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"ذاكرة ال ٮ﮴محى" للعراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران ﮲ڡ﮵ى
﮳حالٮ﮵ري مصر

الس﮳ٮت 2020/2/1 33$12 م ﮳ٮتو﮴ڡ﮵ٮت أ﮳ٮو﮲طيب

ٮ﮵حت﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري مصر ٮ﮳العاصمة المصرٮ﮵ة ال﮴ڡاهرة، األحد، ٮ﮳ا﮲ڡتتاح معرض ال﮲ڡنان
العراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران ﮴ٮحت عنوان "ذاكرة ال ٮ﮴ُمحى"، ﮳ٮحضور ل﮲ڡ﮵ٮف من

التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن والن﮴ڡاد والش﮲حصٮ﮵ات العامة.

و﮴ڡال ال﮲ڡنان محمد طلعت مدٮ﮵ر ال﮳حالٮ﮵ري: "هذا العرض من أهم العروض ال﮳ٮصرٮ﮵ة
هذا الموسم ل﮴ڡٮ﮵مة ال﮲ڡنان سٮ﮵روان وأهمٮ﮵ة عرض ُأطروحاٮ﮴ه وأعماله المتمٮ﮵زة عىل

ال﮳حمهور المصري لما ﮴ٮحمله من مستوى إ﮳ٮداع﮵ى ر﮲ڡٮ﮵ع".

وأضاف أن "أعمال سٮ﮵روان تتناول ﮴ڡضاٮ﮵ا إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮴مس الو﮳حدان ڡ﮵﮲ى صورة مشاهد
مرع﮳ٮة للمعا﮲ٮاة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة اليت عاٮ﮵شها واليت ٮ﮵طرحها ڡ﮵﮲ى ﮴ڡوالب ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حرٮ﮵ئة

وصادمة أحٮ﮵ا﮲ٮًا مثلما ٮ﮴ركت آٮ﮶ارها ڡ﮵﮲ى ذاكرٮ﮴ه اليت ا﮲حتزلتها صور م﮲ڡزعة لل﮲طلم
واأللم، ﮲ڡُتثٮ﮵ر التساؤل عن مصٮ﮵ر اإل﮲ٮسان ڡ﮵﮲ى هذا العصر، وكأ﮲ٮه حر﮵ٮص عىل ٮ﮴أرٮ﮵خ
هذه األحداث ﮲حو﮲ڡًا من أن ٮ﮴دهسها ع﮳حلة الزمن ولت﮳ٮ﮴ڡى ﮴ٮسرد لأل﮳حٮ﮵ال ﮴ڡصة ﮲ڡنان

أصر عىل أن ٮ﮴كون لوحاٮ﮴ه الناطق الرسم﮵ى عن آهاٮ﮴ه وآالمه". 
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وڡ﮵﮲ى دراسة عن ال﮲ڡنان للنا﮴ڡد ال﮲ڡين محمد كمال ﮴ٮحت عنوان "﮴ٮ﮳حسٮ﮵د ال﮴ڡهر
واستن﮲ڡار الروح ﮳ٮ﮲ڡرشاة ﮲عاض﮳ٮة" أل﮴ڡى الضوء الن﮴ڡدي ﮲ڡٮ﮵ها عىل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة سٮ﮵روان

ال﮲عنٮ﮵ة اليت استلهمها من ٮ﮳ٮ﮵ن ثناٮ﮵ا ﮳حرأٮم االحتالل األمرٮ﮵ك﮵ى ڡ﮵﮲ى العراق ﮳ٮداٮ﮵ة من
2003، وذلك ﮳ٮ﮲ڡرشاة رشٮ﮵﮴ڡة ﮲عاض﮳ٮة ﮴ٮحولت ﮲ڡٮ﮵ها ألوان األكرٮ﮵لك إلى ﮲ٮٮ﮵ران حار﮴ڡة،
والمسطحات النس﮳حٮ﮵ة إلى أ﮳ٮسطة للط﮲عٮ﮵ان، ٮ﮳ٮ﮵نما ﮴ٮحول ٮ﮳اران ﮲ٮ﮲ڡسه إلى عاص﮲ڡة

