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º«∏°S »e ôjôëàdG ¢ù«FQ
…hó©dG ΩÉ¡jQ ájõ«∏‚E’G á¨∏dG
∫OÉY AÉYO á«Hô©dG á¨∏dG
»ÑZõdG ΩÉ°ùH
ôjƒ°üJ
QOÉ≤dG óÑY »e
º«ª°üJ

¿ƒJÉëædGh ¿ƒfÉæØdG π°UGƒàjh π°UGƒàf ΩÉY ó©H ÉeÉY
IQhO πc ™e ..áØ∏àîŸG ΩƒjRƒÑª«°ùdG äGQhO ∫ÓN øe
∞ëàŸGh πª©dG ™bƒeh ΩƒjRƒÑª«°ùdG Oóéàj IójóL
Gòd ..É¡æ«H Éª«a äÉYGóH’Gh QÉéM’G QhÉëàJh ìƒàØŸG
∫ÉªYCG á©jöS äÉëŸ ‘ ¢Vô©à°ùf ¿CG Éæ«∏Y ÖLh
á«dÉ◊G IQhódG Iò¡d ÉædhÉæJ πÑb öûY áæeÉãdG IQhódG
.É¡«fÉæa äÉYGóHEGh
In the past years, artists and sculptors have
been interacting in the symposium›s different
rounds; with every new round, the symposium
is renewed as well as the working site, OpenAir Museum where there is a brilliant dialogue
taking place between the stones and creations.
So, we have to wrap up first briefly the activities
of the 18th round of the symposium before
tackling the current round and the creations of
its artists.

Last Year,s Works
Patrice Belin (France)

(É°ùfôa) ¿Ó«H ¢ùjôJÉH
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Akram El-‐Magdoub (Egypt)

(öüe) ÜhóéŸG ΩôcCG
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Rath Geber Attila (Hungary)

(ôéŸG) Ó«JCG ôHÉL çGQ
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Khaled Zaki (Egypt)

(öüe) »cR ódÉN
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Francois Weil (France)

(É°ùfôa) …Éa Gƒ°ùfGôa
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Sherif Abdel Badea (Egypt)

(öüe) ™jóÑdG óÑY ∞jöT
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Haruko Yamashita (Japan)

(¿ÉHÉ«dG) Éà«°TÉeÉj ƒchQÉg
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Viviane El-‐Batanoni (Egypt)

(öüe) ÊƒfÉàÑdG ¿É«Ø«a
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works
Hany Faisal (Egypt)

(öüe) π°ü«a ÊÉg
á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Ahmad Moussa (Egypt)

(öüe) ≈°Sƒe óªMCG
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Ahmad Magdy (Egypt)

(öüe) …ó› óªMCG
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Islam Ibada (Egypt)

(öüe) IOÉÑY ΩÓ°SEG
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Amina Atif (Egypt)

(öüe) ∞WÉY áæ«eCG
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Walid Fathi (Egypt)

(öüe) »ëàa ó«dh
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

Last Year,s Works -‐ The Workshop
Mohamed Sabry (Egypt)

(öüe) …È°U óªfi
á°TQƒdG - á«°VÉŸG IQhódG ∫ÉªYCG

�إنني �سعيد بهذا اللقاء ال�سنوي وخا�صة هذا العام و�أ�شكر وزارة الثقافة
على �إ�رصارها على �إقامة �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل للنحت رغم الظروف
ال�صعبة التي متر بها م�رص ومتابعة العمل بال�سيمبوزيوم وا�ستمراره،
و�إنني �أجد هذا عمال عظيم ًا نقدره جميعا ،لأن هذا ال�سيمبوزيوم قد حقق
الكثري يف عامل الفن الت�شكيلي يف م�رص وخا�صة يف جمال النحت حيث
�أفرز العديد من الفنانني خالل الأعوام ال�سابقة.
�آدم حنني

الفنــانون امل�شــاركون
		
�أحمد مو�سى

م�رص

		
�إ�سالم عبادة

م�رص

		
�أكرم املجدوب

م�رص

تون كال بيالن

هولندا

رادو�سالف �سولتوف بلغاريا
فابريزيو ديت�شي

�إيطاليا

كري�س بيرت�سون

هولندا  /اململكة املتحدة

		
كمال الفقي

م�رص

		
حممد �صربي

م�رص

الور�شــــة
		
�آالء يحيى

م�رص

		
�إميان بركات

م�رص

		
رمي �أ�سامة

م�رص

عادة يتجه الفنان �إىل التجريد الهند�سي عند تعامله مع احلجر،
�أما عند تناوله للفيجر �أو البورتريه فهو ي�ستخدم الطني املحبب �إىل
نف�سه منذ الطفولة .فقد بد�أ مو�سى م�شواره مع الفن وهو ابن الثالث
�سنوات حيث كان يق�ضى ال�ساعات مم�سكا بالورقة والألوان ،وعندما
بلغ �سبع �سنوات بد�أ يعمل �أ�شكا ًال بال�صل�صال حتى بلوغه احلادية
ع�رش .بد�أ مو�سى يعمل لأول مرة بالطني الأ�سواين يف �سن الثالثة
ع�رش حيث �شكل التماثيل واحليوانات التى الزال حمتفظا ببع�ضها
حتى الآن ،ومنذ هذه اللحظة وهو يرى نف�سه نحات ًا.

مل يفكر �أحمد مو�سى كثريا والتحق بكلية الفنون اجلميلة ق�سم
النحت وتخ�ص�ص يف النحت امليداين ،كما �أنه حتم�س للعمل �ضمن فريق
النحاتني مب�رشوع ذاكرة وطن لنحت الرموز امل�رصية عرب التاريخ.
�شارك الفنان يف العديد من امللتقيات الفنية للنحت داخل وخارج
م�رص حيث قام بالنحت على الرخام والرمال واحلديد وخامات
�أخرى ،لكن تظل م�شاركته ب�سيمبوزيوم �أ�سوان للنحت هي التجربة
الفارقة التي �أ�ضافت له حيث �أن عبور بوابة هذا احلدث الفني هو
مبثابة الدخول �إىل عامل اخللود الفني.

�أحمد مو�سى (م�صر)

يعترب م�شاركته ب�سيمبوزيوم �أ�سوان للمرة
الثانية هو �إعادة �شحن فنية و�إبداعية بعيد ًا
عن �ضو�ضاء املدينة.

رحلة التحول
وجد الفنان �أحمد مو�سى �أن م�شاركته العام املا�ضى فى ور�شة
�سيمبوزيوم �أ�سوان الدوىل للنحت جعلته قريبا من اجلرانيت ومن
تكنيك العمل عليه واخترب كيفية التعامل معه والتو�صل �إىل احللول
املختلفة للو�صول �إىل الفكرة املراد تنفيذها من �أق�رص الطرق ،خا�صة
بعد زيارته �إىل املتحف املفتوح وم�شاهدة هذا الكم الهائل من الأعمال
الفنية التى قدمها ع�رشات الفنانني من خمتلف دول العامل ،كل
وفق ثقافته وتكنيكه .لكن كانت دائما هيبة احلجر �أكرب من املعرفة
والتجربة ،فهذا احلجر املهيب يخ�ضعك له ودائما ما يفر�ض �إمكانياته
ومعطياته على الفنان ،فاجلرانيت كتله لها خ�صو�صيتها واتزانها لذا
ف�إن امل�شاركة مرة ثانية كفنان �أ�سا�سي هذا العام تعد مبثابة فر�صة
ل�سرب �أغوار هذا احلجر العنيد.
قدم مو�سى العام املا�ضي لاللتحاق بور�شة ال�سيمبوزيوم ماكيت
َّ
لعمل مزج فيه بني ال�شكل الع�ضوي احلي و الهند�سي املنتظم ،ولكن
�أثناء امل�شاركة الفعلية والعمل على قطعة اجلرانيت قام بالعديد من
التعديالت ومعظمها كان باحلذف مع املحافظة على الت�صميم الأ�صلي
للمو�ضوع ،حيث وجد �أن اجلرانيت ي�شع جما ًال �أكرث من املاكيت،
وبالتايل ال يحتاج �إىل حليات تزينه فهو �أعلى قيمة و�أغنى.
لذلك عند ت�صميمه ملاكيت هذا العام كان قد عرف قدرات احلجر
فقدمه مبا ينا�سب اخلامة من البداية ،وهذه �إحدى الفوائد التى خرج

بها مو�سى من م�شاركته بور�شة ال�سيمبوزيوم العام املا�ضي.
�أما هذا العام فقدم للجنة �إختيار الأعمال ثالث ت�صورات خمتلفة
وحل�سن احلظ مت اختيارالت�صور الأقرب له ولرغبته يف تنفيذه .لكن
بالرغم من ذلك قام مو�سى بت�صميم ماكيت �آخر معدل لفكرته.
وهذه املرة يتعامل الفنان مع قطعة �ضخمة من اجلرانيت الأحمر
ب�أبعاد  1 × 1.40 × 2.25مرت ،ولكنها �ضخامة حمببة لنف�سه وحتم�س
لها من الوهلة الأوىل وفيها ي�سعى ال�ستكمال وتنفيذ الفكرة التي
ت�ستهويه دائما وهى رحلة التحول من الع�ضوى �إىل الهند�سى.

�إ�سـالم عبادة (م�صر)

يف جتربة جديدة بالن�سبة له يعرب الفنان �إ�سالم عبادة عن حالة من حاالت الرتقب
يعي�شها املجتمع امل�صري حاليا يف عمل من اجلرانيت.

