




يُعــد الفنــان حســن كامــل أحــد أبــرز النحاتــن املتواجديــن يف املشــهد التشــكييل املــري اآلين .. ألعاملــه أبعــاد جامليــة تنتمــي للمدرســة 

التجريديــة يف النحــت حيــث تعــزف كُتلــه وخاماتــه معزوفــة بريــة تســتهدف املضمــون وليــس الشــكل الرتيــب التقليــدي .. مــن هنــا 

غــاص يف رؤاه الفلســفية للجوهــر واملعنــى وهــو أمــر غايــة يف الصعوبــة لكنــه نجــح بتمكــن يف الوصــول إىل نقــاط غاياتــه.

خــاض د. حســن كامــل كذلــك مجــال التصويــر ولــه أعــامل تستشــعر فيهــا ســيطرت شــخصيته كنحــات عــى تصاويــره وأســلوبه حيــث 

رصامــة وحــدة التكويــن وامليــل إىل الزوايــا ثالثيــة األبعــاد .. وهكــذا .. فنحــن أمــام عــرض هــام ملشــاهدة مجموعــة جديــدة مــن أعــامل 

الفنــان املتميــز للتعــرف عــى عاملــه الخــاص وتكنيكــه، ومعــروف عنــه التنــوع يف خاماتــه واملــزج بــن أكــر مــن خامــة أحيانــاً وتُعــد تجربتــه 

الفنيــة جديــرة باملتابعــة ألنــه يف كل مــرة يبهرنــا بقدرتــه عــى التنقــل بسالســة مــن مســاحة ألخــرى يف رحــاب خيالــه املُبــدع.

ا.د. خـــــــالد ســـــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية



ولــد حســن كامــل بالقاهــرة عــام ١٩٦٧،تخــرج يف كليــة الرتبيــة الفنيــة، جامعــة حلــوان، عــام ١٩٩١ األول بتقديــر ممتــار مــع مرتبــة الرشف، 

والتــي يعمــل بهــا أســتاًذا للنحــت، بــدأ رحلتــه مــع الحركــة التشــكيلية املريــة والبحــث العلمــي عــى املســتوى األكادميــي منــذ تخرجــه، 

حيــث ُعــن معيــد بقســم التعبــري املجســم تخصــص نحــت ١٩٩٢، وحصــل عــى درجــة املاجســتري عــام ١٩٩٨، والدكتــوراه عــام ٢٠٠٤.

فعــى املســتوى املحــيل شــارك يف صالــون الشــباب مــن عــام ١٩٩١ وحتــي ٢٠٠٠، واملعــرض القومــي خــالل أعــوام ٢٠٠١ إىل ٢٠١٥، صالــون 

األعــامل الفنيــة الصغــرية أعــوام ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١ وحــاز عــى جوائــز يف كال منهــم، وباســتمرار التفاعــل املشــرتك بــن املامرســة الفنيــة 

العمليــة والبحــث النظــري تبلــورت الرؤيــة الفنيــة مــع بحــث الدكتــوراه عــام ٢٠٠٤، الــذي كان موضوعــه »االســتفادة مــن القيــم الفنيــة 

للنحــت املــري القديــم يف منــاذج مــن أعــامل النحــت املحــيل والعاملــي«، حيــث كانــت الهيئــة املعامريــة للفــن املــري القديــم، ســواء يف 

املعالجــة التشــكيلية لنحــت جســم اإلنســان أو العالقــات بــن التنظيــامت املكانيــة لألبنيــة املختلفــة وانعكــس ذلــك عــى اعتــامد أســلوب 

حســن كامــل عــى التبســيط واســتغالل الســطوح املفتوحــة واملمتــدة للتعبــري عــن أفــكاره، محــاوالً أن يصــل إىل التعبــري املــراد مــن خــالل 

ــم، ومــن خــالل  ــون املــري القدي ــادئ األساســية يف النحــت والفن ــم واملب ــد يف اســتخالص القي ــل ونقــالت الســطح، ويجته ــل التفاصي أق

حسن كامل بيـوجرايف



أعاملــه يقــرأ االهتــامم بالتوفيــق بــن الفــن بصورتــه الحــرة وكذلــك الفــن يف عالقتــه باملجتمــع يف صورتــه امليدانيــة، كامــل يتعامــل مــع 

خامــات متنوعــة يف ســبيل التعبــري عــن أفــكاره وأحاسيســه بصياغــات متعــددة وباألخــص خامــات الربونــز مبعالجتــه املختلفــة، واألحجــار 

بتنوعهــا ومعالجتهــا املتعــددة.

