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�سيقف التاريخ طويال �أمام ح�ضارة م�صر وثقافتها وريادتها ،وقوتها الناعمة التي ا�صبحت ت�شع مو�سيقي
�أقرب مللحميات ال�سيمفونيات ال�ضخمة ،كتلك التي �أبدعاها الأجداد بني جدران املعابد ،ليتعانق النحت مع
املو�سيقي واحل�ضارة والتاريخ ،علي �أر�ض م�صر.
و يف هذا العام تولت م�صر رئا�سة الإحتاد الأفريقي ،وا�ست�ضافت �أكرث من  50زعيم ووفد يف القمة العربية
والأوروبية ب�شرم ال�شيخ ،لتثبت للجميع �أن م�صر �صاحبة احل�ضارة والتاريخ والأمن .ونظمت وزارة الثقافة
بدورها ،نظمت العديد من الفعاليات الثقافية الهامة ،ذات ال�صبغة الدولية ،لت�ست�ضيف فنانني من خمتلف
املجاالت ،من كافة �أنحاء العامل ،ويعود ه�ؤالء الفنانون ليحكوا للعامل عن قوة م�صر الناعمة .و�سيبموزيوم
ا�سوان الدويل لفن النحت واحدا من تلك الفعاليات ،التي تقام يف �أجمل مكان يف العامل� ،أ�سوان ،ليعزف
النحاتون من كافة انحاء العامل ومعهم الفنانون امل�صريون و�شباب الور�شة واحدة من �أجمل �أغنيات النحت يف
العامل ،و�سط �أ�ساطني املعابد ال�ضخمة ،والتماثيل العظيمة مللوك م�صر القدمية ،وجو وطبيعة �أ�سوان املبهرة.
خال�ص �شكري وتقديري ملحافظة �أ�سوان وكل قياداتها ،والفنان �آدم حنني قومي�سري �شرف ال�سيمبوزيوم،
الفنان هاين في�صل القومي�سري العام ،والبد �أن �أ�شكر كل العاملني بقطاع �صندوق التنمية الثقافية علي
اجلهد الكبري املبذول طوال فرتة انعقاد هذه الفعالية الهامة.
�أ.د اينا�س عبد الدامي
وزيرة الثقافة
History stands witness to Egypt’s pioneering culture and its soft power,
which radiates like a powerful musical symphony into the world
echoing our ancient culture. This year Egypt has headed The African
Union, and hosted more than 50 Arab and European delegations in
Sharm ElSheikh, to prove to everyone that Egypt is a place of culture,
history and security.
The Ministry of Culture has organized many important international
events, hosting artists from many disciplines from all over the world,
who in turn tell the world about our culture.
The Aswan International Sculpture Symposium is one of those events,
held in the beautiful city of Aswan. International and Egyptian artists
join together in a beautiful song of sculptures, amidst the magnificent
temples and statues of Egypt’s ancient kings, and Aswan’s breathtaking
nature.
My sincere appreciation to the governorate of Aswan, artist Adam
Henein, honorary commissaire, artist Hany Faisal the general
commissaire, as well as everyone at the Cultural Development Fund
on their tireless work throughout the period of this important event.
Ines Abdeldayem
Minister of Culture

ي�سعدين �أن �أتوجه بتحية �إجالل وتقدير من عا�صمة ال�شباب الإفريقي كما منحها فخامة الرئي�س عبد
 و الذي تنطلق معه٢٤الفتاح ال�سي�سي هذا الو�سام لإدارة مهرجان �سمبوزيوم �أ�سوان الدويل يف دورته �أل
معزوفة فن النحت علي ال�صخور جرانيت �أ�سوان ال�شاخمة وو�سط طبيعتها ال�ساحرة وجمال نيلها وخلود
 كما �أقدم حتية �إعتزاز وتقدير للفنانة الدكتورة �إينا�س عبدالدامي وزيرة،�أثارها و�أ�صالة تراثها الفني
الثقافة علي جهودها البناءة واملتوا�صلة لدعم املنظومة الثقافية والفنية ب�أ�سوان من خالل �إقامة الفعاليات
 وبهذه املنا�سبة �أ�ؤكد علي، وتنظيم العديد من املهرجانات والأحداث الثقافية ومنها هذا املهرجان الدويل
دعم وم�ساندة املحافظة لهذا احلدث الفني الراقي » �سمبوزيوم �أ�سوان الدويل لفن النحت » والذي يجمع
 عام ًا ليبدعوا �أعما ًال تربز ثقافات وفنون من خمتلف �أنحاء العامل حيث جتتمع٢٤ فناين النحت علي مدار
فى بانوراما مبهرة ب�أكرب متحف مفتوح لل�سمبوزيوم علي �ضفاف نهر النيل اخلالد والذى تتعانق فيه عبقرية
. املكان مع عبقرية الإن�سان لي�صبح مزار ًا �سياحي ًا جديد ًا ي�ضاف خلريطة �أ�سوان ال�سياحية
.مع متنياتى بنجاح فعاليات مهرجان �سمبوزيوم �أ�سوان الدوىل الرابع والع�شرون
وحتيا �أ�سوان.. حتيا م�صر.. حتيا م�صر..  وحتيا م�صر. حفظ اهلل م�صر �آبيه بف�ضل �أبنائها الأوفياء
 �أحمد �إبراهيم/لواء
حماقظ �أ�سوان
I am pleased to extend my appreciation and respect from the Capital
of African Youth -as named by the president Abdelfattah El-Sisi- to the
administration of the Aswan International Sculpture Symposium in its
24th edition.
It is a song of sculpture on Aswan’s mighty granite, amidst its
charming beauty, eternal monuments, and rich artistic heritage. I
also extend my appreciation to the culture minister Ines Abdeldayem,
for her continuous constructive efforts in supporting Aswan’s artistic
and cultural infrastructure, by organizing many events and festivals
including this one.
On this occasion I reconfirm our support for this esteemed event,
which for 24 years has brought sculptors together to create artworks
from different cultures around the world. They are united in a
spectacular panorama at the Open Air Museum on the banks of the
Nile, where the brilliance of nature overlaps the brilliance of creativity,
while adding a unique touristic attraction on Aswan’s map.
My warmest regards for the success of this edition, and may God
protect Egypt, high and proud with her loyal people.
Long Live Egypt, Long Live Egypt, Long Live Egypt, and Long live
Aswan.
Ahmed Ibrahim
Governor of Aswan

 وهو ي�سري،ونقرتب يف هذه الدورة علي ربع قرن كامل يف عمر �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل لفن النحت
بخطي ثابته علي مدار دوراته ال�سابقة يف �إبداع منحوتات تت�سم بالعذوبة واجلمال والفن والإبداع وقطاع
 يجند ويكر�س كل �إمكاناته من �أجل �أن،�صندوق التنمية الثقافية والذي ينظم هذه الفعالية الدولية
 تعرب عن ح�ضارة م�صر وقوتها الناعمة وي�صبح واحد ًا من �أهم،يخرج ال�سيمبوزيوم كل عام يف �صورة مبهرة
 ف�ضال عن �إقبال الفنانني، وهذه الدورة ت�شهد م�شاركة من دول متنوعة.�سيمبوزيومات النحت يف العامل
 وي�ستطيعون اثبات انهم مبدعون بحجم، الذي نراهن عليهم كل عام، بالإ�ضافة ل�شباب الور�شة،امل�صريني
، وال �أن�سي �أن �أ�شري �إيل املتحف املفتوح ب�أ�سوان واملخ�ص�ص لأعمال ال�سيمبوزيوم.كبار النحاتني يف العامل
 ليكون �أول متحف لفن النحت يف �أجمل بقعة، عم ًال فني ًا288 والذي و�صلت الأعمال الفنية فيه �إيل �أكرث من
.من بقاع العامل علي نيل �أ�سوان
 التي تقف بقوة منذ تنظيم �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل، وقياداتها،خال�ص �شكري وتقديري ملحافظة ا�سوان
 وكل من يعمل، كذلك خال�ص �شكري للفنان الكبري �آدم حنني قومي�سري �شرف ال�سيمبوزيوم،لفن النحت
.وي�شارك يف هذه الفعالية الهامة علي مدار كل دوراته
 فتحي عبد الوهاب/. د.						�أ
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
					