ترقب البومة
للنحت مع الفنان امل�رصى �إ�سالم عباده ق�صة بد�أت منذ الطفولة فى
منزل والده ،حيث كان يرى التماثيل التى تزين منزله ويقف �أمامها
طويال مت�سائال عن كيفية �صنعها ،ويف بلدته باملنوفية كان يقوم
بعمل متاثيل �صغرية من الطني حماوال تقليد ما ي�شاهده من �أعمال
فنيه مبنزله ،ومنا حب النحت بداخله و�أثناء درا�سته كان يقوم بنحت
التماثيل ويرى �إعجاب النا�س بها ف�أ�ضحى النحت هو العمل الوحيد
الذي يجيده �إ�سالم ،وكان من الطبيعي دخوله كلية الفنون اجلميلة
وتخ�ص�صه يف النحت منذ البداية ثم ح�صوله على درجتى املاج�ستري
والدكتوراه وعمله بتدري�س النحت فى نف�س الكلية التى تخرج منها.
وكانت م�شاركة �إ�سالم عبادة فى ور�شة العمل العام املا�ضى من
�أهم اخلطوات التى خطاها فى م�شواره مع النحت ،والتي قال عنها
�إنه كان يجب الوقوف امامها طويال وت�أمل كل حلظة فيها للإ�ستفادة
منها لأنها من الفر�ص التي قلما ت�صادف الفنان ،وهي جتربة يقول
�إنه را�ض متاما عنها وي�ؤكد �أنها خطوة اخت�رصت الكثري فكل مرحلة
مير بها الفنان تكون �شخ�صيته و�أفكاره الفنية وتبلورها .وقدم
�إ�سالم العام املا�ضى بورتريه من اجلرانيت الأحمر خمتزل بحلول
هند�سية معرباً عن حالة الغ�ضب التى كانت تعي�شها م�رص فى هذه
الفرتة م�ؤكداً �أن اجلرانيت بقوته و�صالبته قادرا على التعبري عن
هذه احلالة.
ولأن الفنان مل ت�سنح له الفر�صة لتقدمي �أعمال من حجر اجلرانيت
طوال العام املا�ضى فكان فى �شوق ملالقاته من جديد ،ولكن هذا العام

قرر �إ�سالم اخلروج من تيمة البورتريه التى يف�ضلها فى رغبة منه فى
عدم تكرار نف�سه ،وتقدمي عمل جديد يرى انه لن ي�ستطيع تقدميه �إال
من خالل ال�سيمبوزيوم و�إمكانياته حيث يوفر املكان املنا�سب وقطعة
اجلرانيت ال�ضخمة والطبيعة املميزة التي جترب الفنان على الإبداع.
تناول �إ�سالم يف عمله اجلديد طائر البومة وطوره يف ثالثة
ماكيتات قبل جميئه للم�شاركة يف ال�سيمبوزيوم .ويقدم هنا بومة
يف حالة من حاالت الرتقب ،وهى متثل انعكا�س ًا للحالة التى يعي�شها
ال�شعب امل�رصى منتظرا ماذا حتمل له الأيام القادمة ،والعمل من
اجلرانيت الوردى ب�أبعاد  1 × 1 × 2.80مرت ،م�ستخدم ًا فيها �أ�سطح ًا
هند�سية ب�سيطة معتمداً طابع النحت الفرعوين القدمي ،م�ستخدم ًا
الظل والنور لت�أكيد الفكرة و�إبرازها .وال يغلب على هذه البومة
الطابع الع�ضوى كما هو متعارف عليه فى تناول كبار النحاتني
ال�سابقني لفكرة الطائر وهو بذلك يخو�ض نوع ًا جديداً من التحدى
عن العام املا�ضى ،لأنه كان عليه تقدمي الطائر فى حالة جديدة حتمل
ب�صمته اخلا�صة وال ميثل تقليداً لأحد من الفنانني ،ويقول �إ�سالم« :يجب
�أن يكون هناك احرتام حلجم احلجر وخامته ال�صلبة ،وعلى الفنان
�أن ي�ستخدم ذكاءه فى التعامل مع خامة �أ�صيلة و�أبية مثل اجلرانيت،
ويجب م�صادقتها لتعطيه ما يريد» .فا�ستعان �إ�سالم من جديد بروح
النحات امل�رصي القدمي الذي بداخله وام�سك �أدواته واقرتب من
احلجر الذى يحرتمه ويهابه و�أطلق العنان ملوهبته كى تتحدث من
جديد مع اجلرانيت.

قطع املجدوب �شوط ًا كبرياً على مدار ال�سنوات املا�ضية فى جتهيز
املتحف املفتوح وكان حري�ص ًا من اليوم الأول على احلفاظ على
الطبيعة اجلبلية للمكان ،وخلق حلقة ات�صال دائم بني الزائر واجلبل
موفراً له كل �سبل الراحة واال�ستمتاع .من هذا املنطلق يعمل املجدوب
هذا العام على التخطيط للم�ستقبل وحتقيق �أق�صى درجات الراحة
لزوار املتحف ،هذا بجوار ا�ستمرار العمل على املبنى املتعدد
الأغرا�ض الذى ال زال العمل يجرى فيه بحر�ص �شديد حتى ال تخد�ش
العمارة طبيعة املكان اجلبلية التى يعمل املجدوب على احلفاظ
عليها مما ي�ستغرق الكثري من الوقت واجلهد لتظل حمافظة على
بكارتها فى توا�ؤم مع الطبيعة ومع الأعمال الفنية املحيطة ،فتم
بناء وجتهيز قاعة ت�صلح لتقدمي معار�ض خمتلفة تت�ضمن ا�سكت�شات
الفنانني امل�شاركني بال�سيمبوزيوم �أو �صور فوتوغرافية للمتحف �أو
مطبوعات الدورات ال�سابقة .وترتبط هذه القاعة بقاعة اجلالريى
فى امل�ستوى الأعلى باملتحف عن طريق كافيترييا �سيتم �إن�شا�ؤها
فى �ساحة جديدة هناك و �سيتم جتهيزها ال�ستقبال زوار املتحف.
يقوم املجدوب هذا العام بعمل درا�سة لتقييم املتحف وم�ساراته
الداخلية ليحدد مدى مالءمتها ل�سري الزوار وتنقلهم داخله ويحر�ص
على التخطيط لعمل م�سارات افرتا�ضية ت�سمح بتمهيد بع�ض املمرات
الغري ممهدة �أو عمل �سالمل لت�سهيل الو�صول من مكان لآخر مما
ي�ساعد الزائر على التجول بحرية والتنقل ين امل�ستويات املختلفة
لأماكن العر�ض بداخل املتحف .فمتحف الهواء الطلق ل�سيمبوزيوم
�أ�سوان يبدو منق�سم ًا �إىل ن�صفني داخلي وخارجي ،لذلك لزم عمل

طريق ي�صل بني الأعمال وبع�ضها البع�ض .ومل ين�س املجدوب يف
درا�سته �أن ين�شئ �أماكن للراحة تكون منت�رشة داخل املتحف،
فم�ساحة املكان كبرية و�شا�سعة وم�شم�سة لذلك البد من عمل مناطق
لراحة الزوار وت�سمح مب�شاهدة املنظر الطبيعي اخلالب من فوق اجلبل
حيث جمرى نهر النيل وبجواره اخل�رضة .وبالطبع �أمام كل هذا يجد
الزائر نف�سه حماطا بالأعمال الفنية املتنوعة لل�سيمبوزيوم ويجد
نف�سه و�سط م�شهد ميتعه وي�شعره بالهدوء وال�سكينة.
يف نف�س الوقت تكون هذه الإ�سرتاحات نقاط ًا للإنطالق ،فبعد
الراحة يقوم الزائر ال�ستكمال جولته وم�شاهدة باقي �أطراف املتحف.
وي�ؤكد املجدوب �أن هذه الدرا�سة من املمكن �أن يتم تنفيذها على
مدار �سنوات قادمة و ميكن فتح املتحف مع تنفيذ جزء منها.
وكان املجدوب قد عكف فى ال�سنوات املا�ضية وحتديداً منذ عام
 2010على �إن�شاء اجلالريى املفتوح الذى ي�ضم الأعمال ال�صغرية التى
�شارك بها الفنانني فى ا�ستكمال لفكرة «فن الأر�ض» التى يعمل
عليها منذ �سنوات .جل أ� املجدوب �إىل ا�ستخدام اخل�شب والزجاج فى
بناء حوائط اجلالريى ،كما قام ب�إ�ضافة ممر من الأعمال النحتية
ال�صغرية التى ت�ؤدى �إىل جمموعة من ال�سالمل هبوط ًا �إىل امل�رسح
املك�شوف الذى بنى على م�ساحة التقل عن  200مرت وم�صمم على �أن
يكون ذو ا�ستخدامات متعددة مثل �ساحة للعرو�ض الفنية والأدائية
املختلفة ،هذا امل�رسح الذى �سي�ضفى على املتحف لون ًا ثقافي ًا خمتلف ًا
قادراً على احت�ضان العديد من الأحداث الثقافية وال يكون مقت�رصاً
على عر�ض الأعمال النحتية فقط.

�أكرم املجدوب (م�صر)

ال يدخر الفنان �أكرم املجدوب جهد ًا �أو فكر ًا لتطوير املتحف املفتوح الذى حلم بافتتاحه منذ �سنوات
وقد قارب احللم على التحقق.

امل�ستقبل

تون كال (هولندا)

يع�شق نحت اجلرانيت وي�شعر �أنها خامة حية تفر�ض عليه معطياتها وي�صبح يف حالة حتدي �أمامها.

عا�شق اجلرانيت
كان يتمنى �أن ي�صبح �ضابط ًا باجلي�ش ولكن �ضعف بنيته مل ي�ساعده
على حتقيق حلمه فكانت درا�سة النحت هى البديل ،وعلى الرغم
من تباعد املجالني نظري ًا �إال �أن الفنان الهولندى تون كال يرى �أن
بهما بع�ض القوا�سم امل�شرتكة مثل القوة واالن�ضباط والقدرة على
التحمل لذلك اختار حجر اجلرانيت لأنه اخلامة الوحيدة التى حتتاج
جميع ال�صفات ال�سابقة.
وعلى الرغم من �أنها امل�شاركة الثالثة للفنان فى �سيمبوزيوم
�أ�سوان �إال �أنه ي�شعر فى كل مرة �أنها املرة الأوىل ،ف�سحر الطبيعة
وهيبة املكان ت�أ�رساه فى كل مرة تط أ� فيها قدماه �أر�ض �أ�سوان،
فكانت لتون م�شاركتني �سابقتني يف عامي  1998و ،2005و يرى
�أن ال�سيمبوزيوم تطور كثريا واختلف عن �آخر مرة �شارك فيها
منذ ت�سع �سنوات ،فهناك جيل جديد من النحاتني ولدوا داخل
ال�سيمبوزيوم وعرفوا معنى امل�شاركة اجلماعية حيث التعلم
واالحتكاك �أهم مميزات ال�سيمبوزيوم ،كما الحظ التطور الكبري
الذى حدث لأداء امل�ساعدين ف�أ�صبحوا �أكرث خربة وحرفية وتعلموا
التكنيكات املختلفة للتعامل مع اجلرانيت ،والكثري منهم �صاحبته
ال�شهرة حتى �أ�صبح يطلب بالإ�سم يف �سيمبوزيومات عاملية.
يتذكر تون حممود الدويحى �أحد امل�ساعدين الذين ظهرت
موهبتهم ومنت على �أر�ض ال�سيمبوزيوم والآن وبعد �سنوات �أ�صبح
فنان ًا يقيم معار�ضه اخلا�صة والفردية ويعر�ض �إبداعاته اخلا�صة ،وهو
فخور بهذا لأن الدويحى كان �أحد امل�ساعدين املهرة وكان تون ي�سعد
بتعليمه بع�ض تكنيكات العمل على اجلرانيت .وال ينكر تون �أنه
كما علم بع�ض امل�ساعدين كان يتعلم منهم �أي�ضا ،فم�شاركته يف

