  بشرف  حظيت  أن  بعد  خوضه،  اىل 
الفن  يف  كتابايت  اىل  وانظر  محرتفا،  فني�ا  ناقدا  نفيس  أعترب 

التشكيلي دائما بتشكك . 
القراءة  من  أستطيع  ما  قدر  فيها  أبذل  أنين  صحيح 
الثقافية إال أنها تبقي   والتعلم وأضعها يف دائرة املمارسة 
يف حدود التذوق واالكتشاف رغبة مين يف التعلم و زيادة 
املساحة املتاحة للفن التشكيلي يف الصحافة وهي مهنيت 
اليت أرى انها كانت يف المايض تلعب دورا يف اثراء احلوار 
على  الناس  يتعرف  لكي  مساحات  واتاحت  الفن  حول 
هذا  بأداء  مهتمة  تعد  لم  ولألسف  كبار  فنانني  اعمال 

الدور اآلن . 
بالضبط   أعرف  أن  دون  للفكرة   قبويل  كان  هنا   ومن   
زيد  أبو  عماد  الدكتور  لكن  يل،  املوكلة  املهمة  طبيعة 
وابتكر  ودعيم  مساعديت  يف  جنح  الدورة،  تلك  قوميسري  
النقاش   وهي  به  حلمت  مما  أكرث  يل  أتاحت  اليت  الوسيلة 
املنظم حول جتارب الفنانني عرب ندوة  كان جيري تنظيمها 

مساء كل ليلة. 
بفضل تلك النقاشات  اليت قادها أبو زيد برحابة عقل 
وزادت  الرؤى  واتضحت  األفكار  تبلورت  تتكرر،  أن  ين�در 

مساحات احلوار والتقارب الفكري واإلنساين. 

أمدتين جتربة العام المايض واملشاركة يف الدورة الثالثة 
للملتقى خبربات وأفكار ظلت معي وبقيت حريصا  عشر 
األصدقاء  بقية  مع  التواصل  جسور  ومد  تطويرها  على 

الذين تعرفت عليهم والذين شاركوين الرحلة كلها.
غني�ة  صداقات  اكتسبت  التجربة  هذه  وبفضل   
العليا  اللجنة  أقرت  حني  ولذلك  أتوقعها  لم  بصورة 
للملتقى اختي�اري للمرة الثاني�ة على التوايل شعرت بمدى 
النجاح الذي حتقق يف السابق وبمسؤلية  خوض التجربة 
فما  جديد،  من  هنا  أنت  ها   : السؤال  وأصبح  جديد   من 

الذي يمكن فعله ؟
زيادة  بعد  أغىن  ستكون  العام  هذا  جتربة  أن  أتوقع 
أن  بعد  أخرى   دول  من  فنانني  وقدوم  املشاركني  أعداد 

تعاىف العالم نسبي�ا من " كورونا " .
قيمة  على  جديد  دليل  الرثاء  هذا  أن  عندي  شك  وال 
للحركة  نوعية  إضافة  يقدم  دويل،  كحدث  امللتقى 
التشكيلية، حيث حيرص فنانون من أجيال مختلفة على 
أكرث  حنتاجه  فما  احلوار،  جتربة  خوض  يف  آملني  املشاركة 

من أي يشء آخر هو احلوار .
وأزعم أن ملتقى االقصر الدويل للتصوير بما تتيحه له 

وزارة الثقافة من امكاني�ات حيقق هذا الهدف بامتي�از .

سيد محمود

 Last year, I was chosen to perform theللمرة الثانية نراهن على الحوار 
task of the resident critic and to share with 
artists the moments of their creativity. The 
choice itself was a new challenge. The Higher 
Committee of the Symposium prompted me to 
enter it. I’m not consider myself a professional 
art critic, and I always look at my writings in 
plastic art with skepticism.

It’s true that I do as much as I can in reading 
and learning, as I put myself in the circle of 
cultural practice, but it remains within the 
limits of artistic taste and discovery, my desire 
to learn, and to increase the space available for 
plastic art in the press, which is my profession 
that I see was played in the past. It played a 
role in enriching the dialogue about art and 
creating spaces for people to learn about the 
works of great artists. Unfortunately, the press 
is no longer interested in playing this role.

Hence my acceptance of the idea, without 
knowing exactly what the nature of the task 
entrusted to me was, but Dr. Emad Abu Zeid, 
Commissaire of the Symposium, he succeeded 
in helping and supporting me, and devised the 
means that allowed me more than I dreamed 
of, which is the organized discussion about 
the artists’ experiences through a seminar 
that was being organized in the evening Every 
night.

Those discussions, which Emad Abu Zaid 
moderated with a broad mind, contributed to 
the formation of ideas, clarity of visions, and 
increased spaces for dialogue and intellectual 
and human rapprochement.

The experience of last year and participation 
in the thirteenth session of the Symposium 
provided me with experiences and ideas 
that remained with me, and I remained keen 
on developing them and building bridges of 
communication with the rest of the friends I 
got to know and who shared the whole journey 
with me.

This experience made for me kindly friends 
more than I expected, when the Supreme 
Committee of the Symposium decided to 
choose me for the second time in a row, I 
felt the extent of the success that had been 
achieved in the past and the responsibility to 
participate through the experiment again, and 
the question became: Here you are again, so 
what can be done?!.

I think that this session will be richer after 
the increase in participation from foreign 
artists, after the world began to recover 
relatively from the Corona pandemic.

I have no doubt that this richness is new 
evidence of the value of the symposium as 
an international event, which provides a 
qualitative addition to the fine movement, 
where artists of different generations are keen 
to participate, hoping for a new experience. 
What we need more than anything else is: The 
Dialogue

I think that the Luxor International Painting 
Symposium achieves this goal with distinction, 
with the facilities provided by the Ministry of 
Culture.

Sayed Mahmoud,
Journalist

For the second time.. we bet on the dialogue
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هاجس  إىل  حتولت  وقد  املدين�ة  جيد  الفنان  جتربة  يف  املتأمل   
وعالقات  بمشاهد  لوحاته  حتفل  حيث  كمصور،  له  كبري 
أحيانا  وتظهر  دائمة   حركة  حالة  يف  أبطال  بني  تفاعلية 

كمتاهة  ال حدود لها .
يعطي  الذي  التسجيلي  الطابع  سيطرة  من  الرغم  وعلى 
الطابع  هذا  أن  إال  خاص،  بشكل  السكندري  للمكان  البطولة 
عن  ناجتة  حيوية   من  اللوحات  به  تتسم  ما  بفضل  يرتاجع 
عناصرغري  وجود  بسبب  وكذلك   الداخلية،  احلركة  طغيان 

مألوفة  تفاىجء امللتقي عند قراءة اللوحة .
على  التامة  السيطرة  يف  خرباته  بفضل  الفنان  ينجح   
التصاميم  من  مختلفة  أشكال  واستعمال  اللوحة  أبعاد 
املسطحات،  مع  املحسوب  التعامل  عن  فضال  والتكوين�ات، 
على  تقوم  ممزية   " لوني�ة  "بالتة  امتالك  جانب  إىل  هذا  كل 
يصعب  بمهارة  خيضعها  والسطوع  الصخب  من  درجات 

تفاديها.
 ويعكس إنت�اجه انتقاالت محسوبة بدقة الفتة، فالبورتيهات  
اليت أنتجها  تب�دو مساحة الكتشاف امكاني�ات التآلف اللوين، 
الصيادين  قرى  تصور  اليت  "رشيد"  مجموعة  تتيح  حني  يف 
على  اسطوري  طابع  الضفاء  فرصة  اليومية  احلياة  ومجال 

املوضوعات .

وتكشف مجموعاته حول العزلة فهما عميقا ألسئلة الوجود 
ومفارقات البقاء وفيها كذلك جتاوز ملعىن " املحاكاة" 

ملتقى  يف  مشاركته  خالل  الفنان   قدمهما  اللذان  والعمالن   
باالقصر  الغريب  الرب  يف  "ممنون"  تمثاال  وىح  من  األقصر 
أحد  األوىل  اللوحة  ىف    ،Paradox املفارقة  بمعىن  شغفا 
قبعة  يرتدي  أجنيب  ساحئ  امامة   يقف  "ممنون"  تمثاىل 
ملعاينت�ه،   الساحئ  لوجه  ينظر  من  وكأنه  التمثال  ويب�دو  حمراء 
واملفارقة مصدرها الرغبة يف خلق تعبري يب�دو أنه يقول شيئني 
تنتج  أحياًنا  ذلك.«  مع  صحيًحا  يكون  قد  لكنه  متعارضني، 
، وأحياًنا  املفارقة عن صياغة ملتبسة بشكٍل متعمٍد أو َعَريضٍّ
ه بسهولٍة  ًة عن جدٍل حقيقيٍّ ال يمكن حلُّ املفارقة معربرِّ تكون 

وأهم ما يف املفارقة عنصر "الرباءة".
الفرعوني�ة  اجلداريات  مع  الفنان  تفاعل  الثاني�ة  تظهراللوحة 
املصري  الفنان  خلدها  اليت  القرابني  موائد  طيور  وبالتحديد 
معبد  جداريات  خاصة  اجلداريات  من  العديد  يف  القديم 
يف  الطائر  أن  املفارقة  لهذه  ويكرس  أيضا  يثري  ما  لكن  دندرة  

حالة سكون أكرث منها حالة حركة
 وعلى صعيد تقين أجنز سنب�ل اللوحتني بتقني�ة السكني الىت 
حلظتني  بني  احلوار  حالة  إلبراز  لوني�ة  طبقة  من  أكرث  تربز  
زمنيتني، وكذلك تعامل مع مجموعة لوني�ة محدودة متوافقة 

تظهر تمزيه كملون ذو حساسية فائقة .

أحمد سـنبل  
مصر
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حسام صقر  
مصر

 يستن�د الفنان على خربة كبرية  تصل لنحو 40 عاما من العمل 
خبامات مختلفة دفعت جتاربه حنو آفاق تتسم بزنعة واضحة 

من التجريب  .
 احرتف الفنان منذ الثمانيني�ات  وعرب سنوات من العمل زاوج 
بكلية  أستاذا  يعمل  حيث  األكادييم  واخلط  الفين  اخلط  بني 

الرتبي�ة الفني�ة .
كبرية  خربات  المتالك  قادته  الشخصية  ظروفه  أن  واألهم 
العالم ما  السفر والعيش  يف مدن كثرية داخل قارات  بفضل 
أقرب  جعله  ما  الالتيني�ة  وأمريكا  وآسيا  وأوروبا  أفريقيا  بني 
ملواطن عاليم يسقط من شخوصه املالمح الدالة على هوية 
معين�ة ، ألن الفنان منحاز ل" املواطنة العاملية " ويعرب عنها 
أو هوية  أية عالمات دالة على لون  برسم مالمح مجردة من 

أو نوع .
انشغل الفنان يف فرتة من فرتات عمله  باستخدام تكنولوجيا 
اخلامات  وتركت أثرها على جتربت�ه إال أنه يب�دو دائما مرتبطة 
اليت  التعبريية  احلالة  واستثمار   " الشكل   " لفكرة  بالذهاب 

تنقل هواجسه وتساؤالته الوجودية .
بني  التضافر  مرحلة  الفنان  يسميها  مرحلة  ايضا  وهناك 
سؤال  بوصفه  الرسم  حنو  أكرث  ميل  وفيها  واملساحات  اخلط 
الطاقات  واكتشاف  اللعب  وسائل  من  ووسيلة  التقني�ة 

للفنان  األجتماعي  الدور  يف  للنظر  ميل  مع  محدودة  الال 
املدرسة  طرحتها  اليت  االلزتام  فكرة  قلب  يف  ومسؤلياته 
الواقعية لكن مع مسحة معاصرة حتررها من فكرة االنعكاس 
عنه  حتدث  الذي  التعبريي  الفضاء  يف  تبقيه  حبيث  املباشر 
روجيه جارودي عند حتليل لوحات بيكاسو يف كتابه " واقعية 
بال ضفاف "  فقد انتقل بعدها مباشرة حنو النظر اىل الصمت 
يف مساحة اللوحة ك"لغة تعبريية " قادته بعدها اىل نزعات 
 " معرضه  يف  كما  الفانت�ازيا  أفق  إىل  باللوحة  تقفز  غرائبي�ة 
نزعات غرائبي�ة " ورغم تب�دل العناصر والتقني�ات بقى سعي 
أغلب  ويف   ، اللوحة  داخل  كلها  املساحة  مع  للتعامل  الفنان 
البالغ  الشغف  على  التأكيد  و  للخط   البطولة  منح  االحوال  
ينتجه  وما  اللون  شفافية  دالالت  على  واالعتماد   ، بالرسم  

انطباعات. من 
رمزية   على  الفنان  اشتغل  للملتقى  املقدم  االنت�اج  ويف 
حالة  يف  وجتلت  القديمة   املصرية  احلضارة  يف  السمك 
غريب�ا  يب�دو  حبيث   ، اللوحة  خارج  كانت  نظرتها  لكن  بطولة 
وجود  النظر  ويلفت  اخلط  هذا  يتبىن  ان  أكادييم  فنان  على 
لوحاته   يف  متكررة  موتبفة  وهي  اللوحة  يف  معين�ة  )هاالت( 
وال  مائي�ة  فهي  االلوان   ،أما  ذاته   الكائن  قداسة  لتأكيد  ربما 
يوجد حتضري للسطح حتت تأثري الرغبة يف االجناز حتت ضغط 
الوقت وتبقي اخلطوط هي السمة املمزية للوحاته إىل جانب 

االحرتاف يف تسطيح اللوحات.
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دعاء حاتم  
مصر

تملك الفنانة رصيدا فني�ا متنوعا من األعمال اليت يلعب فيه  
الضوء دور البطولة .