With this edition the Aswan International Sculpture Symposium nears
a quarter of a century, as it progresses steadily to create sculptures
characterized by beauty, and innovation. The Cultural Development
Fund which organizes this international event supports it with all its
resources to ensure that every session is an impressive one, reflecting
Egypt’s heritage and soft power, to be one of the most important
symposiums in the world.This edition has seen participation from many
different countries, alongside Egyptian artists, and those participating
in the workshop, which we place our bets on every year and they
continue to prove their talent is equal to the best sculptors in the world.
Last but not least, The Open Museum made especially for the
symposium’s works. It now holds more than 288 artworks, to become
the first sculpture museum in one of the most beautiful spots in the
world by Aswan’s nile river. My deepest appreciation and thanks for the
governorate of Aswan and it’s leadership, which has strongly supported
the organization of the symposium. Many thanks to the great artist
Adam Henein, honorary commissaire of the symposium, as well as
everyone who has worked on and participated in this important event
over the years.
Prof. Fathi Abdel-Wahab
Head of the Cultural Development Fund Sector

 و�أ�شد ما ي�سعدين �أن،يظل �سيمبوزم �أ�سوان الدويل لفن النحت هو احلدث الأبرز يف حركة النحت يف م�صر
. و�أ�صبح لها وجود متميز علي ال�ساحة،�أجد �أجياال متعاقبة قد تخرجت من عباءته
 ولكنه ا�صبح فر�صة لتالقي الأفكار والتحفيز،�إن ال�سيمبوزمي لي�س جمرد حدث دويل يقام علي �أر�ض �أ�سوان
. علي مزيد من الإبداع واالبتكار
 وهو متحف ن�أمل �أن،كما �أن املتحف املفتوح �أ�صبح �ساحة للأعمال البديعة التي نتجت عن ال�سيمبوزيوم
.ي�صبح مق�صد للزائرين من حمبي فن النحت املعا�صر
 و�أمنياتي ب�أن يظل امللتقي ذا ت�أثري علي،كل التحية والتقدير للقائمني علي هذا احلدث العزيز علي قلبي
.ال�ساحتني الدولية واملحلية
�آدم حنني
The Aswan International Symposium remains the most important
event on the Egyptian sculpture scene. What makes me happiest is
seeing generation after the other graduating from under its wing, and
then proving itself with excellence on the art scene.
The symposium is not only an international event on the cherished
land of Aswan, but has also become an opportunity for exchanging
ideas, and enticing more creativity and innovation.
The Open Museum has also become a home for the beautiful works
of the symposium, and we hope for it to become a mecca for those
interested in contemporary sculpture.
All the respect and greetings to the organizers of this event that is so
dear to my heart, and my wish is for it to remain an influential center
both locally and internationally.
Adam Henein

 مازال يتدفق منه.�سمبيوزيوم �أ�سوان بعبقرية املكان هو ملتقى الفن والأبداع ب�أيدى فناين م�صر والعامل
.الفن واجلمال لي�ؤ�س�س ح�ضارة وم�ستقبل النحت امل�صري املعا�صر
�إنتاج فنانى  ليكون،نفتخر ب�صورته الراهنه بالغة احلداثة فى مكان بالغ القدم من حيث التاريخ والفنون
 فهو حدث مهم اىل كل من يهتم بالفن.ال�سمبيوزيوم و�صلة بني املا�ضى و احلا�ضر و ذاكرة النحت املعا�صر
 وقد حتقق ذلك فى هذه الدورة من زيارات لبع�ض ال�شخ�صيات املهتمة بالفن،عامة وفن النحت خا�صة
.والنحت
�أخرجت نحاتيني م�صريني مرت �أربعة وع�شرون عاما على هذا احلدث فى نف�س املكان على �أر�ض م�صر التي
. ليعد ال�سيمبوزيوم مركز �إ�شعاع للأعمال النحتية املتميزة،على �أعلى م�ستوي �شهد العامل بكفاءتهم
 ويكون عاما �سعيدا على،ونتمني التوفيق فى دورة العام القادم ليتوج هذا احلدث باليوبيل املا�سي
.ال�سمبيوزيوم وعلى م�صر والعامل
هاين في�صل
القومي�سري العام
The Aswan Symposium, with its brilliant location, is a meeting point
for art and creativity at the hands of Egyptian and International Artists.
Art and beauty are flowing from it, as it establishes the future of
contemporary Egyptian sculpture.
We are proud of the way it is very modern and contemporaries it
takes place in a very ancient place, both historically and artistically.
It is a link between past and present, and contributes to the memory
of contemporary sculpture. It is an important event for everyone
interested in art in general and sculpture in specific, which was proven
by the visit of important people interested in art and sculpture.
24 years have passed on this annual event in the same place on the
land of Egypt, making the symposium a beacon for unique sculptures.
We hope next year’s edition will run smoothly to crown the event with
a Silver Jubilee, to make it a good years for the symposium, Egypt and
the World.
Hany Faisal
General Commesaire
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اللجنة العليا للسيمبوزيوم
أ .د .فتحي عبد الوهاب

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

د .هاني فيصل

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

د .عبد المجيد اسماعيل عبد المجيد
قومي�سريا م�ساعداً

الفنان شريف عبد البديع عبد الحي

فنان ت�شكيلي

أ .د .خالد سرور

رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية

أ .د .حمدي أبوالمعاطي
نقيب الفنانني الت�شكيليني

السيد المستشار /أحمد حسين بركات

امل�ست�شار القانوين

أ .إيمان عبد المنعم عقيل

مدير عام العالقات العامة والإعالم ب�صندوق التنمية الثقافية

أ .زكي محمود بتانوني

مقرر اللجنة
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the supremte committee
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

Dr. Abdel-Megid Ismail Abdel-Megid

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

Mr. Sherif Abdel Badea Abdel Hay
Sculptor

Prof. Khaled Sorour

President of Plastic Art Sector (artistic member)

Prof. Hamdi Abul-Maati

Head of plastic Artists Syndicate (Artistic member)

Mr. Ahmad Hussein Barakat
Legal Consultant

Mrs. Iman Abdel-Monaem Akil

General Manager of Public Relations and Press Office

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

�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Abdelmeguid Ismail egypt

عبد املجيد اسامعيل مرص
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Ahmed Magdy Egypt

أحمد مجدي مرص
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Al-Shaimaa Darwish egypt

الشيامء درويش مرص
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Eman Barakat egypt

إميان بركات مرص
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Ivane Tsiskadze georgia

أيفان تسيسكادزي جورجيا
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Lyudmyla Mysko Ukraine

ليودميال ميسكو أوكرانيا
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�أعمال الدورة املا�ضية Last Year,s Works
Siti Patnaik India

سيتي توتوباتنايك الهند
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Last Year,s Works �أعمال الدورة املا�ضية
Vasyl Tatarksyy Ukraine

فاسيل ترتسيك أوكرانيا
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الور�شــــة
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Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Abdelrahman Alaa

عبد الرحمن عالء

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Aya Soliman

آية سليامن

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Hadeer Magdy

هدير مجدي

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Maisoun Mostafa

ميسون مصطفى

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Mohamed El-Bakry

محمد البكري

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Philip Adly

فيليب عديل

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Rawaa Mohamed

رواء محمد

Last Year,s Works - The Workshop  الور�شة- �أعمال الدورة املا�ضية
Taha Abdel-Kerim

