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، وال غرو �أن تكون معابد امل�صريني القدماء يف �أول عهدها، مثلما تطرب الأذن جلميل النغم،العني يطربها اجلمال
. بجانب عظمة القدماء يف كل العلوم واملعارف،تفوح من جنباتها فنون املو�سيقي والنحت وجمال وروعة الألوان
 التي، تلك الفعالية الثقافية الفنية الهامة،23 وها هو �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل لفن النحت ي�صل للدورة الـ
 بنف�س حجر، لي�ستمر �إبداع الفنانون علي نيل �أ�سوان، وينظمها �صندوق التنمية الثقافية،ترعاها وزارة لثقافة
. وامتداد فنونهم �إىل الأحفاد،الأجداد الذي ابدعوا منه تلك املعابد التي تظل �شاهدة علي عظمتهم
، متحف ًا متفرد ًا علي م�ستوي العامل لفن النحت، ي�ضم نتاج الدورات ال�سابقة، متحف ًا مفتوح ًا،كان نتاج هذه الفعلية
، �أتوا �إىل �أر�ض �أ�سوان لي�شكلوا حجارتها يف نغم �سيمفوين،يجمع �إبداعات ور�ؤي فنانون كبار من كافة �أ�صقاع الأر�ض
.فكان �أول و�أهم متحف للنحت علي م�ستوي العامل
 وخا�صة الفنانني الأجانب، من �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل لفن النحت23 �أ�شكر كل من �ساهم يف �إجناح الدورة الـ
 كذلك �إىل الفنان الكبري �آدم حنني رئي�س، وا�ستطاعوا �إبهارنا بتلك املنحوتات، الذين �شاركوا ب�إبداعاتهم،وامل�صريني
 وال �أن�سي �أن ا�شكر جمموعة العمل بقطاع �صندوق التنمية،�شرف ال�سيمبوزيوم الذي حتول ا�سمه �أيقونه لفن النحت
.الثقافية التي تقف خلف تلك الفعالية الهامة
 �إينا�س عبد الدامي/. د.�أ
وزيرة الثقافة
The eye is trained by beauty, just as the ear attends to the beauty of a
melody. It is not surprising that the temples of the ancient Egyptians have
long beheld music, sculpture, beauty and colors, in parallel to the sciences
and knowledge.
The Aswan International Sculpture Symposium reaches its 23rd edition.
An important artistic and cultural event - by the Ministry of Culture and
the Cultural Development Fund - that builds on the creativity of our
ancestors on Aswan’s Nile with the same stone they used for their temples,
to extend their art to another generation.
An Open Museum was born out of the symposium, to include the
products of previous editions. It is a unique museum of sculpture on a
global scale, combining the creations and visions of leading artists from
all over the world who came to the land of Aswan and sculpted her stones
with symphonic melodies.
I thank all those who contributed to the success of the 23rd edition of the
symposium, especially the foreign and Egyptian artists who participated
with their impressive creations, as well as the great artist Adam Henein, the
honorary president of the symposium, whose name has become an icon
for sculpture. And last but not least the team of the Cultural Development
Fund, the backbone of this important event.
Prof. Inas Abdeldayem
Minister of Culture

ي�سعدنى �أن �أتوجه بتحية �إجالل وتقدير من عا�صمة الإقت�صاد والثقافة الإفريقية لإدارة مهرجان �سمبوزيوم �أ�سوان
الدوىل فى دورته �ألـ  23والذى تنطلق معه معزوفة فن النحت على �صخور جرانيت �أ�سوان ال�شاخمة وو�سط طبيعتها
ال�ساحرة و جمال نيلها وخلود �آثارها و�أ�صالة تراثها.
و�أقدم حتية �إعتزاز وتقدير للفنان العاملى �آدم حنني م�ؤ�س�س �سمبوزيوم �أ�سوان � ..أطال اهلل فى عمره ومتعه
بال�صحة والعافية وا�ستمرار العطاء الفنى مل�صر العظيمة.
ف�سمبوزيوم �أ�سوان الدوىل يج�سد الإبداع الفنى ،وي�ؤ�صل فن من الفنون العريق وهو « فن النحت على اجلرانيت»
الذى �أبدع فيه الأجداد بح�ضارة ت�شهد عليها جدران املعابد وامل�سالت  ،ويحافظ عليه الآن ويطوره مبدعينا من رواد
النحت فى م�صر والعامل ليقدموا لنا �أعمال مليئة باحلياة واحل�ضارة والتى يحت�ضنها �أكرب متحف مفتوح للنحت فى
العامل تتعانق فيه عبقرية املكان مع عبقرية الإن�سان لي�صبح مزار ًا �سياحي ًا جديد ًا ي�ضاف خلريطة �أ�سوان ال�سياحية.
كما �أن املحافظة ي�سعدها �إحت�ضان الأعمال الفنية لل�سمبوزيوم فى منظومة التطوير والتجميل لت�شكل مع ًا بانوراما
فنية تليق مبكانة �أ�سوان احل�ضارية والتاريخية .مع متنياتى بنجاح فعاليات مهرجان �سمبوزيوم �أ�سوان الدوىل الثالث
والع�شرون .حـفـظ اهلل مـ�صـر �أبيه بـف�ضل �أبنائها الأوفياء
لواء /جمدى حجازى
حمـــافظ �أ�ســـــوان
I am pleased to salute with reverence from the African capital of
economy and culture the organizers of the 23rd Aswan International
Sculpture Symposium, which propels a collection of granite sculptures
amidst Aswan’s charming nature, beautiful Nile, and rich heritage.
I would also like to greet the renowned international artist Adam
Henein, founder of the symposium; God grant him good health to
continue giving to Egypt’s art scene.
The Aswan symposium embodies creativity and upholds an ancient
art; the art of sculpting granite, which our ancestors have excelled
at, and our artists continue to develop it to give us works filled full
of life. The largest open museum in the world embraces these works,
in a landscape where the brilliance of nature overlaps the brilliance
of creativity, to become a unique touristic attraction on Aswan’s map.
The governorate is also happy to welcome the symposium’s works
in the Organization for Development and Beautification, to create an
artistic panorama in the city that suits Aswan’s historic and cultural
stature.
General / Magdy Hegazy
Governor of Aswan

،لي�س غريبا علي �صندوق التنمية الثقافية �أن يظل منظما لفعالية هامة مثل �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل لفن النحت
 وي�ضطلع،بعد �أن ا�صبح ال�صندوق بيت خربة عاملي يف تنظيم املهرجانات والفعاليات الفنية منذ ان�شائه وحتي الآن
.بواحد من �أهم �سيمبوزيومات النحت يف العامل
 وتخرج ابداعاتهم،لي�س غريبا �أن جند فنانني عظام من كافة �أنحاء العامل ت�صر علي امل�شاركة يف �سيمبوزيوم �أ�سوان
 ظلت لقرون �شاهده، وم�سالت،  ومتاثيل، وبنف�س احلجر الذي ابدع به امل�صري القدمي ا�ساطني املعابد،يف نف�س املكان
علي عظمة امل�صري القدمي
 و�آالف، واثنان وع�شرون دورة من ال�سيمبوزيوم، منذ �سبعة �آالف �سنة، ي�ستمر الإبداع،وهنا وعلي نيل �أ�سوان
. التي ي�شهد عليها �أكرب متحف مفتوح يف العامل لفن النحت،القطع الفنية
، م�ستلهما روح امل�صري القدمي، ليمتد الإبداع علي احلجر،  من ال�سيمبوزيوم23 واليوم ت�سطع �شم�س الدورة الـ
. لت�ستمر م�سرية الإبداع،وعبق احل�ضارة
 فتحي عبد الوهاب/. د.�أ
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

It is no surprise that the Cultural Development Fund has continued
to organize such an important event as the Aswan International
Sculpture Symposium – one of the most important globally – seeing
as the CDF has made itself a center of experience for organizing
festivals and artistic events since its founding.
It is also no surprise that we find excellent artists from all over
the world wishing to participate in the symposium, and create art
from the same stones that the ancient Egyptians have used in their
temples, statues, and obelisks that have attested for many centuries
to the greatness of the Ancient Egyptian.
Here and on Aswan’s Nile, creativity continues to build up on 7
thousand years of culture and 22 editions of the symposium, with
thousands of artworks exhibited in the largest Open Museum in the
world.
Today the sun rises on the 23rd edition of the symposium which
progresses creativity in stone work, inspired by the ancient Egyptian
spirit and civilization, for the journey of creativity to continue.
Prof. Fathi Abdel-Wahab
Head of the Cultural Development Fund Sector