أقــام ســتة معــارض شــخصية حتــى اآلن، يف الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، ومركــز ســعد زغلــول الثقــايف ومركــز الجزيــرة للفنــون، قاعــة 

بوشــهري للفنــون بدولــة الكويــت، قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين بكليــة الرتبيــة الفنيــة ، نايــل آرت جالــريي.

ويف الفاعليــات الدوليــة شــارك يف ســيمبوزيوم فيتشينســا ايطاليــا ٢٠٠٧، نيوهمشــري - الواليــات املتحــدة األمريكيــة ٢٠١١، أســطنبول - تركيــا 

٢٠٠٨، فوريتســا - جمهوريــة التشــيك ٢٠٠٧، ناشــوا - الواليــات املتحــدة األمريكيــة ٢٠١٢، عــامن - األردن ٢٠٠٨، طرابلــس - لبنــان ٢٠٠٦، 

ــر ٢٠١٢،  أســوان - مــر ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٥، ٢٠٠٩، األســكندرية - مــر ٢٠٠٥، ٢٠٠٧ رشم الشــيخ ٢٠١٠، ســوديك الســادس مــن أكتوب

ــارا وزارة الثقافــة القطريــة، قطــر ٢٠١٢، معــرض مصاحــب لبينــايل فينســيا للعــامرة  مدينتــي ٢٠١٦، معــرض الفــن املــري املعــارص، كات

٢٠١٤، أهتــم باألعــامل امليدانيــة وحصــل عــى جوائــز يف هــذا املجــال منهــا الجائــزة األوىل يف مســابقة تصميــم أعــامل ميدانيــة مبدينــة رشم 

الشــيخ، جائــزة التصميــم وجائــزة التنفيــذ لعمــل ميــداين يعــرب عــن فكــر عميــد األدب الدكتــور طــه حســن، مبيــدان الجــالء.

ــارات  ــون الشــباب عــام ٢٠٠٦، املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية ٢٠١٣، قوميســري معــرض مخت ــة لجــان تحكيــم صال شــارك يف عضوي

ــن ٢٠١٢ وملــدة عــام، معــرض  ــدي النحات ــة الكويــت، ورشــة العمــل ملعــرض العــامرة بأي النحــت املــري املعــارص، قاعــة بوشــهري دول

محــارضي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، قاعــة الشــارقة ٢٠١٢، معــرض بانورامــا النحــت املــري، قاعــة الزمالــك بالقاهــرة ٢٠٠٩، معــرض 

ــة االســكندرية أعــامل أكــرب مــن ٢٥٠ ســم، شــارك يف تأســيس  ــال جــدران ســاحة مكتب ــوم بقاعــة أفــق ٢٠٠٦، معــرض نحــت ب نجــوم الي

جامعــة ممــر للفنــون ويف تنظيــم معرضــن ألفكارهــا عامــي ٢٠١٤، ٢٠١٣ مبركــز الهناجــر قاعــة مرشبيــة.

لــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة، املتحــف املفتــوح بأســوان، مكتبــة االســكندرية مطــار القاهــرة الــدويل، مدينــة رشم الشــيخ، 

محافظــة الجيــزة ولــدي عــدد مــن األشــخاص مبــر والخــارج.

الرؤية والفلسفة
اإلميــان بخصوصيــة التجربــة الفنيــة وارتباطهــا باملــكان وأصولــه املمتــدة عــى جميــع املســتويات مــن املنطلقــات التــي ال تقبــل جــدالً، 

فيجتهــد حســن كامــل يف اســتخالص القيــم واملبــادئ األساســية يف النحــت وجميــع الفنــون املريــة القدميــة، وانعكــس ذلــك يف اعتــامد 

ــري املــراد مــن  ــدة للتعبــري عــن أفــكاره، محــاوالً أن يصــل إىل الرســالة والتعب أســلوبه عــى التبســيط واســتغالل الســطوح املفتــوح واملمت

خــالل أقــل التفاصيــل ونقــالت الســطح، ومــن خــالل أعاملــه يقــرأ االهتــامم بالتوفيــق بــن الفــن بصورتــه الحــرة وكذلــك الفــن يف عالقتــه 

باملجتمــع يف صورتــه امليدانيــة، مســتخدًما خامــات محليــة طبيعيــة مفــردة أو مؤلفــة، وتقنيــات خاصــة يف التنفيــذ تتوائــم مــع الفكــر العــام 

والرؤيــة الكليــة ألعاملــه.