خالل  فني�ة   مدرسة  من  أكرث  بني  انتقالها  من  الرغم  وعلى 
للضوء  مركزية  مكانة  على  حافظت  أنها  إال  التعلم  مراحل 
هؤالء  لتجارب  أصداء  لوحاتها   يف  ترددت  وقد   ، أعمالها  يف 
املرحلة  الفنانة  بلغت  أن  إىل  كبري  حد  اىل  الكبار  املعلمني 
املوضوعات  إزاء  خاصة  لوني�ة  حساسية  عن  فيها  تعرب  اليت 

املعاجلة. وأساليب 
غالبا ما تلعب النساء الدور الرئيس يف لوحاتها ، حبكم نزعتها 
يف  رجل  ظهور  النادر  من  يب�دو  حبيث   ، احلاملة  الرومانسية 

أعمالها وان ظهر ال يكون ظهورا فاعال أو مهيمنا .
الرائد  الفنان  بطريقة  الفنانة  تأثرت  البدايات  مرحلة  يف 
إىل   ، اللوحة  يف  الضوء  مصدر  مع  التعامل  يف  سليمان  حسن 
جانب ضبط وقفات " املوديل " ويف  تلك املرحلة أيضا كانت 
رئيسية  بصورة  التكوين  بمفردات  واضحة  عناية  هناك 
مطرزة  أو  اخللفيات  من  أحيانا  تطل  اليت  الزخارف  وصياغة 

على مالبس بطالت اللوحات بدرجة من االناقة الالفتة .
يلح  التأثري  راح  النجدي   عمر  الفنان  مع  الفنانة   عمل  وعند 
يف اجتاه التشبع البالغ بااللوان قوية احلضور، فاللون االحمر 

لدى النجدي قوي ومغمور بالضوء ويتجلى يف أقىص درجات 
السطوع  . 

 يف املرحلة اليت تسميها الفنانة مرحلة ما بعد منتصف العمر 
بالتة  إىل  واللجوء  واضحة  تأثريية   بلمسات  العمل  عاودت   ،
باستعمال  قامت  و  الرومانسية  لزنعاتها  استجابة  أكرث  لوني�ة 
ال "سوفت باستي�ل" وحملت لوحاتها األخرية طاقة تعبريية 
االنشغال  عرب  واضح  جداري  حس  جانب  إىل  متوهجة 
التوال   على  اللون  "سمك"   على  التأكيد  فضال   بالتصميم  
وأصبحت ضربات الفرشاة أكرث انطالقا  ، فضال عن السعي 
مع  البشري  الكائن  لتفاعالت  الصراعية  الطبيعة  البراز 
الطبيعة ما قاد لوحاتها اىل فضاء جتريدي اىل حد كبري يراهن 

على الطاقة الوجداني�ة أكرث من أي يشء آخر .
اىل  اقرب  جيعلها  الذي  والتن�اغم  بالرقة  االعمال  وتفيض   
الرهان  هذا  عن  امللتقى  داخل  انت�اجها  يعرب  و  همس"  "حالة 
من  حلدائق  تأثريية  لتشكيالت  اقرب  كانت   حيث  بوضوح 
اىل  أقرب  السطوح  شديدة  لوني�ة  بالتة  تستعمل  الزهور 
من  تأثريات  واخللفيات  اللوحة  عمق  ويف  املتوهجة  االلوان 
حالة  يف  الغريب   الرب  من  عالمات  أطلت  حيث  املكان  بيئ�ة 

غروب . 
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رانيا فؤاد  
مصر

تب�دو أعمال الفنانة من بني أكرث األعمال انتماء للفن املعاصر، 
متغري  فين  مشهد  من  جزءا  تكون  بأن  انشغالها  تعكس  وهي 
استثمار  حياول  متنوع  انت�اج  لديها  فإن  لذلك    ، باستمرار 
والفوتوغرافيا  الفن  بني  الزتاوج  أتاحها  اليت  االمكاني�ات 

وفنون الفيديو أرت .
ومن خالل تتبع أعمالها الحظت أن لدى الفنانة ولع بالعمل 
خبامة متحفية ويف نفس الوقت التعبري عن موضوع وتقني�ات 
استعمال  على  اصرارا  مثال  هناك  أن  إذ  املعاصرة.  يف  غاية 
للصورة  التحريك  اطار  يف  تقني�ا  واستغاللها  الزيتي�ة  االلوان 

على أسطح مختلفة . 
الناقد  يسميه  الذي  االطار  يف  يقع  ال  الفنانة  يشغل  ما  و 
فوتوغرافية  مرآوية  "حركة  احلميد  عبد  شاكر  الكبري  الراحل 
بعملية  تقوم  بل   تراه  لما  والراصد  املسجل  هي  فيها  "تكون 
أو  احلركة  خالل  من  وجتسيده  الفين  العمل  ملوضوع  التقاط 

اللعب بالبدائل بني الشكل والتعبري.
ومن املثري لالنتب�اه يف جتربة الفنانة تأثرها البالغ بالفن الياباين 
اكرث  يثري  ما  لكن  هناك  ودراسة  اقامة  فرتة  عن  تأثرناجت  وهو 
من اي يشء آخر هو مركزية "مفهوم الشاشة " يف هذا النوع 
تقوم  حيث  األسقاطي   اخليال  من  بنوع  وتشبعه  الفن  من 
كذلك  االسقاط  هذا  ويرتبط  زجايج  سطح  على  بالتحريك  
االستعداد  حالة  بها  ويقصد  الذهني�ة  بالوجهة  يسىم  بما 

على  نكون  أي   ، لنا  املناسب  االسقاط  نب�دأ  ألن  والتهيؤ 
التوقع البصري  استعداد لتقي الصور الشبحية حيث يلعب 
على  تقوم  اليت  االعمال   هذه  مع  التعامل  يف  الرئييس  الدور 
فكرة املنظور اخلطي حيث اخللفية ترتاجع واالمامية تنطلق 
أو العكس والفن الياباين والصيين كذلك يلجأ إىل قوة التعبري 
هذا  ويف  حضورهما   وليس  واحلرب  الفرشاة  غياب  خالل  من 
عالقات  تأمل  اىل  باالضافة  للفراغ   رئييس  دور  هناك  الفن 

بني الصوت واملعىن  . 
ويف أعمال الفنانة هناك تأثري قوي للمكان االفرتايض على حنو 
عندما  أرنهايم  رودلف  االلماين  النفس  عالم  رصده  بما  يذكر 
فهم  محاولة  عن  وحتدث  البصري  بالتفكري  اخليال  ربط 
الشكل  هذا  وتمثي�ل  والشكل   الصورة  لغة  خالل  من  العالم 
وتراهن  أكرث.   أو  بعدين  ذي  مستو  سطح  على  رؤيت�ه  أو 
جانب   إىل   ، األفرتايض   املكان  جدوى  على  بالتحديد  الفنانة 
العمل على أنواع من  التفاعالت التن�اصية والرغبة يف حتويل 
اعتمدت  اليت   " هايكو   " مجموعة  يف  كما  صور  إىل  اللوحات 
بالتعبري  للوصول  الياباين  الشعرية  الكتابة  تقاليد  على 
امللتقى  خالل  انت�اجها   ويف  التكثيف   درجات  القىص  اللغوي 
القديم،  وقدمت  الفنانة على فكرة اخللود ىف املصري  لعبت 
اللوني�ة  الدرجة  وهي  رمادية،   مومياوات  يظهران  عملني 

األثرية لديها  حيث الرهان دوما على انسيابي�ة اللون.
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صبيح كلش  
العراق

العرايق  التشكيل  جتارب  أبرز  من  واحدة  الفنان  جتربة  تعد 
فضال  متعددة  اكاديمية  خربات  يمتلك  فصاحبها   ، املعاصر 
العيش والدراسة ما بني فرنسا وليبي�ا واالردن  عن جتارب يف 

وسلطنة عمان اليت استقر فيها قبل عدة سنوات 
السبعيني�ات  جيل  لتجارب  دال  نموذج  التجربة  وتعطي 
االلزتام  مسألة  لفرتة  طغت  حيث  العراقيني  الفنانني  من 
أعمالهم   يف  وجتلت  الفين  انت�اجهم  على  القومية  بالقضايا 
االوضاع  تطورات  ومع  فلسطني  قضية  رأسها  على  قضايا 
القومية  اخليب�ات  عن  التعبري  عبء  الفن  حتمل  العراق  يف 
لبي�ان  أقرب  الفنانني  أغلب  لوحات  وأصبحت  املتواصلة  
احلالة العراقية وربما كانت مدونات تسجل احلزن العرايق.                                       
الداكنة  االلوان  اىل  اللجوء  هو  الغالب  الفنان  خيار  وكان 
املقام  فن  يف  أرثه  مع  وتفاعال  الفجيعة   طابع  على  للتدليل 
اىل  انتقاله  سنوات  ان  إال   ، احلزن  عليه  يغلب  الذي  العرايق 
أكرث  الطبيعة  على  اللوحة  انفتاح  يف  ساهمت  عمان  سلطنة 
مع  التأثريي  احلس  حنو  تنحو  وبدت  آخر  موضوع  اي  من 
الزخارف وحلول  بعض امليل حنو فن احلروفية  والرتكزي على 
حالة  تعكس  تعبريية  صياغات  تقديم  جانب  إىل  التصميم 
اللجوء  حيث  العراق  ب"نوستاجليا"  وتفيض  احلنني 
اىل  تنتيم  وعالمات  ورموز  موتيفات  استدعاء  اىل  باستمرار 
والعربي�ة  والسومرية  االشورية  بمكوناتها  العراقية  الذاكرة 
عمل  وهي  بوضوح  املعىن  هذا   ) الثكلى  األم   ( لوحته  وجتسد 
وتظهر  اليوم  السومرية  العراقية  االم  مأساة  جيسد  تعبريي 

من  له  بما  االخضر  اللون  باستعمال  حزن  بعباءة  مغطأة 
دالالت شعبي�ة 

ومن بني أبرز لوحاته لوحة " خلف اجلدار " وكذلك اخلروج 
اقرب  وهي  اجلوع   وملحمة   ) حروفية  لوحة   ( اجلنة  من 
مع  التعامل  صعيد  وعلى  اجلمال.  بالغة  تشكيلية  لسردية 
اللون يب�دو الفنان كملون  بارز باألساس وتربز لوحاته قدرات 
عالية  بكفاءة  واداراته  بااللوان  التحضري  سرعة  على  فريدة 
يف    ، للعمل  حاكمة  ايقاعية  منظومة  اىل  اللون  يتحول  حيث 
اللوحة  املتجهة حنو مركز  تأكيد حضور اخلطوط احلادة  ظل 
بالعالمات  لوحاته  البانورامية.وتفيض  أبعادها  إىل  لتشري 
العالم  جهامة  احالة  يف  جتتهد  اليت  البصرية  واملوتبفات 
اىل  به  واالنتقال  تصويره  حنو  اللوحة  تسعى  الذي  الواقعي 
آفاق أكرث اسطورية وعلى تماس مع مالمح عوالم سوريالية.

