




العمــل الفنــي عنــد الفنــان الراحــل محمــد حســنني إمنــا يُعــد إنعكاًســا واضًحــا النحيــازه 

الدائــم للشــخصية املرصيــة مــن مختلــف زواياهــا اإلنســانية، التاريخيــة، الشــعبية، 

والبيئيــة .. نافــذة أتاحــت لــه التعبــر عــن َمِعــني خصــب ملجتمــع حظــى بالتنــوع والــراء 

يف مكونــه الحضــاري والثقــايف .. ورغــم احتكاكــه بالخــارج إال أنــه وظــف خرباتــه لخدمــة 

تجربتــه التــي متيــزت بتنــوع املنتــج الفنــي يف أكــر مــن مجــال لكنهــا جميًعــا تــدور حــول 

مركزيــة الهويــة ..

نحــن بصــدد معــرض هــام يُعيــد عــرض أعــال الفنــان الكبــر الراحــل وإتاحــة الفرصــة 

ــد  ــتاذ محم ــه األس ــردة .. رحــم الل ــه املتف ــن إبداعات ــب م ــاهدة جان ــايل ملُش ــل الح للجي

ــة. ــك العظيم ــك وبأعال ــارًضا بفن ــتبقى ح ــي ولس ــنني ع حس

          ا.د.	خـالد	ســرور	

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





يحمــل العمــل الفنــي الصــادق طاقتــه الداخليــة، التــي يبثهــا يف املتلقــي، مــا دام العمــل 

قائــم ويــراه النــاس، مهــا طــال عليــه األمــد، أو اشــتعل الشــيب يف رأس أيامــه فأصبــح 

عمــل عجــوز، ورحــل صاحبــه، ويصــدق القــول كذلــك عــى األعــال األثريــة القدميــة. 

قابلــت الصديــق الفنــان مجــدي عثــان وقــت انتخابــات نقابــة الفنانــني التشــكيليني، ولفت 

نظــره اســمي وتقاســيم وجهــي، فباغتنــي بالســؤال: أنــت ابــن الفنــان محمــد حســنني ؟ .. 

فأســقط يف يــدي، هــل مــازال هنــاك مــن يفكــرون يف املــايض، يف فنــاين زمــن الكفــاح والبحث 

عــن الهويــة ؟ .. هــل املنســيون مــا يزالــون أصحــاب وقــع عــي ذاكــرة البعــض ؟ 

وامتــدت صداقتنــا ســنوات، وعندمــا علــم مبحافظتــي عــى أعــال والــدي اقــرح إقامــة 

ــك، جــدد  ــون، وبعــد أن توقــف األمــل يف ذل ــه يف مجمــع الفن معــرض اســتيعادي ألعال

ــني  ــرت ح ــرى ظه ــروض أخ ــط ع ــايف، ووس ــول الثق ــعد زغل ــز س ــه يف مرك ــرة بإقامت الفك

اســتكتاب بعــض الفنانــني والنقــاد لتقديــم املعــرض، وأن املركــز ليــس لــه جمهــور، آثــرت 

أال يكــون إال يف املركــز، اعرافــاً باهتــام صديقــي مجــدي عثــان، ووفــاءاً للوعــد، كــا أن 

األمــر كلــه بالنســبة يل تكرميــاً لذكــرى والــدي التــي تــأيت يف 25 أكتوبــر . 

ولعلهــا فرصــة متاحــة لعــرض أعــال والــدي ممــن أثــق فيــه، ويهتــم بــأن يكــون العــرض 

مــرف لتاريــخ أحــد املجاهديــن يف إعــاء دور الفــن يف قضايــا األمــة املرصيــة والعربيــة 

ــة  ــه يف رحل ــه وزمائ ــه، مــا ربطنــي بأصدقائ ــه، وصداقت ــز بأبوت ــذي أعت ــك الرجــل ال ، ذل

البحــث عــن فــن قومــي عــريب . 

فتحيــة أليب الــذي ســهر أيامــاً دون نــوم أمــام قاشــته يصــور أعالــه بــاذالً جهــده مــن 

ــاً خالصــاً. أجــل إرضــاء ضمــره الفنــي، الــذي أراد أن يكــون مرصي
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 وجــه يشــع منــه اإلصفــرار، مكتنــز يرســم ضحكــة مســمومة، وســط ربكــة إداريــة عارمــة، 

تخــرج منهــا رائحــة العفــن.. تطــل عليــك ضحكــة صاخبــة تُجلجــل يف أرجــاء املــكان، تبعــد 

ــه، أن  ــك كل ــك وســط ذل ــد ل ــاء الغــدر، لتؤك ــك عن ــود، متســح عن ــك بضــع عق عــن زمان

هنــاك أمــل.. ماتــزال معــه الحيــاة ممكنــة.

ــة  ــد محمــد حســنني عــى، عــى أوراقــه املرب ــان الرائ ــع إىل ماجســده الفن حينــا أتطل

بوجــوه الكادحــني، وتلــك األماكــن التــي ماكانــت تحمــل كل ذلــك الفســاد، أعلــم أن هنــاك 

أمــل قــادم المحــال، وإن بعرتــه ضحكــة الوجــه املكتنــز اللئيــم، لتظــل روح التاريــخ تحمل 

لنــا العــربات، مثقلــة بلــون بــرات مــاكان لهــا أن تتخيــل كــم األســهم والرشــقات، مــن كل 

إتجــاه يف عبــث، ال تخطئــه عــني فاهــم لبواطــن الصــدور.

ــة،  ــيف واأللوي ــون الس ــاء يحمل ــه الجبن ــن في ــان مل يك ــن زم ــا م ــل يطاردن ــى األم ويبق

ــان. ــاد الحس ــوات الجي ــون صه وميتط

ينقــل لنــا محمــد حســنني حــاالت رافقــت مســرته الفنيــة والحياتيــة يف آن، فلــم يــرك لنــا 

ــه وقاشــاته  ــاً، إال أســقطه عــى أوراق ــاً قومي ــاً أو حدث ــاً أو مكان ــه، وجه شــيئاً نســأل عن

ليــؤرخ حالــة شــعب مل تنهكــه الخيانــات.. فهــذا رجــل أمــام داره املزينــة برســوم فطريــة 

طازجــة، يف صعيــد مــرص، وذلــك جنــدي عــى جبهــة القتــال، وتلــك بيــوت ســيوة.. وهــن 

نســوة املدينــة عــى الشــاطىء يتســامرن.. وأخريــات جلســن أمامــه كنمــوذج حــي.. وهايت 

أطنــان الحديــد تشــكلت يف معــدات بنــاء الســد العــايل، رصح قومــي مضــاف إىل زمــن مل 

يعجــز فيــه املــرصي أن يثبــت الجــدارة، ملتحــاً بعــز املــايض البعيــد.