. و�شركاء هذه البداية، �أ�سرتجع بداياته،مع كل عام مير على هذا احلدث
 مل يكن ليعربها، ويقفز فوق �صعوبات عديدة، ولكن الأجمل �أن ي�صري كما �أملنا،كنا نخطط لأن ي�صبح كما نراه الآن
.دون �إميان الأ�صدقاء ب�أنه ي�ستحق الدعم وامل�ساندة
 والده�شة املبدعة التي ترت�سم على وجوه النحاتني امل�شاركني من دول خمتلفة من،رحلة طويلة مل يفرت فيها الفن
. وبالطبع تتزين بها وجوه امل�صريني من الفنانني،العامل
 وال �أدل، ليزداد زخم امل�شهد الفني يف م�صر، خروج هذا اجليل ال�شاب من النحاتني،وما �أ�ستح�ضره �أي�ض ًا ب�سعادة غامرة
 الذي، وقبل ذلك كله ا�ستعادة جمهور املعار�ض الت�شكيلية، وكرثة املتميز منها،على ذلك من كثافة املعار�ض النحتية
.بدونه ال تكتمل حيوية الإبداع وروحه
 كونه �أ�صبح رئة، لكنه �أي�ض َا يجب �أن يكون حافز ًا على موا�صلة االهتمام بال�سمبوزيوم،لقد �أ�صبح لدينا منجز نفخر به
. ونافذة تطل على احلراك النحتي يف العامل،للنحت امل�صري املعا�صر
�آدم حنني
With every year of this event, I find myself remembering it’s
beginnings and the partners of that beginning.
We were planning for it to be how we see it today. Yet what is more
beautiful is that it becomes as we hoped while overcoming many
difficulties it would not have overcome if it were not for the support
and faith of friends who believed it deserved it.
A long journey in which art never weakened, and the wondrous look
of creativity that we see in the faces of artists participating from all
over the world, and the faces of our Egyptian artists.
I am also flooded with joy to see this new generation of sculptors
that fill up the art scene in Egypt. There is no plainer proof to this
than the abundance of sculpture exhibitions, many of which are
praiseworthy, and more importantly, the re-engagement of the public
at art exhibitions, as without them the cycle and soul of creativity is
incomplete.
We have an accomplishment to be proud of, yet it must also be an
incentive to keep caring for the symposium, as it has become the
lungs of contemporary Egyptian sculpture, and a window overlooking
the international sculpture scene.
Adam Henein

 و�سيمبوزيوم �أ�سوان الدوىل للنحت على اجلرانيت هو اكت�شاف لهذه الكنوز.�شباب م�صر هم كنوزها وا�صل ح�ضارتها
.وو�ضعها فى مكانها املنا�سب بني احل�ضارات والثقافات املختلفة
 وعلى مدار �أعوام م�ضت توالت،اجلميل يف �سمبوزيوم �أ�سوان هو حالة الرتاكم �سواء يف املنجز الفني �أو املنجز الب�شري
 وازداد عدد ال�شباب من خريجي ال�سمبوزيوم ليزداد ثراء النحت،املنحوتات لت�ضيف �إىل املتحف املفتوح بهاء نادرا
.امل�صري املعا�صر
 الذي، تقف منحوتات ال�سمبوزيوم ليكتمل امل�شهد الفني،وما بني طبيعة �أ�سوان ال�ساحرة وبجوار معابدها ال�شاخمة
.يحمل توقيع الهوية امل�صرية
هاين في�صل
القومي�سري العام
The youth of Egypt are its treasure and the origins of its civilization. The
Aswan International Sculpture Symposium is a means of discovering that
treasure and giving it its rightful place among the different cultures and
civilizations.
What is special about the Aswan Symposium is the sense of cumulating,
be it in the artistic productions or the human achievements. Over the
past years, as the sculptures increased they have given the Open Museum
a special grandeur, and as the number of ‘graduates’ from the symposium
increased, they have enriched the contemporary sculpture scene.
Between the charming beauty of Aswan and its lofty temples, the
sculptures from the symposium stand to complete the scene, with a
stamp of the Egyptian identity.
Hany Faisal
General Commesaire
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اللجنة العليا لل�سيمبوزيوم
النحات العالمي /آدم حنين
رئي�س ًا �شرفي ًا لل�سيمبوزيوم

أ .د .فتحي عبد الوهاب

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية و رئي�س اللجنة العليا لل�سيمبوزيوم

د .هاني فيصل

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة ،وقومي�سرياً عام ًا لل�سيمبوزيوم

أ .محمد صبري

مدر�س م�ساعد بكلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�سكندرية وقومي�سريا م�ساعداً

أ .د .عصام درويش

�أ�ستاذ النحت ،كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان

شريف عبد البديع
فنان ت�شكيلي

أ .ناجي فريد

فنان ت�شكيلي

أ .د .خالد سرور

رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية

أ .د .حمدي أبو المعاطي
نقيب الفنانني الت�شكيليني

أ .إيمان عقيل

مدير عام العالقات العامة والإعالم ب�صندوق التنمية الثقافية

أ .زكي بتانوني
مقرر اللجنة
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the supreme committee
International Sculptor\ Adam Henein
Honorary president of the symposium

Prof. Fathi Abdel - Wahab

Head of Cultural Development Fund Sector
& Head of the supreme committee

Prof. Hany Faisal

Assistant Prof._ faculty of specific education- Cairo university
& General Commisaire

Sculptor\ Mohammed Sabry

Sculptore, Faculty of fine Arts, Alex.-University & assistant commisaire

Prof. Essam Darweesh

Prof. of Sculpture, Faculty of Artistic Education – Helwan University

Mr. Sherif Abdel Badea
Sculptor

Mr. Nagui Farid
Sculptor

Prof. Khaled Sorour

President of Plastic Art Sector (artistic member)

Prof. Hamdi Abul-Maati

Head of plastic Artists Syndicate (Artistic member)

Mrs. Iman Akil

General Manager of Public Relations and Press Office

Mr. Zaki Batanouni
Rapporteur
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رئيس التحرير سها الرسجاين
Arabic Translation Samia El-Masry الرتجمة للعربية سامية املرصي
تصوير موىس محمود
Photography Mousa Mahmoud
Graphic Design Mai Abdel Qader تصميم جرافييك مي عبد القادر
Editor in chief

Soha Elsirgany

�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Therese Antoine Louis egypt

تريز أنطوان لويس مرص
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Jose Carlos Millan spain

خوسيه كارلوس ميالن أسبانيا
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Reem osama egypt

ريم أسامة مرص
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Ali Saadalla Ali egypt

عىل سعد الله عىل مرص
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Valerian Jikia georgia

فالريي جيكيا جورجيا
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Klaus F. Hunsicker germany

 هانسيكر أملانيا.كلوس ف
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Liu Yang china

ليو يانج الصني
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Maged Mekhail egypt

ماجد ميخائيل مرص
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Hiroyuki Asakawa japan

هريويك أسكاوا اليابان
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الور�شــــة
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Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Ahmed Magdy egypt

أحمد مجدى مرص

Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Alshaimaa Darwish egypt

الشيامء درويش مرص

Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Tamer Rajab egypt

تامر رجب مرص

Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Abdel Megid Ismail egypt

عبد املجيد إسامعيل مرص

Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Ola Musa egypt

عال موىس مرص

Last Year,s Works - The Worrkshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Sherouk Helal egypt

رشوق هالل مرص
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امل�شــاركون

participants
Abdelmeguid Ismail Egypt
Ahmed Magdy Egypt
Al-Shaimaa Darwish Egypt
Eman Barakat Egypt
Ivane Tsiskadze Georgia
Lyudmyla Mysko Ukraine
Siti (Tutu) Pattnaik India
Vasyl Tatarskyy Ukraine