طه عبد الكريم
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participants

امل�ســاركون

Abdel Rahman Alaa El-Agouz Egypt عبد الرحمن عالء العجوز مصر
آالء سامي يحيي مصر
Alaa Sami Yehia Egypt
Cinzia Alessia Suzanna Swizerland سينزيا اليسيا سوزانا سويسرا
Hermann Gschaider Austria
هيرمان شايدر النمسا
Nils Walter Hansen Germany
نيل والتر هانسن ألمانيا
Taha Abdelkarim Egypt
طه عبد الكريم مصر
Xavier Escala Spain
خافير سكاال اسبانيا

The workshop
Ahmed Mohamed Nabil
Marwa Magdy Abd El-Ghani
Mohammed Reda El-Sayyad
Nourhan Maher
Ola El Tokhy Ahmad
Sally El-Sayed Rageh
Sarah Maher Sayed
Zeinab Sobhy Hanafy
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الور�ســــة
أحمد محمد نبيل
مروة مجدي عبد الغني
محمد رضا الصياد
نورهان ماهر محمد
عال الطوخي أحمد
سالي السيد راجح
سارة ماهر سيد
زينب صبحي حنفي

عبد الرحمن عالء العجوز مصر

ثقل ور�شاقة

يعود عبدالرحمن العجوز هذا العام �إىل ال�سيمبوزيوم م�ستمرا يف نف�س مو�ضوعه.
فهو ي�صور ج�سم �إمر�أة بدينة دون �أي تفا�صيل يف املالمح �أوالأطراف .فالعمل
جتريدي من كتلة واحدة ،يج�سد ال�شكل من خالل جوهر التعبري احلركي .ويف
هذه املرة هي دمية واقفة حتمل وردة يف يدها.
ظلت ال�شخ�صيات البدينة مو�ضوع هذا الفنان منذ فرتة طويلة .ومتثل �إلهاماً
ال�سلوبه املتميز فهو يهدف دائم ًا �إىل حتقيق التوازن بني ثقل ال�شكل ور�شاقة
احلركة .وكانت جتربته يف ال�سيمبوزيوم العام املا�ضي مثمرة وناجحة ،مما جعل
تعامله مع كتلة �أكرب من اجلرانيت للمرة الثانية �أ�سهل هذا العام.
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يرتك عبدالرحمن دائم ًا جما ًال للعفوية يف �أعماله حتى فيما يتعلق باجلرانيت.
ويقول“ :النموذج هو فقط للمقا�سات الأ�سا�سية ،وبعد حتديدها على الكتلة
ا�ستمع �إىل ما يقوله احلجر .هناك �إح�سا�س يتطور مع مزيد من الوقت الذي
تق�ضيه معه”.
ً
اكت�سبت �أعمال عبدالرحمن مزيدا من النجاح خالل العام املا�ضي ،حيث فاز
باجلائزة الأوىل يف ‘م�سابقة �ضي’ عن عمل ي�شبه الذي �شارك به يف العام املا�ضي
ولكنه قدمه بالربونز ،كما ح�صل على اجلائزة اخلا�صة يف م�سابقة �آدم حنني والتي
�أهدته منحة �إىل �إيطاليا.

Abdulrahman Alaa El-Agouz Egypt

Weight & Agility
This year Abdelrahman El- Agoz returns to the
symposium with a continuation of his subject matter.
He depicts plump rounded figures, without any
details in the features or limbs. Just an abstraction
that captures the mass of the form and the essence of
the gesture. This time the figure is a doll, presented in
a standing position, while holding a flower.
Heavy weight figures have been his subject for a
long time, inspiring his distinct style. He always aims
to strike a balance between the heaviness of the form
and light feeling of grace. His experience last year at
the symposium was very educational and rewarding,
making his second approach to granite with a larger
stone easier. He always leaves room for intuition in
his work, even when it comes to granite. “The schize
is just for the initial measurements, but after I mark
them I leave it behind and just listen to the stone.
There is a sense which develops the more time you
spend with it,” he says.
El-Agouz’ career caught momentum during the past
year, as he won the first prize at the Dai competition,
with a piece similar to what we’ve seen his create last
year but cast in bronze. He also won a special award
from the Adam Henein that granted him a trip to
Italy.
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آالء يحيي مصر
Alaa Yahia was particularly inspired when she
came on a visit to the symposium in 2013. “I
loved the idea that the granite stone is being
worked in its own environment, and how it was
then displayed as part of nature in the Open
Air Museum,” she says. The following year she
made it to the Symposium as a workshop artist,
applying her own style of organic forms to the
hard stone.
This year she also presents an abstract work
of organic forms, developing a line of work
that began in a moment of compassion while
observing forms in nature that are between life
and death. “It’s about unity with all forms of
nature, and how we can relate to this ambiguous
form, accept it, and even love it,” she says.
The work is comprised of three separate pieces.
Each with its own personality, from the very
complex to the light and simple. They are like
three sisters, when displayed together they make
a family in conversation.
Alaa graduated from the faculty of Arts
Education in 2011, before she went on to
complete a Masters degree there in painting and
sculpture. Aside from group exhibitions, she has
won the 1st prize from the Talaaea Competition,
and the 1st prize from the Adam Henein Award
in 2018.
Her plan after the symposium is to develop
a solo exhibition with the different materials
she works with, all while finishing her PhD. The
symposium has already changed the direction
of her work, so we can expect to see that in her
solo.

�أ�سرة يف حمادثة
 �أحببت: وتقول.2013 ت�أثرت الفنانة �آالء يحيي بزيارتها لل�سمبوزيوم عام
 و�إنه يتم عر�ضه فيما بعد،فكرة العمل على اجلرانيت يف البيئة اخلا�صة به
 ويف العام التايل جنحت يف الإ�شرتاك يف.كجزء من الطبيعة يف املتحف املفتوح
 حيث طبقت �أ�سلوبها اخلا�ص بتقدمي الأ�شكال الع�ضوية على،ور�شة ال�سيمبوزيوم
 لتطور، وتقدم �آالء هذا العام عمال جتريدي ًا ال�شكال ع�ضوية.احلجر ال�صلب
خط ًا من العمل نبع يف حلظة من التفاعل عند مالحظة �أ�شكال يف الطبيعة يف
 “يتعلق الأمر بالتوحد وااللتحام مع كل �أ�شكال الطبيعة.حالة بني احلياة واملوت
 و�أن نقبلها بل و�أن،وكيف ميكن �أن نتوا�صل مع تلك الأ�شياء التي قد تبدو غريبة
 يتكون العمل من ثالث قطع منف�صلة كل ب�شخ�صيتها.نحبها �أي�ض ًا” كما تقول �آالء
، هم مثل ثالث �شقيقات، من ال�شديدة التعقيد �إىل اخلفيفة الوا�ضحة،اخلا�صة
.عند العر�ض كمجموعة تت�شكل �أ�سرة يف حمادثة
 ثم ح�صلت على �شهادة املاج�ستري2011 تخرجت �آالء من كلية الرتبية الفنية عام
 ا�شرتكت يف معار�ض جماعية وفازت باجلائزة الأوىل يف.يف الر�سم والنحت
.2018  واجلائزة الأوىل يف م�سابقة �آدم حنني عام،م�سابقة الطالئع
تنوي �آالء بعد �إنتهاء ال�سيمبوزيوم الإعداد ملعر�ض فردي تعر�ض فيه �أعمالها
. بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمالها ل�شهادة الدكتوراه،باخلامات املختلفة التي ت�ستخدمها
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Alaa Yahia Egypt

A Family in
conversation
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سينزيا سوزانا سويسرا