خم�س دورات ب�سيمبوزيوم بكوريا اجلنوبية تعلم فيها الكثري من
امل�ساعدين هناك.
وعلى الرغم من �إعجاب تون ال�شديد باملتحف املفتوح والرثاء
الب�رصى الذى يحدث للفنان عند م�شاهدة هذا الكم من الأعمال
الفنية لفنانني من جميع دول العامل جمتمعة فى مكان واحد �إال
�أنه يرى �أن يكتفى املتحف بهذا القدر حتى يكون العر�ض املتحفى
على درجه عالية من الكفاءة وراحة للعني ،و�أن يتم و�ضع الأعمال
اجلديدة فى �أماكن �أخرى مثل امليادين العامة واحلدائق حيث ت�ضيف
�شيء جميل للمكان.
يعترب اجلرانيت اخلامة املف�ضلة لتون فهى التى ي�شعر معها �أنه
يتعامل مع كائن حي يحدثه وي�صادقه ويعاند معه ،وتفر�ض عليه
اخلامة بقوتها احللول التي يقوم بها.
يقدم تون كال هذا العام عمال مركبا مب�شاركة الفنان كري�س
بيرت�سون وهو �صديقه املقرب الذى �آمنه على فكرته مل�شاركتها
معه .والعمل ميزج بني العمارة والنحت .ي�ستلهم تون دائما من
الطبيعة �أفكار �أعماله فهو يف�ضل التعامل مع عنا�رص الطبيعة
الأولية ليج�سدها فى �أعمال فنية ،والعمل يعك�س حياة الإن�سان
فريى رحلته من الظالم �إىل النور .وتتج�سد الرحلة من خالل حجر
من اجلرانيت الأ�سود ي�أخذ هيئة القارب من املنظور الأفقى و ي�أخذ
�شكل النجمة من املنظور الر�أ�سي وتقع هذه النجمة بني بوابتني
ينحتهما �صديقه بيرت�سون .والعمل ب�أبعاد  1 ×1.50 ×1.30مرت،
و�سيتم و�ضعه يف منطقة �أعلى املتحف املفتوح مت تهيئتها و�سط
اجلبل ال�ستقبال الأعمال اجلديدة.

رادو�سالف �سولتوف (بلغاريا)

يري هذا الفنان البلغاري �أن النحت هو الطريقة املثلى لإدراك الفراغ والتعبري عن �أفكاره
وها هو يحقق �أمنيته وينحت اجلرانيت على �أر�ض م�صر.

ت�شكيالت هند�سية
هادئ الطباع ،مبت�سم الوجه� ،شخ�صيته ت�ضفى ال�سكينة على من
يراه �أو يتعامل معه ،هذه هي �سمات الفنان البلغاري رادو�سالف
�سالتوف الذي ي�شارك يف �سيمبوزيوم �أ�سوان للمرة الأوىل ،ولكن
عندما يقف هذا الفنان فى موقع العمل و�أمام احلجر جتده �إن�سان
�آخر مالحمه حتمل القوة والعزم وك�أنه مقاتل فى حلبة ال�رصاع.
در�س الفنان النحت بالأكادميية الوطنية ب�صوفيا ببلغاريا وح�صل
على املاج�ستري عام  ،2002ثم انتقل �إىل جامعة كا�ستال المنكا
ب�أ�سبانيا حيث در�س الفنون اجلميلة واملالتيميديا ،كما �أنه ع�ضو
نقابة الفنانني الت�شكيليني ببلغاريا .وح�صل على العديد من اجلوائز
من ملتقيات فنية �أو م�سابقات مثل جائزة التفوق مب�سابقة نحت
مدينة ينان بال�صني ،واجلائزة الأوىل مللتقى نحت اجلرانيت ب�أ�سبانيا.
ولرادو�سالف �أعمال باملتحف املفتوح فى كل من تركيا وتايوان.
يهوى �سالتوف النحت على الرخام واخل�شب ولكنه تخ�ص�ص يف
ال�سنوات الأخرية يف النحت على اجلرانيت.
وب�شكل عام النحت هو التخ�ص�ص الذى بحث عنه الفنان منذ
�صغره فهو يراه الطريقة املثلى لإدراكه الفراغ والتعبري عن �أفكاره،
كما �أنه يف�ضل النحت لأنه يعر�ض فى الأماكن العامة ويعطى الفر�صة
للمتلقي التفاعل معه.
�شارك رادو�سالف فى العديد من امللتقيات الفنية مثل ملتقى نحت
اجلرانيت ب�أ�سبانيا وملتقى �سان جون لنحت اجلرانيت بكندا و�شارك
مبلتقيات �أخرى با�سطنبول وال�صني وبولندا والربازيل والدمنارك
والربتغال و�أخريا فى �سيمبوزيوم �أ�سوان لنحت اجلرانيت.

عرف الفنان عن �سمبوزيوم �أ�سوان الدويل للنحت من خالل
�أ�صدقائه الذين �شاركوا من قبل وقدم العام املا�ضى طلب ًا للم�شاركة
ومت قبوله وكانت �سعادة رادو�سالف كبرية فهو �أخريا �سريى �أر�ض
م�رص التى ظهر عليها النحات الأول و�سريى املعابد والأهرامات
ويتعرف على الفن امل�رصى القدمي عن كثب وهو الفن الذي طاملا
�سمع عنه الكثري.
ويرى �سالتوف �أن هناك فارق كبري بني �سمبوزيوم �أ�سوان
وغريه من ال�سمبوزيومات التى �شارك بها حيث �أنه يتميز باحلرية
يف اختيار احلجر الذي يعمل عليه الفنان والتي تكون �أكرث منا�سبة
لفكرة العمل التي يريد تنفيذها ،كما �أنه يتمتع بتوفري م�ساعدين
وهو من ال�سمبوزيومات القليلة التى �شاهد فيها م�ساعدون ،وبرغم
�سعادته بالعمل مع م�ساعده املاهر بدوي يف �أ�سوان �إال �أنه يف معظم
�أعماله النحتية يعمل مبفرده وال يعتمد على م�ساعد ،لأنه يرى �أن
�أفكاره لن ي�ستطيع تنفيذها غريه.
يعتمد الفنان ال�شكل الهند�سى فى �أعماله ويرجع هذا الهتمامه
بعلوم الكمبيوتر والربجميات ،فهو ي�صمم مناذج هند�سية على
برامج الكمبيوتر وينفذها على اجلرانيت ،كما �أنه يف�ضل هذا املزيج
بني اخل�شن الذى يحمل ال�شكل الطبيعى للخامة وبني الناعم الذى
تتدخل يد الإن�سان فيه لتهذبه .ويقدم رادو�سالف عمال من اجلرانيت
الأحمر يحتوى على فكرة املزج بني الناعم واخل�شن وهو فى و�ضع
مائل حيث القاعدة هي اجلزء الطبيعي يف احلجر ،والعمل ب�أبعاد
 2.40 × 1.20 × 1.20مرت.

ي�ؤمن الفنان الإيطاىل فابريتزيو دييت�شى �أنه ولد كى ي�صبح نحات ًا ،و�أن النحت يجرى بدمائه منذ الأزل.

ال�شرنقة
كانت درا�سته للنحت فى �أكادميية كرارة للفنون اجلميلة فى ايطاليا
هى �سبب ع�شقه للرخام ،حتى �أنه عمل كمدير فنى وقام بتدري�س فن
النحت وتكنولوجيا الرخام بامللتقى الدوىل لفنانى الرخام بكرارة،
كما عمل مديراً للحرم اجلامعى الدوىل للنحاتني بجنيف و�شارك يف
�أكرث من �أربعني ملتقى فني وح�صل على ع�رشين جائزة خمتلفة يف
العديد من دول العامل منذ عام .1988
يرى الفنان �أن حبه للرخام ولد معه وكرب بداخله منذ �أن كان
ي�شاهد جده وكبار الفنانني مبحاجر الرخام ب�إيطاليا ،وكان كطفل
يذهله ر�ؤية الفنانني وهم ي�صنعون املعجزة ويخرجوا حتفة جمالية
من هذا احلجر الأ�صم.
ا�ستمر اهتمام دييت�شى باحلجر ودرا�سته حتى بلوغ عامه الثانى
والع�رشين وقيامه بنحت عمل �ضخم من الرخام فى �أملاين ،وكانت
هذه هي بدايته احلقيقة حيث تعلم النحت على يد نحات كبري
فى ايطاليا والذى كان �صديقا لأباطرة الفن فى ذلك الوقت �أمثال
بيكا�سو وبرانكوزي.
ولأن دييت�شى متيم باخلطوط الرفيعة واال�ستدارات فكان الرخام
 وخا�صة الرخام الأبي�ض  -هو احلجر املنا�سب خلروج �أفكاره التىيريد التعبري عنها.
والنحت بالن�سبة لدييت�شي عبارة عن ميالد دائم لقطعة حجر
دائما ما ت�شع طاقة وحياة.
جديدة ،ويظهر هذا يف �أعماله التي ً
ومل ي�ستطع الفنان �إخفاء �إعجابه ب�سمبوزيوم �أ�سوان ومبوقعه
الذي يخلب الألباب ويحرك يد الفنان لإخراج �أبدع الأعمال ،ولإميانه
ب�أنها جتربة فنية ثرية كان البد من خو�ضها و�أعرب عن انبهاره
باملتحف املفتوح الذى يرى �أنه بقليل من اجلهد والعمل� ،سي�صبح من

�أهم املتاحف على م�ستوى العامل.
وهذه لي�ست التجربة الأوىل التى يعمل فيها الفنان على حجر
اجلرانيت ،فقد كان له معه لقاءين فى ال�صني و�إيطاليا ولكن دييت�شي
ي�شعر هذه املرة باالختالف فهو فى بلد اجلرانيت مما �شوقه مل�شاهده
املعابد التى �شيدها قدماء امل�رصيني منذ �آالف ال�سنني م�ستخدمني
نف�س احلجر الذى بني يديه ،والعمل على هذه الأر�ض املقد�سة.
لقد عرف الفنان عن �سمبوزيوم �أ�سوان منذ ع�رش �سنوات
وكانت دائما بداخله الرغبة للح�ضور ،ولكن فى كل مرة كانت هناك
معوقات .فقد قابل الفنان �آدم حنني العام املا�ضى ودعاه للح�ضور
ولكن كانت لديه ارتباطات وا�ضطر �آ�سفا �أن يعتذر .وجتددت الدعوة
هذا العام مع مكاملة الفنان ناجى فريد.وجنح دييت�شي يف ترتيب
جدوله وامل�شاركة يف ال�سمبوزيوم.
وي�ؤكد دييت�شي �أنه مل يندم علي امل�شاركة حيث �شعر �أنه فى بيته
الثاين ،و�أن ان�ضمام جمموعة من كبارالنحاتني املعروفني عامليا
لل�سمبوزيوم يعترب مك�سبا كبريا له.
وكثريا ما ميزج الفنان يف �أعماله بني الروحانية واملادية ويحاول
دائما �إيجاد �صيغة للتعاي�ش بينهما ،ف�أعماله تتمحور حول خلق عالقة
ما بني كيانني مثل الهند�سى والع�ضوي �أو املر�أة والرجل مظهرا طاقة
احلجر.
والعمل الذى يقدمه دييت�شي هذا العام يعرب عن حالة امليالد
والتحرر التي يعتمدها يف الكثري من �أعماله كالفرا�شة التي تريد
اخلروج من ال�رشنقة باحثة عن التحرر واالنطالق و لكنها مازالت
فى حلظة ال�رصاع ،والعمل من قطعة واحدة من اجلرانيت الأحمر
ب�أبعاد  1 × 2.50مرت × � 80سم.