عبد الحميد اسماعيل مصر
أحمد مجدي مصر
الشيماء درويش مصر
إيمان بركات مصر
ايفان تسيسكادزه جورجيا
ليودميال ميسكو أوكرانيا
سيتي باتنايك الهند
فاسيل تترسكي أوكرانيا

The workshop

الور�شــــة

Abdelrahman Alaa
Aya Soliman
Hadeer Magdy
Maisoun Mostafa
Mohamed El-Bakry
Philip Adly
Rawaa Mohamed
Taha Abdelkarim

عبد الرحمن عالء
آية سليمان
هدير مجدي
ميسون مصطفى
محمد البكري
فيليب عدلي
رواء محمد
طه عبد الكريم
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عبد المجيد اسماعيل مصر

�إختـراق
ي�أتي الفنان عبد املجيد ا�سماعيل �إىل ال�سيمبوزيوم هذا العام ب�أ�سلوب
مفاهيمي جديد يختلف عن �أ�سلوبه املميز املعروف ذو ال�شكلية الروحانية.
فهو يجمع هنا ما بني البناء ال�شكلي للعمل ومفهوم الإخرتاق .ووجد يف
ال�سيمبوزيوم الفر�صة للتعبري عن هذا االجتاه اجلديد لي�صبح فنان ًا �أكرث
�شمولية�« .أقدم نف�سي ب�صورة خمتلفة هذا العام ،لأن الفن فكر يتطور ،فيجب
على الفنان اخلو�ض يف جتارب جديدة للتعبري ».ر�أى الفنان �أن الكتلة الأكرب،
بطول  4مرت يف و�ضع ر�أ�سي ،تتيح له فر�صة لتو�صيل املفهوم ب�شكل �أف�ضل.
حتت عنوان �إخرتاق ،ي�سعى الفنان للو�صول �إىل حركة ايهامية توحي
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باخرتاق عن�صر مغاير من خالل �أ�شكال هند�سية ب�سيطة .العمل �شكالن ملتوازي
م�ستطيالت يخرتقهما بعنف يف �أ�ضعف نقطة �شكل �أ�سطواين ،فيحدث �إنك�سارا
يف� أحدهما ليتقدم �أحدهما عن الأخر يف حالة تبادلية .تنخرط جميع مكونات
العمل و حتدث البنية التكوينية العامة حالة من التوتر و يف املقابل متنح املتلقي
نوع ًا من التفاعل بينه وبني العمل.
ً
جدير بالذكر �أن هذا التوجه لي�س غريبا عن الفنان حيث �أنه قد ح�صل على
ر�سالة الدكتوراه يف جمال التكوين يف الف�ضاء .وقد ح�صل �أي�ض ًا على عدة جوائز
يف نف�س املجال.

Abdelmeguid Ismail Egypt

Disruption
Putting aside the figurative style he is known for,
artist Abdelmeguid Ismail returns to the symposium
with something different; an abstract composition
with the theme of disruption.
He saw the symposium this year as an opportunity
to become a more versatile artist by exploring a
new direction. “It is dangerous and limiting to be
boxed in one style and to be redundant,” he says. He
also felt the large block of stone, standing vertically
at 4 meters high, will allow him to express his new
concept more effectively.
In Abdelmeguid’s piece titled Penetration, two tall
slabs are disrupted by the force of a cylindrical shape
that hits between them. Even though it is all carved
in one block, the distinction between the shapes is
clear. Like a bullet, this cylinder hits the composition
in its weakest point, disrupting it.Your eyes are drawn
to this unsettling part where the shapes collide and
fall apart. As you feel the impact and shock from this
collision, you will wonder how such a small object
can cause so much disruption.
This direction of thought was informed by
Abdelmeguid’s Ph.D on installation art, a medium
he has won several awards for at the Youth Salon. The
sculpture is meant to function like an installation,
transferring the viewer from one emotional state
to another by evoking a quick and and powerful
reaction.
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أحمد مجدي مصر

Awaiting Fate
Following up on his direction from last year,
Ahmed Magdy develops his concept on
confrontation in his new piece titled Awaiting
Fate.
He presents a winged cone shape, inspired
by the form of a spinning top. It makes you
imagine the top spinning faster and faster till
it creates its own wings. It is ready to fly but it
stays tilting forward, awaiting what will come.
The piece is horizontal, and despite referring
to waiting it is not passive, and despite being
very stable visually it suggests forward motion
and a sense of flight. This tension and contrast
adds drama to the abstract piece.
“We are living in a fast and over cluttered time,
and in my art I create what I would like to see;
an abstract world without noise. People think
abstract is so easy. But it’s not easy to simplify
over and over, and reach something that the eye
accepts and ‘speaks’ with.”
On his preference for abstraction, he goes with
a common saying “The wider your perspective,
the more concise the expression.”
Yet even in abstraction, he seeks to create an
artwork that embraces the viewer. He achieves
this through the sheer size of the stone, that
stands larger than life. For Magdy the greatest
joy is for an artist’s work to be among the people
for them to connect and interact with it.

يف انتظار القدر
 يطور �أحمد جمدي مفهومه عن املواجهة يف عمله،ا�ستكماال لأعماله ال�سابقة
.›النحتي اجلديد حتت عنوان ‹يف انتظار القدر
.�إنه يقدم ال�شكل املخروطي امل�ستوحى من لعبة «النحلة» م�ضيف ًا �إليه �أجنحة
العمل يوحي بالدوران ب�سرعة �شديدة تتكون من خاللها �أجنحة جتعل ال�شكل
. لكنه يقف مائل �إىل الأمام يف حالة حتفز يف انتظار ما �سي�أتي،م�ستعد للطريان
،العمل يف و�ضع �أفقي و رغم الإ�شارة حلالة االنتظار فانه لي�س يف و�ضع �سلبي
وعلى الرغم من كونه م�ستقر جد ًا ب�صري ًا �إىل انه يوحي بحركة �إىل الأمام و
 هذا التباين ي�ضيف نوع ًا من الدراما �إىل هذا العمل.�إح�سا�س بالطريان
.التجريدي
» يقول الفنان عن تف�ضيله للأعمال,«كلما ات�سعت الر�ؤية �ضاقت العبارة
 ومن خالل اعمايل، «نحن نعي�ش يف ع�صر ال�سرعة املليء بالزخم.التجريدية
»، جمرد من هذا الزخم، ب�سيط،�أخلق عامل من ال�صفاء
 ويحقق،حتى يف تلك الأعمال املجردة ف�إنه ي�سعى لتقدمي عمل يحتوي املتلقي
 �أ�سعد، بالن�سبة لأحمد جمدي.ذلك من خالل اختياره لقطعة كبرية من احلجر
حلظات الفنان �أن يرى اعماله يف الأماكن العامة و�سط النا�س حتى يتوا�صلوا و
.يتفاعلوا معها

سيمبوزيوم أسوان الدويل للنحت

| 32

Ahmed Magdy Egypt
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الشيماء درويش مصر

ابن ال�سماء
�صورت الفنانة ال�شيماء دروي�ش يف ور�شة العام املا�ضي جنني متقوقع ك�أمنا يحمي
نف�سه من العامل اخلارجي ليحتفظ برباءته التي ولد عليها .تعود �شيماء هذا
العام فتطور هذا املفهوم حيث �أنه قريب �إىل قلبها منذ �أن �شهدت والدة طفلها.
حتت عنوان ابن ال�سماء ،يتكون العمل من جزئني ،ال�شكل الع�ضوي للجنني
املنحوت �أعلى قاعدة �شاهقة ترتفع �إىل �٤٬٢٠٠سم .اجلنني هو ابن ال�سماء ،مثل
�آدم ،والقاعدة متثل قوة ال�ضوء التي تفتح يف ال�سماء عند و�صول هذا االبن
الذي �سوف يعمر الأر�ض� ،أو يدمرها .ولعل اجلنني ميثل الب�شرية جمعاء� ،أو
رحلة االن�سان يف هبوطه من ال�سماء �إىل الأر�ض.
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تقول �شيماء عن العمل« :يولد االن�سان عذري بريء ال يحمل �ضغائن ويحمل
بالتجارب املختلفة التي قد ت�شوه تلك العذرية والرباءة ».هناك ت�ضاد بني
املنحنيات التي يتكون منها اجلنني والقاعدة الهند�سية احلادة“ .عند نزول
االبن للأر�ض يتحول الت�شكيل بالتدرج من الع�ضوي ال�شاعري ،ايل الهند�سي ذو
احل�سابات االر�ضية الهند�سية »،كما تقول الفنانة.
�شيماء مدر�س م�ساعد يف كلية الرتبية الفنية يف جامعة حلوان بالقاهرة ،حيث
اقامت معر�ضا فرديا يف عام .٢٠١٧