يف عيون ال�شم�س

در�ست الفنانة �سنزيا �سوزانا يف �أكادميية الفنون اجلميلة مبيالنو� ،إيطاليا ،ثم
انتقلت �إىل مدينة كرارا حيث ت�سكن وتعمل حالي ًا.
“احلجر هو اخلامة املف�ضلة لدي �سوزانا من بني كل اخلامات التي ا�ستخدمتها.
وتقول« :احلجر خامة �أبدية� ،إنه جميل وي�صمد عرب الزمان� .أحب الرخام
والربديليولأنهما يت�سمان بالأناقة».
عنوان العمل الذي تقدمه لنا يف ال�سيمبوزيوم هو ‘يف عيون ال�شم�س’ ،بد�أته
كتجربة اوريغامي بالورق .يتكون العمل من �شكالن خمروطيان مت�صالن يف
املنت�صف ،تتجه �أطرافهما للخارج �إىل الناحيتني ميين ًا وي�سار ًا .الفكرة يف الأ�صل
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كانت قطعة رخام �صغرية بنف�س ال�شكل ،ت�ستخدم يف املنزل ك�إناء الحتواء املاء
والزرع .يف ال�سيمبوزيوم ،تعر�ض هذا ال�شكل مرتكز ًا على جانبه ،ويت�صل
املخروطان املجوفان ببع�ضهما عند الو�سط ،حيث يوجد ثقب مير من جانب
�إىل �أخر مثل النفق .يبدوال�شكل النهائي للمتلقي وك�أنهما عينان تنظران �إىل
بع�ضهما.
بد�أت �سوزانا حياتها الفنية بالتعامل مع �أ�شكال هند�سية بحتة ،ثم طورت ا�سلوبها
فيما بعد لدمج االنحناءات الع�ضوية .وتقول“ :من املهم بالن�سبة يل �أن يكون
ال�شكل يف حالة �إن�سجام ،لذلك �أقوم ب�إ�ضافة الأ�سطح امل�ستديرة ”.هذا اجلانب
م�ستوحى �أي�ض ًا من حبها للطبيعة ،التي جتد فيها م�صدر ًا متجدد ًا للإلهام.

Cinzia Susanna Swizerland

In the eyes
of the sun
Swiss artist Cinzia Susanna studied at the Academy
of fine Arts of Milan in Italy then moved to the city
of Cararra where is currently based.
Of all the materials she’s worked with, stone has
always been her favorite.“Stone is an eternal material,
it’s beautiful and it endures time. I like Marble and
Bardiglio particularly because they are very elegant,”
she says.
Her piece titled ‘In the Eyes of the Sun’ began as an
origami experiment on paper. It looks like two cone
shapes connected in the center, their tips pointing
outwards to both sides, left and right. The original
was a small marble piece, and functioned as two
shallow bowls, to hold water and flowers in a home
setting.
For the symposium the shape now stands on its side.
The concave cones are connected in the center, and a
hole serves like a tunnel that passes from one side to
the other. Poetically, it seems to us like two eyes are
looking into each other.
When she began her career Cinzia worked with
purely geometric forms, but then her work evolved
to incorporate organic curvatures.“It’s important to
me that the form has harmony, and I do that by
adding the round surfaces,” she says.
This aspect was also inspired by her love for nature
where she finds a renewable source of inspiration.
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هيرمان شايدر النمسا

معبد الزمان
سحة يف اأ�سلوب
وا�سسحة
يدر وا�
ج�سسسيدر
ية الفريدة للفنان النم�ساوي هريمان ج�
خ�سسية
سخ�س
ال�سسخ�
تظهر ال�
سبية لخوته يف �سن مبكرة جد ًا من
خ�سسبية
حياته ويف عمله .قام الفنان بعمل متاثيل خ�
ول على
للح�سسسول
ن�سسسجج مهاراته �سعى للح�
خالل املالحظة والتعلم من جده النجار .ومع ن�
خامات تتنا�سب مع قدراته البدنية ،وبدء يف توجيه طاقته اإىل احلجر .ويقول:
سلبة”.
ال�سسلبة.
سلبة.
سكال لهذه املادة ال�
“لقد كان من الرائع بالن�سبة يل اأن اأعطي ��سسسك ًال
كال
على الرغم من خربته مع اجلرانيت فاإنه يتعامل معه بح�سا�سية الفنان“ .كل
أي�س ًاسا كل قطعة جرانيت تكون فريدة من نوعها”،
حجر يختلف عن الأخر ،ولكن اأي�س
كما يقول هريمان.
ً
ً
ن�ساساأ يف غابات النم�سا،
إرتباطا وثيقا بالطبيعة ،فقد ن�سا
ارتبطت دائم ًا حياة هريمان اإرتباطا
حاليا يف ال�ستوديوالريفي اخلا�ضض به .هذا وقد
ثم اإنتقل اإىل بلغاريا ليعمل حالي ًا
سوعاته اإىل هذا التناق�ض بني حياة
مو�سسوعاته
مبنزل يف املدينة .ويتطرق يف مو�
اإحتفظ مبنز ًل
املدينة ال�سريعة وحالة الهدوء والتوافق مع الطبيعة.
يعي�ض
سدر اإلهامي .عندما كان الإن�سان يعي�
م�سسدر
يقول الفنان“ :احلالة الإن�سانية هي م�
يف الطبيعة كان ينمومعها .ويجب علينا اأن ننااأخذ الوقت لننظر حولنا ونعيد
ارتباطنا بدورات الطبيعة”.
الإ�سكان
وير �سريايل للال
ت�سسسوير
يحمل عمله يف ال�سيمبوزيوم عنوان ‘معبد الزمان’ ،وهو ت�
راء التي �سوف
اخل�سسسراء
امل�ستقبلي .ومع قليل من اخليال ميكن اأن نرى امل�ساحات اخل�
متتد فوق الأ�سطح امل�ستوية ،وميكن اأن ن�سمع الرياح التي جتري عرب املمرات
سور هريمان اأ�سلوب حياة يجمع الإن�سان
يت�سسور
و�سسسعع طواحني هوائية .يت�
حيث ميكن و�
مع قوى الطبيعة.
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Hermann Gschaider Austria

Temple of Time
Austrian artist Hermann Gschaider’s unique
character is apparent in his lifestyle and in his work.
He made wooden sculptures for his siblings at a very
young age, from observing and learning from his
carpenter grandfather.
As his skills matured, he sought materials that
physically challenged him and began channeling his
energy in stone. “It was so fulfilling for me to give
form to this tough material,” he says. Despite his
experience with granite, he approaches it with an
artist’s sensitivity. “Every stone is different, but also
every piece of granite is unique,” he says.
His life is closely tied to nature; growing up in
the forests of Austria, then moving to his current
countryside studio in Bulgaria. But he keeps a home
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in the city as well. His themes touch upon this
contrast between fast city life, and the calm state of
being in tune with nature. “The human condition
is my inspiration. When the human was living in
nature, he was growing with it. We must make time
to look around and be aware of nature’s cycles and
ways,” he says.
Titled The Temple of the Time, his piece for the
symposium is a surreal depiction of futuristic
housing. With a bit of imagination we can see the
green roofs that will go on the flat surfaces, we can
hear the wind passing through tunnels where wind
turbines can be placed. Gschaider imagines a way of
living that incorporates the forces of nature.