يحــاول جاهــًدا النــأي بذاتــه التشــكيلية بعيــًدا.. مــن دون أن ينغمــس يف الصيــغ التشــكيلية الســائدة وموضــة املجســامت املطروحــة 
بكــرة عــى الســاحة الفنيــة املريــة، رافًضــا تقليــد تلــك التيــارات الوافــدة أو التأثــر بالســطو عــى بعض املــدارس املعــارصة من هنــا وهناك 

بغيــة التفاخــر املفتعــل مبتغــريات التجديــد .. هكــذا هــو حســن كامــل النحــات الطمــوح يف بحثــه الــدؤوب عــن الهويــة املريــة املفقــودة 

والــذي مــر بخــربات متنوعــة وكثــرية عندمــا أبــدع تشــكيالت ممتعــة متيــزت بالدقــة واإلتقــان، والوعــي، والدرايــة بالقيــم التشــكيلية التــي 

تشــكل جانبًــا كبــريًا مــن قيمــة العمــل الفنــي والحــس املرهــف، كان يف بعضهــا إن مل يكــن يف األغلــب طرًحــا ملعايــري شــكلية غــري مســبوقة.

لقــد كان االلتحــام الوجــداين وإمعــان البــر يف تراثنــا الحضــاري ومــد جســور التواصــل مــع الحضــارة املريــة القدميــة، هدفـًـا أعــى لفناننــا  

حســن كامــل يف تجاربــه الدائبــة لتحقيــق هــذا التقــارب ملضمــون، هويــة مريــة معــارصة لفــن النحــت.

كان حســن محًقــا يف محاولتــه لالقــرتاب الشــديد عندمــا جعــل ديدنــه ذلــك النبــع العظيــم الــذي بلــغ أرفــع القيــم الجامليــة والتعبــري البليغ  

ألبســط األشــكال عــرب التاريــخ -النحــت املــري القديــم- اللغــة التــي تحدثــت بهــا الحضــارة الفرعونيــة وعلمتــه للعــامل خاصــة بعــد غيــاب 

طويــل ملثلــه األعــى رائــد النحــت املــري املعــارص محمــود مختــار يف إعادتــه لصياغــة مفهــوم النحــت وإعتــامده عــى القواعــد الراســخة 

للنحــت املــري القديم.

قــدم حســن كامــل يف النحــت خمســة معــارض شــخصية تعامــل فيهــا مــع خامــات متنوعــة أجــاد صياغتهــا يف متاثيــل برونزيــة، ومنحوتــات 

الرخــام واألحجــار الصلــدة ومــواد مختلفــة أخــرى.

قــدم أعــامالً بتكوينــات ممتعــة متيــزت بهويــة دالــة عــى رؤيــة صانعهــا مــن بســاطة يف الكتلــة بإيجــاز بليــغ، كشــف فيهــا عــن اكتســابه 

خــربات متنوعــة أبهــرت املشــاهد بجرأتــه وقدراتــه الفكريــة وأحاسيســه اإلبداعيــة، الفنــان حســن كامــل هــو يف الواقــع صاحــب رؤيــة 



ــذ بدايتهــا األوىل، مســتفيًدا مــن  ــة اللغــة التشــكيلية من ــد، أجرومي ــا املجي ــخ مكتشــفنا يف تراثن ــة تــرب بجذورهــا عــرب التاري ــم فني لقي

معطياتــه اإلرثيــة للنظــم والقواعــد التــي أرســاها النحــات  املــري القديــم عندمــا بلــغ أرفــع القيــم للتعبــري اإلبداعــي مبراعاتــه للشــكل 

ــا يف -أعــامل املتباهــي وثنائيــة  العــام للكتلــة -الفــورم ولنســب البنــاء واختصــار التفاصيــل وكســوتها باملهابــة والجــالل، وبــدى ذلــك جليً

املحــب والحبيبــة- اســتيعابه ملضامــن اإلنســانية املحليــة التــي تلبــي ثقافتــه وفكــره.