Al-Shaimaa Darwish Egypt

Son of the sky
Last year at the symposium’s workshop, artist
Al-Shaimaa Darwish sculpted an embryo curled
into itself, to keep safe from the outside world and
preserve its innocence.
She returns this year to develop this concept, a
subject close to her heart since she experienced giving
birth. Titled Son of the Sky, the vertical sculpture of
two parts features an organic shape of the embryo
carved at the top of a tall base standing at 4.2 meters.
The embryo is the son of the sky, like Adam. The
base represents the force of light that opens up in the
sky, preceding the arrival of the son who will develop
the earth, or ruin it. Perhaps the embryo represents
all of humanity or the human journey, as a metaphor
for falling from the purity of the sky to the earth.
“The human is born innocent, a virgin soul and
a clean slate with no mistakes on his record. He
is then weighed down by the experiences in life
that spoil this innocence,” Shaimaa says. There is a
contrast between the curves that form the embryo,
and the rectangular base. “As it descends from the
sky, the composition gradually changes to follow the
geometric laws of the earth,” she says.
Shaimaa is an assistant professor at the Helwan
Faculty of Fine Arts, where she also held her first
solo exhibition in 2017.
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إيمان بركات مصر

حــوار
تعمل الفنانة �إميان بركات على العالقة بني قطعتني و الفراغ املوجود بينهما،
مبا ينتج عنه نوع من احلوار املتبادل .ذلك الفراغ له م�ساره اخلا�ص به ،فيبد�أ
من نقطة �ضيقة ثم يت�سع� ،أو العك�س ح�سب اجلهة التي ننظر �إليه منها.
ا�سلوب �إميان يف العمل هند�سي جتريدي له �أ�سطح متعددة الأوجه قد ت�شبه
قطع الكري�ستال ،و�أحيان ًا ما ت�شبه الورق املطوي .اخلطوط والأ�سطح تقود العني
من م�سطح �إىل �أخر ال�ستك�شاف جميع جوانب العمل .ال�شكل الهند�سي فيه حدة،
ولكن بدون ق�سوة .وتذكر الفنانة �أن كثري من زمالئها و معلميها قد الحظوا �أن
اعمالها ت�شبها كثري ًا ،وكيف �أن �شخ�صية الفنان تنعك�س على عمله.
وعلى الرغم من �صالبة اجلرانيت فقد متكنت �إميان من ا�ستخدامه
مبرونة ،فهي تغري �أو�ضاع قطعتي العمل بعدة طرق ح�سب رغبتها ،حتى بعد
االنتهاء من النحت ،وك�أنها لعبة عمالقة تظل ت�ستك�شفها .و تقول �إميان عن
الطريقة التي تعمل بها�« :أبد�أ يف نقطة معينة ثم اطورها ح�سب ما �أواجهه يف
�سياق العمل ».فهي ترى �أن الفن له روح روح يرتكها الفنان لتنطلق ثم يتبعها.
ا�شرتكت الفنانة يف ور�شة ال�سيمبوزيوم مرتني من قبل ،اخرها عام ،٢٠١٥
فبد�أ ي�ستهويها النحت على احلجر واكت�شفت انه ينا�سب ا�سلوبها الهند�سي.
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Eman Barakat Egypt

Conversation
Eman Barakat is working on the relationship between
two shapes, creating a conversation in the way they
fit together, and in the negative space between them.
Her signature style is abstract, with multifaceted
surfaces that often resemble crystals and other times
can resemble folded paper. The lines and surfaces
lead you from one part to the other to explore all
sides of the work.
The geometric shape is edgy, but somehow not harsh.
The artist recalls numerous times her colleagues and
mentors have noted how her work resembles her,
and how parts of the artist’s personality makes it into
the work.
Despite the rigidity of the granite, Eman manages
to extract a lot of flexibility from it. Her two pieces
can fit together in several ways, like a massive toy
for the artist to explore even after she has finished
sculpting it. There is also a lot of flexibility between
the sketch she has prepared and the final result. “You
start somewhere, then develop it, and change it as
you go depending on what you face along the way.
Art has a soul, it has to have room to evolve.”
Eman has attended the Symposium twice before, the
latest in 2015. She has since learned to love stone
sculpting, and discovered it suits her style.
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ايفان تسيسكادزي جورجيا

Nasruddin

the wise

Georgian artist Ivane Tsiskadze presents a sculpture
of 13th century Seljuq philosopher Nasruddin Hodja
sitting on a donkey backwards.
Nasruddin is known in the folk tales of many
cultures under different names. In Egypt we know
him as Goha. In Ivane’s sculpture Nasruddin sits with
his legs crossed to one side of the donkey, wearing
a turban and cradling a bird in his arms. There are
countless versions of this story as it passed on through
folk, but all of them have Nasruddin’s famous wit,
humor and wisdom that borders on foolishness, that
drew Ivane to him.
Working in granite on the intricate details of
the fabric and the donkey’s muscles is no problem
for Ivane, who is familiar with stone sculpting on
a large scale. The sculptor says his focus is always
on the forms. In his work you will always find this
combination between abstract and organic forms.
Much of his previous work is monumental,
depicting historical or mythical figures, yet the
Nasruddin piece remains a popular favorite when
he applies to symposiums. He has participated in
around 16 symposiums all over the world, yet Egypt
he says has a special place in his heart. “It was a
dream of mine to see Egypt since I was young and
learned about its culture.”

احلكيم ن�صرالدين
ي�صور لنا الفنان اجليورجي ايفان ت�سي�سكادزي �شخ�صية من القرن القرن الثالث
. احلكيم الرتكي ن�صرالدين خوجه جال�س ًا فوق حماره بعك�س االجتاه،ع�شر
،يعرف ن�صرالدين حتت �أ�سماء خمتلفة يف الروايات ال�شعبية ملختلف الثقافات
 يجل�س ن�صر الدين و�ساقيه على جانب واحد من.ويعرف يف م�صر ب�إ�سم جحا
 انها �صورة �شهرية م�أخوذة من. يحت�ضن طائر بني ذراعيه،احلمار مرتدي ًا عمامة
 لكنها يف جميع الأحوال، ت�سرد بطرق خمتلفة،‹نوادر جحا› يف الق�ص�ص ال�شعبي
 هذه ال�صفات هي التي جعلت الفنان �إيفان.تعرب عن حكمته وذكاءه وخفة ظله
.ينجذب له
ال ميثل النحت على اجلرانيت وتناول تفا�صيل الن�سيج الدقيقة و �إبراز
 فهو معتاد على نحت الأحجار �شديدة،ع�ضالت احلمار م�شكلة بالن�سبة لإيفان
 وجند دائم ًا، يهتم الفنان بالتكوين ال�شكلي للمو�ضوع ويركز عليه.ال�صالبة
 ومعظم �أالعمال امليدانية.يف �أعماله مزيج من الأ�شكال املجردة والع�ضوية
 لكن قطعة ن�صر الدين ال زالت,لإيفان ت�صور �شخ�صيات تاريخية �أو �أ�سطورية
١٦  �شارك الفنان يف حوايل.هي املف�ضلة �شعبي ًا كلما �إ�شرتك يف �سيمبوزيوم دويل
 «كانت زيارة: لكن م�صر لها مكانة خا�صة يف قلبه و يقول،�سيمبوزيوم حول العامل
». لكل ما عرفته وتعلمته عن ح�ضارتها،م�صر بالن�سبة يل حلم منذ ال�صغر
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ليودميال ميسكو أوكرانيا

Tornado
The largest manmade creations are dwarfed by
the power of nature in ‘Tornado,’ the sculpture by
Ukrainian artist Lyudmyla Mysko. The tornado takes
the form of a large upward spiral, at the top of which
there is a small house.
The work combines the rose granite that has a rough
texture (for the tornado), with polished black granite
(for the house). The house is square shaped, with four
little windows and a triangular roof. Here it becomes
a symbol of everything manmade that seems large,
powerful, solid, until nature decides to wash it away
in one sweep.
Mysko prefers working in stone, and some of her
other works include what she calls ‘stone knotting’
where the stone resembles a chain, or a rope that
is tied in an infinity knot. She enjoys the technical
challenge that these works present.
Mysko was in Egypt for the Ostraka Symposium in
2017, and was enchanted by the ancient Egyptian art,
describing it as “like fairy tales and fantasy.” In some
way her own work is also like fantasy; the house flies,
the stone is knotted, and in another sculpture a giant
wave carries a tiny boat at its tip. “Creativity for me
is like play,” Lyudmyla says.