استن﮲ڡارٮ﮵ة للروح ڡ﮵﮲ى موا﮳حهة كل أعاصٮ﮵ر الت﮳ح﮳ٮر.
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سٮ﮵روان ٮ﮳اران عارف موالٮ﮵د ﮳ٮ﮲عداد 1968، ﮳ٮاكلورٮ﮵وس ﮲ڡنون ﮳حمٮ﮵لة ﮳حامعة ٮ﮳ا﮳ٮل،
عضو ﮲ٮ﮴ڡا﮳ٮة ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرا﮴ڡٮ﮵ٮ﮵ن، عضو الل﮳حنة الوطنٮ﮵ة لل﮲ڡنون التشكٮ﮵لٮ﮵ة، عضو

.AIAP الرا﮳ٮطة الدولٮ﮵ة

أ﮴ڡام سٮ﮵روان العدٮ﮵د من المعارض ال﮲حاصة والمشاراكت ال﮳حماعٮ﮵ة الدولٮ﮵ة
والمحلٮ﮵ة، وحاز عددا من ال﮳حوأٮز منها ﮳حأٮزة الش﮳ٮاب األولى 1990، وال﮳حأٮزة

الذه﮳ٮٮ﮵ة (مهر﮳حان ال﮲ڡن العراڡ﮴﮵ى المعاصر) 1995، ووسام ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ري (ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ال﮴ڡاهرة)
1999، وال﮳حأٮزة الت﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة ٮ﮳ٮ﮵نال﮵ى ﮳ٮ﮲عداد العالم﮵ى الثالث 2002، والوسام الذهيب

(مهر﮳حان المحرس الدول﮵ى) ٮ﮴و﮲ٮس 2002. 

ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة

https://al-ain.com/section/culture/
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التشكٮ﮵لٮ﮵ة أسماء الدسوڡ﮴﮵ى: "﮲ڡن السوق" األكثر م﮳ٮٮ﮵عا
عرٮ﮳ٮ﮵ا

واكلة األ﮲ٮ﮳ٮاء األلما﮲ٮٮ﮵ة

ال﮲حم﮵ٮس 2019/12/19 00$10 م ﮳ٮتو﮴ڡ﮵ٮت أ﮳ٮو﮲طيب

معرض لل﮲ڡن التشك﮵ٮيل - أرشٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة

﮴ڡالت ال﮲ڡنا﮲ٮة التشكٮ﮵لٮ﮵ة المصرٮ﮵ة الدكتورة أسماء الدسوڡ﮴﮵ى إن ما ٮ﮵طلق علٮ﮵ه "﮲ڡن
السوق" هو األكثر م﮳ٮٮ﮵عًا ڡ﮵﮲ى العالم العر﮳ٮ﮵ى.

العما﮲ٮ﮵ى سعٮ﮵د العلوي: الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ٮ﮴ع﮵ٮش عصرها الذهيب

وأضا﮲ڡت "الدسوڡ﮴﮵ى" أن ال﮲ڡنان العر﮳ٮ﮵ى الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى الذي ٮ﮵ستوح﮵ى ٮ﮳ٮ﮵ئته ٮ﮵ع﮵ٮش حالة
من المعا﮲ٮاة، وأن ال﮲ڡن ڡ﮵﮲ى العالم ٮ﮵تشا﮳ٮه مع وا﮴ڡعه.

وأشارت "الدسوڡ﮴﮵ى"، عىل هامش مشاركتها ٮ﮳النس﮲حة الـ12 من ملت﮴ڡى األ﮴ڡصر
الدول﮵ى للتصوٮ﮵ر، والذي ٮ﮵﮲حتتم ﮲ڡعالٮ﮵اٮ﮴ه ﮳ٮمدٮ﮵نة األ﮴ڡصر ﮳ٮصعٮ﮵د مصر، ال﮲حم﮵ٮس،
إلى أن ﮳ٮعض التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن العرب ٮ﮵ذهب إلى ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵د ال﮲عرب، عىل الر﮲عم من أن الوطن

https://al-ain.com/article/art-oman-saeed-alalawi-egypt
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العر﮳ٮ﮵ى والشرق ٮ﮳أكمله ﮳حذب مستشرڡ﮴﮵ى و﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى العالم ال﮲عر﮳ٮ﮵ى طوال ﮴ڡرون مضت.