ــوم،  ــاش املرس ــن مع ــاً ع ــر بحث ــت يف التفك ــك الوق ــر ل ــنني أن يوف ــد حس ــس محم مل ين

ــدوي، ســيدات ورجــال.. مل يكــن  ــك الب ــه، وكذل ــه وزيّ ــن هيئت ــي م ــى اليمن فتتعــرف ع

ــم  ــارشة، ويف املرس ــاً مب ــاماً معاين ــاء رس ــي الخ ــب، فف ــا يح ــاج م ــن إنت ــده ع ــب ي لتتع

مجربــاً عــى الشــكل ويف الخامــة، تُحفــزه الظــروف وتواتيــه الفكــرة تلــو األخــرى، فيغرقهــا 

بأحبــاره البنيــة مــراراً، ويعيدهــا بنــاءاً وتكوينــاً، ويغرهــا قائــاً لنفســه: هــل أنــت راض؟

ومــا كان يــرىض إال أن يخــرج مــا بداخلــه كامــاً مــوزون ودون نقصــان، ثــم يُعيــد الكــرة 

بعــد املــرة، مســتخدماً الــراث بنهــم العاشــق، غــر ناقــل، متأمــاً ومســتوعباً درس األجداد، 
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مجـدي	عثـمـان
مـديــر الــمركز

ال يُكــرر وإمنــا يُجــرب.. طــرق األبــواب جميعهــا، رســاً ونحتــاً وخزفــاً وحفــراً.. مــع تعــدد 

ــم،  ــن القدي ــتفادة م ــف اإلس ــد، وكي ــن الجدي ــون ع ــاء.. يتحدث ــرة األصدق ــات ووف الخام

وعــن فنــاً قوميــاً عربيــاً باحثــني.

ويُنهــي مســرته بكتابــات تأسســت عــى القاعــدة، للبنــاء والتكويــن، مــا لبــث أن تخلــص 

منهــا يف حريــة محســوبة للتكويــن، وبــني تداخــات الحــروف وتنــوع التلويــن صــار يُنــارص 

ــراءة  ــا ق ــس وراءه ــدة، لي ــة جدي ــأيت بحروفي ــني، لي ــاء املقرب ــن، واألصدق ــاء الخالدي أس

للمعنــى، وإمنــا التيقــن بجــال التعبــر، وللمتلقــي أن يبحــث عــن بغيتــه إن أراد أن يجــد 

فيهــا نصــاً مبــني.

فتحية لفنان من أجيال املناضلني ...
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الفنان	حسنني	...	

ــاة  ــقه للحي ــاعر وعش ــة باملش ــيطة املمتلئ ــان البس ــخصية الفن ــل ش ــرب ونتأم ــا نق عندم

الشــعبية وجــال إيقاعهــا اليومــي املبنــي عــى فطــرة العــادات والتقاليــد الشــعبية التــي 

كونــت موروثــاً إنســانياً وفنيــاً، نجــد حســنني اإلنســان والفنــان قــد غــاص يف عمــق هــذه 

ــة  ــة والطبيع ــان بالبيئ ــة اإلنس ــى عاق ــة ع ــردات الدال ــارص واملف ــة بالعن ــاة املمتلئ الحي

ــه  ــه ومعالجت ــت صياغات ــخة عمق ــة راس ــة بيئ ــه الفني ــومه األوىل ألعال ــن رس ــذ م واتخ

الفنيــة ألعالــه اإلبداعيــة يف فــن الرســم امللــون )التصويــر(، وأكــد الفنــان الناقــد الفنــي 

ــول  ــان )حســنني( ويق ــزت الفن ــي مي ــة الت ــؤاد ســليم عــى هــذه الرؤي الراحــل أحمــد ف

عنــه عــام 1984 » ميثــل الفنــان محمــد حســنني عــى صــورة حيــة لضمــر الفنــان الشــعبي 

فهــو نقــي فطــري مثــل الفــاح وهــو مخلــص يحمــل فيــا يحمــل بــني جوانبــه مامــح 

الشــخصية الدارجــة البلديــة ويغــوص فيهــا حتــى الصوفيــة وهــو فنــان يعيــش مســتلهاً 

ــه  ــل أن ــد ب ــة يف آن واح ــية، واملثالي ــة الحس ــة ذات النكه ــر املرصي ــة التعب ــه لهج يف فن

ــاً  ــم حب ــن أحبه ــاس الذي ــك الن ــرة بأولئ ــخرية املري ــى الس ــومه ع ــاً يف رس ــورع غالب ال يت

عاصفــاً حتــى ليخيــل لنــا يف لحظــة محســوبة أن عشــقه لهــم مل يكــن إال اختيــاراً خالصــاً 

فرمبــا كان ذلــك ألنــه يحيــا عــى مجمــوع العوامــل الدفينــة التــي تحفــظ بصابــة وقــوة 

مكونــات ابــن البلــد حــني يعتمــد يف تفجــر طاقاتــه األصليــة عــى املثــر الخارجــي بينــا 

ــذي  ــر العــامل ال ــة يف تربي ــة الدفين ــه الوراثي يجــد مــاذه وخاصــه حــني يســتخدم تحديات

يعــرب عنــه«، ودامئــا تســتدعينا شــخصيته املرحــة وعاقتهــا بإبداعــه الفنــي نجدهــا تبــوح 

مبشــاعره وطاقتــه الحيــة يف كل جــزء ومفــردة يف أعالــه الفنيــة، وكان يل الحــظ أن نعيــش 

ســوياً يف النصــف األول مــن الســبعينيات يف مدينــة مدريــد يف إســبانيا وكان شــغوفاً 

ــد  ــي مــن جدي ــه الفن ــدأ عامل ــه يب ــه املتاحــف اإلســبانية وكأن ــا تحوي ــاً مل ومتحــركاً متأم

مــن شــدة وعمــق بحثــه البــرصي ألعــال كبــار الفنانــني األســبان، ومل يتوقــف عنــد ذلــك، 

بــل ميــارس إنتاجــه الفنــي اليومــي بشــكل يثــر اإلندهــاش » وكان مهتــاً باملقارنــة بــني 

ــال  ــبيل املث ــى س ــني ع ــا« وب ــكو جوي ــال » فرانشيس ــبانية أمث ــة اإلس ــة الفني رواد الحرك

باملعارصيــن يف ذلــك الوقــت أمثــال » بابلــو بيكاســو« وكان ثاقــب الرؤيــة وإبــداء الــرأي 
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يف هــذه املقارنــة فيــا يحظــى تطــور الفــن اإلســباين الــذي يعــد عامــة يف تاريــخ الفــن 

العاملــي،  الفنــان حســنني يعــد رشيحــة الفنانــني الذيــن أســهموا بجديــة بالغــة يف الفــن 

ــا  ــة بتوليفاته ــت الزخرف ــانية، وكان ــعبية واإلنس ــذور الش ــى الج ــز ع ــذي ارتك ــرصي ال امل

جــزءاً أساســياً يف البنــاء التشــكيي ألعالــه الفنيــة .. وقــد عــرب عــن حيــاة النــاس بتنــوع 

ــة  ــمه بوكال ــود مرس ــاة، وكان لوج ــة والحي ــة بالطاق ــم الغني ــم وبيئته ــكالهم وأعاره أش

الغــوري تأثــراً مبــارشاً لكــون املــكان تحفــة معاريــة إســامية تتحــاور فيهــا املربيــات 

بزخارفهــا وبالضــوء الــذي يخــرق فتحاتهــا مــع حركــة الشــمس مــن الصبــاح إىل املســاء 

ليتحــول مرســمه إىل بيئــة تنبعــث منهــا طاقــة املــكان وطاقتــه الروحيــة .. ليعــزف عزفــاً 

تشــكيلياً متميــزاً تكمــن روحــه فيــه.