فابريتزيو دييت�شي (�إيطاليا)

كري�س بيرت�سون (هولندا  /اململكة املتحدة)

وجد الفنان الهولندى الأ�صل كري�س بيرت�سون يف فن النحت التحدي
الذي يبحث عنه الكت�شاف ذاته ولتحلي نف�سه بال�صرب والهدوء.

النجمة
ا�ستطاع الفنان كري�س بيرت�سون فى �سنوات قليلة حتقيق مكانه
متميزة فى عامل النحت على م�ستوى عاملى ،حيث انتخب عام
 2013كع�ضو م�شارك باجلمعية امللكية الربيطانية للنحاتني ،و�أ�صبح
ع�ضو �شبكة النحاتني ب�أملانيا وع�ضو جمعية الفنانني بال�سويد هذا
بالإ�ضافة �إىل �أنه منظم م�شارك للعديد من امللتقيات الفنية للنحت
على احلجارة واخل�شب واحلديد ،ف�ض ًال عن امللتقيات التى �شارك بها
فى كو�ستاريكا وكوريا اجلنوبية و�أملانيا والتفيا واليونان ودبي
والت�شيك وغريها.
ح�صل كري�س على العديد من اجلوائز العاملية منها اجلائزة الثانية
من امللتقى الدوىل للنحت بالتفيا عام  2008كما فاز الت�صميم الذي
قدمه ملدر�سة ميلفيلد ب�إجنلرتا يف م�سابقة ذكرى احلرب.
وكري�س بيرت�سون فنان متعدد املواهب فقد بد�أ حياته �شاعراً
وم�صوراً فوتوغرافي ًا ،ويرى �أن على الفنان �أن يتنقل دائم ًا بني
املجاالت الفنية املختلفة فى خو�ض التحدى مع نف�سه ،وك�أنها مغامرة
جديدة يدخلها الفنان ال�ستك�شاف ذاته ،وكان النحت �آخر هذه
املغامرات الفنية ولكنها كانت املغامرة الأكرب والأطول عمراً.
من �أول حلظة اختار كري�س حجر اجلرانيت لي�صبح رفيق التجربة
اجلديدة حيث وجد فيه ال�صفات التى يبحث عنها من قوة و�صالبة
واتزان ،و الذي �ساعد كري�س عند التعامل معه على اكت�ساب بع�ض
ال�صفات التي يفتقدها مثل ال�صرب والهدوء.
دائم ًا ما يختار كري�س حجرى البازلت واجلرانيت فى �أعماله فهما
حجرين قادرين على حتدى الزمن.
يرى كري�س �أن �سيمبوزمي �أ�سوان لنحت اجلرانيت من �أهم
امللتقيات الفنية على م�ستوى العامل ،وقد �سمع عنه من �صديقيه
تون كال وراث جابر �أتيال اللذان �شاركا من قبل فى دورات �سابقة،

فكان من ال�صعب جتاهل هذا ال�سمبوزيوم الذى �سيكمل عامة
الع�رشين العام القادم ،ويرى �أن الفنان �آدم حنني فنانا عامليا وا�سمه
ي�ضيف الكثري لل�سيمبوزيوم ويعطى له وزن وقيمة كبريين.
وقد حاول كري�س امل�شاركة فى �سمبوزيوم �أ�سوان من قبل مب�رشوع
فنى م�شرتك مع �صديقه تون كال عام  2011ولكن قيام الثورة فى
م�رص حالت دون جميئه ،كما كانت هناك بع�ض املعوقات التى منعته
من احل�ضور فيما بعد ولكنه هذا العام �أ�رص على احل�ضور وحتقيق
العمل الفنى الذى ي�شارك به مع �صديقه والذي يقول عنه� « :إنه لي�س
من الطبيعى �أن �أ�شارك يف عمل فني مع نحات �آخر فى حني �أننى
ت�شاركت مع فنانني ،ولكن فى جماالت فنية خمتلفة مثل املو�سيقى
والعمارة ،ولكن تون �صديق قدمي كما �أن الأ�سلوب الذى يعمل من
خالله يختلف عن الذى �أعمل ،به ف�أنا �ألعب على فكرة حتديد املكان
وتكوين منطقة ت�أمل يتفاعل امل�شاهد معها ويطرح �أ�سئلته حوله
العمل وان�سجامه معه� ،أما تون في�ستلهم عنا�رص الطبيعة الأولية يف
�أعماله ،لذلك مل يكن هناك تعار�ض فى م�شاركتى معه عمال واحدا
لأن كل منا يعمل يف منطقته «.
وي�شارك كري�س يف عمال مكونا من ثالث قطع با�سم « بنية جنمة «
يعمل فيه على قطعتني ر�أ�سيتني من اجلرانيت الأحمر ب�أبعاد × 3.40
 1.80 × 1.40مرت و 1.15 × 2.20 × 2.85مرت ويقوم الفنان بتنعيمهما
وت�شكيلهما كبوابتني.
�أما القطعة الثالثة التي ينحتها تون كال فهي �أفقية من اجلرانيت
الأ�سود ب�أبعاد  1 × 1.50 × 1.30مرت ومتثل جنمة.
يخلق الفنان كري�س بيرت�سون ف�ضاء ف�سيح بني القطع حيث
امل�سافة بني كل قطعه �ستة �أمتار ت�سمح للم�شاهد ب�أن يتجول بينها
ويتفاعل مع �أجزائها ويطرح ت�سا�ؤالت ويخرج ب�إجابات.

كمال الفقي (م�صر)

يقدم الفقي «الفيجر» من خالل عمل مبني على فكرة ا�ستلهام روح املا�ضي ولكن ب�شكل فني معا�صر،
حيث يقدم ال�شخ�صية امل�صرية الأ�صيلة ب�صالبتها ورقيها.

رم�سي�س الثانى
حري�ص على م�ستقبل النحت فى م�رص ومهموم ب�صورة النحات
امل�رصي وكيف يراها الغرب ،عقله ملئ بالأفكار التى من �ش�أنها رفع
قيمة فننا امل�رصى الأ�صيل  -النحت  -لأعلى املراتب حيث يرى �أن
النحات امل�رصي ال يوجد مثله يف ح�سه الفني �أو موهبته يف العامل
ولكنه يف حاجة �إىل دعم الدولة وت�شجيعها.
تدور هذه الأفكار فى عقل الفنان كمال الفقى منذ �صغره
عندما �أحب الفن و�أخذ درو�سا فى الر�سم بت�شجيع من والده وهو
اليزال فى املرحلة الإعدادية ،فكان الحتكاكه بالفنانني الكبار وهو
فى هذه ال�سن ال�صغرية ت�أثريا كبريا مما كون وعيه الفني يف فرتة
مبكرة ،وبعد دخوله كلية الفنون اجلميلة وجد �أن النحت هو اجلانب
الذى يبدع فيه ويخرج فيه كل طاقته فعرف �أن النحت هو ال�سبيل
لتحرر كل الأفكار التى فى خميلته والتحقق على �أر�ض الواقع.
وكان حل�صوله على منحة فنان مقيم بالأكادميية امل�رصية بروما
عامال �أ�سا�سي ليخرج الفقي بنتائج كثرية �أهمها �أننا لدينا يف م�رص
خمزون ثقايف وب�رصي من �أغنى ما يكون والبد من ا�ستثماره حتى
يت�ألق الفن امل�رصي وينت�رش يف جميع دول العامل.
كانت �سعادته كبرية عندما �شاهد يف الأكادميية امل�رصية بروما
�أعمال كبار الفنانني امل�رصيني مثل �آدم حنني والو�شاحي وحتية حليم
وجاذبية �رسى وغريهم و�شعر بالتوا�صل القوى بني الأجيال.
كما كان للفقى جتربة ثرية العام املا�ضى فى معر�ض «نورد �آرت»
ب�أملانيا وكان الفنان العربي الوحيد هناك ،حيث �شارك بعمل

فني مركب بعنوان «دميوكرا�سى» يتناول مفهوم الدميوقراطية فى
ال�شعوب العربية ولكنه عاد لي�ؤكد �أن الفنان امل�رصي دائما متميزا
ومت�ألقا يف املحافل الدولية .ي�شارك الفقى فى �سمبوزيوم �أ�سوان
للمرة الثانية بعد م�شاركته عام  2012يف ور�شة ال�سمبوزيوم والتي
قدم فيها عمال للج�سد الإن�ساين – الفيجر -الذي متيز يف تقدميه
كثريا.
يرى كمال الفقي �أن امل�شاركة يف �سمبوزيوم �أ�سوان هو حلم
كل نحات م�رصي ملا يتوافر به من �إمكانيات ال تتوافر للفنان فى
الظروف الطبيعية حيث �أن ال�سمبوزيوم يوفر قطعة اجلرانيت التى
يريدها كل فنان والتي تتنا�سب مع عمله وفكرته ،كما �أنه يوفر
الأدوات وامل�ساعدين �أ�صحاب اخلربة ،هذا ف�ضال عن اجلو العام الذى
ي�شع فن حيث كل نحات م�شارك هو مدر�سة و�أ�سلوب جديد ي�ستلهم
منه الفنان ويتعلم ،كل هذه العوامل جمتمعة ال تتوافر �سوى فى
�سيمبوزيوم �أ�سوان لذلك هو حلم كل نحات وهذا ما دعى الفقي
للم�شاركة للمرة الثانية فى ال�سمبوزيوم عائدا للعمل على اجلرانيت
الذى ال ي�ستمتع بالعمل عليه �إال على �أر�ض �أ�سوان.
وكما هو معتاد يقدم الفقى الفيجر من خالل عمال مبنيا على
فكرة ا�ستلهام روح املا�ضي ولكن ب�شكل فني معا�رص ،حيث يقدم
ال�شخ�صية امل�رصية الأ�صيلة ب�صالبتها ورقيها ملا ي�شعر به �أن بداخل
كل م�رصي رم�سي�س الثاين ،وكان اجلرانيت الوردى خري معرب عن
تلك املعاين ،والعمل ب�أبعاد � 90× 90 × 2.40سم.