بعملني   الفنان  شارك  األقصر  بملتقى  تواجده  وخالل 
يصوران  تالىق رموز للحضارة املصرية باحلضارة السومرية،  
على  والتفكري  الرموز  استعمار  يف  كفاءته  العمالن  ويعكسن 
حلول  وتقديم  بالتصميم  االعتن�اء  حيث  الفت  جداري  حنو 
ىف  الهول  أبو  صور  حيث   ، الهندسية  التعبريية  اىل  أقرب 
الهرىم  الشكل  يربطهما  املجنح  األسد  مع  بصرية  مواجهة 
الكتابات  من  مستوحاة  نصوص  بهما  وحييط  الهندىس، 
لشغفه  استكماال  واملسمارية  الهريورغليفية  التصويرية 

باحلروف. بالتشكيل 
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عوض أبو صالح  
السودان

درجة  على  وتنطوي  التجريد  فضاء  اىل  الفنان  أعمال  تنتيم 
ودالالت  رموز  من  حتمله  ما  بفضل  الشاعرية  من  عالية 

تسحبه  للرتاث السوداين.
رملية  منحوتات  وكأنها  لوحاته  يف  املرواغة  األجساد  وتب�دو 
على الصخر ، إال أن هذا  الشعور يتب�دد بفضل ما تملكه هذه 
التاليش،  حنو  سعيها  جانب   اىل  مريئ،  ال  حضور  من  االجساد 

حيث ال توجد خطوط حتد من حجم حضورها .
تنطوي  حيث   ، اللون  لتقني�ة  صالح   أبو  لوحات  يف  البطولة 
الفنان  لوني�ه ما يشري اىل كفاءة  اللوحات على أكرث من طبقة 
يف  اللون  أدوار  لتعدد  وفهمه  االسطح  حتضري  عملية  خالل 
 ، واضحة   بقوة  الفراشة   ضربات  يستعمل  حيث  اللوحة 
بالقوة  تتسم  الفنان  منها  ينطلق  اليت  اللوني�ة  البالتة  أن  كما 
وصوال  الباردة  االلوان  من  اإلنسيابي�ة  واالنتقاالت  والتنوع 
اللون  حرجة  وتعوض   ، واحلرارة  التوهج  درجات  ألقىص 
أكرث  للون  مساحات  اللوحات  يف  يظهر  فما   ، اخلطوط  غياب 
وينظر  اللوين   الصراع  بهذا  اللوحة  وحتتفي  آخر  يشء  من 

قادر  اللوحة  يف  فاعل  عنصر  بوصفه   " اللون   " اىل  الفنان 
كذلك على االحياء باملعاين الرمزية  اليت ينطوي عليها .   

العناصر  مختلف  بني  التآلف  من  عالية  درجة  وهناك   
الكتل  من  أو  واقعية  مرجعية  من  جاءت  سواء  اللوحة   داخل 
عناية  مع  اللوني�ة،  الضربات  كونتها  اليت  املليئ�ة  واألشكال 
للوحة  داخلية  حركة  عن  كاشفة  بطريقة  باألسطح  بالغة 
ويف   . ذاتها    يف  غاية  تب�دو  أنها  لدرجة  االيقاع  مع  منسجة 
بتمديد  الفنان  قام  األقصر  ملتقى  خالل  املقدمني   العملني 
جسد بشكل أفقي أقرب ما يكون اىل وضعية التابوت املصري 
يف  شخوصه  الفنان  وضع  التابوت  وضعية  وحتت  القديم 
ككتل  رسوخها  تأكيد  مع  مريئ   الال  الفضاء  داخل  سباحة 
القديمة  املصرية  االقنعة  باستعمال  احياء  وأعطى  تعبريية 
اجللوس  وضعية  يف  ظهرت  اليت  لوحته   شخوص  أحد  لوجه 
الشبيهة بأوضاع تمثايل ممنون   وصاغ هذا العالم يف صياغة 
وااللوان  الرمادية  بني  الصراع  وقودها  تعبريية   جتريدية 

احلارة واملذهبة  .
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فارس أحمد  
مصر

لنحو  تمتد  عريضة  جتربة  وخلفه  األقصر  اىل  الفنان  جاء   
أربعني عاما من العمل بغرض تأكيد الهوية القومية ألعماله.

العناصر  توظيف  بإعادة  االنشغال  املتنوعة  جتاربه  وتعكس  
فني�ة  تكوين�ات  يف  املتعددة  الرتاثي�ة  اخلامات  واستعمال 

فريدة . 
حافل  وهويح  بالقلعة  اجلديدة  احللمية  ىح  ىف  الفنان  ولد   
ولذلك  والعثماني�ة  واململوكية  الفاطمية  العمارة  بعناصر 
استلهامات  ىف  االساىس  املصدر  هي  البيئي�ة  التأثريات  كانت  
القديمة  القاهرة  مناظر  برسم  بدأها  اليت  العماله  الفنان 
الزجاجية  ونوافذها  العتيقة  الضخمة  وأبوابها  ومشربي�اتها 

امللونة .
يف   وجنح  الشعيب  بطابعها  البداية  منذ  الفنان  أعمال  تمتعت 
عرب   ، الشديدة  مصريتها  على  رحلته  امتداد  على  احلفاظ 
موضوع  وأبرزها  البيئ�ة  هذه  قلب  من  موضوعات  استدعاء 
املولد الشعيب  الذي أتاح له استخدام "بالته لوني�ة " شديدة 

البهجة تعكس األجواء الشعبي�ة املصرية.
وخالل أعماله استفاد  الفنان من بعض الطقوسها  الشعبي�ة 
معظم  على  طغى  كرنفايل  لفضاء  حتولت  اليت  الغرائبي�ة 
اليت  الريليف"  أعمال"  من  الكثري  الفنان  اجنز  حيث  أعماله 
يمزتج فيها فن النحت وفن التصوير وفن احلفر يف  تكوين�ات 
بني  اجلمع  يف  الصعبة  املعادلة  حتقق  مدهشة   جمالية 

مفهوم  بشأن  راسخ  سؤال  عن  واالجابة  واملعاصرة   األصالة 
الهوية اجلمالية .

خبربة  متقدم  وعي  عن  لألسطح  الفنان  معاجلات  وتكشف   
)الزجاج  املتعددة  اخلامات  مع  العالقة  وطبيعة  التحضري 
واخلشب وااللواح املعدني�ة من الصاج ( اليت تنتقل من أداة 

إىل مفهوم يدعم رؤيت�ه للعالم .
على  تنطوي  مدهشة  جداريات  الفنان  قدم  أخرى  أعمال  يف   
يطغى  ولذلك  للفن  االجتماعية  بالوظيفة  مطلق  ايمان 
واضح  تآلف  خلق  يف  جناح  مع  التعبريي  احلس  دائما  عليها 
املدارس  بني  الفوارق  محو  عن  فضال  العناصر  مختلف  بني 
برموز  احتفاظه  من  الرغم  على  املختلفة  الفني�ة  واالجتاهات 

وعالمات دالة على منطلقاته وثيقة الصلة بالهوية .
تؤكدان  لوحتني  على  الفنان  اشتغل  بامللتقى  وجوده  خالل 
االقصر  معبد  فأظهر   ، خرباته  عرب  املتأصل  الفين  مساره 
ختدم  لرتاكمات   أقرب  وهي  املتعددة   املعمارية  طبقاته  يف 
مصادر  وتنوع  الرتاكمية  الهوية  معين  عن  الفنان  تصورات 
اليت  والرموز  العالمات  على  اشتغل  لذلك  املصري  الرتاث 
الفكرة،وقام بتوظيفها يف صورة  تعطي إحاالت مباشرة لهذه 
للملوك  واضح  حضور  جند  حيث  اجلدارية  للنقوش  أقرب 
الفراعنة وإشارة رمزية  للرتاث املسييح ممثال يف دقلديانوس 

وحولة الطيور فوق مسجد "ابو حجاج".
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فاسيليـس جاالنيــس
اليونان

خالل  ومن  رئييس   الهام  كمصدر  الطبيعة  اىل  الفنان   ينظر 
جدير  هو  ومما   ، املستقبل  عن  يعرب   - يقول  كما   - الطبيعة 
ان  متوقعا  مزدوجة   نظرة  الطبيعة  اىل  ينظر  أنه  باألهتمام 

تقوم بالثورة على الناس.
والكثري منها يمكن تأمله يف ضوء االنتماء حلركة )الفن البييئ 
السيايس  والسياق  البيئي�ة  القضايا  على  تقليدًيا  تركز  اليت   )
ينجذب  لكنه   ، بالبيئ�ة  املحيط  االجتماعي  أو  التارييخ  أو 
اطار  يف    ، األرض  فن  ب  يعرف  بات  لما  واضحة  بصورة  
تن�اميا  األخرية  السنوات  شهدت  حيث   " املفاهييم  "الفن 

لفن "االستدامة" ، املعروف أيًضا باسم "الفن األخضر". 
يف الكثري من أعماله اليت أجنزها يف البدايات  جلوء حنو األعمال 
االجهزة  بقايا  من  مكونات  يضع  حيث   ، الكبرية  الرتكيبي�ة  
بشكل  تستعمل  ألوان   بالتة  لديه  توجد   ال  كما   ، واملركبات  
البطولة  منح  مع  االسود  للون  دائما   الغلبة  لكن  مستمر 

حلركة اخلط ، حيث ال يفصل التصوير عن الرتكيب 
وال   واحلوائط  اجلدران  على  مباشر  بشكل  الفنان  يعمل  
يف  يعرب  التقني�ة  هذه  وبفضل  املسطح  عن  أبدا  الرسم  يفصل 

العمل  يف  )كما  ونقدي  سيايس  اجتماعي  خطاب  عن  أعماله 
لفنون  أقرب  وتب�دو   ) اليونان  يف  المالية  االزمة  عن  املعرب 

اجلرافييت أو "فن احلدث "
ويمكن القول أيضا بأن لديه ولع العمل من األماكن املهجورة 
اجماال  الفنان  ويعتمد  فيها  الفراغ  وضعية  تأمل  واعادة 
وضع  حتاول  اعماله  من  ،فالكثري  ايديولويج  مثري  وجود  على 
احلدود بني ماهو حقيقي وما هو غري حقيقي اىل جانب تن�اول 
أثر التكنولوجيا على العالقات االجتماعية بني األفراد ، ففي 
احرتاقا  للموت  كرمز  الفنييق  طائر  يصور  أعمال  من  واحدة 
املحيطة  والبيئ�ة  االنسان  بني  الصارخ  التن�اقض  ظل  يف 
اللوحة  موقع  أساسا   مرتبط  اعماله  تطرحه  الذي  والسؤال 
يف ظل امليل حنو التجهزي؟ يرى الفنان ان اللوحة هي األساس 
لكن التجهزي طريقة سهلة للتعبري عرب العمل على استحضار 

عناصر طبيعية حىت داخل اجلالريي .  
الفنان لوحتني تفاعل  نفذ  خالل مشاركته يف ملتقى األقصر 
فيهما مع ثراء الطبيعة يف املكان حيث جتلت  النب�اتات وأوراق 
النخيل وأظهر بوضوح كثافة الضوء وجتلت االوراق النب�اتي�ة 

كجذور وبدت يف تكوين�اتها اىل جتسيد ألجساد بشرية .
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كريم حلمي  
مصر

رؤيت�ه  حول  املثرية  التساؤالت  من  بالكثري  الفنان  جتربة  حتفل 
للعالم واملضمون الفكري الذي يقف خلفها ، ووفقا لما أكده  
املرحلة  رئيسيتني،  ملرحلتني  تنقسم  جتربت�ه  فإن  الفنان، 
جسدها  اليت  لوحاتها  ويف    2014-  2010 عايم  بني  األوىل 
مشروع معرضه )بقايا كائن�ات / جالريي مصر2015( ال يوجد 
الفنان  فضل  ،حيث  اإلطالق  على  البشري  للشكل  حضور 
تأكيد  من  أكرث  احلياتي�ة  املمارسات  يف  البشر  أثر  على  الرتكزي 
وانعكاساته  األثر  هذا  جتليات  أكرثيف  وفكر  الفاعل  وجودهم 
للعناصر  البطولة  وأعطى  ظالل  من  خلفه  وما  املكان  يف 
واضح  ميل  هناك  كان  كما   ، آخر  يشء  أي  من  أكرث  واألدوات 
الشكل  يظهر  أن  أحيانا  وحيدث  املكان  يف  حلول  عن  للبحث 
يف  املكتملة  غري  األطراف  إبراز  عرب  مرتددة  بطريقة  اإلنساين 

حركة اليدين أو األقدام .
اللون  رمادية  األعمال،  هذه  تسود  الىت  الزيتي�ة  واأللوان   