نيلز هانسن ألمانيا

ت�أثري ال�ضغط
الفنان الأملاين نيلز هان�سن يعي�ش يف برلني ،مركز الإبداع الفني يف �أملانيا.
بعد االنتهاء من درا�سته احلرفية يف نحت احلجر تابع الدرا�سة للح�صول على
ماجي�ستري يف النمذجة ثالثية الأبعاد.
يقول الفنان“ :هديف هو دمج الفن اليدوي مع التكنولوجيا الرقمية .النحت فن
قدمي ويتطلب وقت� ،سواء للفنان يف تنفيذه �أوللمتلقي لفهمه وتقديره ،لكن مل
يعد ميلك النا�س ال�صرب الكايف ولذلك يحتاج �إىل تطوير ليواكب الع�صر ”.وي�سد
نيلز هان�سن هذه الفجوة من خالل مزج التقنيات احلديثة واال�سقاطات املرئية
يف �أعماله النحتية .كثري من اعماله �أ�شكال ملتوية ومطوية ت�شبه مناذج برامج
الكمبيوتر.
يقدم يف ال�سيمبوزيوم عمل بعنوان “ت�أثري ال�ضغط” يج�سد فيه ت�أثري و�ضع كرة
يف مكعب .ال�شكل م�ستطيل ممتد عمودي ًا ويف الثلث العلوي منه كرة ،ت�شبه تفاحة
�آدم .ونرى اخلطوط اخلارجية للم�ستطيل التي تو�سعت حتتوي ال�شكل الكروي.
نيلز خبري يف الأحجار عمل مع جميع الأنواع ويقول “الرخام حجر دقيق تظهر
فيه كل التفا�صيل� ،أما اجلرانيت فله اعتبارات �أخرى لأن ال�ضوء ميت�ص كثري من
التفا�صيل ،لذلك فهو ال يتنا�سب مع الت�صميمات املف�صلة”.
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Nils Hansen Germany

Pressure
Impact

Nils Hansen was born in Germany to a
Norwegian father and South African mother,
and is currently based in Berlin, the vibrant
creative heart of Germany. After completing
his Master Craftsman apprenticeship in Stone
Sculpture, he pursued a degree in Digital Film
Design (3D Modeling).

of his usual works are twisted and folded forms
which look like computer generated models.
His piece for the symposium titled ‘Pressure
Impact’ captures the effect of putting a sphere in
a cube. An elongated rectangle stands vertically
and in the upper third sits the sphere, like an
Adam’s apple. The outline edges of the square
are visible in the place where it expands to
“My aim is to fuse digital and analog. Sculpture contain the sphere.
is an old tradition and a slow practice, both for As a stone master he has worked with all kinds
the artist to make and the viewers to appreciate, of stones before. “Marble is very sensual, you
but people don’t have much patience for it can see every detail. With Granite you have other
anymore, and it has to evolve,” he says. He considerations because the light absorbs a lot of
bridges that gap by mixing modern techniques the details, it doesn’t suit intricate designs,” he
and visual projections with his sculptures. Much says.
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طه عبد الكريم مصر

Evolution
Alexandrian artist Taha Abdelkarim returns to the
symposium after attending the workshop last year.
His works explore the relationship between organic
and geometric forms, and his interest فin sports
translates to capturing vigorous movement in his
sculptures.
The piece he presents for the symposium this year
features two wheels, one larger than the other,
connected together with a belt that unifies their
motion. We can imagine the movement as we picture
how the wheels will move together.
The sculpture sits horizontally on the ground, a
stable position that suits his concept. The parts of the
wheels provide different layers that make the work
engaging when viewed from all angles.
The composition is a symbol for the rigorous
movement found in production factories, and in a
way reflects the development he sees happening in
the country over the past few years.
Abdelkarim creates his usual works with metal, or
combining metal and stone together. He joined many
group exhibitions and in 2016 he held his first solo
exhibition at the Mahmoud Said Museum. His work
is in the collections of the CIB bank, Qena University,
El Minya University, among others. Currently he is
an assistant professor at the faculty of Fine Arts in
Alexandria.

تطور
يعود الفنان ال�سكندري طه عبدالكرمي �إىل ال�سيمبوزيوم هذا العام بعد
 ت�ستك�شف �أعماله عادة العالقة بني الأ�شكال.ا�شرتاكه يف الور�شة العام املا�ضي
 كما ينعك�س اهتمامه بالريا�ضة يف التقاطه للحركة،الع�ضوية والأ�شكال الهند�سية
.القوية يف تكويناته
ً
ً
،يقدم هذا العام عمال هند�سيا مكون من ا�سطوانتني واحدة �أكرب من الأخرى
 ويعر�ض.مت�صلتني برباط يوحد حركتهما التي ميكن تخيلها من خالل التكوين
 تظهر. وهو و�ضع ثابت يتنا�سب مع الفكرة،العمل ب�شكل �أفقي على الأر�ض
.�أجزاء العجالت يف طبقات خمتلفة ميكن ر�ؤيتها من جميع الزوايا
التكوين رمز للحركة ال�سريعة التي جندها يف م�صانع الإنتاج والتي تعك�س
بطريقة ما حركة التطور التي يراها الفنان يف البالد على مدى ال�سنوات
.الأخرية
 �أويجمع بني احلديد،ي�ستخدم عبدالكرمي عادة يف اعماله خامة احلديد
 و�أقام معر�ضه، �إ�شرتك الفنان يف العديد من املعار�ض اجلماعية.واحلجر
 وجند �أعماله �ضمن مقتنيات.٢٠١٦ الفردي الأول يف متحف حممود �سعيد عام
 وهو حاليا. و�أماكن �أخرى، ويف جامعة قنا وجامعة املنيا،البنك التجاري الدويل
.معيد يف كلية الفنون اجلميلة باال�سكندرية
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Taha Abdelkarim Egypt
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خافيير سكاال أسبانيا

مناجاة النف�س
يهتم الفنان الأ�سباين خافيري ا�سكاال باحلالة الإن�سانية وي�صور �أ�شكال ت�شخي�صية
يف جميع �أعماله .يقدم يف ال�سيمبوزيوم قطعة عمودية طويلة لها قاعدة مربعة
 1x1مرت ،يف كل جانب �شخ�ص ي�أخذ خطوة �إىل الأمام .كذلك نرى �أربعة
�أ�شخا�ص ي�سريون يف مربع �ضيق.
�أطلق الفنان على العمل �إ�سم ( soliloqiumمناجاة النف�س) وهي كلمة
التينية ت�ستخدم يف امل�سرح وتعني احلوار مع الذات ،لكنه يقول ان هذا العنوان
جمرد �إقرتاح لأن الت�شكيل يوحي بالعديد من التف�سريات املختلفة .ميكن �أن
تعرب الأ�شخا�ص عن �أ�صوات عديدة يف ذهن نف�س ال�شخ�ص ،يفكر ويت�ساءل.
وهناك تف�سري �أخر يتعلق باهتمام الفنان مبرور الوقت فيمكن �أن يعك�س العمل
دورة احلياة.
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يعتقد خافيري �أن الفنان ميكنه فقط خلق العمل ثم يطلقه حرا لتكون له حياة
خا�صة به ،ويقول “يحدث ذلك فقط �إذا كان الفنان قادرا على �أن يبث بع�ض
احلياة يف العمل وهو حتدي يف حد ذاته”.
ح�صل خافيري على �شهادته يف الفنون اجلميلة من جامعة �إ�شبيلية يف �أ�سبانيا
وكذلك �شهادة يف النحت من �أكادميية كرارا يف �إيطاليا .ويعمل خافيري على
ال�سرياميك واخل�شب يف اال�ستديواخلا�ص به .وعلى الرغم من خربته الكبرية يف
اجلرانيت �إال �أنه يعرتف �إن اجلرانيت امل�صري �أكرث الأنواع �صالبة.
“من املهم �أن يعرف الفنان اخلامة وخ�صائ�صها جيد ًا.وعليه �أن ي�ست�شعرها من
�أجل خلق ما ينا�سبها” كما يقول الفنان.