�إع�صار
ميثل العمل التي تقدمه الفنانة االوكرانية ليودميال مي�سكو �إع�صار ًا قوي ًا يف
 يجمع. تت�صاعد �إىل �أعلى حتمل على قمتها منزال �صغري ًا،�صورة دوامة كبرية
 مع اجلرانيت،)العمل بني اجلرانيت الوردي ذو ال�سطح اخل�شن (للإع�صار
 املنزل على �شكل مربع حمفور به �أربعة نوافذ �صغرية.)الأ�سود الأمل�س (للمنزل
، فمهما كان قوي ًا، وهو هنا رمز لكل �شيء ي�صنعه الإن�سان،و�سقفه على �شكل مثلث
. ومتينا فهو ال ي�صمد �أمام قوة الطبيعة �إذا قررت �أن تكت�سحه،كبريا
 حيث قدمت يف اعمالها ال�سابقة ما،تف�ضل ليودميال النحت على الأحجار
 وهي ت�ستمتع.ت�سمية باحلجر املجدول على �شكل �سل�سلة مت�شابكة �أو حبل معقود
.كثري ًا بالتحدي التقني الذي يفر�ضه عليها هذا النوع من الأعمال
 وانبهرت،وقد جاءت الفنانة �إىل م�صر من قبل حل�ضور �سيمبوزيوم او�سرتاكا
 وميكن القول �أن اعمالها.»بالفن امل�صري القدمي وو�صفته ب�أنه «مثل الأ�ساطري
 ولها، واحلجر جمدول،هي �أي�ض ًا ت�شبه الأ�ساطري مبا فيها من خيال؛ فاملنزل طائر
 «الإبداع بالن�سبة يل كاللعبة.�أي�ض ًا عمل ي�صور موجة �ضخمة حتمل مركب ًا �صغري ًا
.ال�شيقة» هكذا تقول ليودميال
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سيتي توتو باتنايك أالهند

حتية �إىل باميان
حتية �إىل باميان هو عنوان قطعة النحات الهندي توتو باتنايك يف ذكرى متثال
بودا يف باميان الذي دمرته طالبان يف �أفغان�ستان عام .٢٠٠١
جزءا مك�سور ًا من معبد منحوت به الن�صف الي�ساري من
القطعة ر�أ�سية ت�شبه ً
بوذا حتت �شجرة البيبال املقد�سة ،يعلوه ترانيم مكتوبة باحلروف ال�سن�سكريتية
القدمية ،بجوار ال�شكل احللزوين املعروف يف الفن الهندي.
ً
بع�ض �أجزاء من العمل مثقولة ،و�أعطى بع�ضها ملم�س ًا خ�شنا ،واجزاء �أخرى
تركها على طبيعتها« .ال بد من ترك بع�ض الأجزاء على طبيعتها لأن احلجر كما
يوجد يف الطبيعة جميل ال�شكل ،و �إذا قمنا بتهذيب كل جزء فيه ي�صبح مثل
امل�ص ّنع »،كما يقول الفنان.
يقدر هذا الفنان كل ما هو قدمي ويحاول احلفاظ عليه عن طريق �إعادة
�صياغته يف اعماله ،لكن مع �إ�ضافة ر�ؤيته اخلا�صة .ويقول «كل اعمايل مرتبطة
بالتاريخ ،معظمها بالتاريخ الهندي وبع�ضها بتاريخ العامل».
ومما يعطي �أهمية �أكرب العماله �أن جيل ال�شباب يف الهند �أ�صبح مت�أثر ًا
بالعوملة ،وال يعب أ� برتاث وتاريخ بالده.
ال يقوم باتنايك بتكرار �أي عمل من اعماله ولذلك فله �أعمال فريدة منت�شرة
يف البلدان التي زارها من خالل م�شواره الفني .يتحدث عمل باتنايك عنه و
يتحدث هو عن الرتاث ،ويحث على التفاهم والتوا�صل بني الثقافات يف مواجهة
الأنانية التي يعتقد انها وراء التع�صب واحلروب يف كل مكان.
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Siti Pattnaik India

Homage to Bamiyan
Indian sculptor Tutu Pattnaik’s piece titled Homage
to Bamiyan commemorates the Bamiyan Buddhas
in Afghanistan that were destroyed by the Taliban in
2001. His vertical sculpture resembles a broken part
of a temple, with only the left half of the Buddha
figure carved into the stone, standing under the
sacred peepal tree. At the top chants are written in
the ancient Sanskrit letters next to the upward spiral
motif known in Indian art.
Some parts are polished, some are given a rough
texture, while others are left as natural as the stone.
“There must be something natural, because the stone
found in nature is already a beautiful sculpture. When
you cut everything cleanly like a machine it becomes
artificial,” the artist says.
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He has an appreciation for everything old, and
tries to preserve it by recreating it in his work, but
always adds his own vision. “All my work is related
to history, mostly Indian but also all the world’s
history,” Pattnaik says.
What makes his work even more important, is that
the young generation in India is more interested in
westernizing, and care little about their past and
heritage. He never repeats a sculpture, so there are
unique works by him scattered in countries he’s
visited through symposiums. His work speaks for
him and he speaks for heritage, understanding,
connection and unity, countering all the ego that he
feels is behind the intolerance and wars everywhere.

فاسيل تترسكي أوكرانيا

الطريق القدمي
يلتقط الفنان الأوكراين فا�سيل ترت�سكي م�سار احلياه املتقلب يف تكوين جتريدي
بعنوان الطريق القدمي .يقول الفنان» ال ت�سري حياتنا يف خط م�ستقيم ،فهي
مت�ضي �صعود ًا وهبوط ًا”.
يقدم هنا كتلة م�ستطيلة يف و�ضع ر�أ�سي يف قلب التكوين الفني ،يحيط بها خطوط
منحنية تبدو ك�أمنا ت�شكل م�سار ًا متعرج ًا حوله .هذا امل�سار يبد�أ من �أ�سفل
التكوين  -بداية احلياه  -ثم يرتفع على �شكل خط قطري  يلتف حول امل�ستطيل،
يواجه يف �أعاله موجات ومطبات ،ي�سقط مرة �أخرى ب�شكل حاد لأ�سفل على
اجلانب االخر.
ي�شبه الفنان اخلطوط املنحنية بثنايا القما�ش التي تتهدل  ،فهي ك�ستارة امل�سرح
عندما ت�سدلٌ .
�شيئ �أخر يقرب �إىل الأذهان فكرة امل�سرح  ،وهي احلركة
الديناميكية يف العمل� .أ�سلوب هذا الفنان �إيقاعي ،والتجريد لغته ،وهو يلتقط
احلركة ب�أب�سط الأ�شكال.
يعمل الفنان يف �أوكرانيا بحرية على الكتل الكبرية يف م�ساحات وا�سعة ،حيث
يقع منزله و اال�ستوديو اخلا�ص به بالقرب من الغابة واجلبال .ولكن ي�ستمتع
الفنان بال�سفر والعمل باخلارج ،و هو يقدر ما يقدمه له �سيمبوزيوم �أ�سوان من
وقت طويل ليعمل على كتلة كبرية.
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Vasyl Tatarksyy Ukraine