اللوني�ة. تشوبها بعض الومضات 
واستمرت   2015 العام  عقب  جاءت   فقد  الثاني�ة  املرحلة  أما 
وإبراز  اإلنساين  للشكل  واضح  حضور  ففيها   2021 إىل 
للمشاهد  تنقل  اليت  السردية  اللوحات  يف  للعناصرالتعبريية 
الشعور حباجة الذات  ملقاومة اغرتابها .،إذ أن كافة استجابات 

الشكل اإلنساين تب�دو سبي�ة تماما 
ادراكها  يمكن  اليت  املعاين  أكرث  هو  اإلغرتاب  معىن  ولعل 
بتعدد  املصطلح  دالالت  تعدد  ،ورغم  حليم   لوحات  يف 
أنور  الدكتور  يقول  –كما  يظل  فيها  يستخدم  اليت  املجاالت 
الوجود  أن  هو  األول  أساسيني:  بملمحني  محتفظا   - مغيث 

يكون  أن  ينبغى  كان  لما  أو  اإلنسان  لطبيعة  مخالف  الفعلى 
مشكلة.  هناك  بأن  الوعى  غياب  هو  الثاىن  امللمح  عليه. 
كشرط  االغرتاب  سارتر  بول  جان  الفيلسوف  ويتن�اول 
للوجود الفردى، حيث أن الذات أو األنا حيددها دائمًا نظرات 
اآلخرين وتصرفاتهم أكرث مما حتددها تصورات الفرد نفسه. 
فرانكفورت   مدرسة  عنه  حتدثت  االغرتاب  من  نوع  وهناك 
اإلنسان  لعالقة  دقيقًا  وصفًا  يقدم  االغرتاب  أن   تأكيدها  يف 
واإلعجاب  التقديس  موقف  منها  يقف  حيث  بالتكنولوجيا، 

ويرى فيها احلل لكل مشكالته ىف حني أنها هى مصدرها. 
اليت يعمل  املرحلة اجلديدة  وما تقوله لوحات كريم حليم يف 
اجلوهرية  خصائصه  عن  ختلى  االنسان  ان  هو  حاليا  عليها 
ذاته،  اسرتداد  عليه  عنه.وبالتايل  غريب�ة  أشياء  يف  ليضعها 
واالكتمال بالتواصل مع اآلخرين فاألطراف اليت كانت تظهر 
برتدد وخجل يف املرحلة األوىل تميض يف سبيلها إىل االكتمال .

ب"  وصفه  يمكن  بما  الفنان  جتربة  تتسم  عامة  بصورة 
والتحرر  معاصر  حس  على  واالستن�اد   " اإلسلوبي�ة  األناقة 

من احللول الشكلية .
األول    ، التواصل  انقطاع  حلالة  تأكيدا  عملني  الفنان  قدم 
يصور امراة بدون أطراف ، واىل جوارها كريس فارغ ، وحولها 
الثاني�ة   اللوحة  أما   ، الصامتة  الطبيعية  عناصر  من  مفردات 

فهي تصور رجل مبتور أيضا 
ينتظر آخر يف "املوعد " الذي أراده الفنان عنوانا للوحته .
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كمال أبو حالوة  
أالردن

ينتج الفنان بغزارة مدهشة ويتوزع انت�اجه الفين بني مدارس 
او  اطار  يف  االنت�اج  هذا  حصر  معها  يصعب  لدرجة  عدة  فني�ة 

احلديث عن مالمح ثابت�ة حتكم زوايا النظر إليه
حركة  على تشكيل  تقوم  اللوحات  اغلب  ان  من  الرغم  وعلى 
التعبريية   الهواجس  ايصال  على  وتعمل  البشرية  االجساد 
الرغبة  حيث  الشارع  فن  إىل  بعضها  ينتيم  اآلخر  بعضها  فإن 

يف التعبري املباشر عن موقف أو قضية 
والفن  اجلرافييت  فن  مالمح  من  الكثري  أعماله  يف  وتشيع 
ومن  الناس  مع  التضامن  يف  تورط  هو  الفنان  رؤية  حبسب 
جيري  مما  موقف  عن  تعرب  لوحاته  من  الكثري  جتد  أن  السهل 
النساء   اضطهاد  او  الشرعية  غري  الهجرة  قضايا  أو  سوريا  يف 
فيها  تعبريية   مدونات  إىل  تكون  ما  أقرب  أعماله  فأغلب 

الكثري من روح وسماته الشخصية .
 والسمة الرئيسية يف انت�اج الفنان الشغف بلعبة اعادة تدوير 
يف  احلدايث  بعد  ما  البعد  تعزز  السمة  وهذه  املهملة  املخلفات 
عمال  فيها  وانطوى”نفذ   “حبر  بعنوان  جتربة   ومنها  جتاربه 
إعادة  بعد  أكريليك   وألوان  نفايات  بمواد  مجسما  تركيبي�ا 
الربلماني�ة،  لالنتخابات  الشوارع  إعالنات  مخلفات  تدوير 
شخصيت�ه  من  اخر  جانب  وهذا  يوفق  ولم  خاضها  اليت 
حتويل  كيفية  اىل  ونوه  الشخيص  البعد  جتاوز  لكنه  التهكمية 
النفايات اىل أعمال فني�ة تعزز من قيمتها كخامات مؤهلة أو 

وسائط تعبريية معطلة.

رسم  يف  جتربة  كذلك  اكتماال  وأكرث  الفنان  جتارب  أبرز  ومن   
الوجوه ) البورتريه ( واغلبها وجوه مستطيلة تتجاوز االطار 
الذاكرة  يف  محفورة  ،فهي  خارجه   حضورها  ليمتد  وخترتقه 
الذي  الزمن  مقاومة  على  قدرتها  لتأكيد  منها  تستدعى  او 
من   بنمط  الوجوه  تلك  تتجلى  أن  أحيانا  ,حيدث  كأطار  يب�دو 
واستثمار  االخزتال  يف  الفنان  رغبة  تعكس  اليت  التشوهات  
الغالب  يف  تدل  ال  الوجوه  تلك  ألن   ، فقط  االحيائي�ة  دالالتها 
التغييب املقصود  على حضور ألشخاص معروفيني الن هذا 

للمالمح يساعد الفنان يف تمرير شفراته واملغامرة أكرث 
 ) جلست   ( معرضه  جتربة  الفنان  مجموعات  أنضج  ومن   
التورط  دون  التعبريية  احلاالت  ايصال  على  بالكامل  وتقوم 
ألن  التشرييح   البعد  تراعي  اليت  املدرسية  التكوين�ات  يف 
والوجوه  االجساد  تشظي  هو  متابعته  يف  الفنان  يرغب  ما 

وجريانها يف حالة سرمدية .
يف  جرأته  عكستا  لوحتني،  قدم  بامللتقى  مشاركته  وخالل 
احلالة  على  اصراره  وتأكيد  التصويرى   السطح  مع  التعامل 

التعبريية  وعدم جتاوزها 
استمرارا  اللوني�ة  معاجلاته  على  الرمادية  األلوان  وغلبت   
القواعد  من  املتحررة  الضبابي�ة   برؤاه  املعتاد  لشعفه 

األكاديمية وقواعد املنظور. 
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ماهر جرجس  
مصر

على الرغم من أصالة جتربة الفنان إال أنها عانت من تغييب 
قدمه  الذي  العرض  خالل  اإلنطباع  هذا  وتأكد  متعمد. 
ويف   ، والتنوع  بالرثاء  تتسم  فني�ة  جتربة  عن  وكشف  الفنان 
الفنانني  غالبي�ة  معرفة  عدم  الالفت  من  كان  الوقت  نفس 

املصريني املشاركني بهذه التجربة ومالمحها .
خترج الفنان يف العام 1973 وتتلمذ على يد فناين االسكندرية 
ومصطفي  العدوي  وسعيد  الكريم  عبد  صالح  أمثال  الكبار 
عبد املعطي ومحمود عبد هللا وطاف على مختلف اجلماعات 
الفني�ة اليت كانت شائعة بني السبعيني�ات والثمانيين�ات ، إال 
إبداع  حنو  مسعاه  يف  جتلت  ذاتي�ة  أسس  على  جتربت�ه  بىن  أنه 
مع  املختلفة  بطبقاتها  املصرية  القومية  الروح  فيه  تتجلى 
مع  تداخلها  وتأكيد  املسيحية  وثقافته  لبيئت�ه  واضح  إبراز 

النسيج املصري العام كما يف لوحات " طقس التعميد ".
اإلجتماعي  بالدور  الصارخ  االيمان  هاجس  من  الرغم  وعلى   
للفن إال أن هذا االلزتام لم يدفعه لكي تب�دو لوحاته أقرب إىل 
الهاجس  ذات  القومية   لألعمال  نسخ  أو  احتجاجية  بي�انات 
التعبريي ،بل جنح تماما يف التعبري عن الزتامه بطريقة فريدة .

اإليقوين  احلس  برز  الفنان   عرضها  اليت  املجموعات  يف   
أعمال  اىل  أقرب  كان  منها  والكثري  البورتريه  بن�اء  يف  الواضح 
النصوص  بعض  تضفري  على  اإلصرار  حيث  من  اجلرافييت 
صلة  ذات  وفني�ة  ثقافية  لرموز  وأغلبها  املرسومة  الوجوه  مع 
قنسطنطني  اليوناين  الشاعرين  ومنها  االسكندرية  بهوية 

بورتريه  أيضا  وهناك  جنارييت  أو  االيطايل  أو  كفافيس 
كثريا  الفنان  على  وتلح  درويش  سيد  للموسيقار  مدهش 
الشريق  واملين�اء  البحر   ( مجموعة  يف  السكندرية  هويت�ه 
مع  تتن�اص  أخرى  مجموعة  وهناك   ) الصيادين  ومشاهد 
الرائد محمود سعيد تأخذ أحيانا نمط املحاكاة  الفنان  أعمال 
تسود  مختلفة  خبامات  معاجلات  أحيانا  ووحتمل  الساخرة 
بعد  أعمال أخرى على  وتنطوي   ، واالكورايل  االكريليك  فيها 
سوريايل واضح منها لوحة " أمومة " تظهر 3 وجوه يف جسد 

واحد  
والصارخة   الصرحية  االلوان  الفنان  لوحات  على  وتسيطر 
تأكيد لتضافر  اللوحات مع  الكرنفايل يف  لتأكيد ولعه باحلس 

اخلطوط مع التكوين�ات املدهشة .
العامة  املالمح  خارج  امللتقى  خالل  الفنان  انت�اج  يكن  ولم 
بالفن  الصلة  وثيقتا  لوحتني  أنتج  إذ  االبداعي  ملشروعه 
الداللة  ذات  املعروفة  برمزياته  وتنطق  القديم  املصري 
اللوحة  عمق  يف  اخلمسيات  النجميات  ومنها  الواضحة 
والطائر الذي يأخذ شكل املركب  كأنه حيمل إيزيس يف رحلتها 
للبحث عن أوزريس وحولها " الثعبان " وحتولت إيزيس إىل 
يقدم  وهو  ايزورويس  يظهر  وباملثل  معاصرة  بمالمح  امراة 
بطريقة  املزخرف  الفرعوين  القناع  مرتديا  اللوتس  زهرة 

اجلداريات الشعبي�ة املدهشة  
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محمد بنوي  
مصر

اجلداري  التصوير  فناين  طليعة  يف  بنوي  محمد  الفنان  يعد 
جانب  إىل   ، واملغامرة  باجلدة  أعماله  وتتسم  املعاصرين، 
الفن  يف  االستلهام  عملية  تعني�ه  ما  حول  بسؤال  انشغاله 
لفكرة  كقرين  لالستلهام  ينظرون  الفنانني  من  كثري  ألن  ؟ 
 ، األمني  النقل  حدود  يف  دورهم  يتوقف  وبالتايل  االستنساخ  
وانت�اج  املغايرة  أو  واملغامرة  االبداع  على  القدرة  امتالك  دون 

سؤالهم الفين اخلاص انطالقا من رؤية للعالم .
عنده  يلمس  مراحلها  اختالف  على  الفنان  لتجارب  والناظر 
التواصل  على  والقدرة  الهوية  بمسألة  حقيقي  انشغال 
يف  التفكري  جانب  إىل  معاصرة،  بطرق  املصرية  احلضارة  مع 
كلها  وارتبطت  القديمة  احلضارات  ربطت  اليت  العناصر 
صاحلة  مادة  تظل  اليت  وعناصرها  الطبيعية  حضور  بقوة 