10

حسنني	..	أحد	فرسان	األصالة

منــذ عــام 1969، وعــى امتــداد عقــد الســبعينيات، شــهدت الحركــة الفنيــة تجمعــاً رائعــاً 

ــة  ــي الجالي ــة« بح ــافر خان ــي »رساي املس ــى التاريخ ــاً يف املبن ــر فنان ــة ع ــوايل أربع لح

بالقــرب مــن الجامــع األزهــر، تحــت إرشاف النحــات الكبــر عبــد القــادر رزق مديــر عــام 

الفنــون الجميلــة آنــذاك، وتــم ذلــك مببــادرة مــن وزيــر الثقافــة الرائــد د. ثــروت عكاشــة، 

الــذي كان يــرى يف الفــن عنــرصًا جوهريـًـا – وليــس ثانويـًـا كــا هــو اليــوم – للبنــاء والتقــدم، 

ضمــن منظومــة ثقافيــة متكاملــة، تتفاعــل مــع معطيــات الحضــارات املرصيــة املتعاقبــة، 

وتنتقــل بالفــن إىل الجاهــر أينــا وجــدت... 

أمــا الفنانــون يف هــذا القــرص البديــع مراســمهم ومنتدياتهــم املثمــرة حــول الفــن والفكــرة 

بــا رشوط أو قيــود، وتواصلــوا مــع املحيــط الشــعبي مــن أبنــاء حــي الجاليــة، واســتلهموا 

روح الــراث والتاريــخ بنزعــة مقبلــة عــى تأصيــل الهويــة املرصيــة يف الفــن.

كان »محمــد حســنني عــي« مــن أوائــل هــذه املجموعــة، إىل جانــب حامــد نــدا، وعبــد 

الوهــاب مــريس، ورمــزي مصطفــى، وصــربي منصــور، وأحمــد نبيــل، ومصطفــى الفقــي، 

وجــال محمــود، ومحمــد مصطفــى )النحــات( وعــديل رزق اللــه، ومحمــد قنديــل، وســمر 

ــني هــؤالء كان »حســنني«  ــب هــذه الســطور... ومــن ب ــاب، وكات ــادرس، وإســاعيل دي ت

ــة  ــح البيئ ــتلهاًما ملام ــم اس ــن أكره ــا، وم ــاج يوميً ــد واإلنت ــى التواج ــة ع ــر مواظب األك

الشــعبية والتاريخيــة املحيطــة باملبنــى، وهــو مــا ناحــظ أثــره واضًحــا يف أغلــب أعالــه.

مل يهتــم حســنني بتســجيل املامــح الخارجيــة لهــذه البيئــة، بــل كان تركيــزه عــى الــروح 

العميقــة التــي تســكنها، وتضفــي عليهــا هويــة الجاعــة املرصيــة، مبــا متثلــه مــن تاحــم 

وأصالــة، ومــا تعكســه مــن عبــق التاريــخ والحضــارة، حيــث نــرى يف لوحاتــه وجوًها ســاكنة 

تذكرنــا برســوم مخطوطــات الكتــب واألطبــاق الفخاريــة يف عصــور الفاطميــني واملاليــك، 

مختلطــة بوحــدات زخــارف والرفــات األرابيســكية، وحــى تصطــف املشــخصات منتصبــة 

يف حالــة ســكون كالعرائــس الخشــبية، وقــد رســمت بحــس فطــري وشــعبي يحطم النســب 

التريحيــة املعتــادة، مــا يذكرنــا بالعرائــس الحجريــة املتاصقــة أعــى جــدران املســاجد 

ــوَّرات مخروطــة،  ــات وُمك ــة املراصــة يف مصبَّع ــة، أو بقطــع الريع يف القاهــرة التاريخي

ــون  ــخوص بعي ــذه الش ــا ه ــا، وتواجهن ــن خاله ــرَّا م ــواء أن مي ــوء واله ــح للض ــام يتي بنظ

ــات يف الفــن القبطــي والفــن البيزنطــي، وتغلــب عــى اللوحــات  ــون األيقون واســعة كعي
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الزيتيــة درجــات اللــون البنــي الداكــن واأللــوان الرابيــة، مــا يحملنــا إىل عــامل مشــبع بعبــق 

ــرى مــن خالهــا  ــة تحمــل زخــم العصــور الســحيقة، ل ــا أمــام قطــع أثري ــخ، فكأنن التاري

أجــواء الحــارة والحيــاة الشــعبية عــرب قــرون مضــت ومل يعــد لهــا اآلن وجــود.

ومل يكــن دافــع حســنني يف األســاس هــو محــاكاة هــذا الواقــع مبامحــه الخارجيــة، بــل كان 

إىل جانــب رغبتــه يف تأكيــد مكامنــه الروحيــة – يبحــث يف كيفيــة تحريــر »الشــكل« مــن 

ــن  ــية )م ــا الهندس ــة كعنارصه ــات الطبيع ــق النظــر إىل مرئي ــن طري ــة، ع ــه الواقعي هيئت

خــط وكتلــة ومســاحة ومثلــث ومســتطيل ودائــرة... الــخ(، وإقامــة عاقــات إيقاعيــة تقــود 

املشــاهد إىل »حالــة تراثيــة« أكــر منهــا صــورة للواقــع.

ويتأكــد هــذا البحــث أكــر يف أعالــه باللــون األســود، بإيقاعات نغمية رشــيقة، قــد تذهب 

اللوحــة إىل ضفــاف الزخرفــة، فــكان يعمــل عــى تخفيــف ذلــك برســم األشــكال بالخطــوط 

املجــردة، كمطــرَّزات مــن الخيــوط الســوداء فــوق خلفيــة مــن درجــات األلــوان املموَّهــة 

ــق  ــا يشــبه الوثائ ــا إىل م ــا ينقلن ــا بفعــل الزمــن، وم ــت حوافُّه ــد تآكل ــدم، وق ــع الق بطاب

الراثيــة العتيقــة، ويجعــل مــن اللوحــة عمــاً عابــرًا للقــرون كرســوم املقابــر الفرعونيــة.

وقــد ناحــظ التقــارب األســلويب بينــه وبــني أعــال الفنانــني عمــر النجــدي وصالــح رضــا 

وعبــد الوهــاب مــريس وجــال محمــود فــرة الســتينيات، لكنــه تقــارٌب بــني رؤى جيــل من 

الفرســان، جمعــت بينهــم حاســة البحــث يف الجــذور الحضاريــة والهويــة املرصيــة، فكأمنــا 

يربــون مــن مــاء نهــر واحــد.. لكــن.. مــن قــال إننــا نــرب مــن نفــس النهــر مرتــني؟!