Xavier Escala Spain

Soliloquium
Spanish artist Xavier Escala is interested in the human
condition and features figures in all his works.
Here he presents a tall vertical piece with a 1x1
meter square base. On each side of the square we see
a figure taking one step forward, so it appears that
four people are walking in the tight square.
The artist has named it ‘Soliloquium’ a latin word
used in theatre meaning talking to one’s self. But
he says title is just a suggestion, and it inspires
many different interpretations. The figures could
be different voices in the mind of the same person,
thinking and wondering. Another interpretation
relates to the artist’s interest in time, and it reflects
the circle of life.
Xavier believes the artist can do only create the
work and set it free to have its own life. “Only if you
are able to put some life into the work, which is a
challenge in itself,” he says.
Escala holds a Fine Arts degree from Seville University
in Spain and a Sculpture degree from Carrara Fine
Arts Academy in Italy. For his studio work he mostly
uses ceramics and wood. Despite having experience
with granite on many occasions, he admits that
Egyptian granite is even tougher.
“It is very important that the artist knows the
material and its characteristics. You have to feel it in
order to make something right for it.”
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الور�شــة
The Workshop
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أحمد نبيل

Ahmed Nabil

The story of an
adventurous man

ق�سة رجل مغامر

ور مونوكروم ملعمار الإ�سكندرية الذي يعود
اأعمال اأحمد نبيل م�ستوحاة من ��سسسور
رها الهند�سية على ��سسكل
سكل
وعنا�سسسرها
ور املباين وعنا�
يت�سسور
اإىل الثمانينات والت�سعينات .يت�س
يعر�سسهه كقطعة تكعيبية متعددة الأوجه .عمله يف ال�سيمبوزيوم بعنوان
اإن�سان ،يعر�
غريين بارزين ،ميكن اأن ميثال
كل عمودي به مكعبني ��سسسغريين
ر” هو ��سسسكل
سر”
معا�سسر
ق�سسةة رجل معا�
“ق�س
سري اإىل اجلزء الإن�ساين املدمج يف التكوين .ومت
ت�سسري
نوافذ ،وحافة واحدة منحنية ت�
ميم ليكون كتلة واحدة فقط لتنا�سب طبيعة احلجر حيث اأنها جتربة
الت�سسسميم
تب�سيط الت�
الفنان الوىل مع اجلرانيت.
عب ولكن �سعادة الفنان تتااأتي يف النهاية عند اإكتمال
“العمل مع اجلرانيت ��سسسعب
العمل” كما يقول الفنان.
أم�سسىى بعدها �سبعة
تخرج اأحمد نبيل من كلية الفنون اجلميلة بابال�سكندرية ،اأم�س
دائما عن
اب دائم ًا
ال�سسساب
هر يف تايالند يعمل بجانب النحات علي �سامل .ويبحث الفنان ال�
اأ�سأ�سسهر
القامات الفنية وقد قام بالعديد منها يف ا�سيا مبا يف ذلك فيتنام وتايالند وهوجن
فر�سسسةة للتعر�ض لثقافات جديدة
ويقول”:انها فر�
كوجن ،و�سيتوجه قريب ًا اإىل فرن�سا .ويقول:
املفاهيمي”.
أي�س ًاسا �سبيل لتطوير عملي الفني يف اإجتاه الفن املفاهيمي.
وفنانني عامليني ،وهي اأي�س
باب ،ومعر�ض
ال�سسسباب،
الون ال�
رتك يف العديد من املعار�ض اجلماعية ،مبا يف ذلك ��سسسالون
اإ�سإ�سسرتك
جالريى خان املغربي ،ومعر�ض اأجندة ،ومعر�ض اأيام الرتاث ال�سكندري.
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Ahmed Nabil’s work is inspired by his monochrome
photographs of Alexandria’s 80s and 90s architecture.
The buildings’ geometric elements are interpreted as
a figure, to make a multifaceted cubist piece.
His piece titled ‘Tale of Contemporary Man’ is a
vertical structure with two small cubes serving as
windows, and one curved edge that could reference
the figure incorporated within. For granite, the
design is simplified to just one block. “Granite is
hard to work with, but the joy comes when the work
is completed,” he says.
Graduating from Alexandria’s Faculty of Fine Arts
in 2017, Nabil spent 7 months in Thailand under the
mentorship of sculptor Aly Salem. The young artist is
on the lookout for residencies, and has already been
to several in Asia, and is soon heading to France. “It’s
an opportunity for exposure to new cultures and
artists, and a way to develop my work to be more
”conceptual.
He joined many group exhibitions including the
Youth Salon, at Khan El-Maghraby, Agenda group
show, and Days of Alexandrian Heritage.

Marwa Magdy Abd El-Ghani

Morphology

Marwa Magdy knew she wanted to be a stone
sculptor since she encountered Ancient Egyptian
sculptures on a university field trip. Her strongest
source of inspiration is nature and finding ways to
connect with it further. This influences her subjects,
and makes her appreciate natural stones.
She worked with Marble and Basalt before and
granite was a challenge she was both nervous and
excited to experience. “It’s a tough material, but
it’s power gives me power,” she says. Despite this,
her work tries to capture softness and curves found
in nature, as she presents an ambiguous organic
shape caught in forward motion. She applies the
concepts of Morphology -the study of natural forms
and the relationships between their structures, and
biomimicry- creating new forms inspired by these
structures. She wants her sculptures to inspire
questions, and help us realize there is more to
what meets the eye beyond reality. “I like to bridge
between the familiar and fantasy,” she says.
Magdy is an assistant professor in the Faculty of Arts
Education, from which she graduated in 2016.
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مروة مجدي عيد الغني

مورفولوجي
بح نحاتة على احلجر منذ اأن ��سساهدت
ساهدت
ت�سسسبح
�اأيقنت مروة جمدي اإنها تريد اأن ت
.رية القدمية اأثناء رحلة ميدانية مع اجلامعة
امل�سسسرية
�التماثيل امل
التوا�سسسلل معها
�دائما على التوا
الإلهام بالن�سبة لها وتعمل دائم ًا
در للال
م�سسسدر
�الطبيعة هي اأقوى م
سوعات اأعمالها ويجعلها تقدر الأحجار
مو�سسوعات
�ويووؤثر ذلك على اختيار مو
 وي.سكل اأعمق
ب�سكل
ب�س
.الطبيعية
،عملت مروة على الرخام والبازلت وكان اجلرانيت ميثل حتدي بالن�سبة لها
 لكن قوتها، وتقول “اجلرانيت مادة قا�سية.ولكنها كانت متحم�سة للتجربة
” ومع ذلك حتاول مروة اإظهار النعومة واملنحنيات على احلجر.متنحني قوة
غام�س ًاسا
سويا غام�س
ع�سسوي ًا
ويا
سكال ع�س
 فتقدم لنا يف ال�سيمبوزيوم ��سسسك ًال، لب كما جتدها يف الطبيعة
كال
ال�سسلب
ال�س
.و�سسسعع انحناء
�يف و
- كيل الكائنات احلية
ت�سسسكيل
� علم ت- تطبق مروة يف العمل مفهوم املورفولوجي
كال جديدة م�ستوحاة من
 وتخلق اأ�سأ�سسكال- احليويةّة
 تقليد العمليات احليو ّي- والبيوميمكري
ولؤلت لدى
 تريد الفنانة لأعمالها اأن تثري الت�ساؤوؤل.الهياكل املوجودة يف الطبيعة
 “اأحب: وتقول. واأن تتااأخذه اإىل اأبعد من الواقع واأبعد مما تراه العني،املتلقي
”.واخليال
.املااألوف واخليال
اأن اأربط بني امل
.٢01٦ مروة جمدي معيدة يف كلية الرتبية الفنية التي تخرجت منها عام