قدم من قبل ن�صبا تذكاريا ل�شهداء ثورة  25يناير  2011ونفذه على
خامة اجلرانيت الأ�سود الأ�سواين وح�صل به على اجلائزة الأوىل يف
م�سابقة مكتبة الإ�سكندرية وكان لهذا العمل الف�ضل يف اختيار
الفنان �آدم حنني ل�صربي للم�شاركة يف ور�شة ال�سيمبوزيوم العام
املا�ضى والتي حاول بكل طاقته �أن يثبت �أنه �أهل للثقة وجديراً بها.
اهتم �صربي بالتفا�صيل ال�صغرية قبل الكبرية حماوال اكت�ساب
اخلربات من خالل الفنانني الذين يراهم يعملون من حوله ،حاول
�أن ينهل بقدر الإمكان من نهر اخلربة و تكنيكات العمل والأفكار
التى احاطت به م�ؤكدا �أنه يرى ال�سيمبوزيوم جواز املرور لأى
�سيمبوزيوم فى العامل ،كما �أن املتحف املفتوح ترك انطباعا خا�صا
داخل نف�سه كفنان ،فهو يرى �أنه يعيد اكت�شاف احل�ضارة امل�رصية
القدمية من جديد وكم هو رائعا وجود �أعمال قدماء امل�رصيني
مبعابدهم وبجوارها �أعمال الفنانني امل�رصيني والأجانب املعا�رصين
باملتحف املفتوح فى تالقى بني احل�ضارات والع�صور.
قدم حممد �صربي يف ور�شة ال�سيمبوزيوم العام املا�ضي عمال من

اجلرانيت الأحمر ي�صور اخناتون ناظرا �إىل ال�شم�س وكان العمل
ميثل حالة ان�سجام بني الكتلة والفراغ والظل والنور .ا�ستطاع �صربي
بهذا العمل �أن يرتك ب�صمة و�أن يعود لي�شارك كفنان �أ�سا�سي يف
هذه الدورة التا�سعة ع�رش من ال�سيمبوزيوم والتي يقدم فيها عمال
بعنوان «ال�شاهد» .وبالن�سبة ل�صربي ف�إن كلمة «�شاهد» غري حمددة
وحتتمل الكثري من الت�أويالت ،فال نعرف هل هو �شاهد قرب �أم �شاهد
على الأحداث التي متر بها م�رص .العمل مبني على فكرة جلو�س
امل�رصى القدمي وهو ج�سد غري متكامل دون ر�أ�س �أو �أقدام و مرتكز
على �أريكة ،وبه خطوط متداخلة وك�أن كل حدث ي�ؤثر فيه ويقطعه
وهى عبارة عن خطوط و�رشائح عر�ضية متثل طبقات متتالية.
بالطبع يظهر العمل بو�ضوح �أكرب عند �إلقاء ال�ضوء عليه حيث
تربز هذه اخلطوط و يعطى الظل والنور طابعا دراميا للعمل.
ا�ستخدم الفنان اجلرانيت الأحمر والعمل مكونا من ثالثة �أجزاء،
القاعدة والتي لها عامال ت�شكيليا ويكون زاوية ميل �صاعدة ثم ي�أتى
ال�شاهد فى جز�أين ،و�أبعاد العمل يف املجمل  1.10 × 1.10 × 3مرت.

حممد �صربي (م�صر)

عمل بجد فى ور�شة ال�سيمبوزيوم التى �شارك بها العام املا�ضي متمنيا امل�شاركة هذا العام
وها هي �أمنيته تتحقق.

ال�شـاهد
بد�أ الفنان حممد �صربى النحت منذ كان طفال فى ور�ش النجارة
التى ميلكها والده بقرية الغب�شة بر�شيد ،تلك القرية ال�صغرية �صاحبة
التاريخ الكبري مببانيها التى تعد حتفة معمارية للناظرين ت�ستطيع
وب�سهولة �أن تنبت حب الفن فى قلوب قاطنيها ،وكانت متعة
�صربى الوحيدة هى �أخذ �أجزاء من اخل�شب وتكوين متاثيل و�أ�شكال
منها ،ودعم والده و�أخوته هذا احلب للت�شكيل بكافة الطرق حتى
كرب بداخله حبه للفن وحب النحت بالتحديد ،وهذا ما جعله ي�شارك

فى العديد من ملتقيات النحت املختلفة منذ عام  2000من ور�ش
عمل ومعار�ض و�سيمبوزيومات وتعامله مع العديد من اخلامات مثل
الأخ�شاب واخلزف واحلجر اجلريى والفخار والرخام واجلرانيت
الذى يف�ضله مما �أثقل موهبته و�أثرى وجدانه الفني.
وعلى الرغم من �أن امل�شاركة الأوىل ل�صربي يف ور�شة النحت
بال�سيمبوزيوم كانت يف العام املا�ضي �إال �أنها لي�ست املرة الأوىل
التى يعمل فيها فى �أ�سوان وعلى وجه اخل�صو�ص فى حماجرها فقد

�آالء يحيي (م�صر)

تخرجت الفنانة �آالء يحيى من
كلية الرتبية الفنية عام 2011
وعملت على احلجر اخلفافى
واجلريي ولكنها لأول مرة فى
مواجهة مع اجلرانيت.

حمراب النحت
فى درا�ستها بكلية الرتبية الفنية كانت تتعامل مع الطني فقط ومل
تقرتب يوما من حجر ب�صالبة اجلرانيت ،وبعد تعاملها مع احلجر
اجلريي واخلفايف بعد التخرج اختارت �أن تتخ�ص�ص يف النحت.
عندما تقف �آالء �أمام احلجر ال تفكر فى العمل الذى �ستقدمه بل
ترتك نف�سها ويديها لالنطالق وترى ما هي النتيجة ،فدائما ما تفاج�أ
الفنانة ال�شابة ب�أن ال�شكل الهند�سي هو الذي يخرج �أمامها وهو الذي
يظهر فيه العمل وقدرتها على ت�شكيل احلجر.
وهذه هى املرة الأوىل التى تتتعامل فيها �آالء مع اجلرانيت ولكنها
تعلم كيفية التعامل معه ،فال�صرب واجللد طريقها ل�سرب �أغوار هذا
الكائن احلجر ،فرتى �أن تروي�ضه لن يكون بال�صاروخ �أو الأزميل
فقط ولكن �أدواتها �ستكون ع�شقها للنحت الذى به �ست�ستطيع
التغلب على م�صاعب احلجر و�صالبته.
قررت �آالء التقدمي للم�شاركة فى �سيمبوزيوم �أ�سوان بعد
م�شاهدتها لأعمال العام املا�ضي من ور�شة ال�سمبوزيوم وم�شاهدتها

بيئة العمل التى تخرج فيها هذه الأعمال وزيارتها للمتحف املفتوح
و�شعرت و قتها �أنها ال تريد �أن تخرج من هذا املكان والذي اعتربته
حمراب النحت الذى ال بد و�أن تظل فيه �إىل الأبد.
عندما و�صلت �آالء �إىل موقع ال�سمبوزيوم مل�شاركتها يف الور�شة
يف هذه الدورة التا�سعة ع�رش �شعرت باخلوف والقلق ال�شديدين،
فهي تخو�ض جتربة جديدة يف كل �شيء ،لكن بعد ا�ستالمها قطعة
اجلرانيت بد�أت فى تهذيبها وحت�ضريها للعمل وتنا�ست كل خماوفها
وذاب القلق مع حما�سها لإثبات جدارتها .وت�ؤكد �آالء �أن م�شاركتها
فى الور�شة كانت لها الف�ضل فى تعلم الكثري من تكنيك العمل على
اجلرانيت ومعرفة التو�صل حللول على احلجر وكيفية الإم�ساك
ب�أدوات النحت وم�شاهدة امل�شكالت التى يقع فيها زمالئها وكيفية
حلها ،وترى �أن هذا النوع من اخلربة الب�رصية ال تتوافر لها كثريا.
تقدم �آالء هذا العام مكعب من اجلرانيت الأحمر معربا عن فكرة
احليوية واالنطالق والعمل ب�أبعاد � 65 × 85 × 90سم.

الور�شـة

رمي �أ�سامة (م�صر)

مل تكن تعلم �أن ال�صدفة وحدها هي التي �ستحدد
م�ستقبلها الفني وتقذف بها يف طريق النحت.

ال�صدفة

تفوقها الدرا�سى جعلها معيدة بنف�س الكلية التى در�ست فيها
وبق�سم النحت الذى مل تنو الإلتحاق به ولكن االقدار كان لها دور
فى �أن ت�ضطر الفنانة رمي �أ�سامة �إىل قبول التعيني فيه بعد �أن مت
ا�شغال ق�سم الت�صميم الذى اختارته ولكنها تفاج�أ بعد ذلك �أن ق�سم
النحت مكانها و�أن هذه هي الدرا�سة التي كانت تريدها.
حت�رض رمي لنيل درجة املاجي�ستري فى النحت الذى �شعرت معه
�أنها تتعامل مع �شئ موجود بالفعل ولي�س جمرد لوحة توجدها
بنف�سها و�أنها بالعمل الذي تنفذه ترتك ب�صمة وا�ضحة فى املكان
يراها كل امل�شاهدين ويت�أثرون بها وال يكون العمل حبي�سا للجدران.
وتقول الفنانة �أن م�رص �صاحبة ح�ضارة فرعونية منذ �آالف ال�سنني
و�أن النحات امل�رصى القدمي غني عن التعريف مما جعلنى �أختار
هذا الق�سم ،وقد ذهبت مل�شاهدة الفنانني فى �أ�سوان ور�أيت كيف
ي�ستلهمون �أفكار �أعمالهم من املعابد التى حولهم ف�شعرت �أن
النحت �أكرب من جمرد حجر فهو تاريخ وعلم ومتيز ويحتاج قدرات

خا�صة ،فال ي�ستطيع �أي �شخ�ص عادى �أن ينحت على احلجر ولكن
ميكن لأى �شخ�ص �أن ير�سم لوحة ،كما �أنني �سافرت �إىل �أملانيا مل�شاهدة
ور�شة نحت كلية الفنون اجلميلة جامعة برمين عام  2013ور�أيت �أن
هذا هو الق�سم الذى �أف�ضل اال�ستمرار فيه ،وعلى الرغم من �إنها
املرة الأوىل التى �أعمل فيها على اجلرانيت �إال �أننى متفائلة لأن
هناك العديد من الفنانات اللآتى �سبقونا وبرعن فيه .وت�ؤكد رمي �أنها
تعلمت الكثري من م�شاهدتها للفنانني امل�شاركني يف ال�سيمبوزيوم
وهم يعملون ويتعاملون مع اجلرانيت كل بطريقته و�أ�سلوبه مما
عاد عليها بالكثري من اخلربة واخت�رصت لها العديد من �سنوات
امل�شاركة فى ملتقيات فنية مماثلة.
وهذا العام قدمت رمي �أربعة م�شاريع �إىل جلنة الإختيار
بال�سيمبوزيوم تعربعن حتويل ال�شكل امل�صمت الهند�سى �إىل �شكل
ي�ضج باحلركة ،ومت قبول �أ�صغر عمل و�ستنفذه رمي على حجر من
اجلرانيت الأحمر ب�أبعاد � 65 × 75سم.