ويبقــى لحســنني متيــزه األســلويب يف رســوم اإلســكتش والعجــاالت الخطيــة واللونيــة 

ــر يف  ــد ال تتوف ــة ق ــوان ناصع ــة وأل ــزال وطزاج ــرأة واخت ــي ذات ج ــة، فه ــوان املائي باألل

أعالــه الزيتيــة، لكنــه أصبــح – بعــد ذلــك – مشــغوالً مبــا هــو أبعــد مــن اإلبهــار بعنــارص 

الطبيعــة املتغــرة واللــون الرصيــح والضــوء املشــع.. أصبــح مشــغوالً مبــا وراء ذلــك كلــه 

ــة تتاهــى مــع الزمــن. مــن رؤى أزلي

عز	الدين	نجيب
أكتوبر 2017
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الفنان	الرائد	محمد	حسنني 

يســعدين ويرفنــي أن أقــدم ملعــرض الفنــان املتميــز محمــد حســنني عــي ... بدايــة أود أن 

أشــر وأرصــد للتاريــخ أن محمــد حســنني عــى يعــد مــن أوائــل الفنانــني الذيــن صاحبــوا 

قــوات عســكرية للجيــش املــرصي ورســم ورصــد وعــرب عــن بعــض مامــح املعــارك التــي 

ــي  ــة الت ــى النظــم الرجعي ــه ع ــاء ثورت ــريب أثن ــد الع ــن ملســاعدة هــذا البل دارت يف اليم

كانــت تحكــم يف ذلــك الزمــان يف ســتينيات القــرن املــايض.

حســنني رســام يحــرف وميتلــك أدوات الرســم ولــه بــاع يف التحكــم يف خطوطــه ودرجــات 

الظــل والنــور... غــر أن هــذا الفنــان يحســب لــه  أنــه يف املقــام األول كان أحــد الفنانــني 

الذيــن عشــقوا الحيــاة الشــعبية املرصيــة واملامــح الراثيــة التــي تتمثــل يف مامــح الفتــاة 

ــن  ــزال عــدد مــن الفنانــني املعارصي ــة الشــهرة والتــي ال ي الشــعبية ذات العيــون املرصي

ينهــل منهــا ويتأثــر مبامحهــا.. وقــد شــارك يف هــذا النهــج فنانــني عــارصوه أمثــال الفنــان 

جــال محمــود والفنــان رفعــت أحمــد والفنــان ســيد عبــد الرســول وآخريــن... وقــد ظــل 

هــذا النهــج ميثــل التوجــه الرئيــي ألعــال محمــد حســنني عــي... وقــد ســعدت بزمالته يف 

معرضــني متجاوريــن يف قاعــة محبــي الفنــون الجميلــة – موقــع نقابــة الفنانني التشــكيليني 

اآلن. وكان معرضــه عــن اليمــن ومعــريض عــن النوبــة... أدعــوا األجيــال الجديــدة إىل تأمــل 

ــه يف  ــان ومثابرت ــا الفن ــي قدمه ــات الت ــد والتضحي ــم الجه ــل ك ــان لتمث أعــال هــذا الفن

مصاحبــة قــوات الجيــش وهــي تتحــرك خــارج الحــدود تحيــة إىل هــذا الفنــان الرائــد.

فرغيل	عبد	الحفيظ
2017			
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فنانــون	منســيون	..	»محمــد	حســنني	عــى«	..	اتســاع		الرؤيــة	والوحــدة	ىف	التنوع	التشــكييل	

عــى قــدر ماوعيــت.. تابعــت مــن قبــل بعــض أعــال الفنــان محمد حســنني عــي »1922-

1986«.. واملعــروف لــدى النقــاد مــن أســاتذتنا والزمــاء مــن كبــار  الفنانــني »بحســنني« 

..وبالعــودة إىل التاريــخ نجــد عــرات مــن الفنانــني ىف مختلــف جوانــب اإلبــداع التشــكيي 

نزلــت ســتائر النســيان عــى عاملهــم.. رغــم القــدرات التعبريــة واملوهبــة وماتركــوا مــن 

أعــال ..متثــل تراكــاً ملراحــل فنيــة ودنيــا تعبريــة رفيعــة ويرجــع الــر ىف هــذا التعتيــم 

إىل قصــور دور اإلعــام  والــذى يصبــح مــن مســؤلياته ..تجديــد ذاكــرة مــرص التشــكيلية 

بإلقــاء الضــوء عــى أبنــاء الوطــن مــن الرمــوز مــن فنانينــا بعيــداً عــن تثبيــت »الــكادر« أو 

الصــورة عــى أشــخاص دون أشــخاص وهنــا يختــل امليــزان ويبــدو املشــهد ناقصــاً ..ولــوال 

اإلبــن البار»حســنني« لفناننــا »محمــد حســنني عــي« واملحافــظ عــى تــراث والــده مــع 

ســعيه لعــرض بعــض أعالــه  ..  ألصبــح ىف طــي النســيان وهــو  صاحــب األعــال الغزيــرة 

املتنوعــة بتنــوع اآلداء والبحــث ىف الخامــة وثــراء هــذا العــامل الجيــاش الــذي يعلــن عــن 

صــور برصيــة متثــل التعــدد ىف الوحــدة ..والتنــوع مــع الــراء ..والعجيــب أن فناننــا تــرك 

ــال  ــع األع ــر هــذا م ــاء التعب ــروح املرصية..وصف ــى 500 لوحــة تعكــس لل ــو ع ــا يرب م

التــي متثــل عمــق انطباعاتــه التشــكيلية خــارج مــرص  ..وهــى أعمــال تجمــع بــني تجــارب 

عديــدة  بألــوان الزيــت واأللــوان املائيــة والباســتيل مــع دراســات بالحــرب األســود وأعــال 

أخــرى تنتمــى لفــن الجرافيــك أو الطبعــة الفنيــة.

اللحظة	وسحر	التعبري	

ــاً  ىف  ــاً ومتفوق ــا كان متوثب ــدر م ــرك بق ــدر مات ــي ..بق ــاج الفن ــب اإلنت وحســنني كان دائ

الدراســة األكادمييــة ..فقــد تخــرج مــن كليــة الفنــون التطبيقيــة عــام 1946 بامتيــاز والتحق 

بعــد ذلــك  باملعهــد العــايل للربيــة الفنيــة وتخــرج أيضــاً بامتيــاز ومل يقتــرص عــى هــذا 

بــل درس التصويــر والنحــت بالقســم الحــر بالفنــون الجميلــة وحصــل عــى منحــة تفــرغ 

مرســم األقــرص »1950-1952« .. ومــع كل هــذا كان متحــرراً ىف ملســته لــه لغتــه التعبريــة 

التــى متتــد بصــور الحيــاة.. مــع شــخوص وليــدة الربــة املرصيــة ذات إيقــاع وقــوام خــاص 

ــون متســعة ومامــح  ــة وســحر اللحظــة .. تحمــل وجوهــاً بعي ــني التعبري ــا ب ..مــزج فيه

مرصيــة رغــم التلخيــص.. فيهــا دقــة ورقــة تتطلــع إلينــا مثلــا نتطلــع إليهــا تحمــل ســات 

الطيبــة والــرباءة  ..وبــني البهجــة اللونيــة مــن األلــوان الخافتــة والجهــرة إىل رصانــة لونــني 
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ــال  ــر ك ــنني بتعب ــد حس ــة عن ــات .. واللوح ــن البني ــة م ــد مبجموع ــون واح ــاً أو ل مع

املــاخ لهــا دفــئ مــرص وعبــق مــاىض حضارتهــا ..مل يتجــه إىل الزخــرف يداعــب بــه فرحــة 

تســمعها بعينيــك ..أبــداً ..إنــه يحــوم بألوانــه البنيــة واملشــتقة مــن البنــى املحــروق ..وهــو 

اليخدعــك ..وإمنــا يفتــح لــك طاقــة الزمــان لتتجــرد فيــه مــن اللحظــة التــى تقــف فيهــا 

عنــد أعالــه الفنيــة لتصبــح واحــداً مــن شــخوصه ..واللوحــة عنــده تــراك قبــل أن تراهــا 

»..واأللــوان البنيــة ىف بعــض أعــال حســنني فيهــا مــن طمــي النيــل »حــايب« باعــث الخــر 

.. مــن تلــك الــروح التــي تتنفــس ىف فضاءاتــه التصويريــة .