و﮴ڡالت "الدسوڡ﮴﮵ى"، ﮲حالل الملت﮴ڡى الذي ﮲ٮ﮲طمته وزارة الث﮴ڡا﮲ڡة المصرٮ﮵ة، ﮳ٮمشاركة
19 ﮲ڡنا﮲ٮًا مصرٮ﮵ًا وعرٮ﮳ٮ﮵ًا وأ﮳حن﮳ٮٮ﮵ًا، إن "أرض العرب ٮ﮴متلك التراث والط﮳ٮٮ﮵عة والعوالم

اليت ٮ﮵حتا﮳حها ال﮲ڡنان التشك﮵ٮيل".

وأكدت أسماء الدسوڡ﮴﮵ى ر﮲ڡضها ٮ﮴وص﮵ٮف ال﮲ڡن ٮ﮳ـ"﮲ٮسوي" و"ذكوري"، وأن الكثٮ﮵ر من
النساء صنعن أسماء ك﮳ٮٮ﮵رة ڡ﮵﮲ى الحركة التشكٮ﮵لٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى مصر والعالم العر﮳ٮ﮵ى، وأٮ﮶﮳ٮتن

أ﮲ٮه ال ﮲ڡرق ڡ﮵﮲ى ال﮲ڡن ٮ﮳ٮ﮵ن امرأة ور﮳حل.

وعن موضوعات لوحاٮ﮴ها، ﮴ڡالت أسماء الدسوڡ﮴﮵ى إ﮲ٮها ٮ﮴رسم الروح، وتتناول ڡ﮵﮲ى
أعمالها ال﮳حمال الدا﮲حيل لإل﮲ٮسان، وحىت حٮ﮵ن ٮ﮴رسم المرأة ڡ﮵﮲ى لوحاٮ﮴ها ﮲ڡه﮵ى

تتناولها كروح، و﮴ٮسعى لت﮴ڡدٮ﮵م ﮳حمالها الدا﮲حيل، وأن اللون ڡ﮵﮲ى أعمالها له ﮲ڡلس﮲ڡته
ال﮲حاصة.

وأضا﮲ڡت أن الكثٮ﮵ر من أعمالها ﮳ٮمثا﮳ٮة ﮳ٮحث عن ماهٮ﮵ة الروح ڡ﮵﮲ى مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة،
ومحاولة لتصوٮ﮵ر لح﮲طة ع﮳ٮور اإل﮲ٮسان من الحٮ﮵اة ال﮲ڡا﮲ٮٮ﮵ة إلى الحٮ﮵اة الدأٮمة ڡ﮵﮲ى

العالم اآل﮲حر.

وأشارت إلى أ﮲ٮها حٮ﮵ن ٮ﮴ذهب إلى الم﮴ڡا﮳ٮر ڡ﮵﮲ى ال﮴ڡاهرة، وإلى م﮴ڡا﮳ٮر ال﮲ڡراعنة ڡ﮵﮲ى
مدٮ﮵نة مثل األ﮴ڡصر، ﮲ڡه﮵ى ٮ﮴ذهب لترسم "ماكن سكن الروح".

وحول مشاركتها ﮳ٮملت﮴ڡى األ﮴ڡصر الدول﮵ى للتصوٮ﮵ر، ﮴ڡالت أسماء الدسوڡ﮴﮵ى إن مدٮ﮵نة
األ﮴ڡصر ٮ﮴مثل لها حالة ﮲حاصة، وحٮ﮵ن ٮ﮴زورها ﮴ٮشعر ﮳ٮحالة من الش﮲عف للعودة إلى

ال﮳حذور.