لالستلهام .
هذه  لتأكيد  جدارياته  أو  معارضه  تسميات  مراجعة  ويمكن 
حتحور"  "وصايا  اسم  أمام  التوقف  مثال  ويكفي  الفكرة  
يف  مشاركته  عند  قدمه  الذي  عمله  يف  النهر  حضور  تأمل  أو 

بين�ايل فينسيا .
االنشغال  هذا  لبنوي  اخلاصة  الفني�ة  املعارض  وتلخص 
عملية  على  يقوم  كبري  مشروع  مواجهة  يف  لها  الناظر  وتضع 
"خامات  لتصبح  بها   واالرتقاء  البسيطة  اخلامات  تطويع 
داخل  وجودها  من  جديدة  داللة  حضورها  يكتسب   " نبيلة 
"حصاد  مجموعته  يف  فعل  هكذا   ، جديد  بصري  نسق 
20  أو مجموعة "ريمونت�ادا" اليت سبقت  الصيف" يف العام 20
هذا العرض  وأكدت شغفه  بالتشّكيل  خبامات مختلفة من 

ويب�دو  الذهب.  وورق  امللون  والرمل  والبوليسرت  اخلشب 
على  خارقة  قدرات  له  أوساحر  للخامات  كمروض  بنوي 
اخلفية  بهواجسها  له  لتهجس  معها  والتحاور  لها  االنصات 
"طيعة"  لتب�دو  أسرارها  نفسه  الوقت  يف  له  وتكشف 
لتعيد  الطاعة  بيت  إىل   للدخول  استعداد  وعلى  يديه  بني 
يف  اخرى  ومزية  يبتكره   الذي  النسق  داخل  نفسها  اكتشاف 
 " "جماهريية  كأعمال  اليها  النظر  يمكن  انه  بنوي  اعمال 
اجلمهور  مع  التحاور  على  الفين  العمل  بقدرة  ينشغل  حيث 
البوب أرت"  ولذلك يلجأ ملوضوعات شعبي�ة تقع يف دائرة " 

    . ويقدمها بطريقته 
يف  مشاركته  خالل  الفنان  قدمه  الذي  العرض  يف  واملزية  
اجتاهه  سبقت  ممارسات  عن  كشف  كونه  االقصر  ملتقي 
الزييت  حنو التصوير اجلداري ،فقد خاض جتارب يف التصوير 
اجلودة  فائق  جاء  اجلداري  ابداعه  لكن  الباستي�ل  وألوان 
الوحدات  تآلف  وعملية  التصميمية  بالعناصر  العتن�ائه 
وأحيانا  املستوية  غري  االسطح  فوق  وتنسيقها  واخلامات 

البحث عن مؤثرات ضوئي�ة.  
 وقد نفذ الفنان خالل فرتة امللتقى لوحتني تم استلهاهما من 
للمكان   خريطة  بالغة  حبرفية  صاغ  حيث  امللوك"،  "وداى 
وقدمها  البعث  أو  للنهضة  طريق  خلارطة  أقرب  كانت  ربما 
احداثي�ات  وتصنيع  بابتكار  وقام  الطائر  عني  منظور  من 
تب�دو  وكباش  ملكية  وخارطيش  جعارين  عن  عبارة  للمكان 
بني  تزاوج  اسطح  على  املنجزة  للخريطة  كمفاتيح  للناظر 

النعومة أوعدم االستواء  وكان مصدرها رمال الرب الغريب . 
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محمد عرابي
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الفنان على أرض صلبة يف جتربة عميقة اجلذور تتسم  يقف 
خبصوصية فريدة  تؤكد أصاله عامله الفين  .

،فأعمال  خترجه  اعقبت  مراحل  لعدة  أعماله  الفنان  يقسم 
 1985 بني  ما  سنوات  خمس  لنحو  تمتد  االوىل  املجموعة 
وحىت 1990   كانت حول القاهرة القديمة وجاءت يف غالبيتها 
مشدودة إىل عالم الفانت�ازيا الشعبي�ة سعيا للتشبث بالفضاء 
الذي أبدعه حامد ندا على مستوى املوضوعات والتكنيكات 
أصاله  لتأكيد  يسعى  بل  يقلد  ال  ذلك  مع  عرايب  لكن   ، أحيانا  
ذكي  استدعاء  عرب  واقعي  فوق  ما  سوريايل  لعالم  االنتماء 
اجلنوبي�ة  وبيئت�ه  الفنان  ذاكرة  مخزون  من  بصرية  ملفردات 
االخالص  هذا  عن  وعرب  إليها.  النتمائه  مخلصا  بقى  اليت 
الكائن�ات  بعالقة  منشغل  محرتف  كفنان  انت�اجه  يف  بوضوح 

مع الطبيعة املحيطة .
االلفية  اوائل  مع  األقصر  يف  استقراره  أعقبت  اليت  املرحلة  يف 
أو  املثري  جتاوز  هي  الرئيسية  الفنان  مشكلة  كانت  الثالثة  
مشبعة  بيئ�ة  يف  والتواجد  العيش  عن  الناجت  الفين  املحفز 

بالفن املصري القديم . 
يمكن  كيف  وهو  مهم  سؤال  أمام  جتربت�ه  الفنان   وضع 
تلك  ويف   , معاصرة  صورة  النت�اج  املكان  سطوة  من  التخلص 
بعمل  وقام  التصوير   من  أكرث  للرسم  الفنان  احناز  املرحلة 
أنتجها   اليت  الغزيرة  باالسكتشات  كثرية  فني�ة  دراسات 
العروس  استلهام  ملرحلة  وصل  أن  "إىل  القرنة   " قرية  يف 
اخلطوط  لتأكيد  الفحم  أو  للون  بسيط  واستعمال  الشعبي�ة 
، عرب ما يسميه " االلوان االحيايئ  العالم  الطابع الشيج لهذا 

"حيث سادت األلوان الرتابي�ة  لكنه يف أعمال كثرية يميل إىل 
األلوان األكرث إشراقا   .                    

اليومية  احلياة  تفاصيل  يف  أكرث  الفنان  تورط  وتدريجيا 
واليت  الكرنفايل  الطابع  ذات  االحتفاالت  رسم  اىل  واجنذب 
الطقوس  تشيع  حيث  اليومية  احلياة  بهجة  من  جزءا  تمثل 
يزداد  حيث  الشعبي�ة  املوالد  وأبرزها  واملمارسات  والعادات 
حضور )االولياء واملتصوفة ( ويف مرحلة أخرى ختطي اجلانب 
تطرحها  اليت  التساؤالت  خصوصية  ادراك  حنو  وراح  التعبري 

هذه املمارسات عن الوجود االنساين ذاته .
جتربت�ه،  يف  منعطفا  تمثل   ) )سيوة  يف  جتربت�ه  ان  الفنان  ويرى 
يف  للنظر  أيضا  أعادته  لكنها  الفين  املثري  طبيعة  الختالف 
جمالية  زاوية   من  ومكوناته  الشعيب  املوضوع  فاعلية 

خالصة. 
االقصرأن  ملتقى  خالل  انت�اجهما  تم  اللتان  اللوحتان  وتكاد   
تأكيد  حيث  من  الرثية  الفني�ة  ملسريته  بليغا  تلخيصا  تكونا 
لرجل  رأس  تصوراالوىل   حيث  الشعبي�ة  بالسوريالية  شغفه 
اللوحة  يف  فعليا   نراه  ما  لكن  جسده  ترى  ان  دون  مسىج 
الثاني�ة هو ما يدور يف رأسه  من هواجس واستدعاءات للمرأة 
والغواية  ويف اخللفيات حتتل قباب القرنة بصورتها املعروفة 
هو  بالفعل  يلفت  ما  لكن  مثرية  تكراريات  عرب  واضحة  مكانة 
الضوء  مصدر  مع  الفنان  تعامل  وسهولة  الرشيقة  اخلطوط 
يب�دو  حيث  كلها  أعماله  يف  حاضرة  سمة  وهي   ، اللوحة  يف 
الضوء طبيعيا ، هذا اىل جانب البعد التصمييم فهو يفكر يف 

لوحاته بمنطق فنان التصوير اجلداري. 
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ميجيل بومر  
كولومبيا

مشاركته  سبقت  جتارب   من  الفنان  استعرضه  ما  واقع  من   
يف  االحرتاف  درجات  القىص  بلوغه  يتضح  االقصر  بملتقى 
مجال عمله الرئييس كمصمم ،  فضال عن االستن�اد خلربات 
للواليات  انتقاله  ثم    1994 العام  يف  خترجه  سبقت  متعددة 
والعيش  باريس   اىل  االنتقال  لتجربة  ينظر  لكنه  املتحدة  

هناك  كتجربة حاسمة يف رحلته الفني�ة .
بالشغف  تسميت�ه  يمكن  ما  هناك  جند  الفنان  بدايات  يف   
حلد  تتشابة  تشكيلية  جداريات  تقديم  يف  والرغبة  التعبريي 
الرسم  يف  سواء  الالتيني�ة  امريكا  فنون  يف  نعرفه  ما  مع  كبري 

اجلداري أو االعمال القريب�ة  من فنون )البوب أرت ( .
ولدى الفنان مجموعة مثرية  يلجأ فيها اىل تقني�ة  الكوالج  أو 
مليله  استجابة  االكرث  هي  األخرية  وتب�دو  الطباعية   التقني�ات 

ناحية التصميمات الطباعية .
ارت  الفيديو  فنون  ودراسة  املتحدة  للواليات  السفر  وبعد   
الفنان حتدي العمل خبامات مختلفة  وانتقل اىل العمل  واجه 
لتصوير  الشاشات  استجابت  حيث  ارت  الفيديو  بتنقيات 
وباتت  منها  جزءا  اصبح  اليت  احلديث�ة  املعمارية  اليوتوبي�ا 
مجال  يف  للعمل  انتقاله  عند  للفنان  الرئييس  الشاغل  تمثل 
خالل  من  الضوء  جلب  حيث  اجلرافيكية  التصميمات 

والطبيعة  الذهين  والصفاء  النضارة  ومعه  الزجاج  شفافية 
يف  بومر   واستعان   الراكدة   الداخلية  املساحات  اىل  نفسها 
الطباعة  وخطوط  االلوان  غرار  على  جتارية  بعالمات  اعماله 
ووضعها يف اطر جديدة تالئم عبثي�ة املشاهد اليت كان تنقلها 
احليوانات  تصوير  يف  وأفرط  السابق  يف  التصويرية  اعماله 
أطر  يف  ووضعها  واجلماجم  والفراشات  واالبقار  الكالب 
فناين  من  غريه  عن  بومر  جتربة  خيتلف  وال  جديدة  تصميمية 
والفيديو  التصميم  عالم  من  القادمني  املعاصر  التصوير 
ارت حيث الرهان على تضخيم املطبوعات إىل حجم ين�اسب 
خالل  من  الفديو  فن  استوعب  أخرى  خطوة  ويف  املتاحف 
مشاركة  اىل  والتطلع  االجتماعي  النقد  شأن  من  التقليل 
اشياء  لصنع  الفراغ  يف  التجهزي  بفنون  ربطه  عرب  اوسعه 
تبعث على الراحة ومرتكزة يف املتاحف بطريقة تذكر بالرسم 

والنحت      
تصويرًيا  عماًل  الفنان  قدم  امللتقى  يف  مشاركته  وخالل    
كورونا  وطأة  عن  للتعبري  انتجها  اليت  االعمال  مع  يتشابه 
جدران  تزين  اليت  املصرية  اخلماسية  النجمة  استلهم  حيث 
أن  بعد  لتجسيدها   الرمل  خامة  واستعمل  األقصر،  ومعابد 
أحضرحفنة من تراب قرية حسن فتىح يف القرنة  وبدت عند 

اللوني�ة بالغة االناقة. تنفيذها بزخارفها 
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ميلكا فويوفيتش 
صربيا

شاركت الفنانة يف ما يزيد عن 300 معرض جماعي يف عواصم 
عاملية عديدة ،فضال عن حوايل 25 عرضا فرديا ، لذلك ال يمكن 
الكبرية   اجلمالية  خبربتها  الشعور  جتاوز  أعمالها  يف  للناظر 
والبين�اليهات  املعارض  يف  الدائم  جتوالها  من  اكتسبت  اليت 
املختلفة وكلها أثرت جتاربها املدعمة بوعي أكادييم ، وخربات 