لغة	اللون	والخط	

ومــن البنيــات إىل اللــون األســود ىف معالجاتــه الجرافيكيــة ورســومه مــن »االسكتشــات« 

ــة بالحركــة  إىل اإليقــاع الســاكن ..كــا  ــة غني ــا حســنني إىل حــاالت درامي الريعــة ينقلن

ىف رســومه للجمــوع مــن البــر يجلســون ىف توحــد: الخطــوط تنســاب ىف غنائيــة أفقيــاً 

ورأســياً وىف كل اتجــاه كــا ىف لوحتــه التــى تضــم ســيدة وثاثــة رجــال يجلســون وينســاب 

بينهــا تيــار املشــاعر ..تاكيــداً عــى التواصــل اإلنســاين وتتاكــد حيويــة اللحظــة مــن خــال 

تلــك الظــال الكثيفــة ىف إيقــاع يجــايف  الصمــت والســكون بتنــوع الحركــة ..كل شــخصية 

ــون ىف  ــا الشــكل والل ــزل فيه ــى يخت ــع لوحــة » فاحــات« والت ــذا م ــاة ..كل ه روح وحي

مجــرد مســاحات  .. أربــع ريفيــات واقفــات  بوجــوه بيضــاء  بــا تفاصيــل  وتنســاب حركــة 

اللــون مــن األســود إىل الرمــادي املشــوب باألصفــر    .

ــة  ــة »عازف ــا ىف لوح ــة ك ــة حواري ــود ىف ثنائي ــض واألس ــارى األبي ــك يتب ــن الجرافي وىف ف

ــي  ــاحات الت ــوط واملس ــني الخط ــق ماب ــي الدقي ــوازن النغم ــذا الت ــال ه ــن خ ــاى« م الن

ــى  ــعبية ع ــارص  الش ــوش والعن ــك النق ــع تل ــة م ــح مرصي ــناء مبام ــة  حس ــد عازف تجس

ــة الرعــاة  ــة الشــعبية.. آل ــك اآلل ــاى تل ــا والن ــط بينه ــر مــن اللوحــة ىف رب ــب األي الجان

ــن   ــدة م ــدة واح ــاة .. ىف وح ــجن ىف الحي ــة والش ــث البهج ــى تب ــة الت ــيطة الصداح البس

ــورة . ــوت والص ــرص ..الص ــمع والب الس
والشــك أن أعــال الفنــان حســنني امللونــة تكمــل عاملــه املمتــد بــا انتهــاء والــذي 
ــر.. ــب اآلخ ــكون ىف الجان ــغ  والس ــت البلي ــب والصم ــب ىف جان ــة والتوث ــض بالحرك يفي
ــات  ــة« ىف غنائي ــة « و»الواقف ــع الشــمعدان.. و »املضجع ــاث« م ــا ىف »الراقصــات الث ك
لونيــة ..وســطوح واجهــات  البيــوت ذات املامــس الخشــنة والحــس الحــويش مــن األســود 

ــس . ــر الناع ــم  واألصف الفاح
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صالح	بيصار	
2017

وقــد كان لســفر الفنــان إىل اليمــن  ملــدة  عــام »1963-1964« والتعايــش مــع املجتمــع 

هنــاك ماجعلــه يعكــس صــور الحيــاة بإحساســه التعبــري مصــوراً النــاس خاصــة النســاء 

حامــات األوعيــة واألواىن وقــد أعــاد اليهــن حيــاة جديــدة بتعبريتــه .. و مواقــف وأحداث 

تاريخيــة أضافــت بعــداً آخــر ىف أعالــه هنــاك  ..وقــد تألقــت تكويناتــه بحريــة مــن إيقــاع 

إىل إيقــاع عكســت لــروح آخــرى مــن البســاطة والرصانــة اللونيــة  والجــال .

لكــن تظــل أعــال حســنني فيــا يتعلــق بالقاهــرة الفاطميــة حالــة خاصــة ارتبطــت بــه 

ــاب  ــرك »صاحــب الكت ــى أن املفكــر الفرنــي جــاك ب ــا حت ــه عــى تنوعه ــزت أعال ومي

ــا  ــل م ــس أجم ــة ..ولي ــان الجالي ــه فن ــق علي ــخ ومســتقبل »أطل ــرب تاري الشــهر« الع

قالــه :« بالتجــوال ىف الحــي القديــم  للقاهــرة الفاطميــة حيــث أزقــة ســور القاهــرة وبابيــه 

ــة  ــا إال أن الحداث ــط بن ــرة تحي ــات أساســية كث ــرص« وعام ــاب الن ــوح « و »ب ــاب الفت »ب

اجتاحــت القصــور .. فتحــت مــدارس ومكاتــب  لتشــييد املبــاىن البيضــاء التــى بــرزت مــن 

خــال املــاىض القديــم ..أصبــح الفنــان خــر شــاهد لقاهــرة املعــز وانتبــه للحيــاة ىف الثبــات 

ــوا كاهــم رغــم  ــن مازال ــد األمل والبســمة إىل أهــل الحــي الذي والتغــر واســتطاع أن يعي

ــا إىل  ــه يأخذن ــو ىف فن ــخ .. وه ــد التاري ــواهد ووج ــث الش ــنني بح ــر كل ىشء .. حس تغي

قلــب الجالــة التــي أصبحــت مألوفــة ..وللمجــد الــذى أصبــح وعــداً لألوقــات الجديــدة.

تحية إىل الفنان »محمد حســنني عي« .. بعمق التنوع والراء ىف  اللوحة بتجلياتها العديدة
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ــك  ــرة وخاصــة تل ــة يف الذاك ــزال حي ــال حســنني ال ت ــات يف أع ــة الصدم إن شــدة وكثاف

االنطباعــات الدافئــة التــي أحرضهــا معــه مــن اليمــن والتــي تشــيد إىل فــن الرســم فيــه. 

هــذا التحكــم الــذي ميثــل اإلطــار لــكل تغيــر واع أو حريــص عــن النفــس أو الــروح، أعطى 

الفنــان حســنني القــدرة عــى التحليــل يف أجــواء جديــدة مل يكــن يســتطيع الوصــول إليهــا 

بدونــه. يف الوهلــة األوىل للنظــرة يف أعالــه تســاءلنا عــن القيمــة الفريــدة التــي توقعناهــا 

منــه، ولكــن برعــة بعــد ذلــك شــهدنا محاولتــه األوىل لرســم االســكتش والتــي كشــفت 

عــن طاقــة هائلــة يف تشــخيص صدماتــه الفنيــة. ومــع هــذا فقــد تحولــت أشــكاله أخــراً إىل 

اعــراض األشــكال اإلنســانية يف الجــو املحيــط بهــا.

ــد مــن أن يصــل إىل عمــل ذي  ــان حســنني الب ــل الفن ــل هــذه املواهــب مث ــه مث ــان ل فن

ــة. ــه الفني مغــزى مــن خــال أعال

إن البنــاء التصحيحــي هــو املبــدأ العنــرصي املشــكل لفنــه فقــد كانــت ألوانــه يف البدايــة 

زاهيــة وشــفافة تعكــس األلــوان الصافيــة والنقيــة للطبيعــة يف مــرص وهــى الحقيقــة التــي 

تؤكــد عــى وضــوح الرؤيــا لهــذا الفنــان.