�إميان بركات (م�صر)

وجدت �أن موهبتها تظهر ب�شدة على احلجر
فعرفت �أن النحت طريقها.

البداية

ح�صلت على بكالوريو�س الرتبية الفنية عام  ،2011وكانت لها املتلقي للتفكري يف العمل والتفاعل معه.
وحتى ت�شارك الفنانة يف ال�سيمبوزيوم قدمت خم�س م�شاريع �إىل
جتارب على احلديد واحلجر اخلفايف واجلب�س ولكنها انتظرت جتربة
اجلرانيت طويال ،لكنها �إميان بركات مل حتلم �أنها �ستكون من خالل جلنة االختيار تعتمد على ال�شكل الهند�سي الذي يربز العالقات بني
�أكرب و�أقدم �سيمبوزيوم للنحت يف م�رص و�أنها �ست�شارك يف ور�شة اخلطوط .ومت اختيار عمال مبنيا على عالقات الأ�شكال الهند�سية
ببع�ضها البع�ض ب�شكل ناعم تقدمه على حجر من اجلرانيت الأحمر
العمل بجوار كبار الفنانني امل�رصيني والأجانب.
كانت اميان ت�ستقى املعلومات حول فن النحت �أثناء درا�ستها يف ب�أبعاد� 55 × 75 × 85 .سم.وعلى الرغم من القلق الذي اعرتى �إميان
الكلية حتى وجدت �أنها تنجذب له تلقائيا هذا الكيان امللمو�س الذي عند م�شاركتها يف الور�شة امللحقة بال�سيمبوزيوم �إال �أنها كانت
يخرج الطاقة الداخلية للفنان .و�شاركت �إميان يف عدة ملتقيات �سعيدة بامل�شاركة وعلى ا�ستعداد خلو�ض التجربة ،وكانت تنتظر
فنية مثل ور�شة فنون امليديا ،واملعر�ض اجلماعي للفنون اخل�شبية م�شاهدة قطعة اجلرانيت والتعرف عليها ،فهي تعترب �أن هذه
عام  ،2010ومعر�ض جمعية حمبي الفنون اجلميلة عام  2013الذي التجربة هي بدايتها احلقيقية مع النحت ،حيث وجدت �أن اجلرانيت
قدمت فيه عمال يقرتب من «الفيجر» ،وور�شة نحت حديد اخلردة ال يحتاج �سوى بع�ض الوقت والقوة يف التعامل معه ،فطاملا الفنان
يعرف طريقه وحمددا هدفه في�ستطيع حتقيق النتيجة املرجوة مبنتهى
بكلية الرتبية الفنية .2013
والتجريد هو الطريقة املثلى التي تف�ضل الفنانة العمل بها فهو ال�رسعة والإتقان ،وخا�صة مع حجر �أ�صيل مثل اجلرانيت والذي يلعب
يعطيها حرية �أكرب يف احلركة على احلجر كما يفتح املجال �أمام دور حموري يف العمل ولي�س جمرد و�سيلة لنقل الفكرة.

�سيمبوزيوم �أ�سوان 1999

بع�ض �أعمال �صبحي جرج�س

عند اخلروج من مطار �أ�سوان على بعد عدة �أمتار يف الطريق جند
بورتريه �شامخ و�رصحي من اجلرانيت الأحمر ب�أحد احلدائق العامة.
نتوقف لنت�أمل �إبداع الفنان والنحات امل�رصي د�.صبحي جرج�س،
فعمله ب�أ�سوان هو نتاج م�شاركته بال�سيمبوزيوم يف الدورة الرابعة
يف 1999
ولد الفنان �صبحي جرج�س يف  20دي�سمرب �سنة  1929وح�صل على
دبلوم كلية الفنون اجلميلة القاهرة  1958 -ق�سم النحت � -سافر �إىل
�إيطاليا يف منحة درا�سية حيث در�س يف �أكادميية الفنون اجلميلة
يف فلورن�سا وح�صل على الدبلوم عام  1964كما عمل �أ�ستاذاً ورئي�س
ق�سم النحت الأ�سبق بكلية الفنون اجلميلة القاهرة.
ح�صل الفنان على العديد من اجلوائز الدولية �أهمها اجلائزة الأوىل
يف النحت يف بينايل الإ�سكندرية لدول البحر املتو�سط الدورة ( )18
 1994وجائزة جلنة التحكيم يف بينايل القاهرة الدويل اخلام�س 1994
وجائزة الدولة التقديرية يف .2008
متيزت �إبداعات �صبحي جرج�س بر�ؤية جتريدية مميزة حيث �أعاد
تركيب �شخو�صه من جديد يف متاثيله م�ستخدم ًا خامات متنوعة
واهتم باجل�سم الب�رشي مازج ًا بني الثقافة الغربية والرتاث امل�رصي
احل�ضاري.

يف �أقل من عام فقدت �أ�سرة �سيمبوزيوم �أ�سوان الدويل وفناين النحت مب�صر والعامل اثنني من �أهم رواد الفن امل�صري
املعا�صر :د.عبد الهادي الو�شاحي ود�.صبحي جرج�س ،وبرغم رحيلهما عن عاملنا خالل عام � 2013إال �أن �أعمالهما
اجلرانيتية يف �سيمبوزيوم �أ�سوان باقية و�شاهدة على �إبداعهما الفني وب�صمتهما فيه.

الو�شاحي وجرج�س لن يغيبا عن �سيمبوزيوم �أ�سوان
عند زيارة املتحف املفتوح
ل�سيمبوزيوم �أ�سوان يتجلى
�إبداع الفنان والنحات امل�رصي
د .عبد الهادي الو�شاحي يف
عمل من اجلرانيت الأحمر
حتت عنوان «حماولة لإيجاد
توازن».
�شارك الو�شاحي يف
�سيمبوزيوم �أ�سوان (الدورة
 )2008 ،13بعمل جتريدي
يجمع فيه مابني الإن�سان
واحليوان والطائر يف ج�سم واحد .وكان ال�سيمبوزيوم قد كرمه من
قبل يف .2002
ولد عبد الهادي الو�شاحي امللقب ب�سلطان النحت الطائر يف 9
نوفمرب عام  1936يف الدقهلية ،وح�صل على بكالوريو�س كلية الفنون
اجلميلة ق�سم النحت عام  ،1963وعني معيداً بق�سم النحت يف كلية
الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية يف نف�س العام .ونال درجة الأ�ستاذية من
�أكادميية پ�سان فرناندوپ للفنون اجلميلة مبدريد عام .1978
ح�صل الفنان على جائزة الدولة التقديرية يف 2012؛ وقد �سبق له
احل�صول على جائزة الدولة الت�شجيعية وو�سام العلوم والفنون من
الطبقة الأوىل يف عام  1981بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على العديد من
اجلوائز العاملية.
اهتم الو�شاحي ب�إن�سان القرن الواحد والع�رشين وعرب يف متاثيله
عن ق�ضاياه وكان م�ؤمنا دائما ب�أن النحت مكانه الطبيعي يف الهواء
الطلق .وكان يردد دائما �أن «�أ�سباب قلق وتوتر الإن�سان امل�رصي يعود
بع�ضها �إىل عدم وجود �أعمال �رصحية فنية حقيقية يف امليادين،
و�أن عملية التلقي بالن�سبة للأعمال الفنية بطريق غري مبا�رش ال
تعتمد فقط على مرورها على العني ،بل ت�ؤثر مبا�رشة على املراكز
الع�صبية عند الإن�سان.

بع�ض �أعمال الو�شاحي

�سيمبوزيوم �أ�سوان 2008
ت�صوير �أكرم املجدوب

The other side of the story

زيارة �إىل الأق�صر
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A visit to Luxor

زيارة �إىل الأق�صر
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A visit to Luxor

الوجه الآخر لل�سيمپوزيوم

In less than a year, the AISS lost two sculptors who are considered to be two of the greatest
sculptors of Egypt, in fact of the entire world and who are two of the contemporary Egyptian
art pioneers: Abdel-Hady El-Wechahi and Sobhy Guirguis. Although they passed away in
2013, their granite sculptures created in Aswan symposium will perpetuate reminding the
people of their art.

El-Wechahi & Guirguis will be always
remembered by Aswan symposium

Some Sculptures of
El-Wechahi

At the Open-Air Museum, the eye can not overlook
a red granite sculpture created by El-Wechahi
and entitled, “An Attempt to Find Balance.” He
participated in the 13th round of the symposium in
2008 with an abstract work blended between man,
animal and bird in one body and the symposium
honoured him in 2002. Born on 9 November 1936,
El-Wechahi known as ‘master of the flying sculpture’,
had obtained his BA in sculpture at the Faculty of
Fine Arts, class 1963 and was appointed a professor
of sculpture at the Faculty of Fine Arts, Alexandria
University in the same year.
He received the degree of professor from San
Fernando Royal Academy of Fine Arts in Madrid in
1978. He was granted the state award of recognition
in 2012 and the state prize of encouragement in
1981 in addition to a number of international prizes.
El-Wechahi was very much concerned with the
dilemma of the 21th century man and expressed his
issues through his statues believing that the natural
place of sculpture is the open air.

Aswan Symposium 2008
Photo by Akram El-Magdoub

Aswan Symposium 1999

Few metres away from Aswan Airport, you can find
a huge portrait of red granite decorating one of
Aswan public gardens; it is carved by the late Sobhy
Guirguis during his participation in the 4th round of
the symposium in 1999. Born on 20 December 1929,
he obtained his BA in sculpture from the Faculty of
Fine Arts in 1958 and travelled later to Italy as he
obtained a scholarship at the Academy of Fine Arts
in Florence and obtained his diploma in 1964. He
became a professor of sculpture and was a former
head of the sculpture department at the Faculty of
Arts, Helwan University. He was awarded several
international prizes such as the sculpture first prize
in Alexandria Biennale for Mediterranean Countries
in 1994 and the State Award of Recognition in 2008.
This genius sculptor was able to break most of the
rules of sculpture; he gained reputation for carving
abstract statues using different art media and was
mainly focused on the human body mixing between
the European culture and the ancient Egyptian
heritage.

Some Sculptures of
Sobhy Guirguis

Eman Barakat (Egypt)

Her participation in the AISS
enriched her talent in sculpturing.