تعليمية واضحة يف التعامل مع اللوحة أو اخلامات .
لذلك   ، بالدها  يف  الفنون  كليات  بأحدى  أستاذة  ميلكا  تعمل  
لتقني�ات"التصميم  واإلخالص  للوحة  بالتحضري  جدا  تعتين 
لتأكيد  أو  اللوحات  تأطري  يف  العناصرالزخرفية  وإبراز    "
التذهيب  بأوراق "  ، وهناك ميل واضح لرتصيعها  تفاصيلها 
 )  1918-1862( كليمت  جوستاف  تذكربأعمال  بطريقة    "
ما   ، العناصراجلرافيكية  ببعض  كذلك  اهتمامها  عن  فضال 
 )Art Nouveau ( جيعل من لوحاتها إجماال قريب�ة جدا من
والهندسة  الَفنرِّ  ِمْن  دويُل  أسلوُب  إىل  به  يشار  مصطلح  وهو 

والتصميِم.  املعماريِة 
وتميل   ، املبهجة  الزيتي�ة  بأأللوان  كذلك  اللوحات  حتفل 
الفنانة الختي�ار األلوان الزاهية وتنحاز بوضوح لسطوع اللون 
التصوير  فنون  اجتاهات  من  لوني�ا  لوحاتها  يقرب  مما  األزرق 
الفنان  وجوه  كثريا  تشبه  بطالتها  وجوه  أن  كما  الفرنيس 
بالعيون  تتمزّي  اليت   19 20-1884(" مودلياين   " اإليطايل 
ميلكا  واألعناق الطويلة.تركز  األنوف  واستطاالت  الفارغة، 
مختلف  عن  وتعبرياته  اإلنساين  اجلسد  على  أعمالها  يف 
مرآة  هو  أعمالها  يف  تراه   كما  .واجلسد  الوجداني�ة  احلاالت 
عاكسة خلربة احلياة اليومية وتب�دو لوحاتها  اليت تذكر بالفن 

الياباين من فرط شغفها بالزخرفة كمدونة سردية لما تعيشه 
من جتارب أو ما تنقله من جتارب اآلخرين  

وتعكس أعمالها الكثري من مكاسب التجوال يف بلدان عديدة 
وحضارات  ومدارس  خبربات  العميق  تأثرها  فيها  يتتضح  إذ   ،
بفضل  لوحاتها  من  فالكثري   ، متنوعة  فني�ة  عمل  وطرق 
الشرقية  بالفنون  البالغ  بت�أثرها  تنطق  الزخرفية  سماتها 
لم  اليت  رحالتها  فإن  الفنانة  أكدت  وكما  الصيين  والفن 
بالذات  كبرية  تأثريات  فيها  تركت  واملغرب  ملصر  تتوقف 
دائما  فهي  ترسمها  اليت  للوجوه   ) األيقوين  )البعد  تأكيد  يف  
عنصر  اخلط  أن  كما  العني  بقعة  مع  التفاعل  على  تراهن  ما 
اىل  احلياة  صور  ومختلف  بالبهجة  احلافلة  لوحاتها  يف  قوي 
فاللوحات   ، عليها  االستدالل  يسهل  سردية  مالمح  جانب 
تنطوي على حس سردي واضح وتطغي عليها نزعة فانت�ازية 
واضحة أكرث مما تؤكده الفنانة من اقرتاب أعمالها  من فضاء 
السوريالية ، يف حني أنها أقرب اىل الرهان على املفارقات اليت 
والكائن�ات  بالسحرة  واحتفالها  الغرائبي�ة  مكوناتها  من  تأيت 
املفارقة للواقع يف عاملها األريض أو غرياملريئ.     خالل تواجدها 
جلوسها  زاوية  من  لوحتني   الفنانة  أجنزت  األقصر  بملتقى 
 ، االقصر   "منطاد"  اللوحتني  ويعلو  االقامة  مقر  يف  يوميا 
أفقي  وخط  النهر  وخلفها  جالسة  إمرأة  اللوحةاالوىل  تصور 
"الهدهد"  طائر  بي�دها  تمسك  ملكة   كأنها  الغرىب  الرب  لتالل 
ويف  املتعددة،  ورمزياته  باملكان  لتأثرها  الفتة  رمزية  وهي 
الفندق  برجوالت  من  "برجوولة"  رسمت  الثاني�ة  اللوحة 
من  قريب�ة  نب�اتي�ة  وزخارف  زهور  وحولها  فيه  أقامت  الذي 

اعمالها املشبعة بروح الفن الياباين .
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Workshop Artists

Aya Abdel Moneim

Ahmed Al-Badawy

Bilal Qassem

Khaled Al Ajezy

Reham Qassem

Salma Al Ashry

Mahmoud Ashour

Hadeer Zordok

فنانو الورشة

آية عبداملنعم

أحمد البدوى   

بالل قاسم   

خالد العجزيي   

ريهام قاسم   

سلىم العشري   

محمود عاشور   

هديـر زردق   
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آية عبدالمنعم   
مصر

حلداثة  بالقياس  والتنوع،  بالرثاء  الفنانة  جتربة  تتسم 
التجارب  خوض  حنو  الدائم  سعيها  يربز  حيث  الفين  عمرها 
وفنون  والتجهزي  الرسم  بني  جتمع  اليت  املتنوعة  الفني�ة 

. التصويروتصميم املالبس 
العديد من  الفنانة بتجريب   من الصعب جدا تفادي شغف 
األصل  ،ألن  اضطراب  أو  وجل  دون  معها  والتعامل  اخلامات 

يف الفن هو املغامرة  .
يلفت  السابق  إنت�اجها  من  استعرضتها  اليت  اللوحات  يف 
النظر اهتمامها باجلسد البشري واستعماله كأداة للتعبري إىل 
جانب ما تتتيحه الطبيعة من أدوات تعبريية تدعم اخلربات 
تعمل  حيث  جتربتها  تؤكده  آخر  بعد  .وهناك  الشخصية 
إنت�اجها أقرب اىل اجلانب التطبيقي  بعناصر جتعل الكثري من 

للتجربة الفني�ة . 
اإلجتماعي  املضمون  تركزيعلى  هناك  األعمال  غالبي�ة  ويف 
التعبريية  العناصر  تنمية  على  دؤوب  وعمل  للتجربة 
النساء  حيوات  األوىل  لوحاتها   وتعكس  تام   بوضوح  فيها 
وأحوالهن وأحساسهن بالوحدة أو العزلة ومحاوالت كسرها 
ونفي أجواءاألغرتاب ، مما يعزز انطباعا أوليا بأنها تنطلق من 
جتاربها  من  األوىل  املراحل  يف  األقل  ،على  واضح  احنيازنسوي 

خالل سنوات الدراسة . 
آفاق  إىل  التجربة  انتقال  مع  اإلحنياز  هذا  يتب�دد  ما  وسرعان 
أومحاكاة  االستلهام  على  تقوم  أخرى  مرحلة  يف  جديدة 
لنماذج أخرى والتفاعل معها يف شكل من أشكال ) التن�اص( 
أو تفاعل النصوص وهكذا فعلت يف  اللوحة  اليت حاكت فيها 
رائد  الفنان محمود مختار  أبدعه  الذي  تمثال ) اخلماسني ( 
توجده  ما  على  ركزمختار  وبينما   . احلديث  املصري  النحت 
وهي  املرأة  ثوب  على  تنعكس  حتديات  من  اخلماسني  رياح 

املجاز  على  ركزت  املنعم  عبد  آية  فإن   ، الرياح  هذه  تقاوم 
اليت  املعاصرة  التحديات  على  وركزت  املعىن  هذا  يف  الكامن 
وكأنها  املعاصرة  لوحتها  يف  املرأة  وبدت  اليوم  املرأة  تواجه 
لوحة  ويف   . خطواتها  تستهدف   " جديدة  "خماسني  تواجه 
علم  دراسة  يف  شخصية  خربة  من  الفنانة  استهلمت  أخرى 
كأمواج  وأظهرتها  الدموع  حول  لوحة  انتجت  ،حيث  الطاقة 

حتت املجهر .    
جتارب  الفنانة  لدى  قدمته  الذي  العرض  على  واعتمادا 
متمزية يف الرسم والتصوير والتجهزي والطباعة املرقمة بنظام 

.-interactive املونوبرنت " أو "
وخالل مشاركتها أجنزت الفنانة لوحتني أبرزتا  شغفها بالفن 
املباشر بمعايشة  تأثرها  القديم لكنها جنحت يف ربط  املصري 
اللوين  خيارها  وربطت   ، السابقة  بتجاربها  املكاين  الفضاء 
مجموعة  من  وأغلبها  الفين  عاملها  إىل  تنتيم  اليت  باأللوان 
املونوكروم االزرق، الذي يب�دو خيارها الرئيس يف لوحاتها اليت 
تصور أجواء النساء احلالمات .                                                                                

 استلهمت الفنانة حضور األلهة "نوت"  من معبد حتجور ، 
وقدرتها على االحاطة الشاملة بعاملها املحيط لتسأنف رحلة 
حتحور  وضعية  واستعملت  والسماء  األرض  بني  جديدة 
االوىل  اللوحة  يف  تظهر  اليت  احلاملة   بطلتها  بعالم  لألحاطة 
املناجاة  صور  من  صورة  يف  عليها  تعزف   " نايا   " حتمل  واقفة 
وظلت  النهر  ضفة  على  البطلة  جلست  الثاني�ة  اللوحة  ويف 
حتحور يف وضعيتها لكن الفنانة جردتها من العالمات الدالة 
يف  البطولة  وضعية  لبطلتها  ومنحت  النجميات  وزخارف 
 " الماء  على  "اجلالسون  ختص  فرعوني�ة  حالة  مع  تفاعل 
أقرب  لوضعية  اللوتس  ونب�اتات  الني�ل  ورد  بتحويل  وقامت 

الزخرفية.   للعناصر 
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أحمد البدوى   
مصر

 1990 العام  مواليد  من  فهو  نسبي�ا  حديث�ة  الفنان  جتربة  تب�دو 
يف  بدأت  التشكيلية   الفني�ة  الساحة  يف  مشاركته  أن  إال   ،
سن مبكرة  وسبقت حصوله على درجة  البكالوريوس بعدة 
توالت  إذ شارك يف معرضه األول عام )2005(، ثم   ، سنوات 
 : أهمها  اجلماعية  املعارض  من  الكثري  يف  املتعددة   مشاركاته 
معرض “بعد ثاليث” يف متحف الفنون اجلميلة باألسكندرية 
)2016(، ومعرض “الطيور” بقاعة  قرطبة )2016(  كما كان 
للبدوي معرضا فرديا بعنوان “اجتاه” يف كلية الفنون اجلميلة 

بالزمالك  )2018(.  
 ، جتربت�ه  يف  الفنان  ثقة  تعززت  املشاركات  هذه  وبفضل 
األوىل  اجلائزة  منها   ، اجلوائز  من  العديد  نال  أن  بعد  خاصة 
صالح  الفنان  وجائزة   ،)2015( الطالئع  بمعرض  التصوير  ىف 
ىض   مهرجان  جائزة  ثم   ،)2016( الطالئع  بمعرض  طاهر 

وأخريا جائزة الدولة التشجيعية 2021 
املجموعة  الستعمال  واضح  ميل  هناك  إجماال  لوحاته  يف 
اهتمام  مع   ، اآلحادية  األلوان  وهي  املونكروم،   اللوني�ة 
أيضا  وهناك  الضوء  مصادر  على  والرتكزي  باخللفيات  واضح 
ل  اللجوء  األحيان  أغلب  ويف   .   Figure ل  ذكي  استعمال 

)املودلينج(
ويف مشروع خترجه  حول احلمام الشعيب  جند تركزيا واضحا 
عن  الكاشفة  الدرامية  والتفاعالت  التعبريية  اجلوانب  على 

ثراء املضمون. 