يف عالقتــه باملجتمــع يتواصــل حســن كامــل بتجربتــه النحتيــة املعــارصة مــع عبقريــة العــامرة املريــة األعظــم يف العــامل ليصمــم رصًحــا 

نحتيًــا معامريـًـا لــو قيــد ألحــد أســاطن املشــاريع االقتصاديــة تنفيــذ هــذه الفكــرة ألصبــح أحــد املرافــق الكــربى يف تاريــخ مــر الحديثــة.

ــمه  ــن مجس ــات تلوي ــارزة للوح ــة ب ــة جداري ــوم تصويري ــنا برس ــة إلدهاش ــده يف محاول ــل بجدي ــن كام ــا حس ــوم، يفاجئن ــرض الي ويف مع

بالبالغــة واأللــوان التعبرييــة )الريليــف(، يريــد أن يذكرنــا بــأن أعظــم النحاتــن كانــوا رســامن عظــامء أمثــال مايــكل انجلــو، رودان، هــري 

مــور، وديجــا وغريهــم، مســتهدفًا فيهــا شــيئًا آخــر للمتعــة الراقيــة، يعكــس فيهــا إعــادة صياغــة أشــكال وألــوان وخطــوط ومالمــس هــي 

خالصــة تهجــن بالجمــع بــن فنــون النحــت والرســم والتلويــن.يف اقرتابــه مــن تــراث الفــن املــري املجيــد واعتبــاره محــوًرا أساســيًا لنهجــه، 

ويف اســتناده واســتلهامه لذلــك النبــع العظيــم مــن دون نســخ أو تكــرار، اســتقى كامــل عنــارص ووحــدات ذات صلــة حميمــة بــه حقــق 

فيهــا ذلــك االمتــداد الرتاكمــي  الحضــاري، فتجــى لــه بعــث ذلــك الرمــز األســطوري -زهــرة اللوتــس- زهــرة العشــق اإللهــي وعنــوان الخلــق 

رسيعــة النمــو واإلزهــار التــي  تأملهــا املريــون القدمــاء رمــزًا للخلــود والحيــاة، يف مراقبتهــم تفتــح  زنابقهــا عــى ســطح ميــاه النيــل كل 

صبــاح وتغلــق تيجانهــا -يف شــكل أســطواين- بعــد املغيــب وتغطــس يف املــاء ليالً..لوتــس النيــل أصبحــت رافــًدا لإلبــداع الفنــي واملعــامري 

ورمــزًا وطنيًــا مهــاًم وشــائًعا يف النقــوش والرســومات عــى جــدران املعابــد املريــة القدميــة وتيجــان أعمدتهــا، وكان امللــوك يتباركــون بهــا 

فيمســكونها بأيديهــم، وكانــت تتخــذ اللوتــس شــعاًرا  للجيــش وتعلــو مقدمــة ســفنهم.

ــفها  ــة واكتش ــعائر الجنائزي ــالل الش ــن خ ــدم قراب ــت تق ــي كان ــة الت ــرة املقدس ــذه الزه ــة ه ــه النحتي ــن يف مجموعت ــان حس ــار الفن اخت

األثريــون وهــي تغطــي جســد تــوت عنــخ آمــون عنــد اكتشــاف مقربتــه.يف اســتناده واســتلهامه لــرتاث فريــد، أحيــا حســن كامــل فًنــا مريـًـا 

عظيــاًم حقــق فيــه ذلــك االمتــداد والرتاكــم بعــد غيــاب طويــل.

يحـيـى سـويـلـم

كيوراتر

املستشار الفني للمجلس الوطني للفنون 

دولة الكويت



آوان آن آوانه
آن لألمــة املريــة أن تفيــق مــن غيبوبتهــا التــي اعرتقهــا خــالل ســنوات مضــت، وتصحــوا واعيــة إىل تاريخهــا التليــد، وأصالتهــا العريقــة، وأن 

تفيــق إىل ماهيتهــا التــي كادت أن تصــدأ عــرب ســنوات عجــاف عاشــها املريــون يف جفــاف ووهــن مــن الفكــر والثقافــة والفــن.