The Old Way
In his piece titled ‘The Old Way’ Ukrainian artist
Vasyl Tatarskyy captures the irregular course of
life in an abstract composition titled The Old
Way. “Our life is never going in one straight line,
it goes up and down and changes directions,”
the artist says.
His vertical piece has a tall rectangular block at
its heart, enveloped in an outer shell of curved
lines that seem to form a winding path. This
‘path’ starts from the bottom, at birth, then goes
up with a strong diagonal arc. At the top the
path faces bumps and becomes wavy, until it
falls again sharply to the bottom on the other
side.
The folding of the path looks “like fabric,” as
the artist himself describes it, which brings to
mind the fall of a theatre curtain. Another aspect
his work might share with theatre is the artist’s
interest in capturing dynamism. His work is
rhythmic, and abstraction is his language as he
captures the movement in the simplest of forms.
In Ukraine, his studio neighbors a forest and
mountains, where he works freely on large
pieces. But he enjoys travel and working abroad,
and appreciates how the Aswan symposium is
giving him a longer duration than others he has
attended, so he can work on a larger piece.
45 | Aswan International Sculpture Symposiun
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الور�شــة
The Workshop
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Abdelrahman Alaa

عبد الرحمن عالء

Grace
Artist Abdelrahman Alaa’s sculpture is small in
size, with a big subject; plump rounded figures.
Raised on a vertical support column, Alaa depicts a
seated figure with its arms raised above it head. There
are no features, no distinct limbs, but he captures the
mass of the form and the essence of the gesture.
“I wanted to strike a balance between the heaviness
of the form and gracefulness,” he says.
The final piece has emerged from a process of
trial and error, working on smaller sized models. He
began his career sculpting realistic figures, and then
progressed to make them more and more abstract.
Seeking to focus on something different than what
his contemporaries are doing, he settled on this
subject.
“I was interested in figures in extremes, either
very slim or very full ones. But the former was very
common, so I felt the plump figures would make a
more interesting and distinct subject.”
The budding artist may be at the start of his career,
but he has already won some awards, including the
sculpture award at the Youth Salon in 2017, and first
place at the Ibdaa Competition in 2016.

ر�شاقة
عبد الرحمن عالء ي�شارك يف ال�سيمبوزيوم هذا العام بعمل فني �صغري احلجم
 ي�صور الفنان �شخ�ص ًا بدين ًا رافع ًا.بالرغم من كرب حجم مو�ضوع العمل ذاته
 يركز الفنان على جوهر التعبري. جال�س ًا على قاعدة مرتفعة ر�أ�سي ًا،يديه لأعلى
 دون حتديد مالمح الوجه والأطراف وتفا�صيل اجل�سد �إىل القليل،احلركي
 ال�صورة.كذلك �أراد الفنان �أن يحقق التوازن ما بني ثقل ال�شكل ور�شاقة احلركة
النهائية للعمل الفني جاءت بعد مرحلة من التجربة واخلط�أ والعمل على مناذج
 وقد بد�أ عبد الرحمن حياته املهنية بنحت �أ�شخا�ص ب�صورة واقعية.�أ�صغر حجم ًا
.ثم تطور �شيئ ًا ف�شيئ ًا ليجعلها �أكرث و�أكرث جتريد ًا
 وقد ا�ستقر على هذا،�أراد عبد الرحمن �أن يقدم �شيئ ًا خمتلف ًا عن معا�صريه
 «دائم ًا ما كنت مهتم ًا بت�صوير ا�شخا�ص �شديدي النحافة �أو �شديدي.املو�ضوع
». لكني �شعرت �أن ت�صوير ال�شخ�ص البدين �سيكون �أكرث متيز ًا فني ًا،البدانة
 لكنها،هذه هي التجربة الأوىل للفنان ال�شاب يف النحت على اجلرانيت
 جدير بالذكر �أن هذا الفنان النا�شئ.بالن�سبة له قد اثبتت �أنها جتربة جمزية
 منها جائزة النحت،رغم كونه يف بداية م�شواره الفني فقد ح�صل على عدة جوائز
 واملركز الأول يف م�سابقة �إبداع من وزارة ال�شباب٢٠١٧ يف �صالون ال�شباب عام
.٢٠١٦ والريا�ضة يف
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Aya Soliman

آية سليمان

Collage of
curves
“Nature is made of curved lines, even mountains
are not fully straight,” artist Aya Soliman says,
presenting her ongoing subject on the organic curves
and lines found in all aspects of nature. Her piece is
an organic and surrealistic combination of lines she
zooms into; they can be a part of the female body, a
detail in a microscopic cell or taken from planetary
compositions. She picks the parts that move her,
to create something like a collage of close-ups that
combines them. Many people consider technology in
art and working by hand to be polar opposites, but
not for this artist who holds an interest in both fields,
believing they can complete each other.
She studied 2D and 3D graphics in a course
alongside her degree in sculpture from the faculty of
Fine Arts in Cairo.
“Sculpting is a passion before being a profession.
I will always love drawing sketches by hand and
working with clay. But I also really enjoy the
technology of digital art. It’s the future.”
She believes incorporating digital design into
sculpture can save artists a lot of time and physical
effort, leaving them more space to focus on the
artistic aspect of it.
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خطوط ومنحنيات
»،«الطبيعة مليئة باخلطوط املنحنية حتى �أن خطوط اجلبال لي�ست حادة متام ًا
.كما تقول الفنانة �آية �سليمان
العمل الذي تقدمه هو تكوين ميزج بني خطوط منحنية ميكن �أن جتدها يف
 فهي تختار منها،ج�سد املر�أة �أو يف خلية حتت املجهر �أو حتى يف كواكب ف�ضائية
.اخلطوط التي ت�ستهويها لتخلق منها نوع ًا من الكوالج ال�سريايل
 ولكن �أية،يعتقد كثري من النا�س �أن التكنولوجيا والعمل اليدوي نقي�ضان
3D  و2D  فقد در�ست.تهتم باالثنني مع ًا و ترى �أنهما يكمالن بع�ضهما البع�ض
.جرافيك�س �إىل جانب درا�سة النحت يف كلية الفنون اجلميلة
 ما زلت �أمار�س الر�سم باليد. «فن النحت متعة قبل �أن يكون مهنة:تقول الفنانة
». �إنه امل�ستقبل، ولكني ا�ستمتع �أي�ض ًا بتكنولوجيا الفن الرقمي،والعمل بالطني
انها ترى �أن دمج الت�صميم الرقمي بالنحت ميكن �أن يوفر للفنانني الكثري من
. ويرتك لهم م�ساحة �أكرب للرتكيز على اجلانب الفني للعمل،الوقت واملجهود
 وهي ت�أمل �أن يربز عملها،ت�شعر �أية انها تتعلم الكثري من خالل ال�سيمبوزيوم
.بني �أعمال الفنانني امل�شاركني

Hadeer Magdy

هدير مجدي

Path of light
Artist Hadeer Magdy’s Master’s thesis focuses on the
influence of personal experiences on contemporary
sculptures. This direction is visible in her work at
the symposium, where she offers perspective on
emotional wounds, represented by fractures between
spaces. She views the fractures as a path of light,
which despite being the source of pain can bring
salvation. A quote by Jalaluddin Rumi comes to mind
“The wound is the place where the light enters you.”
Her piece is a horizontal black granite block,
resembling a coffin in being so lifeless and static.
The texture is rough, except for an area that is
highly polished, reflecting the light. “When I’m hurt
by something, it’s like it ‘kills me’ by draining my
energy. But even when you feel your power is lost,
the fracture will offer a path out.”
The self-reliant artist feels her work reflects this
characteristic of fending for itself. “Save yourself, no
one will save you,” she believes. On her love for stone
sculpting, she says “Every person relates strongly
to an element in nature, and I love how stone was
formed by nature. I also love how Granite has an
inherent value despite its abundance and availability
in our lives.”