محمد الصياد

Mohammed El-Sayyad

توتر وان�سجام
Tension & Harmony
وية التي
الع�سسسوية
كال الع�
ياد بالتناق�ض يف اأعماله فهو يعمل على الأ�أ�سسسكال
ال�سسسياد
يهتم حممد ال�
بت�سسوير
سوير
يعيد ترتيبها .يقول الفنان “ل يتعلق المر بنقل الطبيعة كما هي ،بل بت�
والن�سجام بني اخلطوط والأ�أ�سسكال
سكال
العنا�سسسرر املختلفة مثل التوتر وا
العالقة بني العنا�
املختلفة”.
ا�ستلهم الفنان العمل التجريدي الذي يقدمه يف ال�سيمبوزيوم من الزلط
سكال هند�سي ًا حاد ًا يتناق�ض
يف له ��سسسك ًال
كال
وي�سسسيف
قلتها املياه والأمواج .وي�
خور التي ��سسسقلتها
وال�سسخور
وال�س
ف العمل فراغات
منت�سسسف
رية يربز فى منت�
الب�سسسرية
مع الأ�سطح الناعمة .فى هذه العالقة الب�
وية احليوية وبني
الع�سسسوية
ومعاجلات هند�سية لتتولد عالقة ديناميكية بني اخلطوط الع�
اخلطوط الهند�سية احلادة.
ويعار�سسسهاها فى
يقدم الفنان هذه املعاجلة اجلمالية التى ي�ستلهم فيها الطبيعة ويعار�
نف�ض الوقت من خالل الفراغ الهند�سى.
ض
لي�ض من ال�سهل فهم الفن التجريدي ،انها ثقافة مكت�سبة ،حتبه عندما
“ ض
مهتماً
ً
سيفا اأنه عندما بداأ رحلته الفنية مل يكن مهتما
م�سسسيفا
يفا
تفهمه ”.كما يقول الفنان ،م�
بالتجريد لكنه الآن يقدر لغة التجريد الراقية.
ياد فنان حائز على جوائز ،وهو اأ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية الفنية.
ال�سسسياد
حممد ال�
من مقتنيات متحف الفن احلديث يف
ارك يف كثري من املعار�ض وجند اأعماله ��سسسمن
�س�سسارك
القاهرة ويف مكتبة الإ�سكندرية.
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Mohamed El-Sayyad is interested in contrast as
he works with rearranging organic forms. “It is
not about copying nature, but transferring the
relationship between elements such as the tension or
the harmony between the lines and forms,” he says.
His symposium abstract piece is inspired by a pebble
on the shore, smoothened out by the waves. He adds
a sharp geometric shape which contradicts the soft
surfaces, and integrates negative space to create a
dynamic composition rich with contrasts. The work
is a visual exploration of forms that both honors and
contradicts nature.
“Abstract art is not easy to understand, it’s an
acquired culture that you only love when you
understand,” he says. Adding that when he started
his artistic journey, he wasn’t interested in abstraction
but grew to appreciate it’s refined language. He is an
award winning artist and an assistant professor at the
Faculty of Arts Education in Cairo. His work is widely
exhibited, and is in the collections of The Museum of
Modern Art in Cairo and Bibliotheca Alexandrina.

نورهان ماهر

Nourhan Maher

Message from depths
Nourhan Maher is a lecturer in Alexandria’s Faculty
of Fine Arts. She has her unique approach to
polyester, as she carves into it instead of casting it.
She began experimenting with granite on her own
ahead of her class. Her themes are inspired by her
seaside hometown Alexandria, as she pulls elements
from nature, biology, and sea creatures.
Maher is producing a work titled ‘Message from the
Deep’ which captures the soul of the sea in the shape
of a seashell. The vertical piece stands tall, with a
spiral base and an upward extension resembling the
sails of a ship. The wavy surface of the shell mimics
the waves of the sea.
For Maher the symposium is an opportunity
to exchange experiences with fellow artists. She
exhibited her work in group exhibitions, including
the Symposium of the Damietta University, and
joined the Symposium of Alexandria’s Center for
Urban Beatification.
In the coming phase she will focus on pursuing her
masters, seeking travel opportunities, and exhibiting
locally.
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ر�سالة من الأعماق
�ست�سسبح
سبح
� حيث �ست،تخرجت نورهان ماهر من كلية الفنون اجلميلة جامعة ال�سكندرية
 حيث،ابة متفوقة ومتميزة اأثناء درا�ستها الفنية
ال�سسسابة
� كانت دائم ًا الفنانة ال.معيدة
،بدل من ��سسبه
،سبه
اخلا�سسسةة وتقوم بنحته بد
�كانت تتعامل مع البولي�سرت بطريقتها اخلا
.مبكرا القيام بتجارب على اجلرانيت
و�سرعان ما �سبقت زمالئها فبداأت مبكر ًا
عنا�سسسرر من الطبيعة
�ت�ستمد نورهان الهامها من مدينتها الإ�سكندرية حيث تلتقط عنا
.وخا�سسسةة علوم الأحياء املائية واملخلوقات البحرية
� وخا،ال�ساحلية
ً
تعر�ض نورهان يف ال�سيمبوزيوم عمال بعنوان ‘ر�سالة من الأعماق’ تنقل فيه روح
 �سطحه املتموج،و�سسسعع راأ�سي
�كل احللزوين للقوقع يف و
ال�سسسكل
� ال.البحر متمث ًال يف قوقع
.ال�سسراع
.سراع
�به ال
ي�سسسبه
�كل ي
ال�سسسكل
� واجلزء املرتفع من ال،املتناغم يحاكي موج البحر
م�سريني
سريني
�فر�سسسةة لتبادل اخلربات مع فنانني اآخرين م
�تعترب الفنانة ال�سيمبوزيوم فر
،اركت الفنانة يف عدة معار�ض جماعية ويف �سمبوزيوم جامعة دمياط
 ��سسساركت.وعامليني
.كما عملت يف مركز جتميل املدينة يف الإ�سكندرية
�سوف تتابع نورهان درا�ستها يف املرحلة القادمة وتنوي البحث عن فر�ضض لل�سفر
.م�سسر
.سر
�وكذلك عر�ض اأعمالها يف عدة اأماكن يف م

Ola El-Tokhy

Pollen
Ola El-Toukhy uses plaster and marble for her
personal works. The symposium is an important step
in her journey introducing her to granite. Despite
the stone’s infamous toughness, she already feels
comfortable with it. She focuses on combining
organic and geometric forms, balancing a process of
simplification and complexity.
El-Toukhy presents a piece inspired by the natural
biological forms of pollen grains, resembling bubbles
layered up vertically. This composition is then made
more complex by the addition of two horizontal
rectangles. The effect is a striking contrast that draws
the viewer in.
Ola is currently an instructor in the University of
Benha’s Arts Education section where she completed
her Masters degree in sculpture. She has taken part
in some exhibitions including the Tanta Youth Salon
and Ebdaa competition in 2017. Up to this point,
Ola has been focused on the path of academia, but
in the coming stages she wants to focus more on
production, and exhibiting her work more widely.

عال الطوخي

حبوب اللقاح
 ويعد.ت�ستخدم الفنانة عال الطوخي اجلب�س والرخام يف معظم �أعمالها
ال�سيمبوزيوم خطوة هامة يف رحلتها الفنية حيث تتعرف لأول مرة على خامة
 وعلى الرغم من �أن هذا احلجر لي�س من ال�سهل التعامل معه فهي.اجلرانيت
.ت�شعر انها تفهمت طبيعته لتتعامل معه ب�سال�سة
 حيث توازن عال يف،يرتكز عملها على مزج الأ�شكال الع�ضوية مع الهند�سية
 ثم �إ�ضافة الأ�شكال الهند�سية لتخلق،العمل بني تب�سيط الأ�شكال الع�ضوية
 وتقدم عال يف ال�سيمبوزيوم عم ًال م�ستوحى من الأ�شكال.تكوين ًا �أكرث تعقيد ًا
. ي�شبه فقاعات تت�صاعد �إىل اعلى يف طبقات،البيولوجية الع�ضوية حلبوب اللقاح
 التباين.ثم جتعل ال�شكل �أكرث تعقيد ًا ب�إ�ضافة م�ستطيلني افقيني �إىل التكوين
.القوي ي�ؤثر على املتلقي
 حيث تعمل حالي ًا,2013 تخرجت عال من كلية تربية فنية جامعة بنها عام
 �شاركت يف معار�ض جماعية منها. وهي حا�صلة على املاج�ستري يف النحت.كمعيدة
 ركزت عال حتى الآن.2013  ويف م�سابقة �إبداع عام،�صالون ال�شباب يف طنطا
على امل�سار الأكادميي ولكنها تريد �أن تهتم يف املرحلة القادمة ب�إنتاج �أعمال �أكرث
.وعر�ضها يف نطاق �أو�سع
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Sally El-Sayed Rageh

سالي السيد راجح

The Scorpion

العقرب

Sally El-Sayed’s piece depicts a scorpion, a concept
she’s been working on lately and previously presented
different versions of it, developing it each time.
The scorpion is an iconic creature, highly regarded
in different civilizations and at times associated with
a God. In ancient Rome the scorpion symbol on
armor was meant to scare enemies, while the Ancient
Egyptians associated it with the Serket, a goddess of
protection.
El-Sayed is interested in the physical shape of
the scorpion which she finds unique. Her abstract
sculpture sits low on the floor, the natural habitat
of a scorpion. The emphasis is on the raised tail,
the pinnacle of the scorpions power, as its high tip
catches the eye.
She usually works with material such as polyester
and clay, but it’s her first experience with granite, but
the artist feels it fittingly embodies the power of the
scorpion.
A graduate of Helwan Faculty of Fine Arts 2016,
Sally has been an assistant professor there since 2017.