حسني	بيكار	
جريدة	األخبار

1969/10/10
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عــاد مــن رحلتــه يف أوروبــا يف نهايــة الصيــف املــايض ليعــرض أعــاالً جديــدة يف معــرض 
بــاب اللــوق بالقاهــرة.. وطالــع املشــاهد بنفــس املامــح البريــة التــي ارتبــط بهــا منــذ 
ــة عــام 1946 وباســتمرار تأمــل أعــال حســنني ومناقشــة فكــره  أنهــى دراســته األكادميي
ــل  ــز ميث ــد أن كان الحي ــه خــال األداء... فبع ــذي يطــرأ عــى لوحات الحظــت التداخــل ال
يف لوحاتــه مرحــاً لحركــة اإلنســان... إذ يب أشــهد عمليــة إحالــة تنمــو ببــطء واســتطراد 
فتوحــد بــني الحيــز وشــاغله... وإذا بالفرشــاة تنتقــل بــني الســطوح والحجــوم والواجهــات 
ــن  ــال الذي ــز إىل األبط ــن الحي ــره م ــنني« وفك ــف »حس ــال عواط ــس انتق ــاق نف واألع

ــخ املــكان .. يطبعــون بطابعهــم تاري

وكان تتبــع »حســنني« وهــو يبحــث عــن الحلــول التــي تشــخص مــا هــو هنــديس وتعطــى 
التقاســيم العضويــة لألشــكال الهندســية مهمــة تتطلــب كثــراً مــن الرويــة واملثابــرة. ورغــم 
عــدم جــدوى األســئلة املنطقيــة مــع مــن يفكــرون بوســائل الخطــوط واأللــوان... إال إننــي 
ســألت »حســنني« أن كانــت شــخوصه قــد طبعــت الطــرز بخواصهــا أم أنهــا طبعتــه املــكان 
ــا  ــأ به ــي عب ــح الت ــه يكشــف عــن املام ــي أن ــه فأجابن ــا يف لوحات ــي تطالعن ــا الت مبامحه
ــه  ــة خــال الخمســة عــر ســنة األخــرة... وأن ــة العربي ــه خــال أســفاره للمنطق وجدان
ــر  ــفت أن الب ــا اكتش ــك... ومل ــي إذ أردت ذل ــوع بنف ــع واملطب ــف الطاب ــى أن اكتش ع
ــا يف العــزاء وكأنهــم فريســة لعــدوان الطبيعــة واملعتــدون... فقــد صارحنــي  يبــدون دامئً
بــأن الخلــق الذيــن يتعاطــف معهــم مل تحمهــم الســقوف وال الحصــون وال املــدن املشــيدة 
عــى مــر القــرون... ومل يوفــر لهــم املجتمــع الــدويل العــدل وال األمــان يف يــوم مــن األيــام...
ــدق  ــع ص ــار أن يتب ــول. ويخت ــم املجه ــان يقتح ــد كأي فن ــنني« ألن النق ــلم »حس وال يس
ــا  ــرًا م ــات... وكث ــف االتجاه ــن مختل ــادات م ــه االنتق ــت إىل ألوان ــد وجه ــه... فق غريزت

ــة. ــذف واإلضاف ــغ والح ــن التفري ــت م ــري يف النح ــا يج ــع م ــا تتب ــوره بأنه ــت ص وصف
وأنــا أختلــف معــه بســبب منطيــة اإلنســان إذ ال يتعــرف املشــاهد يف صــوره أن كان 
يشــاهد إنســان مرحلــة الرعــي أم الزراعــة أم الصناعــة... ولكنــه يجابــه النقــد بــروح ابــن 
البلــد التــي مل تفقــد فطرتهــا وطربــه فيعلــن أنــه لــن ينتقــل إىل مرحلــة لونيــة الحقــة قبــل 
ــريض  ــع الجــذور واألصــول يك ي ــع أســلوب مقتل ــري، يتب ــة ســابقة... ول أن يســتوفر مرحل
ــن يفــرض عــى أمناطــه أدوات وآالت  ــه ل ــي أن ــرة... كــا صارحن ــزوات أو )موضــة{ عاب ن
ــة املصــر العــام... ــة البســيطة... أو محن ــرات الروابــط األرسي تفقــده التعاطــف مــع توت

ــردد... وأىن ألرجــوا أن يســتيقظ  ــا ت ــرق والغــرب ب ــه يف ال ــق صيحت إن »حســنني« يطل
نقادنــا عــى صيحتــه... إذ مــا أحوجنــا إىل فــن يعيــد النظــر يف مشــاعرنا... وفنــان يطلــق 

ــا. ــدة تطابــق مــا تضمــر أعاقن مصي

أمني	ريان
1971
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هذا	الفنان

إن حســنني عــي واحــد مــن الفنانــني القادريــن الــذي يعــرف قيمــة اســتيعاب مــا قدمــه 

الســابقون. هــو يكشــف عــن عنــارص جديــدة يشــق بهــا مســاره يف مجــال التطــور الفنــي. 

ولذلــك فنحــن نلمــس آثــار الرســومات القدميــة وطعــم املقابــر الفرعونيــة يف أعالــه، ومن 

ــئ بالرضــوض  ــى فــوق أســطح اللوحــة حــني متتل ــذي يبن ــا هــذا األســاس الراســخ ال بينه

ــة  ــك املعــامل يف إطــار واحــد هــي العاق ــة الرصيحــة. ولكــن تل ــة والكســور الخطي اللوني

باملــايض والــراث، أنهــا عنــارص يف إطــار تكويــن هنــديس حديــث، ميتــد مــن خــال البنــاء 

الحضــاري ملــرص املعــارصة.

إن حســنني يقــدم لنــا يف أعالــه نظــم العصــور املاضيــة البعيــدة، فهــي أيًضــا تلــك األزليــة 

التــي مــا زالــت كائنــة يف وجــوه املرصيــني الحاليــني. ولقــد اســتطاع هــذا الفنــان أن يبلــغ 

ــة  ــوث التحليلي ــث والبح ــن األورويب الحدي ــته للف ــق دراس ــن طري ــه ع ــغ إلي ــا بل إىل م

لســيزان الهنــديس العميــق الهــادي متاثــاً لتلــك الفــرة التــي تلــت التكعيبيــة.

وحســنني يتفــادى الصــدف، وهــو يحــرم اللوحــات الكاملــة بصــورة فنيــة نهائيــة ونحــن 

ــع  ــة ذات الطاب ــه، ورســومه األمامي ــة، خلفيات ــن خــال مســاحاته الهادئ ــك م ناحــظ ذل

ــة. ــوازن للغاي ــن املت ــا يف خطوطــه ذات التكوي األفقــي وأيًض

ســوف يبقــى محمــد حســنني عــي يف ذكرانــا كمثــل للفــن املــرصي املعــارص هــذا الــذي 

ــدوء  ــي اله ــة أال وه ــور الفرعوني ــة للعص ــات األبدي ــك الس ــا تل ــظ لن ــتطاع أن يحف اس

ــمس.  ــام والش والس

ستيفان	ستانش
ناقد فني

من مقال نر عن الفنان يف مجلة بوريا

بتاريخ 1973/10/25
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محمــد حســنني عــي أصبــح فنانــاً ماهــراً نتيجــة لكــرة مرانــه التــي جعلتــه جاهــزاً كذلــك 

فــإن نشــاطه أتــاح إليــه فرصــة الســفر إىل اليمــن. 