طريق من النور
ح�صلت هدير جمدي على درجة البكالوريو�س يف النحت من كلية الفنون
 وتعد درا�سة املاج�ستري عن ت�أثري التجارب ال�شخ�صية على،اجلميلة يف القاهرة
.الأعمال النحتية املعا�صرة؛ �أي عندما ت�ؤدي جتربة �شخ�صية �إيل �إنتاج �إبداعي
.ويظهر هذا االجتاه يف العمل الذي تقدمه هدير يف ال�سيمبوزيوم هذا العام
،حيث تعر�ض نظريتها حول اجلروح العاطفية على �شكل ك�سر يف�صل بني كتلتني
 ويذكرنا هذا الفكر مبقولة جالل.يتحول من م�صدر للأمل �إىل طريق من النور
 و�إال فكيف للنور �أن يت�سلل �إىل باطنك؟،ال جتزع من جرحك  :الدين الرومي
 ت�شبه ‹الكفن› حيث انها �ساكنة،العمل هو كتلة �أفقية من اجلرانيت اال�سود
 «عندما. امللم�س خام ب�إ�ستثناء �شريط مثقول بحيث يعك�س ال�ضوء.و بال حياة
 ولكن عندما، لأنه ي�ستنزف كل طاقتي، فك�أمنا يقتلني،ي�ؤذي م�شاعري �شيئ ًا ما
.» تقول هدير،نفقد هذه الطاقة ف�إن هذا االنك�سار �سي�أتينا الحق ًا مبخرج
،ترى الفنانة �أن عملها يعك�س �صفة االعتماد على النف�س التي تتمتع هي بها
».وكما تقول «انقذ نف�سك فال �أحد �سوف ينقذك
 «كل �شخ�ص يرتبط بعن�صر معني من:�أما عن حبها لنحت الأحجار ف�أنها تقول
 و �أنا �أحب احلجر لأنه من �صنع الطبيعة و للجرانيت مكانة،عنا�صر الطبيعة
». فعلى الرغم من وفرته وهو يحتفظ بقيمته ورونقه،خا�صة عندي
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Maisoun Mostafa

ميسون مصطفى

Music
in the seashell
Maisoun Mostafa’s sculpture of a seashell speaks
of her hometown Alexandria. For this artist it is all
about finding the flow within the block. “I aim to
preserve the block’s unity, then to create transitions
in the shape that flow like music,” she says.
The result is minimalistic, but not abstracted, the
seashell so smooth it seems carved in butter: “I like
the challenge of making something out of the stone,
a material that can seem impenetrable.”
The sculptress specializes in monumental art,
and appreciates how it requires consideration of
multiple aspects, and speaking with other specialists
to successfully tie between the work and its
surroundings, giving it a deeper dimension. Perhaps
in the near future we will see her works in one of
Alexandria’s main squares.
Despite just gradating last year from Alexandria’s
Faculty of Fine Arts– ranking first in her specialization
- she has had been recognized with an appreciation
award from the 5th Visual Arts Youth Competition
at Alexandria’s Creativity Center. She is currently
an assistant professor of sculpture, in addition to
working on projects with the urban beautification
center in Alexandria (AWSC).
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مو�سيقى يف القوقعة
 ويتفق هذا،تقدم الفنانة مي�سون م�صطفى عمل على �شكل قوقعة بحرية
.االختيار مع م�سقط ر�أ�سها مدينة اال�سكندرية
 ثم �أحاول خلق نقالت يف،«اهتم باحلفاظ على وحدة الكتلة
 فبالن�سبة لها �أهم �شيء هو.» كما تقول مي�سون،التكوين لت�سرت�سل كاملو�سيقى
.�إيجاد و�إظهار التدفق يف داخل الكتلة
.تبدو القوقعة يف �شكلها النهائي كما لو كانت منحوتة يف مادة لينة ت�شبه الزبد
 الذي يبدو كمادة �صعبة،«ي�ستهويني التحدي املتمثل يف ت�شكيل �أ�شياء من احلجر
» تتخ�ص�ص الفنانة يف �أعمال النحت امليداين لأنه يتطلب.للإخرتاق و التناول
 و،�أخذ عدة عوامل يف الإعتبار فيما يخت�ص باملوقع الذي �سوف ي�ستقر فيه العمل
 رمبا. مما ي�ضيف بعد ًا �أعمق للمنتج،�أخرى التحدث مع متخ�ص�صني يف جماالت
نرى يف امل�ستقبل القريب �أعماال للفنانة مي�سون يف �أحد امليادين الرئي�سية يف
 ح�صلت مي�سون على املرتبة الأوىل يف تخ�ص�صها عند تخرجها العام.اال�سكندرية
 و قد ح�صلت �أي�ض ًا على جائزة،املا�ضي من كلية الفنون اجلميلة باال�سكندرية
 تعمل.تقديرية يف امل�سابقة اخلام�سة لل�شباب من مركز الإبداع باال�سكندرية
 بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاكها يف م�شاريع مركز،مي�سون حالي ًا كمعيدة يف ق�سم النحت
.جتميل املدينة

Mohamed El-Bakry

محمد البكري

Sails in the sun
In Mohamed El-Bakry’s piece, we see a vertical
composition of geometric shapes that appear placed
on top of one another to form an irregular tower.
One can imagine that this composition was created by
twisting sections of the stone in different directions.
Because he believes that all ideas are linked to nature,
there is a reference to nature in this abstract piece.
The triangular shapes at the top are like the sails
of boats, echoing the ones drifting on the Nile in
Aswan. The horizontal surfaces then become like the
moving surface of the water and the edges of small
waves. He also thinks of the way nature will interact
with his piece. The uppermost tip of the sculpture is
made at an angle that will catch the sun’s light and
reflect it brightly to the viewer.
Mohamed has been organizing private and public
art exhibitions for many years, including shows for
important artists such as Helmy El-Touni, Mohamed
Abla, and the retrospective for the late Hassan Fathy
which earned him an appreciation award. This
exposure has given him experience and developed
his own voice as an artist.
Being at the symposium was a long time a dream
for El-Bakry, who as an art student used to visit it till
he was prepared to join the artists.

ال�شراع امل�ضيء
نرى يف قطعة الفنان حممد البكري تكوين يرتفع عاموديا ي�ضم �أ�شكال
�أن نت�صور  ميكن.هند�سية خمتلفة الأحجام ك�أنها و�ضعت فوق بع�ضها البع�ض
جماز ًا �أن هذا الت�شكيل قد نتج عن طريق لفت �أجزاء من احلجر ميين ًا وي�سار ًا
 يرى الفنان �أن الأفكار جميعها تنبع من.على ارتفاعات خمتلفة بطول العامود
 فال�شكل املثلث يف قمة. و جند �إ�شارة لذلك يف هذه القطعة املجردة،الطبيعة
 �أما. يف �صدى لتلك التي ت�سري فوق نيل �أ�سوان،التكوين ي�شبه �شراع املراكب
.الأ�سطح الأفقية فهي ت�شبه ال�سطح املتحرك للماء وحواف الأمواج ال�صغرية
 فقد جعل زاوية اجلزء،كما اهتم الفنان بتفاعل الطبيعة مع العمل الذي يقدمه
 قام حممود بتنظيم.العلوي من التكوين الفني تلتقط �ضوء ال�شم�س وتعك�سه
 منها معار�ض لأهم لفنانني مثل،املعار�ض الفنية العامة واخلا�صة ل�سنوات عديدة
حلمي التوين و حممد عبلة و قد ح�صل على جائزة تقديرية عن معر�ض نظمه
 وقد زاده هذا الن�شاط خربة و ثرائ ًا لإنتاجه.للراحل املعماري ح�سن فتحي
 كان ال�سيمبوزيوم حلم ملحمد البكري منذ �أن كان يزوره وهو طالب يف.الفني
 وها هو اليوم ي�شارك، حتى �صار على ا�ستعداد لتقدمي عمله فيه،الفنون اجلميلة
.مع الفنانني
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Philip Adly