ويف مجموعاته حول )رشيد ( أو الربلس ثمة شغفا باستعمال 
العمل  أو  المائي�ات  إىل  أما  واللجوء   ، لوني�ة  طبقة  من  أكرث 

الزيتي�ة. األلوان  بتكنيكات 
أظهر  للتصوير  األقصرالدويل  ملتقى  يف  مشاركته  وخالل   
فيهما  ركز   ، لوحتني  قدم  و  املكاين  الفضاء  مع  واضحا  تفاعال 
مع  وفلسفته،  القديم   املصري  الفن  مضامني  استلهام   على 
االدراك الفعال للحساسية اللوني�ة اليت يتيحها )املونوكروم(  
وثب�ات  يقظة  حالة  يف  اآلثار   خفراء  أحد  األوىل  اللوحة  تصور 
الفنان  حرفية  اللوحة  وتظهر  القديمة  بعصاته  ممسكا 
واخللفيات  بالسطح  واالعتن�اء   التكوين  ضبط  يف  العالية 
الفلكية  بالنجوم  وتطريزها  اللوحة  بعمق  الفت  اهتمام  مع 
القديم  املصري  بالفن  املباشر  تأثره  اخلماسية بطريقة تظهر 
وبالتحديد بمناظر النجوم  يف املقابر امللكية ب"وادي امللوك"  

حيث تصور اجلداريات مزين�ة بمناظر سماوية. 
يف  االزرق  للون  منضبط  استعمال  هناك   كذلك  اللوحة  ويف 
اخللفيات فقد كان األزرق لونا للجحيم لدى القدماء لكنه هنا 
البني�ات لصياغة  ايضا وجود   أقرب اىل " اجلريكو " وهناك 

التأطري. وضبط 
وتصور اللوحة الثاني�ة "امرأة" جالسة وهي تضع يديها فوق 
واالستغراق.وقد  التأمل  حاالت  من  حال  يف  اليمىن   ركبتها 
اخللفيات  يف  واحدة  لوني�ة  مجموعة  باستعمال  الفنان  اعتين 
اللوحة  أسفل  يف  افقي  خط  وصياغة   ، السطح  سكون  إلبراز 

تقطعه  سلسلة من الزخارف .
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بالل قاسم   
مصر

خترج الفنان يف العام 2021 ولعله  كان من أصغر املشاركني يف 
الفنان  يزال  ال  فهو  ولذلك    ، العام   لهذا  األقصر  ملتقى  دورة 
يف  كلها  السابقة  محاوالته  وتميض  األسلوب  بن�اء  مرحلة  يف 
مالخئة  وجودية  بتجارب  وتنشغل  املعىن  عن  البحث  فضاء 
لهذه املرحلة من العمر حيث تزداد التساؤالت حول موضوع 

املوت وظالله الكثيفة.
فقد  اجللسات  خالل  قدمه  الذي  العرض  من  اتضح  وكما 
تشكيليه  صياغات  بعمل  التخرج  مشروع  خالل  انشغل  
ملشاهد من رواية " واحة الغروب " للكاتب بهاء طاهر وهي 
واضحا  ظال  تركت  اليت  سيوة  واحة  يف   أحداثها  تدور  رواية 
أن  جدا  املثري  ومن   . للمكان   وتمثي�الته  الفنان  جتربة  على 
الرواية  ملعاىن  البصري  التأويل  يف  تضاد  لبن�اء  الفنان  يلجأ 
يف  للغروب   واحة  من  الواحة  تتحول  حيث   ، ومضامينها 

الرواية اىل واحة للشروق يف اللوحات.
وحتت تأثري السعي وراء أسطرة الواقع يلجأ الفنان الستعمال 
ويركز    ، البصرية  والعالمات  والرموز  واحليوانات  الطيور 
األطراف  وحركة  اجللوس  وضعيات  على  تدرييج  بشكل 
واستقامة الظهر يف أوضاع "املوديل  النسايئ " إلضفاء ملسة 

للواقعية السحرية.  أقرب 
وحتضري  اللوحة  بعمق  االهتمام  على  حرصا  أكرث  ويب�دو 
الكتلة ويعزز مسعاه  بالتصميم ورسوخ  اخللفيات واالعتن�اء 

اليت  اللوني�ة  خبياراته  اللوحات  يف  الفانت�ازية   االجواء  لتأكيد 
يغلب عليها األزرق بتنويعاته .                                                      

لدراسات  "أقرب  صامتة  "طبيعة  لوحات   مجموعة  هناك 
.ويف  سيوة  يف  الصحراء  بيئ�ة  من  مستلهمة  حتضريية 
بني  العالقة  على  العمل  الفنان  يعاود  أخرى  مجموعات 
التحريف  من  مزيد  اىل  باللجوء  ولكن  والطيور  النساء 
حتت  املرسومة  البورتريهات  ويف  واألحجام  املساحات  يف 
العائلة  وجوه  استعمال  الفنان  جيرب  كورونا   جاحئة  ضغط 
خياراته  وتب�دو  عديدة  سكتشات  يف  متاحة  كموديالت 

اللوني�ة أكرث قتامة وغموضا .
نوع  الجراء  لفنان  سعى  امللتقى  خالل  املنجزين  العملني  يف 
تب�دوان  حبيث  اللوحتني  بني  التكاملي  البصري  السرد  من 
 ، األخرى  اللوحة  عناصر  منهما  كل  تكمل  واحدة  كلوحة 
أسطوريا  طابعا  مالمحها  على  اضفى  إلمراة  البطولة   ومنح 
بطريقة  بالتصميم  واالعتن�اء  التحريف  على  اصراره  بفضل 
أقرب اىل التصميمات اجلدارية  مع دقة يف اإلتزان واستعمل 
وبطريقة  اللوحة  أسفل  يف  اللوتس  لزهر  أقرب  نب�اتي�ة  زهور 
من  مستدعى  طائر  يقف  اللوحة  يسار  أقىص  ويف  زخرفية  
الرتاث املصري القديم كأنه ين�ايج املرأة يف اجلهة املقابلة مما 
تأكيدها  من  زاد  اللوحة  على  دافئة  رومانسية  مسحة  أضفى 
اليت  اللوني�ة  ملجموعته  إخالصا  األزرق  للون  الفنان  استعمال 

تؤكد الطابع الشيج ألعماله مع غياب اخللفيات.
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خالد العجيزي   
مصر

الفنان  عمر  يتجاوز  لم  حيث  التجربة   حداثة  من  الرغم  على 
24 عاما اال ان جتربت�ه تب�دو  كاشفة عن  أفق واعد لفنان لديه 

طموح متمزي وأدوات تقني�ة تؤهله لبلوغ مكانة فريدة.  
على  اشتغاله  الفتا   يب�دو  السابقة   انت�اجه  استعراض  عند   
أقرب  دراسية  ملوضوعات  وصياغات  جدا  ذاتي�ة  موضوعات 
البورتريه  التحضريية وفيها كلها انغمس يف لوحات  لألعمال 
جتارب  جانب  اىل   " باستي�ل  سوفت   " الوان  واستعمل 
املونوكروم أو االلوان االحادية وهناك بعض اعمال الطبيعة 

الصامتة اليت أتاحت اختب�ار قدراته من منظور أكادييم   . 
بالعمل  الفنان  لدى  شغف  هناك  ايضا  الدراسة  مرحلة  ويف   
بألوا الفحم والباستي�ل واالخنراط يف صياغة لوحات الكوالج  

واملبالغة  يف استعمال االلوان الزيتي�ة .
،ألن  للضوء  نظرته  الفنان  جتارب  يف  النظر  يلفت  ما  وأكرث 
داخل  ومن  صناعية  مصادر  من  تأيت  لوحاته  يف  االضاءات  
من  لكن  الضوء  بوظيفة  ايمانه  يعين  ما   ) )االستديو  حدود 
غري املفهوم إصراره على حجبه من مصادره الطبيعية وبالتايل 
االفق  ؟وماهو  املرسم  من  الفنان  خرج   لو  ماذا   : السؤال  فإن 

الذي ينتظر هذه التجربة؟
يف  الفنان  حرفية  تربز  العاري   املوديل  رسم  مع  جتاربه   يف 
اللون،  شفافية  درجات  اقىص  وبلوغ  التكوين  مع  التعامل 
لكن الطفرة الرئيسية يف جتربت�ه جاءت انطالقا من مشروعه 
والده   وغياب  فقد  مشاعر  عن   بأصالة  عرب  حيث  خترجه 
حالة  يف  العائلة  أفراد  حضور  يف  البيت  من  مشاهد  رسم  عرب 

بالغة  وجداني�ة  شحنة  عن  الكاشف  التت�ابعي  للسرد  أقرب 
املعروفة  للرمزيات  فعال  استعمال  مع  والرهافة  احلساسية 
يف الثقافة الشعبي�ة املصرية )فاكهة الرمان / فاكهة اجلنة( 
النوعية  هذه  يف  بدقة  مطلوب  ماهو  التجربة  هذه  يف  وحتقق 
من االعمال  وثيقة الصلة بالطابع الواقعي  من حيث الرهان 
على تأثريات التدفق الوجداين  وانطوت  التجربة على ما يذكر 

أيضا بلوحات عاملية خاصة ) أكلو البطاطس لفان جوخ ( .
بضرورة  وعيه  من  يأيت  الفنان  جتربة  يمزي  ما  أهم  أن  يبقى  و   
االنتقال بني التجارب املتنوعة والتعامل مع أكرث خامة ، ففي 
ختدم  بطريقة  كلها   لتنتج  اخلامات  لتطويع  سعي  أعماله 

الفكرة االساسية لديه وال تهيمن عليها .  
لم  أنه  الواضح  من  االقصر   مللتقى  املقدم  الفنان  انت�اج   ويف 
اللوني�ة  خياراته  مع  والتعامل  للوحة  حتضري   إجراء  يف  يرغب 

املحددة يف فئة )مونو كروم(
جاءت اللوحتان خاضعتان ملنطق يقارب منطق الفوتوغرافيا 
الرجل  وهو  الرئييس  العنصر  حركة  تت�ابع  رصد  حيث  
بعض  مع  عصفور   كتفيه  وعلى  اجلالس  الصعيدي 
القديم  املصري  الفن  يف   ) )القط  رمزيات  من  االستعارات 
وال  واملهارة  احلرفة  اختب�ار  جتاوز  على   قائمة  استعارة  وهي   ،
كأنها  اللوحتني  يف  العصفور  حركة  ظلت  فقد   . أكرث  يشء 
االستديو  حالة  بقيت   بينما  السردية  احلالة  لتأكيد  الرابط  

موجودة رغم عمل الفنان يف فضاء مفتوح.
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ريهام قاسم   
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تب�دو خلفية الفنان وعملها يف مجال التصميم الداخلي مؤثرا 
وحاسما يف طريقة تفكريها يف بن�اء اللوحة ، فهي معني�ة  قبل 
أي يشء بالوظيفة فضال عن اظهار تكامل العناصر والنظر يف 

الداللة املتولدة من التت�ابع احلركي. 
والكثري  اجلدارية   السرديات  اىل  أقرب  إنت�اجها   معظعم  جاء 
األدين  احلد  استعمال  على  تقوم  هندسية  تصميمات  منها 
من االلوان وتوظيف أقل العناصر كما أن الوانها  مجردة جدا  

وتدور كلها يف اطار المائي�ات أو اجلواش واألحبار .
 والبطولة  عندها دائما للفكرة أكرث من طريقة التنفيذ  ومن 
ثالث   - االلم  )حول  درامية  تسميات  على  االعتماد  الالفت 
اجزاء مؤنث�ة-الفرشات تصاد االسماك --قطعة من حلم - 
تراكم – جناة (.  يف مجموعة  اختارتها الفنانة  من انت�اجها عام 
2017   يقف املشاهد على مالمحها عاملها الفين ، املؤرق ال يزال 
أواالحتجاج  االكتمال  اىل  واحلاجة  الرومانسية  بالتساؤالت 
أقرب  وأبطالها  كائن�اتها  أن  ،كما  التواصل  صور  انعدام  على 
بطالتها  تظهر  الغالب  ويف   ، رومانسية  ظالل  لها  أشباح  اىل 

الفنانة  ألن   ، املسافة  بتقيص  مؤرقات  أو  الطيور  وحولهن 
معني�ة  بالبحث عن األثر الشبيح وكأنها " تنتظر "   

من   )  2018  " األسماك  تصطاد  )الفراشات  عملها  ويكثف 
مالمح عاملها  وهو عمل سردي مكون من 3 أجزاء )زيت على 
التصميمية  بالعناصر  الفنانة  توال ( يشري بوضوح إىل عناية 
ويتكرر  الصور   بمعاجلات  والشغف  البصرية  والتكوين�ات 
السرد  تراكمات (القائم كذلك على  املسعى ذاته يف عملها ) 