حيــث ســجل عــدة مواقــف كانت قد أثــارت فضوله عنها أحــداث تاريخية وشــخصية وذلك 

عــى لوحــات تشــهد عــى قدرتــه عــى الســيطرة والحصــول عى مــا يريــده يف مجــال الفن.

كذلــك قــام برحــات إىل الــرق العــريب بحيــث أن لوحاتــه قــد قيــدت وحفظــت باســم 

ــة العــرب«. ــة« و »بيئ »طبائــع« و »بــدو الصحــراء« و »الخطــوط الجوهري

وعندمــا اســتقر الفنــان بالقاهــرة حــاول جاهــداً توســيع تجربتــه الفنيــة مســتخدماً ألوانــاً 

ــاة ألعــال  ــه فقــط ال غــر يف إعطــاء حي ــي لرغبت ــع تجريب ــات ذات طاب ومبتكــراً لتكوين

ترجــم روح هــذا املجتمــع والتــي تســتلهم مــن التقاليــد، كل ذلــك مبتابعــة تجــارب فنيــة 

حديثــة ذات اتجــاه للعصــور الواضحــة.

لقــد تخصــص محمــد حســنني عــي يف مــرص القدميــة ويف تقاليــد أرضــه »مســقط رأســه« 

ولقــد طبــق برســوخ كشــفه إلرساد حــي مــن أحيــاء القاهــرة –  »كذلــك اســتطاع خلــق 

ــح معرضــه  ــرك افتت ــم – جــاك ب ــروح وجــال هــذا الحــي القدي ــن ال ــال تنبعــث م أع

قــال عنــه أنــه كان رســاماً لحــي »الجاليــة« وفنــه يقودنــا إىل قلــب نفــس الجالــة التــي 

أصبحــت مألوفــة والفخــر الــذي أصبــح مألوفــاً ووعــداً لألوقــات الجديــدة.

ــق  ــاة املحيطــة محــاوالً تحقي ــه دامئــا إىل مناظــر الحي كــا أن محمــد حســنني عــي ينتب

ــة  ــن نزع ــه ضم ــه يف لوحات ــاظ بطابع ــى الحف ــاد ع ــع االجته ــه م ــة يف فن ــروح القومي ال

الفنانــني املرصيــني املعارصيــن كذلــك فهــو ال يحتــاج إىل حاســة ألنــه شــاعر بقــدر كاف 

ــه  ــة التــي ولدهــا بداخلــه مســقط رأســه ونزعــة املــدارس املعــارصة، صوت بالقيمــة الفني

يســكن دامئــاً بســخاء مفتــوح مــيء بالوعــود.

بدر	الدين	أبو	غازي
ناقد فني

وزير الثقافة سابًقا  1980
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أن تتــوه يف عبــق مجــرد الزمــان وســاحة املــكان الرقــي فأنت يف عامل »حســنني« املســحور 

امللــون بعبــق التاريــخ .. عيــون واســعة تتســع كلــا تأملتهــا. هــي تــراك وأنــت تشــهدها. 

كعيــون بيزنطيــة تطــل عليــك مــن ســالف األوان أنــوف مســحوبة كالخــط الرفيــع الــذي 

يحــدد ســيمرية الوجــه رؤوس أكــرب مــن أجســادها أو تــكاد أن تكــون كذلــك .. نــاس مــن 

ألــوان وبــر تتطلــع بــكل حواســها إىل شــعورك وأنــت تراهــا.

اللوحة عند »حسنني« تراك قبل أن تراها.

اللوحة عند »حسنني« لها دفء مرص وعبق مايض حضارتها.

مل يتجه »حسنني« إىل الزخرف يداعب به فرحة تسمعها بعينك.

أبًدا .... أنه يحوم بألوانه »البنية« واملشتقة من البني املحروق.

‘ن »حســنني« هــذا ال يخدعــك وإمنــا يفتــح لــك طاقــة الزمــان لتتجــرد فيــه مــن اللحظــة 

التــي تقــف فيهــا عنــد أعالــه الفنيــة. لتصبــح واحــًدا مــن شــخوصه مــا تلبــث أن تصبــح 

ضيفــاً يحملــه فنــه ليدخــل بــك دون أن تــدري إىل إطــار دنيــا لوحــات فنــه .

كامل	املالخ
 1980
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ميثــل محمــد حســنني عــي صــورة حيــة لضمــر الفنــان الشــعبي. فهــو نقــى فطــري مثــل 

ــة  ــخصية الدارج ــح الش ــه مام ــني جوانح ــل ب ــا يحم ــل في ــص يحم ــو مخل ــاح، وه الف

ــة  ــه لهج ــش مســتلها يف فن ــان يعي ــو فن ــة. وه ــى الصوفي ــا حت ــوص فيه ــة«، ويغ »البلدي

التعبــر املرصيــة ذات النكهــة الحســية، واملثاليــة يف آن واحــد. بــل أنــه ال يتــورع غالبــا – يف 

رســومه – عــن الســخرية املريــرة بأولئــك النــاس الذيــن أحبهــم حبــاً عاصفــاً حتــى ليخيــل لنا 

يف لحظــة محســوبة أن عشــقه لهــم مل يكــن إال اختيــاراً خالصــاً. فرمبــا كان ذلــك ألنــه يحيــا 

عــى مجمــوع العوامــل الدفينــة التــي تحفــظ – بصابــة وقــوة – مكونــات ابــن البلــد، حــني 

يعتمــد يف تفجــر طاقاتــه األصيلــة عــى املثــر الخارجــي، بينــا يجــد مــاذه وخاصــه حــني 

يســتخدم تحدياتــه الوراثيــة الدفينــة يف تربيــر العــامل الــذي يعــرب عنــه.

وال يكشــف لنــا حســنني جديــداً إال يف مقــدار مــا يجســد لنــا مــن األحــزان، وثقــل القلــب 

فهــو ال يســتطيع أن يقامــر مبشــاعر أولئــك الذيــن يعيــش بينهــم، مــن أجــل أن يتاجــر يف 

ــة مــن خــال أحزانهــم  ــا نلمــس قيمهــم الحقيقي ــل هــو أمــني عــى أن يجعلن األســواق، ب

الفياضــة. بــل مثــة مــا يدفعنــا عــى االعتقــاد بأنــه يتظاهــر معهــم ضــد الفقــر وضــد ظــام 

الحــوارى الضيقــة، ورمبــا أيضــا ضــد االستســام امللــح عــى طــول الخــط.. ومــن أســف أن 

املقــام ال يتســع لنــا حتــى نســوق أعــال محمــد حســنني عــى مــن وجهــة تقنيــة بحتــة، إال 

أنــه يكفــى القــول بــأن هــذا الفنــان ال يقــدم لنــا هنــا صمتـًـا مطبًقــا، أو رصاًخــا محيطـًـا، أنــه 

يقــدم لنــا أشــخاًصا هــم حميمــون إليــه، رمبــا كانــوا هــم أصدقــاءه الحقيقيــني، حــني نــراه 

يســلط فوقهــم األضــواء ويشــدهم فــوق أســطح اللوحــات حتــى يجســد لنــا »التهمــة«.

