
6/14/19, 3:04 PMمصرس : صالح عبدالكريم فنان الحديد الخردة

Page 1 of 2https://www.masress.com/almessa/131298

Download Cleaner for Mac
8 years of professional care for Macs worldwide MacKeeper

DOWNLOAD

مواضیع ذات صلة

"عبدالكريم" الفائز بجائزة "سان باولو" 

الفنان صالح عبدالكريم أعاد الحیاة ل "الخردة" 

القرن في  المصري  الفن  نجوم  من  عبدالكريم..  صالح 
العشرين 

فنان الخزف المصرى ( 3 ) 

أعمالي في  الطبیعة  أستعید   : سالم  زينب  د.  الخزافة 
الحالیة 

نشر في المساء یوم 14 - 05 - 2013المساء

صالح عبدالكريم فنان الحديد الخردة 

الفني اإلنتاج  مسابقة  بجائزة  فوزه  بعد   "1988 عام  وتوفي  عبدالكریم "1925  صالح  المبدع  الفنان 
والتشكیل الخامات  ب  یجرِّ أن  وأراد  البعدین  ذات  األعمال  في  بنجاحھ  یقنع  لم  بباریس  بعثتھ  في  وھو 
شخصیتھ لتأكید  الطریق  ھو  الخامات  تجریب  بأن  إلحساسھ  ذلك  الظھر..  بعد  الخزف  فدرس  المجسم.. 

الفنیة واكتشاف ذاتھ.. 
عالم في  الجدیدة  المفھومات  واستیعاب  والنمو  التطویر  في  بالرغبة  الدائم  "عبدالكریم"  إحساس  إن 
الفن. دفعھ إلي محاولة إشباع ھذه الرغبة عن طریق ممارسة كل أشكال الفن التشكیلي بالتنقل من خامة
إلي أخري ومن طریقة في التشكیل إلي غیرھا. وھذا ھو السبب في تعدد مھاراتھ وتنوع أشكال إبداعھ

الفني.
وفي عام 1958 عاد "عبدالكریم" من بعثتھ لیشتغل بالتدریس في قسم الفنون الزخرفیة بكلیة الفنون
الجمیلة.. وقد حاول االستمرار في إنتاج الخزف ولكنھ اصطدم بمشكلة عدم توفر األفران الخاصة بھذه

الصناعة.. فاقتصر إنتاجھ الفني لفترة علي التصویر الزیتي إلي جانب أعمال العمارة الداخلیة.
لم یرد علي ذھنھ االشتغال بالنحت وال كانت لدیھ رغبة في عمل أي تمثال.. فدراستھ في فرنسا وإیطالیا
الستخدامھا خزفیة  قطعة  یعمل  أن  أراد  مصر  إلي  عودتھ  وبعد  "الدیكور"..  الداخلیة  للعمارة  كانت 
الخزف أفران  أصحاب  لكن  األسوانلي..  الطین  بخامة  الفني  العمل  نفذ  وفعالً  الجدید  مسكنھ  في  كدیكور 

رفضوا تسویتھا فكسرھا وتخلي عن فكرة تجمیل شقتھ باألعمال الخزفیة.
من أكوام  أمام  یقف  بالكلیة  الحدادة  ورشة  عامل  بالصدفة  وجد  بالقاھرة  الجمیلة  الفنون  كلیة  فناء  في 
ب لحام بعض األشكال معاً.. فعلَّمھ كیف یقوم بلحام بقایا الحدید. أغراه شكلھا. فطلب من العامل أن یجرِّ
منھا لیعمل  وأسالك  ومسامیر  قدیمة  تروساً  یلحم  الورشة  علي  یتردد  وبدأ  الصحیحة.  بالطریقة  الحدید 

شكالً فنیاً یستخدمھ كدیكور بدالً من اآلنیة الخزفیة.
بدأ الشكل یظھر شیئاً فشیئاً مع المزید من إضافات المسامیر والنار.. وكانت النتیجة شكالً حدیدیاً لسمكة

متوحشة.
یعمل حیث  بالكلیة  الزیتي  التصویر  لقسم  رئیساً  كان  فقد  الحدادة.  ورشة  أمام  بیكار  حسین  الفنان  ومر 
عبدالكریم. فرأي تمثال السمكة وسأل عن صاحبھ وعرف أن التمثال عبدالكریم. وكان "بیكار" عضواً

في لجنة اختیار األعمال الفنیة التي ستمثل مصر في بینالي "ساو باولو" بالبرازیل عام .1959
في بیتھ. وكان رد بیكار: "ال.. لن توضع ولما قابلھ أوضح "عبدالكریم" أنھ نفذ التمثال لیكون دیكوراً 

في بیتك وسنرسلھا لبینالي" "ساو باولو" مع تمثال للمثَّال "منصور فرج" لیمثال مصر.
كان الفنان قد شاھد في باریس أعماالً "لبیكاسو" و"شاد ویك" و"مولر" و"سیزار" استخدموا في
تشكیلھا خامات غریبة ونفایات.. ولكن صناعة التماثیل المركبة من الحدید لم تكن قد انتشرت في أوروبا
وإنما كانت مجرد محاوالت متفرقة في المعارض.. واستطاع "عبدالكریم" أن یدرك ما یتضمنھ الحدید
كخامة من تعبیر متصل بالتقدم الصناعي أو بمعني أدق ما یتضمنھ من دالالت تنبئ بالتقدم الصناعي..

فكان أول فنان مصري یخوض ھذا المیدان ویبرع فیھ ویصبح رائداً في ھذا المجال.
وشجع "بیكار" فناننا علي االستمرار في صیاغة األعمال المجسمة فكان تمثالھ الثاني "الثور" الذي
تقدم بھ إلي بینالي اإلسكندریة.. وكانت مفاجأة لھ عندما حصل علي سمكتھ علي جائزة النحت الشرفیة
من "بینالي ساو باولو" متقدماً علي مثالي ثمانین دولة.. وبعد شھرین أعلنت نتیجة التحكیم في بینالي

اإلسكندریة ففاز تمثالھ "الثور" بجائزة النحت األولي علي القسم المصري بالمعرض. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.
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