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»جائزة النيل لإلبداع» للتشكيليّ الكردّي يوسف عبدلكي

وكاالت- أعلن املجلس األعلى للثقافة في مصر مساء الثالثاء، جائزة النيل بفروعها الثالثة في اآلداب والفنون والعلوم االجتماعيّة، وهي أرفع جائزة مصريّة بهذه املجاالت مضافاً إليها جائزة
النيل للمبدعني العرب والتي استحدثت هذا العام ألول مرّة.

فقد اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة املصريّة، جوائز الدولة للعام ٢٠١٨م وبعد اجتماع بمشاركة أعضاء املجلس األعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة املصريّة والتي تضم
تقسيمات (النيل التقديريّة، التفوق، التشجيعية) في فروع الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيّة.وفاز بجائزة املبدعني العرب الفنان التشكيليّ الكردّي يوسف عبدلكي. وتبلغ قيمة الجائزة بكلِّ فرع

500 ألف جنيه (نحو 28 ألف دوالر) إضافة إلى ميدالية ذهبيّة.
يوسف عبدلكي فنان تشكيليّ سوري ُولد في بالقامشليّ عام 1951م حاصل على إجازة من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1976م وعلى دبلوم حفر من املدرسة الوطنيّة العليا للفنون الجميلة

في باريس عام 1986م ثم الدكتوراة من جامعة باريس الثامنة عام 1989م.

أعماله: أقام أول معرض فردّي عام 1973م بدمشق، ثم توالت معارضه في العديد من البلدان (تونس ومصر واألردن ولبنان واإلمارات..) ويقتني املتحف البريطانيّ في لندن أربعة أعمال له
(عملني من عام 1993م وعملني من عام 2004م) ويحتفظ متحف معهد العالم العربيّ في باريس بعملني (1990 و1995م) ومتحف دينه لي باين (Digne-Les-Bains Museum) بفرنسا عملني

من عام 1986م كما يقتني متحف الكويت الوطنيّ أربعة من أعماله (2004م) في حني يقتني متحف عمان للفن الحديث عمالً من أعماله الفنيّة (عام 2003م)
عبدلكي بدأ عمله في الكاريكاتير منذ 1966م بتشجيع من والده الذي أحب العمل السياسيّ ما أّدى العتقاله 1978 -1980م بسبب مواقفه السياسيّة. كذلك رسم لألطفال في الكتب واملجالت

وشارك في تظاهرات عدة للرسوم الكاريكاتوريّة.يُعدُّ عبدلكي اليوم أشهر فناني الحفر في العالم العربيّ، وأبرز فناني الجرافيك وتصميم امللصقات واألغلفة، والشعارات، كما يعّد من الفنانني
املهمني في مجال الكاريكاتير وقد صدرت له عدة دراسات في الكاريكاتير العربيّ.يوسف عبدلكي من الفنانني السوريني الناشطني واملخلصني لوطنه سوريا، ومن حني آلخر يقيم معارض فنيّة

بدمشق، كان آخرها في خان أسعد باشا التاريخيّ بدمشق القديمة كما يشارك بفّعاليّة وتميّز في الفّعاليات الفنيّة السوريّة.عاد عام 2005م إلى سورية بعد غياب دام 25 عاماً. وتمَّ اعتقاله في

طرطوس في 19 تموز 2013م.
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