إن األمــة املريــة التــي حباهــا اللــه باألزليــة يف الحضــارة والعطــاء الفكــري يف عمــق الزمــان، فأنتجــت تلــك املدرســة األصوليــة التــي نهلــت 

منهــا كافــة األمــم والحضــارات الالحقــة لهــا، كان املــري القديــم يقــوم بهــذا العمــل طبًقــا لنظريــات علميــة بحتــه، قامئــة عــى العلــم 

والحســابات الدقيقــة والــذي أصبــح فيــام بعــد علــاًم يــدرس، وقــد حــول الفنــان املــري إبداعــه إىل مدرســة متوازيــة األركان متشــبعه 

الفــروع واألفــكار.. مرحلــة مــن الســمو الرفعــة والتقــدم مــن الــذوق الرفيــع العــايل املمتــزج بالتجربــة والعلــم والخيــال الراقــي النابــع مــن 

صفــاء الفكــر وحســن الشــعور، فكانــت ابداعاتــه مدرســة جديــدة قاعدتهــا فــن الجــامل وجــامل الفــن فقــد تفنــن املــري القديــم يف إبــراز 

الجــامل وصياغتــه وتشــكيله وكذلــك يف تجميــل الفــن وإبداعــه فهــو أول مــن جعــل اللوحــة حيــاة ولغــة وموســيقى، وتــرك لنــا الفنانــون 

القدمــاء ثــراًءا هائــالً ومرياثـًـا مثيًنــا مــن ابداعــات هــذه املدرســة األزليــة التــي ال تقــارن بســواها عــرب تاريــخ الحضــارات البرشيــة ومــا كان 

علينــا إال أن نفيــق ونلتفــت بثقــة إىل هــذا التاريــخ العريــق الحافــل بجواهــر وجالئــل األعــامل ومــا كان عــى فنانينــا إال أن يتجهــوا إىل 

ــا فلســفيًا لفنهــم ليتفوقــوا بــه عــى العــامل ويفوقــوا ســواهم وقــد حــاول كثــري  أصالتهــم وحضارتهــم ليســتمدوا منهــا منهــالً عميًقــا علميً

منهــم النحــو يف هــذا املنحنــى واالتجــاه. 

حسن كامل ومدرسة األصالة
ونحــن هنــا أمــام منــوذج بــارز وفائــق مــن فنــاين مــر والــذي يســتحق بجــداره أن يقــال لــه فنــان عظيــم، وقــد شــاهدت معرضــه الســابق 

وبعــض مــن أعاملــه التعبرييــة القدميــة وتناقشــنا يف فكــرة هــذا املعــرض الــذي يعــرض فكــرة الحــارض وفلســفة املــايض العريــق املســتمد 

مــن أصالــة األمــة وحضارتهــا وكذلــك تتضمــن أعاملــه عــى التــوايل فلســفة املــايض بفكــر الحــارض ووعــي وثقافــة الفنــان املنتمــي ألرض 

الحضــارة فتلــك األعــامل هــي فلســفة مصاغــة وفــن مفلســف لفنــان عريــق مثقــف عاشــق لوطنــه ومحــب لحضارتــه فــكان همــزة وصــل 

بــن املــايض والحــارض مبــا يحتويــه الجانبــان مــن عمــق األصالــة والحضــارة والثقافــة واإلبــداع.. وفــق اللــه حســن كامــل يف مســريته الراقيــة 

الواعيــة ليعلــم العــامل كلــه أن مــر أم الحضــارة وأم الفــن واملدرســة األوىل واألبديــة لفلســفة الجــامل ومــا كان لحســن كامــل إال دليــل 

واضــح عــى هــذا املنطــق وليــس كثــريًا مــن فنانينــا يتبعــون هــذا املنهــج القيــم الــري لالرتقــاء بوعــي الجمهــور املــري ورفــع روح االنتــامء 

واألصالــة بــن الشــباب األمــة، وفــق اللــه حســن كامــل وثبــت عــى هــذا الطريــق خطــاه.
د/  عيل حسن