وتقديم معاجلات للصور بااللوان الزيتي�ة .   
، االوىل تصور  الفنانة لوحتني  امللتقى قدمت  يف عملها داخل 
لكن  خلفية   توجد  وال  رمان   ثمرة  حتمل  ايادي  وحتيطة  بطل 
اللوني�ة  للبالتة  حتديد  هناك  يب�دو   ، ملالبسه  تسطيح   هناك 
الثاني�ة  واللوحة  اللوحة   يف  الضوء  مصدر  املعروف  غري  ومن 
تظهر رجل وهو غاف ومؤرق وحول وجهه قطع الرمان اختي�ار 
تقديمه  والرتكزيعلى  الغواية  لفكرة  لرمزية  تأكيد   " "الرمان 
تعود  االطراف  حركة  أن  مثريا  ويب�دو  االغراء   من  بنمط 

الستعماالت عصر النهضة على الرغم من طابعها احلدايث. 
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سلمى العشري   
مصر

مشدودة  تزال  ال  أنها  الفنانة  أعمال  يف  نظري  لفت  ما  أكرث 
يف  اعتمادها  من  الرغم  على  االنشغال  لهذا  وختلص  للرسم 
أيضا  يثري  ، وما  الطباعية  بالتقني�ات  العمل  مراحل كثرية على 
النت�اجها  تنظر  ال  فهي  باحلياة  الصلة  وثيق  الفين  انت�اجها  ان 
صيغ  اىل  أعمالها  تستن�د  ثم  ومن  الراهنة  القضايا  عن  بمعزل 
اىل  االحيان  من  الكثري  يف  باللوحة  تصل  وقضايا  مفاهيمية 

مستوى االحتجاج.
 ومن الواضح ان عاملها الفين يقوم بالكامل على مفارقة اجلمع 
جانب  اىل  )املينيمالزيم(  التبسيط  اشكال  من  شكل  بني 
املينيمالزيم  يسعى   ،وبينما   البوب   فن  تقني�ات  استعمال 
أقىص  الحداث   العناصر  من  ممكن  قدر  أقل  استعمال  إىل 
هذا  من  يضاعف  ارت  البوب  فإن  التأثري.،  من  قدر  أكرب  أو 
الثقافة  فنون  من  تستفيد  اليت  التجارية  نزعته  بفضل  التأثري 

اجلماهريية واالعالن وتستثمر محفزات التأثري .
خاضه  الذي  الصراع  احلداثة  بعد  ما  بفنون  املهتمون  ويعرف 
اجلماهريية  الثقافة  مواجهة  يف  نفسه  الثب�ات  املعاصر  الفن 
باستعمال  املنافسة  حسم  من  الفن  تمكن  وكيف  وأجهزتها 
اخلاصة  اجلمالية  مزيته  واضاف  اجلماهريية  الثقافة  اغراء 
عكس  طريق  عن  نفسه  اثب�ات  من  تمكن  فقد  واملستبعدة  
قواعد الثقافة اجلماهريية  واللعب على مضامنيها اجلمالية ،  
بينما ال يزال الفن املعاصر يعرف نفسه يف املجال العام بوصفه 
الفن الذي يقف  مقابل الثقافة اجلماهريية  ويواجه قيمها حنو 
الذي  اجلماهريي  الفن  أيضا  يتجنب   النه  نظرا  االستهالك  
عصر  بأدوات  الفنانة  حتتج   موضوعه.  على  أبعد  تأثريا  يملك 
الواقع  يف  قسوة   من   العصر  هذا  خلفه  ما  على  االستهالك 
بالطفولة   التمسك  يف  لوحاتها  افراط   عرب  تن�اقضاته   وتظهر 
فهي   ، بها  حتيط  قسوة  مواجهة  يف  مفتقدة  براءة  على  كقرين 
التوحد  مرىض  أو  بالسرطان  املرىض  األطفال  مع  تعمل 

لتبقي يف الفن على دالله وجوده كفعل انساين خالق ومقاوم. 
وهناك  بالتوحد  املصابني  األطفال  حول  مجموعة  ورسمت 
مجموعة من السرديات البصرية  بعنوان طبقات من األخضر  
ولوحة بعنوان " فتاة تلعب مع فراشة .وهناك مجموعة كاملة 
معادالت  أو  تأويالت  إلنت�اج   مشروعها  تقود  اللوحات  من 

بصرية للنصوص السردية املعروفة 
للكاتب  احليوان"  "مزرعة  رواية  على  باالشتغال  وبدأت 
على  انت�اجها  يف  وحافظت  أورويل   جوروج  الشهري  الربيطاين 

الروح الديستوبي�ا أي اظهار طابع املكان اخلبيث . 
شخصيات  باستدعاء  العمل  الفنانة  واصلت  امللتقى  وخالل 
من هذه التجربة  أكرث من العمل على استثمار سطوة األقصر 
كمكان يتضمن مثريات ابداعية مختلفة ، وحتكي رواية أرويل  
الشهرية قصة مجموعة من احليوانات تسكن مزرعة يملكها 
مسرت “جونز”،  ويقوم اخلنزير “ميجور”  بتحريض احليوانات 
حبكم  احليوانات  ليقوم  املزرعة،  صاحب  على  االنقالب  على 
فيتم  احليوانات،  ثورة  لتعود  يموت   “ميچور”  لكن   أنفسهم  
“سنوبول”  اخلنزيرين  بقيادة  احُلكم  من  “جونز”  مسرت  خلع 
َتُظن  وهنا  “ميجور”،  القائد  خلفاء  وهما  و“نابوليون” 
مذهب  ظهور  مع  االستب�داد   من  ختلصت  قد  أنها  احليوانات 
احليوانّي�ة “Animalism” وُيعرب عن هذا املبدأ بِبضع وصايا 
ُتكتب على اجِلدار، أهمها: ذوات األربع أخيار وذوات االثنتني 
أشرار، جميع احليوانات متساويني. لكن مسرت “چونز”  حياول 
لهم  يتصدون  احليوانات  أن  إال  رجاله  مع  املزرعة   يسرتد  ان 
لتصبح  “مزرعة احليوانات” اىل االبد ! حافظت الفنانة على 
رمزيات الصراع ومنحت البطولة للخنزير ف لوحة ويف لوحة 
أخرى كانت البطولة للميكروفون امام الزعيم البشري الذي ال 

يكف عن الصراخ 
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محمود عاشور   
مصر

 جاء الفنان اىل االقصر وهو يبحث عن حل يتجاوز ما يعتربه 
جدية  عكس  االجيايب  التواضع  من  نوع  وهذا  جتربت�ه  يف  نقصا 
الثراء  محاولة  بوصفها  املشاركة  فرصة  مع  للتعامل  سعيه 

جتربت�ه أكرث من اعتماده عليها كمنصة لتقديمه.
اكتشاف  على  تقوم  اجماال  الفني�ة  رحلته  ان  الفنان  وأكد   
يف  الوقت  من  الكثري  أنفق  لذلك  موضوع   واامتالك  اللون 
عملية استنساخ اللوحات العاملية لفهم حيل الفنانني معتربا 

رحلته كلها تقوم على فك شفرة والغاز االلوان ،  
البورتريه  رسم  حول  استعرضها  اليت  أعماله  غالبي�ة   دارت   
وكلها أظهرت حرفيت�ه يف هذا اجلانب ألنها تقوم على النسخ 
أو  االهلي  البنك  يف  املصريف  العمل  لقيادات  قديمة  صور  من 

وجوه من بني افراد العائلة وهي مهمة هين�ة للفنان 
يف األغلب استخدم الفنان )سبوت ( ضويئ وواستعمل مياه 
عربها  حيدد  القهوة  سيب�ا  تشبه  بدرجات   outline اللون 

درجات  الفاحت والغامق  بعد تكوين االلوان ووضعها .
اكتشاف  الفنان  باشر  التخرج  مشروع  على  العمل  خالل 
من  أكرث  بالرسم  وانشغل   " مونوكروم   " بالوان  العمل 
بصورة  متعلق  موضوعه  أن  أدرك  التخرج  وبعد  التصوير  
مثل  تعددي  مجتمع  يف  وطبقاتها   " ب"الهوية  واضحة 

بني  ما  استلهامه  مصادر  تنوعت  فقد  وبالتايل  االسكندرية  
املصري القديم والروماين اليوناين 

وركز على رمزيات استعمال الطيور واحليوانات يف لوحات) 
مع  تعاطيه  هو  فيها  النظر  يلفت  ما  لكن   ) ميديا  املكسيد 
عصر  فناين  بمنطق  يفكر  الغالب  يف  النه   ، الضوء  مصدر 
حساب  من  انطالقا  اللوني�ة  النظر  وجهة  ويضع  النهضة 
نسب الضوء  والتفكري يف االضاءات  الرئيسية والثانوية ومن 
خاللها  يقوم خبلق الفورم حيث يستعيض غالبا  عن املنظور 

اخلطي بالعناية باملنظور الضويئ واللوين .
بمجموعة  الفنان  اشتغل  امللتقى   خالل  املنجزة  االعمال  يف   
بمحاكاة  اللوحتني  يف  وقام  “البني�ات”   هي  مونوكروم   لوني�ة 
تتحرك  حيث  الفندق  شرفة  من  يراه  كان  طبيعي  مشهد 
باستعمال   الضوء  مشكلة  وحل  احليوانات   من  مجموعة 
وبطريقة  الغروب   احياءات  على  والرتكزي  الطبيعي   الضوء 
تصور  اليت  لوحته  ومنح  اللوني�ة  مجموعاته  مع  تنسجم 
احلمار بعدا غرائبي�ا حني وضع الطيور فوق ظهر احلمار وهو 
للواقعية  انتسابها  من  اللوحة  حرر  وخالق  ذكي  استعمال 
التعبريية ونقلها إىل آفاق أخرى  وكذلك فعل يف لوحته الثاني�ة 
استعمال  يف  االفراط  هذا  لكن  البقرة  فوق  القطة  وضع  حني 

العالمة عطل من فاعليتها .
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هديـر زردق   
مصر

ملتقى  ختام  يف  الفنانة  انتجتهما  اللتان  اللوحتان  تلخص 
العرض  خالل   قدمته  كما  الفين  مشروعها  مالمح  االقصر 

الذي ركزت فيه على سنوات دراستها  حبكم حداثة عمرها .
التصمييم  بالبن�اء  البالغ  ولعها  قدمته  الذي   العرض  وأبرز 
طريقة  على  تسيطر  اليت  ،وتقني�اته  باحلفر  شغفها  وكذلك 
جراف  الليتو  او  الربنت  سواء  فيها   التفكري  أو  اللوحة  انت�اج 

وعمليات الدمج الطباعي .
يغيب Figure عن أغلب لوحاتها ، فهي ال تميل للتشخيص 
وال تقيم وزنا للشكل  وانما تعتمد على املوتيفات ذات الداللة 
انت�اج  على  لوحاتها  يف  وتراهن  للموضوع  البطولة  ونعطي 
منتجة  حلقات   / قطع  عدة  من  املكونة  البصرية  السرديات 

للمعىن 
على  رئيسية  بصورة  تعتمد  املعىن  انت�اج  عمليات  وداخل 
العالمات البصرية وما ختلقه من احاالت ودالالت قائمة على 
صراع االضداد اللوني�ة اىل جانب التدفق من الال وعي وتتكرر 
الكالب(   / االسماك   / األسود  القط   ( عالمات  عندها 

بافراط بالغ .

االمور  هذه  كافة  امللتقى  داخل  املنتجتان  اللوحتان  وعكست   
االحتفاظ  مع  بكثافة  األسود  اللون  ظهور  حيث  من  بوضوح 
والغالب  لعاملها  املنتمية  واملوتيفات  العناصر  حضور  بقوة 
عليها الرسم واحلفر والطباعة والتعامل مع الرمزيات السهلة 

منتجة الداللة )السمكة / القط ( 
الفنانة  رغبة  حبكم  جديدة  معاين  امللتقى  يف  تكتسب  لكنها 
فالقط  القديم  املصري  للفن  منتجة  بيئ�ة  مع  تفاعل  اظهار  يف 
الشمس  معبود  ابن�ة  املصرية  امليثولوجيا  يف   " "باستيت  
رمزا  قطة.  رأس  لها  امرأة  شكل  على  تصور  كانت  واليت  رع، 
 / حاىب  اآلله  مبعوث  فهي  "السمك"  رمزية   أما  للخصوبة  

الني�ل  املجسد رمزا للحياة. 
العالم  حبدود  محددة  لوني�ة  بالتة  اىل  الفنانة  تلجأ  وكعادتها 
الذي ترغب يف تأكيده أو العالم الذي تعرفه واملستعار بوضوح 

من فن احلفر .
يف  ساهمت  متنوعة  ضوئي�ة  ملصادر  الفنانة  جلأت  وكذلك 

احداث توازن فريد للوحة. 
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