وأضا﮲ڡت: "ال﮳ٮر ال﮲عر﮳ٮ﮵ى لمدٮ﮵نة األ﮴ڡصر، ح﮵ٮث ﮳ح﮳ٮا﮲ٮة طٮ﮵﮳ٮة ال﮴ڡدٮ﮵مة اليت ﮴ٮضم مئات
الم﮴ڡا﮳ٮر وعشرات المعا﮳ٮد المصرٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة، ٮ﮳النس﮳ٮة ل﮵ى (مدٮ﮵نة الروح)، وأشعر
ٮ﮳أ﮲ٮه ماكن ڡ﮵﮲ى حالة ٮ﮴واصل دأٮم مع اإلله، وحٮ﮵ن تت﮳حول وسط م﮴ڡا﮳ٮر ومعا﮳ٮد ﮳ح﮳ٮا﮲ٮة

طٮ﮵﮳ٮة ڡ﮵﮲ى ﮲عرب األ﮴ڡصر ﮴ٮشعر ٮ﮳أ﮲ٮها ٮ﮴ع﮵ٮش ڡ﮵﮲ى الزمن ال﮴ڡدٮ﮵م".

وحول عال﮴ڡتها ﮳ٮمعالم مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة، ﮴ڡالت إن أول معرض لها حمل عنوان
"المعدٮ﮵ة"، واستوحت لوحاٮ﮴ه من المركب الذي ٮ﮵حمل ال﮲ڡرعون إلى العالم اآل﮲حر. 

ال﮲ڡنا﮲ٮة التشكٮ﮵لٮ﮵ة المصرٮ﮵ة الدكتورة أسماء الدسوڡ﮴﮵ى ه﮵ى أاكدٮ﮵مٮ﮵ة عملت
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ٮ﮳تدر﮵ٮس ال﮲ڡنون ڡ﮵﮲ى عدد من ال﮳حامعات المصرٮ﮵ة، وحاصلة عىل در﮳حة الما﮳حستٮ﮵ر
ڡ﮵﮲ى ال﮳حرا﮲ڡٮ﮵ك ﮳ٮرسالة حملت عنوان "الن﮳ٮات كعنصر ﮴ٮشك﮵ٮيل ڡ﮵﮲ى ﮲ڡن ال﮳حرا﮲ڡٮ﮵ك

المصري".

كما حصلت "الدسوڡ﮴﮵ى" عىل در﮳حة الدكتوراه ڡ﮵﮲ى ﮲ڡلس﮲ڡة ال﮲ڡن، ﮳ٮرسالة حملت
عنوان "ال﮳ٮعد الدرام﮵ى وأٮ﮶ره عىل المن﮲طر الط﮳ٮٮ﮵ع﮵ى للط﮳ٮعة ال﮲ڡنٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى ال﮴ڡرن

العشرٮ﮵ن - دراسة م﮴ڡار﮲ٮة - أوروٮ﮳ا - مصر".

وأ﮴ڡامت أسماء الدسوڡ﮴﮵ى ﮳ٮعض المعارض ال﮲حاصة، مثل "المعدٮ﮵ة"، و"أٮ﮳﮵ٮض
وأسود"، و"من﮲طر ط﮳ٮٮ﮵ع﮵ى"، كما شاركت ڡ﮵﮲ى عشرات المعارض المحلٮ﮵ة دا﮲حل مصر.

وشاركت أسماء الدسوڡ﮴﮵ى ڡ﮵﮲ى العدٮ﮵د من المعارض والملت﮴ڡٮ﮵ات ال﮲ڡنٮ﮵ة الدولٮ﮵ة
﮳ٮمدن ﮲ڡرا﮲ٮك﮲ڡورت وٮ﮳ازل وٮ﮳ار﮵ٮس وٮ﮳ا﮲ٮكوك وروما وصنعاء وطراٮ﮳لس اللٮ﮵﮳ٮٮ﮵ة

والمنامة والكوٮ﮵ت و﮲عٮ﮵رها.