أستاذ تاريخ وآثار مر وحضارات شعوب الرشق القديم
واألستاذ بالجامعات املرية

الرئيس األسبق لهيئة اآلثار املرية



د/  عيل حسن

أستاذ تاريخ وآثار مر وحضارات شعوب الرشق القديم
واألستاذ بالجامعات املرية

الرئيس األسبق لهيئة اآلثار املرية

آوان II  الخبيئة ...  قاعة الباب سليم  فرباير ٢٠١٧

ما زالت رحلة البحث مستمرة ... تلوح انوار دامئا يف الخيال

تشعر بإقرتاب الحياه مجدداً... تأيب النداء الذي جاءك مضلالً

انت الذي فيك أحالمك .. انت من تلملم امالك .. انت من تسبح يف عاملك املحارص ...عاملك الذي متتص رحيقه من امٍل

نداء ما زال يرتدد

ارفع عنها ركام مل تعد تتحمله

نفس عميق تحتاجه حياتك

اتذكر كل هذه االشياء ... انها تخصني

وجدت اشياء كنت ابحث عنها .. وما زلت ابحث عن اشياء اخري...اشياء احتجتها يوما ... اشياء صنعتها بنفيس... اشياءك تشبهك.

كنت موجودا بها ... ووجدتها حن اردتها

اخرجوها من تلك البوابه ومل تعد .. ابحث عنها فإنها السبيل الوحيد لعودتك

قنديلك ينري سبيلك

أزح عنه غامم ايامك امللتبسة

يا لها من سنن طوال ...ويح رساديبها املظلمة

سباًت ارغمت عليه ..

عد اليها فأنها لك

مللم نفسك واستمتع مبا تفعل ... كن هنا وال تجعل يشء يأخذك خارجها 

يناديك منك فيجدك قريب .. يبحث عنك فإذا انت فيه

                                                                            

 حسـن كــامل
٢٠١٧  
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3D  رؤية تصويرية
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جمهورية اللوتس - ٥٥×٤٥×١٠ سم - خشب وعجائن مذهبةفوق القمة - ٥٠×٥٠×١٤٠ سم - برونز وحجر صناعي
١٦



مصفوفة - ٥×٢٠×١٢ سم - برونز
١٧



الرحلة - ٢٢×١٨×٣٢ سم - بازلت ونحاس مذهب
١٨



مائدة القرابن٣ - ٤٢×٥٥×٦٠ سم - خشب ملون

مائدة القرابن٢ - ٣٠×٦٥×٥٥ سم - خشب ملون
١٩



توهج - ٢٧×٢٧×٤٥سم - برونز وحجر صناعي
٢٠



توهج عى القمة - ٣٥×٣٥×١٦٠ سم - رخام - ورق ذهب - حجر صناعي  
٢١



قدس األقداس - ٥٠×٥٠×٧٠ سم - بازلت وبرونز وورق ذهب الحامية - ٢٥×١١×٢٢سم -برونز وورق ذهب
٢٢



قدس األقداس - ٥٠×٥٠×٧٠ سم - بازلت وبرونز وورق ذهب



املالك - ١٠٠×٢٤٠ ســم - وســائط متعددة عى خشبفوق الشجرة - ١٠٠×٢٤٠ سم - وسائط متعددة عى خشب
٢٤



الصقر- ١٠٠×٢٤٠ ســم - وســائط متعددة عى خشببوابة االحتفال - ١٠٠×٢٤٠ سم - وسائط متعددة عى خشب
٢٥



عى كتفه الطري ١ - ١٥٣ ×١٣٧ سم - أكاسيد على خشب 

٢٦



عى كتفه الطري ٢ - ٣٨ ×٣٨ سم - برونز
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نقاء اللوتس - ٣٠×٤٠ سم - وسائط متعددةالحلم - ٣٠×٤٠ سم - وسائط متعددة

رشوق اللوتس- ٣٠×٤٠ سم - وسائط متعددة
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 مقاالت عن الفنان
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شكر لفريق العمل يف اتيليه الفنان 

خالد محمد - يحي نور الدين - محمود عيل 

اإلخراج الفني للكتالوج 

د. سوزان عبد الواحد محمد 
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