.العمل الذي تقدمه �سايل ال�سيد يف ال�سيمبوزيوم ي�صور العقرب ب�شكل جتريدي
. وقد قدمته عدة مرات وطورته يف كل مرة،وهو مو�ضوع تعمل عليه منذ فرتة
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 يحظى بتقدير كبري يف احل�ضارات املختلفة التي تربطه،العقرب كائن مميز
 كانت الدروع احلربية عند الرومان حتمل رمز العقرب.بالآلهة يف بع�ض الأحيان
 يف حني �أن قدماء امل�صريني ربطوا بينه وبني الهة،لتثري الرهبة يف قلوب الأعداء
.”احلماية “�سركت
 و�صورته،تهتم �سايل ب�شكل العقرب التي جتده جميال ت�شكيلي ًا وفريد ًا من نوعه
 وين�صب.يف عملها التجريدي يف و�ضع م�ستقر على الأر�ض يف حميطه الطبيعي
 مما يخلق نقطة،تركيز الفنانة على الذيل املرتفع حيث ترتكز قوة العقرب
.�إنتباه يف الطرف الأعلى للتكوين
ً تعمل �سايل
 ولها جتارب يف نحت،عادة مع خامات مرنة مثل البولي�سرت والطني
 وهذه هي جتربتها الأوىل مع اجلرانيت الذي ت�شعر �أنه ينا�سب.احلجر والرخام
.التعبري عن قوة العقرب
.2017 تخرجت �سايل من كلية الفنون اجلميلة حلوان حيث تعمل معيدة منذ

Sarah Qassem

سارة قاسم

Folding stone

A graduate of the Helwan Faculty of Fine Arts, Sara
Qassem is a full time sculptor who was hooked since
her very first sculpture class. Usually she sculpts
figures in clay or wax. Regarding granite, she feels she
is just beginning to explore the challenging material
at the symposium.
She is working on an abstract animalistic form,
which borrows the organic curves found in a
woman’s body. “Granite is tough and imposes itself
on the form, so I consider myself successful when I
can make it look like it is folding softly,” she says.
But this style is different from her usual work. One
of her common themes is the figure of a little girl.
She uses her as an icon to evoke memories, which
will be different to each viewer. “Everyone has a tool
of expression to channel his ideas, mine is this young
girl. She helps encompass things I want to say,” she
says.
Qassem’s symposium experience has enriched her
practice. “I learned the skills to work on granite on
my own now,” she says.

طيي احلجر
ّ

 تفرغت لأعمال النحت منذ،�ساره قا�سم خريجة كلية الفنون اجلميلة بحلوان
ً  تعمل.بداية درا�ستها لهذا الفن
.عادة بالطني �أوال�شمع وت�صور اجل�سد الب�شري
تبد�أ عالقتها باجلرانيت مع ال�سيمبوزيوم وت�شعر �أنها بد�أت للتويف �إ�ستك�شاف
.اخلامة مبا فيها من حتديات
تقدم عم ًال جتريديا مقتب�س من �شكل حيوان خطوطه ع�ضوية ناعمة كتلك
 “اجلرانيت مادة �صعبة للغاية تفر�ض: تقول الفنانة.املوجودة يف ج�سد املر�أة
 لذلك اعترب انني جنحت عندما اجعلها وك�أنها قابلة للطي،نف�سها على ال�شكل
”.بنعومة
ولكن هذا الأ�سلوب يختلف عن عملها خارج ال�سيمبوزيوم فهي عادة ما جت�سد
 فهي ت�ستخدمها،�شكل الفتاة ال�صغرية كمو�ضوع م�شرتك يف �أعمالها املختلفة
 “كل منا: وتقول.رمزا لإ�ستح�ضار الذكريات ويراها كل متلقي ب�شكل خمتلف
 والفتاه ال�صغرية هي الأداة التي.لديه �أداة للتعبري يعر�ض �أفكاره من خاللها
”.ت�ساعدين على تو�صيل ما �أريد �أن اعرب عنه
 “لقد تعلمت الآن كيف �أعمل على.وقد �أثرت جتربة ال�سيمبوزيوم خربة �سارة
.” كما تقول الفنانة،اجلرانيت مبفردي
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زينب صبحي

Zeinab Soubhy

القط
The Cat
Zeinab Soubhy’s early work focused on figures,
before she chose cats as her regular subjects. Her
piece captures a cat in a familiar playful situation:
squeezing itself into a box. A vertical black granite
block serves as an elongated cube from which the
cat’s head peeks out from the top opening, and its
paws stick out from the back. Enveloped by the
box, the cat is caught in a moment torn between
remaining inside and the wish to escape its confines.
The cat’s features are regal, lion-like, and geometric
to suit the toughness of granite.
Soubhy is the kind of artist who works with a plan,
and respects the demands of the material Although
she prefers the flexibility of polyester, she says we can
expect to see more granite works from her in the
future after the symposium experience.
Soubhy is a graduate of the sculpture department of
Helwan Faculty of Fine Arts in 2011. Her sculptures
were displayed in group shows including the Youth
Salon, Agenda exhibition, Dai exhibition, and within
the Ostraka Symposium.
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 ثم اتخذت،كانت زينب �صبحي تركز يف �أعمالها ال�سابقة على ال�شكل الت�شخي�صي
.القطط بعد ذلك كمو�ضوع لأعمالها
 العمل. ي�ضع نف�سه داخل علبة،تقدم يف ال�سيمبوزيوم قط يف و�ضع لعبي م�ألوف
عبارة عن كتلة واحدة من اجلرانيت الأ�سود على �شكل مكعب عمودي تخرج منه
 يلتقط التكوين القط. وتخرج قدميه من اخللف،ر�أ�س القط من الفتحة العلوية
 ت�صور.مغلف ًا بالعلبة يف و�ضع كما لوكان حمتار ًا بني الفرار منها �أوالبقاء فيها
 وله �شكل هند�سي يتنا�سب، يبدومثل الأ�سد،زينب القط مبالمح غليظة �شاخمة
.مع �صالبة اجلرانيت
، وحترتم متطلبات اخلامة التي تعمل عليها،تتبع الفنانة دائم ًا خطة يف العمل
 ميكننا �أن نتوقع منها املزيد من،وعلى الرغم من �أنها تف�ضل مرونة البولي�سرت
. كما �صرحت زينب،�أعمال اجلرانيت بعد جتربة ال�سيمبوزيوم
.2011 تخرجت زينب من ق�سم النحت بكلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان
 من �ضمنها �صالون ال�شباب ومعر�ض �أجندة،عر�ضت اعمالها يف معار�ض جماعية
.ومعر�ض �ضي مع الفنان �سيد عبده كما �شاركت يف �سمبوزيوم او�سرتاكا
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