The beginning
She is graduated at the Faculty of Education Art, Class
2011; she has been more interested in sculpturing
after finishing her faculty years. Her knowledge about
sculpturing was very little, she chose sculpturing
because after dealing with the stone and learning
more knowledge about it, she started to be attracted
to it and started to find that her talent emerged more
when she worked on the stone because it is a tangible
entity closer to her heart than the painting. Her first
encounter with sculpturing was on clay, gypsum
and light stone. The AISS is her first real encounter
with the stone, “I have never imagined one day to
be part of the AISS workshop and to carve granite
surrounded by this galaxy of veteran sculptors
whether foreigners or Egyptians,” she explained.
She took part in several artistic gatherings such as

the Media Arts workshop, the group exhibition of
wood artworks in 2010 in addition to the exhibition
of the Fine Arts Lovers Society in 2013 where she
participated with a figurative form in an abstract
style because she feels more relaxed with abstraction.
“I always prefer the abstract style because it is easier
to carve and it allows the audience to react with the
piece of sculpture and start raising questions,” she
added. She submitted five epitomes to the committee
that are all geometrical figures and she ended up
with creating a relation between lines. For Barakat,
abstraction helps her to carve freely the stone so it
plays a crucial role in delivering her message or idea.
Her work is focused on the relations between the
geometrical forms created in a soft and smooth style
using red granite and it measures 55 x 75 x 85 cm.

Reem Osama (Egypt)

She carved a geometrical form
full of movement and energy.

A simple
twist of fate
A professor at the Faculty of Fine Arts, Helwan
University, she has never imagined one day that the
mere chance will change her artistic future from
design to sculpture. She was planning to continue
teaching in the design department but it was closed
and she was obliged to join the sculpture department
which she realized later it was the perfect place for
her. She is also preparing for her master degree in
sculpture. She enjoys dealing with sculpture because
she feels that it is a tangible vivid entity not just a
painting imprisoned within the walls and that through
carving a piece of sculpture she is creating a presence
in the place. For her, the Pharaonic civilization has
taught the entire world sculpture and the Ancient
Egyptian sculptor was occupying a very prestigious
status in the society. She gained a very good
experience while watching sculptors working in the
symposium site who are all inspired in their works by
the Aswan temples surrounding them. “Sculpture is
not only about carving a stone, it is creating history
and science and not anyone can carve granite but

anyone can paint a painting,” she clarified. In 2013,
she has been to Germany to watch the workshop of
the Faculty of Fine Arts at Bremen university and
after that she became more convinced that she was
born to become a sculptor. Although this is her first
encounter with granite, she is optimistic that she will
be able to unveil the secrets of this stone and conduct
a very special dialogue with it because many female
sculptors went through this experience before and
achieved great success.
“I gained a wide experience while watching
the participating sculptors in this year round
carving their pieces of granite because each one has
got his very own style and technique,” she said.
Osama submitted four projects to the symposium
committee all revolved around converting the static
geometrical form into a more energetic one that is
full of movement, the smallest one was approved by
the committee and she chose red granite to create
her piece that measures 75 x 65 cm.

The Workshop

Alaa Yahia (Egypt)

Carving granite in AISS was her
very big challenge.

A dream came true

A Faculty of Education Art graduate in 2011, she
carved limestone and light stone before which
encouraged her to move to the sculpture department
as she was first in the painting department. She used
to carve before clay only but when she loved stone
because she found it more challenging and full of
energy.
She moved from painting to sculpture in the last
year at the faculty from first term, she shifted to
sculpture but it was not before the last year that
she specialised in sculpture. Most of her works are
abstract and sharp and she doesn’t intentionally create
geometric forms. She never tried granite before her

participation in the AISS, she believes it will require
more fortitude and patience. She has been to the
symposium’s workshop and the closing of last year
and enjoyed the attitude. In the moment she saw the
Open-Air Museum, she was impressed and dreamt
to be part of this great museum and to have one of
her works displayed there. Her work is a cubic form
measures 65 x 85 x 90 cm and she used red granite.
She submitted to the committee of the symposium
a number of models but the committee selected the
most difficult one. She asserted that carving granite
is a very new and challenging experience for her.

Ton Kalle (Netherlands)
His piece of sculpture reflects
the man journey from
darkness to light.

Back to Aswan

“I try to bring out the language of stone in its most
elementary way. This raw material of mother earth
needs to speak. It takes quiet, silence and simplicity.
These elements are always present in my work,”
through these words Kalle explains the philosophy
behind his work. It is his third participation in
the symposium, he has been in Aswan in1998 and
2005. He found that the assistances have developed
throughout the years because first they weren’t able
to use the carving tools probably but now they
learned from the foreign sculptors how to polish the
surface and became eligible enough to travel to other
symposiums and work as professional assistances,
“I am proud of Mahmoud Al-Dewehi, who was
Adam Henein’s assistance for years and now he is
an accomplished sculptor.” Kalle prefers to work
more with the assistant, “You can learn from your
assistant, for instance, I have been five times to South
Korea and workers their taught me a lot.”
Concerning his point of view on the Open-Air

Museum, he said that it is overcrowded and those
in charge of it should rearrange these works or stop
showing more sculptures in the same place and
think about scattering them across Egypt’s different
governorates, public areas and squares.
Back to his art, Kalle’s favourite stone is granite
because it is tough and not dull and delivering a
message in granite is stronger than marble which
is soft and used widely used in the Roman statues
which are mainly figurative while the Ancient
Egyptians carved granite. According to Kalle, his coproject with Chris Peterson entitled, “Star Structure”
is planned to be displayed on top of the Open-Air
Museum in a new location that wasn’t there before
where the River Nile is in the background and the
work reflects the man journey from dark to light
and the trip from day to night. The work is a mix
between architecture and nature and it can also be
interpreted as a ship that makes this journey from
darkness to light and look from top like a star.

Mohamed Sabry (Egypt)

His participation in AISS for the second
consecutive year was very challenging for
him to create another unique artwork.

The Witness
A professor of sculpture at the Alexandria Faculty of
Arts, Sabry was a member in the workshop of the
18th edition of the symposium, however, in its 19th
edition he is a main artist. Why did you become a
sculptor? He answered, “Since I was a child my father
used to work in the field of carpentry in Rashid, a
small village in Delta and I used to create works of
art from the sawdust then my elder brother and my
father used to buy me clay and colours to encourage
me to paint and draw.” Surprisingly enough, when
Sabry joined the high school his father ordered him
to enroll to the Faculty of Fine Arts specifically not
any other university or he will be forbidden to join
any other university. In the first year at the Faculty
of Arts he joined the painting department for one
month only and then he moved to the sculpture
department because he became sure he was born to
become a sculptor.
For his work this year, he prefers to stick to the
maquette and never make any changes until the very
end. My work looks modern but it is inspired by the
Coptic, Islamic and Pharaonic art. “ I love to stick to
my roots.”
Once again the Pharaonic Civilization is the source
of this artist’s inspiration. In his piece of sculpture,
he imitates the posture of sitting in the Pharaonic
statue such as the Scripter statue on show at the

Egyptian Museum. Named Al-Shahed (The Witness);
it stands for the idea of witnessing anything going on
or a person sitting but he is semi-amputated, he is a
head and legs sitting on a big chair or dekka (a small
sofa). The statue is composed of two parts: a base
and a flying top part, it is carved on red granite and
measures 3.50 x 1.10 x1.10 metres.
Sabry visited Aswan several times before where he
carved granite sculptures and he believes that the
AISS paves the way for any emerging sculptor to
participate in any international sculpture symposium.
“Last year, I focused on my piece of sculpture and
when I am done, it was admired by a lot of the
sculptors so this motivated me to create another
unique work in this round,” he ended.

Radoslav Sultov (Bulgaria)

He used his computer skills to
design certain patterns and carve
them on granite.

Rough & smooth
From 1995 till 2002, he was studying sculpture
in the National Academy in Sofia, Bulgaria and
before going to Spain to resume his studies; he was
involved in multi-media works and started studying
more interactive works where he can produce some
sound. How did you know about the symposium? I
saw a photo of my friends who participated before
in the symposium on facebook then I submitted
an application in 2013 and lucky me I am here.
Do you concentrate on most of your works on the
geometric style? He agreed and explained that this
has to do with his computer skills because he designs
geometric patterns on computer and executes them
on stone specifically granite. “I like this fusion
between the natural look of the stone and the rough
surface or between the natural look and the polished
fine finished man touch,” he explained.
In marble, he creates cubic forms while in granite
he repeats the same pattern of cylindrical forms that
got smaller until you reach the heart of the piece and
this he can accomplished in granite more because
the piece is more powerful. In the past, he carved
marble, wood and basalt but lately he concentrated
on granite, “In my country, it is easy to find granite
but very difficult to find basalt, however, I would like
to create basalt sculptures in the future,” he added.
Sultov compared between the AISS and other
symposiums and pointed out that the big differences
are the complete freedom in choosing the block
and creating a new idea as well as the presence
of an assistant and said that his assistant in Aswan
symposium is a very clever boy and his name is
Badawi, although he doesn’t normally rely on

assistants. His work is a fragment with one rough
part and another polished one and he chose the dark
red granite; it is a fragment from a previously carved
work where there is a fusion between the rough and
the smooth. It measures 1.20 x 1.20 x 2.40 metres
roughly. The work is a little bit declined and the base
is the natural part of the piece in order to be placed
at the Open-Air Museum. When asked why did he
decide to be a sculptor, Sultov answered “Sculpture
is the best art medium to express my perception
of space and ideas although I started with drawing
sketches and portraits two years before enrolling to
the academy of art to study sculpture, however I loved
it because my sculptures are shown at public places
such as in the open-air museum of Turkey and in the
headquarters of BenQ Corporation in Taiwan.”

Islam Ibada (Egypt)

Revolting against the portrait,
Ibada preferred this year the
theme of birds and carved an
owl from granite.

A state of
anticipation
A professor of sculpture at the Faculty of Fine Arts,
Helwan University, he is participating at the AISS for
the second consecutive year. Last year, he was one of
the workshop members but this year he came as a
main artist. His work then was a portrait, however,
he is fed up with creating portraits. This year his
piece of sculpture is an owl, a natural outcome of
the current political upheavals in Egypt and it is
inspired by the state of anticipation prevailing among
Egyptians these days. For Ibada, the owl is a bird that
is always in a state of anticipation waiting for the
right moment to catch her prey and she flies without
producing any sound. “My piece can also resemble
one of the hieroglyphic letters carved on the walls of
the Pharaonic temples. In this round, the huge size of
the piece tempted him to carve an owl and granite
as an art medium helps him to deliver his message
easily. “Birds are a very recurrent theme among most
of the artists such as Adam Henein, Salah AbdelKarim but I am carving my very own owl in my
very own style. I didn’t adopt the organic form but I
relied more on the architectural approach in carving

the owl in order to be more close to the style of the
Pharaonic sculptor not the contemporary artist.” The
work is a rose granite measures 2.80 x 1 x 1 metres.
“The material is helping me but I have to respect
its toughness, glamour, beauty and it gives me in
return all what I need,” he added. Ibada pointed that
most probably he will concentrate on the theme of
birds in the coming period.
His story with the art of sculpture started when he
was a child and he used to see a tiny bronze statue
decorating a shelve in his house and a portrait of late
political leader Saad Zaghloul in gypsum which he
was keeping in his pocket all the time and wherever he
go. As a child, he was impressed by the idea that a man
can create this little statue, later on in his adolescence
he started painting. He enrolled to the Faculty of Fine
Arts and in the preparatory stage he used to carve
statues for people and was well paid then and decided
to continue in the sculpture department. “I loved
sculpture because it is tangible and after finishing a
statue you feel that you have achieved something that
you can ‘embrace’,” he concluded.