فيليب عدلي

Emitting
energy
Artist Philip Adly presents a portrait facing towards
the sky in a state of contemplation. The portrait is
cubistic in how it is comprised of geometric shapes
that seem maze-like. Seen from the side, a strong
line indicates the nose in profile, as the tall base of
the sculpture forms an outstretched throat, and a
textured area indicates hair at the nape.
Philip’s piece is informed by that moment when
we are physically present, but mentally occupied
with another world in our thoughts. “There are
many things that we can’t know, and so we are always
wondering and thinking about what is beyond this
moment,” he says.
He describes sculpting as a process of recording
ideas, or capturing a mood. “It’s like writing a
story,” he says. While he works, the artist is aware
of the stone’s ancient energy that has been stored
in its particles since it was formed in nature. “The
stone works with the artist to create something as he
extracts this energy from it.”
Philip has been practicing sculpture since he
graduated in 2001 from the Faculty of Fine Art in
Cairo. Last year he received a full time production
grant from The Ministry of Culture.
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طاقة م�شعة
ي�صور لنا الفنان فيليب عديل يف هذا ال�سيمبوزيوم بورتريه جتريدي متوجه نحو
.ال�سماء يف حالة من الت�أمل
 �إذ �إن الوجه يتكون من عدة �أ�شكال هند�سية قد ت�شبه،يعترب العمل تكعيبي
 عند النظر من �أحد جانبي العمل نرى بروفيل الوجه به خط قوي ي�شري.املتاهة
 وهناك م�ساحة خ�شنة ت�شري �إىل، و قاعدة العمل ت�شكل رقابة طويلة.�إىل الأنف
.ال�شعر يف �أخر العنق
تنبع فكرة العمل من احلالة التي يكون فيها ال�شخ�ص موجود بج�سده لكنه
 «هناك العديد من الأ�شياء التي ال. يف عامل �أخر من الأفكار،غائب ذهني ًا
 و نفكر يف ما هو �أبعد من، لذا ف�إننا دائم ًا يف حالة ت�سا�ؤل،ن�ستطيع �أن نعرفها
 ي�صف الفنان النحت.» كما يقول الفنان،اللحظة مبا يتجاوز ما نراه ونعرفه
.»كعملية ت�سجيل للأفكار �أو التقاط �إح�سا�س معني �أو «مثل كتابة ق�صة
يعي الفنان �أثناء النحت �أنه يتعامل مع الطاقة التي تكونت يف جزيئات
 «ي�ساعد احلجر الفنان يف خلق �شيء جديد وهو.احلجر ومت تخزينها منذ القدم
.» كما يقول الفنان،ي�ستخرج هذه الطاقة منه
ميار�س فيليب النحت منذ تخرجه من كلية الفنون اجلميلة يف القاهرة عام
. وقد ح�صل العام املا�ضي على منحة التفرغ الفني من وزارة الثقافة.٢٠٠١

Rawaa Mohamed

رواء محمد

Sleeping
stone
Rawaa Mohamed presents a horizontal sculpture of a
female figure lying on her back. The reclining figure
is elongated beyond realistic ratios, with simplified
anatomical details and facial features. We can only
identify the female from the long graceful lines that
form the legs and the gentle slope that forms the
chest.This artist is concerned with the use of negative
space, seen here in the high arch of the figure’s back.
It is as if the figure’s waist is being lifted towards the
sky, while the rest of her body is in a state of relaxed
surrender, giving the sculpture a feeling lightness.
While Rawaa usually tackles women’s struggles,
this figure is in a pose of total relaxation. She felt the
calmer pose suited the granite as a static material.
In the freedom of her studio, she enjoys sculpting
in bronze, as it helps her capture more vigorous
movement in the figures, and is more practical for
her personal practice.
Rawaa has won several awards including the Salon
Prize at the Youth Salon in 2008 and again in 2016, as
well as the CIB acquisition award in 2017.

احلجر النائم
١٠ تقدم الفنانة رواء حممد التي متتلك خربة يف جمال النحت ملا يقرب من
 تعر�ض الفنانة. عمل نحتي جل�سد �إمر�أة م�ستلقية �أفقي ًا على ظهرها،�سنوات
 و ال تظهر مالمح،اجل�سد يف �صورة �أطول من الن�سب الطبيعية جل�سم االن�سان
 ولكن ميكن التعرف عليها فقط من خالل،الوجه والتفا�صيل الت�شريحية للمر�أة
اخلطوط الر�شيقة الطويلة التي ت�شكل ال�ساقني والإنحدار اخلفيف الذي ي�شكل
 وتهتم الفنانة يف اعمالها بالفراغ ال�سلبي الذي يتمثل هنا يف تقو�س.ال�صدر
 يف حني �أن بقية اجل�سد يبدو يف حالة،الظهر ك�أمنا يرتفع اخل�صر نحو ال�سماء
 تن�شغل رواء. معطي ًا �إح�سا�س ًا بالر�شاقة للعمل الفني،من اال�سرتخاء واال�ست�سالم
ً  ويف حني انها،باملر�أة ب�صفة عامة
 فانها ت�صورها،عادة ما تعرب عن معاناة املر�أة
 وترى �أن الو�ضع الهادئ للج�سد ينا�سب.يف هذا العمل يف حالة من ال�سكون
 هذا وت�ستمتع الفنانة ب�إ�ستخدام خامة الربونز.اجلرانيت كمادة �شديدة الثبات
 حيث ي�ساعدها على التقاط حركة اجل�سد،عندما تعمل يف اال�ستوديو اخلا�ص بها
 وقد. وهو خامة �أكرث عملية لتنفيذ �أعمالها للمعار�ض املنفردة،ب�شكل �أف�ضل
ح�صلت رواء على عدة جوائز مبا فيها جائزة ال�صالون للنحت يف �صالون ال�شباب
.٢٠١٧  يفCIB  و كذلك جائزة �إقتناء بنك٢٠١٦  و مرة �أخرى يف٢٠٠٨ عام
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Taha Abdel-Karim

طه عبد الكريم

Capturing
movement
Alexandrian artist Taha Abdelkarim’s abstract
sculpture borders between geometric and organic.
He presents an irregular organic shape which
resembles the graphic representations of molecules;
A biological substance, neither liquid nor solid, that
is charged with dynamic energy. This shape is held
at the center with a wide circular ring, that squeezes
the middle part, pushing the energy to both sides
of the shape. It’s as if the organic form is trying to
escape the ring which can’t contain its energy, or was
caught in the moment passing through from one side
to another. In some way Taha’s work is inspired by
the nature in his surroundings, as he grew up living
by the water between his upbringing in El-Minya,
and where he lives and works now in Alexandria. The
artist was also always interested in sports, which in
his work translates to capturing vigorous movement
in his sculptures. In 2016 he held his first solo
exhibition at the Mahmoud Said Museum. Currently
he is an assistant professor at the faculty of Fine Arts
in Alexandria.
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التقاط حركة
ي�شرتك الفنان ال�سكندري طه عبدالكرمي يف ور�شة ال�سيمبوزيوم بعمل
.جتريدي يجمع ما بني ال�شكل الع�ضوي والهند�سي
التكوين عبارة عن قاعدة ر�أ�سية حتمل �شكل ع�ضوي غري منتظم ي�شبه
 ك�أنها مادة ع�ضوية ال �سائلة وال �صلبة ممتلئة،�ألت�صوير اجلرافيكي العلمي
 تقل�ص اجلزء، يحيط بال�شكل من الو�سط حلقة عري�ضة �ضيقة.بالطاقة الذاتية
 يبدو ال�شكل الع�ضوي ك�أمنا يحاول. لتتدفق الطاقة �إىل جانبي ال�شكل،الأو�سط
 �أو �أن اللقطة متثل حلظة مرور،الهرب من احللقة التي ال ميكنها احتواء طاقته
.ال�شكل عرب احللقة
 حيث ن�ش�أ قريب ًا من املاء يف ما،ي�ستلهم طه اعماله من الطبيعة املحيطة به
 كان طه دائم الإهتمام.بني املنيا و اال�سكندرية التي يعي�ش ويعمل بها الأن
.بالريا�ضة و يرتجم ذلك يف النحت بالتقاطه للحركة القوية يف اعماله
 وقد، �أو جمع بني احلديد واحلجر،وقد �إ�ستخدم احلديد يف اعمال �سابقة
 وهو حاليا �أ�ستاذ.٢٠١٦ �أقام معر�ضه الفردي الأول يف متحف حممود �سعيد عام
.م�ساعد يف كلية الفنون اجلميلة باال�سكندرية
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