
6/11/19, 11:36 AMتكريم صالح عبد الكريم في اول سمبوزيوم لنحت الخردة - األهرام اليومي

Page 1 of 2http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/213656.aspx

عبد الناصر سالمةممدوح الولي

تكريم صالح عبد الكريم في اول سمبوزيوم لنحت الخردة
4 يونيو 2013

نجوي العشري :

في حدث يعد األول من نوعه في مصر أقيمت فعاليات سمبوزيوم القاهرة لنحت حديد
الخردة بحديقة متحف محمود مختار والتي بدأت بورش العمل وفي إنتظار تحديد موعد

إلفتتاحه . 

وعن سبب اختيار متحف مختار للسمبوزيوم يقول د. صالح املليجي: أننا حرصنا أن تأتي
إنطالق الدورة األولي لهذا الحدث في مصر والشرق األوسط, مواكبة لذكري ميالد نحات

مصر األول محمود مختار(10 مايو1891) وفي رحاب متحفه.

كما تم خالل السمبوزيوم االحتفال بفنان كبير له بصمة واضحة في تاريخ الحركة التشكيلية
املصرية املعاصرة, وهو الراحل صالح عبدالكريم الذي كان أول من استخدم خردة الحديد

في تشكيل أعماله النحتيه الرائعة والخالدة.
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وعبد الكريم(1925-1988) أحد أبرز الفنانني التشكيليني بمصر, وهو صاحب اتجاهات
متعددة وله بصمة واضحة في الحركة التشكيلية املصرية املعاصرة وهو أول من استخدم

خردة الحديد في صناعة تماثيل غاية في التميز, ومع أنه مارس صنوفا متنوعة من الفنون
التشكيلية اال انه نبغ في النحت بالخردة وامتازت أعماله في هذا املجال علي سائر ابداعاته
التصويرية والخزفية والديكور والزخرفة واالعالن, ويرجع ذلك الي تميز منحوتاته من الخردة

في تقديم معالجات تقنية متفردة وغير مسبوقة, ولعله في أعماله املنحوتة من حديد الخردة قد
استفاد من األفكار التي طرحها املذهب التشكيلي الغربي املعروف باسم الفن الجاهز. وكان
الفنان الراحل يقول عن تجربتهنحن نعيش في قرن من املعادن لذلك يجب ان تحدث تغييرات

في فن النحت, فالنحات يعمل حسب الفراغ ويدخل الشمس والهواء في ابداعاته, أما أنا
فلم أعد أتعامل مع الكتلة مبتدئا من سطحها نحو الداخل بل من داخلها نحو الخارج.

وقد اكتسب صالح عبد الكريم بعدا عامليا ألعماله عندما وضع الناقد العاملي رونيه هويج
صورة تمثال اصيحة الوحش لعبد الكريم في كتابهالفن واالنسان الصادر عن دار الروس

عام1963 للتدليل علي رمزية الفن الحديث, كما كانت تماثيله وابداعاته ذات أثر عميق علي
املبدعني من أبناء جيله, وهاهو األثر يمتد الي الفنانني الشباب املشاركني في أول سمبوزيوم

لنحت حديد الخردة الذي يكرم اسم الفنان الرائد الراحل.

لقد كان هذا السمبوزيوم بمثابة الحلم الذي تحقق أخيرا وفي ذلك يقول الفنان الدكتور
صالح املليجي:` وبصفة شخصية أشعر بسعادة بالغة وأنا أري حلم إقامة هذا السمبوزيوم

وقد ظلت فكرته تراودني سنوات عديدة, واقعا ملموسا.. والذي سيشكل أحد اإلنجازات
الهامة للقطاع, وأبرز فعاليات هذا الفن العريق, ومحفزا رئيسيا لنحاتي مصر يدفعهم بقوة
في اإلتجاه لتقديم فن متحرر يتمرد علي التعاليم التقليدية والكالسيكية العتيدة.. ويشارك
بهذه الدورة املميزة واملرتقبة10 من أهم نحاتي مصر حاليا وهم: أحمد عبدالفتاح و أحمد

موسي و أسعد سعيد فرحات و طارق الكومي و طه نصر و عبده رمزي و عال موسي وكمال
الفقي و هاني السيد و هشام عبداهلل, وشكلت لجنة متخصصة الختيار االعمال برئاسة

الفنان أحمد سطوحي, بالتعاون مع القوميسير العام النحات شمس القرنفلي, والقوميسير
التنفيذي النحات عمر طوسون.