Kamal El Fiki (Egypt)

Provoked by the political unrest Egypt witnessed
in the past two years, he carved a figure inspired
by its great Pharaonic civilisation.

In love of the figure
Two years ago, Kamal El-Fiqi was in the site of Aswan
symposium overlooking the Nuba Museum, carving
his piece of sculpture. He was then participating as
one of the emerging sculptors in the symposium’s
workshop. Graduated at the Faculty of Fine Arts,
Helwan University, sculpture department, class 2006,
El-Fiqi was lucky to take part in this year edition.
This year he came after gaining more experience
specifically aft er he was granted the artist residency
award at the Egyptian Academy of Rome, Italy
for two weeks. He was directly exposed to the
European culture and the contemporary art in Italy.
He discovered there that the history of sculpture
in Egypt is still very inspiring to the entire world.
During the past two years, he has been carving basalt
because it is available, easy to work on and totally
black without patches. “In Aswan, the experience
of carving granite and dealing with the light and
shade of the stone is totally different from shaping
basalt or iron. I also have here an assistant and I
use modern tools and by time I learn what is more
suitable for my works concerning colours, sizes and
ideas,” he explained. The theme of his work for this
round is the figure which is somehow inspired by an

installation he showed at the Nord Art International
Fair in Germany and was titled, “Demo(K)racy” and
revolved around a number of people in chaos where
newspapers are scattered everywhere around them;
they are all the same figure but repeated many times
and in the moment they relinquished their unity they
went astray. The figure is his favourite theme and as
a result of the dramatic incidents Egypt witnessed
during the two years under the rule of the Muslim
Brothers, El-Fiqi found himself obliged to create a
piece of sculpture that corrects the deformed image
of Egypt during these two years in front of Europe
and the United States. It is an abstract human figure
inspired as most of his works by the Pharaonic figure
carved from red granite and measures 2.40 metres x
90 x 90 cm. The encouragement of his father, who
himself was talented in sculpturing, helped him
as a child to spend most of time in painting and
playing with clay. Later, he enrolled to the Faculty
of Fine Arts, Helwan University and thought first
he will become a painter, however, in the first year
he rediscovered the sculptor inside him and used
to finish his sculpture projects before most of his
colleagues and with perfection.

Chris Peterson (Netherlands/ United Kingdom)

As a multi-talented artist, he prefers
to combine between sculpture and
other disciplines.

Vivid sculpture

He knew about the AISS long time ago because it is
well known in the sculpture circle and through a lot
of his friends who participated in the symposium’s
last rounds. “It is hard to ignore Aswan symposium
because it has been held for around 20 years now”. He is
implementing a co-project with sculptor Ton Kalle who
is a very close friend. He is used to do similar projects
with architects and composers but not with sculptors.
Clarifying the factors that united him with Kalle in one
work, he said “I love people to enter or leave my piece
of sculpture, to react with the piece in a way that makes
the piece raises questions, I love to create a space in a
contemplative sense, however, Kalle is more inspired by
nature, he composes many of his works in an elementary
sense. So there is no conflict between us”.
Granite is Peterson’s favourite stone and sometimes
he carves basalt because they are the best stones for
the outdoor sculptures specifically in the Netherlands
where the rain is very acidic. His work is named “Star
Structure”, it is composed of three parts: a vertical part
with a doorway in the middle and there is a black piece
look like a star while in the back end there is a door
which when people will enter they will explore the space
in between and the star is going to be polished to become
the attractive element in the entire work. Two pieces are
carved from red granite while the star is a black stone,
the two pieces are measured: 3.40 x 1.40 x 1.80 metres
roughly and the black one measures 1.30 x 1.50 x 1 metres
while the other part in the far end measures 2.85 x 2.20
width x 1.15 depth roughly. There are 6 metres between
the star and the first wall and the star and the end wall
so it is a wide area. It is planned that this big co-project
will be on permanent display at the Open-Air Museum.
Why did he become a sculptor? “I was very interested
first in poetry writing and photography then I discovered
that carving granite is very challenging and requires a
lot of patience which I actually don’t have; by time I
became more patient and realised that I leave a heritage
for people to watch and appreciate. I also discovered
that sculpture and architecture are interrelated so I like
always to combine sculpture with other disciplines,” he
answered.

Fabrizio Dieci (Italy)
Fabrizio Dieci, being the artist he is, strives to bring
back that particular sensitiveness to stone material.

The marble magician
This is his first visit to Egypt so he seized the
opportunity to see the Great Pyramids and visit
some of Aswan temples and antiquities. He worked
before on granite in Sardinia, Italy and in China but
his favourite art medium is carrara marble, the white
one because it is the material that suits his designs
and expresses brilliantly his ideas. With marble he
can create curves and fine lines.
For Deici, AISS is one of the most important
international sculpture symposiums that he knew
about 10 years ago. “ I decided this year to free
myself from any occupations including teaching at
the university in order to come to AISS.” Dieci has
been to many symposiums in other Arab countries
but in Egypt he felt at home.
He is impressed by the Open-Air Museum and
believes it can be one of the very unique museums
in the world and that the landscape is amazing there
but he stressed that it needs a lot of work.
Back to the art of this gifted Italian sculptor, he
tries to create a relationship between a geometric
part and an organic one in his piece of sculpture;
there is also two entities and a relationship between
them such as a man and a woman and sometimes
he delves deeply into the 4D inside the work not

only the 3D. The energy coming out of the piece
of granite inspired him with the idea of a blossom
growing up and endeavouring to set itself free but
there is something suppressing it and attaching it to
gravity. “The theme of this work is about reaching
a compromise between spirituality and materialism
and it tells about a state in between the moment of
birth and the complete freedom,” he expatiated a
little further. The work is one piece as if it is like a
butterfly that spread its wings to set itself free but is
still in the moment of struggle. It measures 2.50 x 1
metres x 80 cm, red granite. Going back in time, why
did you decide to become a sculptor? he laughed
saying that the story started when he was a child in
Colonnata, a small village in the Apuan Alps, where
he has found marble right next to him because he
belonged to a family of quarrymen and thanks to his
block-squarer grandfather who taught him marble’s
secrets, “I used to see a lot of sculptors coming to
this place to carve magnificent pieces of sculptures
and as a little child I was very surprised how a man
can create a bottle from a very tough stone.” At the
age of 22, he learned at the hands of a veteran Italian
sculptor who was a friend to Picasso and Brancusi,
“I wanted to be a sculptor since ever.”

Ahmed Moussa (Egypt)

His piece of sculpture is a continuation of
last year’s work which combined between
the organic and the geometrical.

Maturity

Moussa is a Faculty of Fine Arts graduate, class 2003.
He participates in the 19th AISS not at its workshop
as an emerging sculptor but as one of the main artists
“ with granite I have to pay attention to the size and
toughness of the block and I don’t have the luxury of
making any modifications to the piece.”
His participation in last year’s workshop allowed
him to watch professional sculptors whether
foreigners or Egyptians while carving granite and to
gain experience and enrich his skills. He also added

that watching this massive number of sculptures
on permanent display at the Open-Air Museum,
benefited him a lot and gave him a very good
background on granite as a very unique art medium
as well as on the different schools in sculpturing.
This year’s work is a continuation of what he
started in last year’s edition which is a place inbetween the organic and the geometrical with some
changes. “The huge size of granite cannot allow me
to hurry up I have to wait in carving to reach what I
have in mind. I am happy to be back here in Aswan,
for me it is a period for recharging away from the
overcrowded Cairo.
This year I discovered that the large piece of
granite is full of radiance. I relinquished the idea of
over decorating because the piece in itself is full of
beauty. This piece is a turning point journey from
the organic to the geometric. I leave many finishing
details until the very end. I decided this year not to
design a final form in advance before starting but I
left a space for surprises related to the colour of the
block and its size. The work is red granite measures
2.15 x 1.40 x 1 metres.
“Every year, we are worried as budding sculptors
that the symposium may not be able to continue due
to the political unrest Egypt has been witnessing in
the past two years so we are pretty satisfied with its
survival because every year we gain more knowledge
and experience,” he concluded.
From the beginning Moussa realised that he will
become a sculptor. “As a child I started painting
and drawing very early even before learning how to
talk until I became 7 years old. Then I began to play
with the clay and shaping different forms. Later, my
uncle want to encourage me to pursue my talent and
brought to me a special kind of clay from Aswan and
I continued in sculpturing. When I enrolled to the
Faculty of Fine Arts, I discovered that the sculpture
section is very unique with a very limited number of
students and enough ateliers on the contrary to the
other sections.

Akram El Magdoub (Egypt)

Although open now for visitors, there
are new ideas under study to create
more spaces in the Open-Air Museum

A work in progress
At a press conference held to announce the latest
news about the activities of the 19th round of the
Aswan International Sculpture Symposium, architect
and artist Akram El-Magdoub assured that although
the Open-Air Museum is now open for visitors still
there will be new additions to be implemented in
the years to come and that he is working on them
these days such as the paths that will facilitate the
movement of visitors from one place to another.
He added that he is working on the design of the
museum and on a study to create new spaces in the
museum. According to El-Magdoub, “The museum
is divided into two parts; one for the installations and
the other part is designed for the simple sculptures.
There will be a number of stops for visitors to take
a break or to rest at meeting points.” He added that
stairs that will link the different levels of the show
places will be established; however, they are not paved

yet. Last year, it was planned that the facilities at the
Open-Air Museum should include a gallery, an openair theatre, stairs that link the theatre to the gallery,
tickets room, bathrooms, gifts shop and a cafeteria.
Post cards and the catalogues of all the symposium’s
rounds designed by the Cultural Development Fund
will be for sale at the gifts shop.
Last year, El-Magdoub pointed that the open-air
theatre is ready for visitors; it is a multi-purpose place
that can be used as a gallery for displaying sculptures
and can also serve as a cultural centre where mega
cultural events can be organised.
El-Magdoub is still insisting on the fact that the
museum should not be regarded as a whole project to
be finished and submitted in a specific deadline but
it will be completed through the co-existence inside
it because the ideas for developing the museum are
endless.
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I am very happy with this annual gathering and specially this year.
I am also very grateful to the Ministry of Culture because it insists
on supporting the continuation of the Aswan International Sculpture
Symposium despite of the hard conditions Egypt is going through as
well as following up the activities of the symposium. I appreciate the
ministry’s great role in this respect because the symposium has achieved
a lot in the field of plastic art in Egypt specifically in sculpture, it has
also produced a number of professional sculptors in the past years.
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