أحمد	فؤاد	سليم
                1984
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ــدرة  ــزوا بالق ــن متي ــني الذي ــني املرصي ــد الفنان ــى أح ــنني ع ــد حس ــان محم ــد الفن يع

بشــكل  ترتبــط  جديــدة  خطــوط  اكتشــاف  ومحاولــة  والتجريــب  البحــث  عــى 

ضمنــي باملوروثــات الثقافيــة والشــعبية. تطــور مــن مرحلــة إىل مرحلــة كطائــر طليــق 

التصويــر،  النحــت،  ميــارس  الفنــي  اإلنتــاج  متنــوع  واإلبــداع  للتجديــد  يســعى 

التعبريــة  مرحلتــه  يف  وباحــث  كمعلــم  رســالته  يــؤدى  أن  يف  نجــح  والرســم، 

التشــخيصية أظهــر األشــخاص كأجســام جنينيــة تشــعر بنبــض الــدفء فيهــا، تتحــاور، 

تتجــاذب، تتنافــر، تصنــع فيــا بينهــا درامــا إنســانية عميقــة تحمــل يف طياتهــا موســيقى 

ــبه إىل  ــي تش ــد الت ــا للتجري ــأ فيه ــي لج ــرة الت ــه األخ ــم يف مرحلت ــون ث ــه الل خافت

ــية  ــوم الهندس ــامية والرس ــارف اإلس ــود يف الزخ ــق املوج ــد والتواف ــد الردي ــد بعي ح

ــة به. والعضوي

ويعــد تكريــم محمــد حســنني عــي يف ذكــراه أحــد املحــاور التــي نهتــم بهــا 

كمركــز ثقــايف قومــي وجامعــة مفتوحــة للجاهــر لهــا دور تعليمــي ثقــايف.

وكــا نهتــم بتشــجيع الشــباب املبــدع ال ننــى تكريــم روادنــا املخلصــني لفنهــم لذلــك فإنه 

يســعدنا املشــاركة يف تكريــم فنــان تشــكيي راحــل هــو الفنــان محمــد حســنني عــي.

د.	طارق	عيل	حسن	
رئيس هيئة املركز الثقايف القومي

1990
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حسنني	والخطوة	الجديدة	

قــدم الفنــان محمــد حســنني عــى نفســه يف بدايــات الســتينات مــن خــال لوحاتــه 

ــع يف  ــة الطاب ــات فوتوغرافي املرســومة بتهشــرات مراكمــة متتابعــة، فجســد تكوين

تفاصيلهــا وىف تراكيبهــا، وىف الظــال الســاقط عــى الســطوح وفقــاً للقاعــدة الضوئيــة 

الفوتوغرافيــة. فأضفــت الخطــوط القصــرة املتتابعــة املرســومة بأقــام اللبــاد الجــاف 

ــا  ــة، ففيه ــك املرحل ــه يف تل ــاً ألعال ــاً خاص ــميكة، مذاق ــت الس ــام الجرافي أو بأق

تخــى عــن خطــوط التحديــد واســتبدل بهــا موجــات الخطــوط املتتابعــة تعــرب عــن 

الهينــات وجزئياتهــا وتقســم املســاحات الكــربى إىل مناطــق إيقاعيــة، وحــدت بــني 

عنارصهــا تنظيــات الخطــوط واتجاهاتهــا التــي تتبــع النمــو التريحــي لألجســام 

عــى اختــاف كنههــا.

انحــرصت موضوعــات التعبــر عنــد حســنني يف تلــك الفرة عى مشــاهد متثــل الجنود 

املرصيــني باليمــن، بطبيعتهــا الصخريــة وتضاريســها املتميــزة، وكان املوضــوع الثــاين 

الــذي عالجــه هــو موضــوع الســد العــايل يف مراحــل إنجــازه، حيــث طاوعــه أســلوب 

الرســم يف التعبــر عــن إيقــاع البنــاء الشــامخ حيــث عــرب عــن الهيئــات اإلنشــائية يف 

حضــن البيئــة الصخريــة يف توافــق مــع موجــات امليــاه الهــادرة، واملركبــات العماقــة 

التــي اســتخدمت يف البنــاء.

وىف تلــك الفــرة قــام حســنني بعمــل رســوم تخطيطيــة ملواطنــني مينيــني يف أوضــاع 

تقليديــة بأجســادهم النحيلــة ومامحهــم القاســية، ومابســهم الواســعة وعاماتهــم 

الضخمــة وأحزمتهــم العريضــة، إىل جانــب رســوم أخــرى للتفاصيــل الرائعــة للعــارة 

التقليديــة يف اليمــن.

وىف عــام 1974 أقــام حســنني معرًضــا هاًمــا ميثــل تحــوالً يف أعالــه باملركــز الثقــايف 

ــة تعــج بشــخوص ذات  التشــييك بالقاهــرة. ضــم مجموعــات مــن اللوحــات الزيتي

نســب »جنينيــة« ذات أجســاد شــاحبة ورؤوس حليقــة تنــوء بضخامتهــا األجســام.

وهــم أحيانًــا هامئــون، وأحيانــا نائحــون، وأحيانًــا يطربــون لزمــار أو لطبــال أو 

ــق أواين  ــراغ الضي ــاركهم الف ــة يش ــاه عام ــة مي ــول حنفي ــون ح ــق. أو مجتمع ملصف

وجــرار حملــت عنــى الــرؤوس واألكتــاف والســواعد. تتشــابه تلــك الشــخوص بصــورة 
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منطيــة بأعينهــا الشــاخصة الهامئــة وأغوفهــا املســندقة. وأطرافهــا النحيلــة وأرجلهــا 

ذات الزوايــا القامئــة. وىف املحيــط الجغــرايف الــذي يضمهــا، فهــي متكتلــة مبهمــة يف 

ــة، ســاذجة ســاخرة. تاصقهــا، دراميــة حزين

وقــد عامــل حســنني خلفيــات لوحاتــه تلــك معاملــة تكميلية ســواء برضبــات تأثرات 

الطابــع أو بتقســيات تشــكل إطــارات تحــدد العنــارص أو بتفاصيل معاريــة مبهمة 

اســتعان بهــا لتكامــل بنــاء لوحاتــه وإلحــكام تكويناتها.

يف هــذه األعــال تبلــورت تخطيطــات حســنني وترجمتهــا إىل راقــات شــفافة 

ــات  ــوين والرمادي ــر والزيت ــي والطــويب واألصف ــة – درجــات البن ــوان األرضي مــن األل

ــع  ــى رف ــة ع ــتعرضة زاحف ــخوص مس ــى الش ــحب ع ــات وتنس ــك الراق ــم تل تراك

ــا يعتمــد عــي  ــة، بين ــة اللوني ــا مــن الوجه ــة لتحقــق نســيًجا مندمًج مــن األرضي

الدرجــات الظليــة للــون يف تحديــد مراكــز االنتبــاه يف اللوحــة ويف متييــز األماميــات 

ــة تخــي حســنني متامــا عــن  ــن. وىف هــذه املرحل ــة يف التكوي ــارص الثانوي عــى العن

االرتباطــات بالصيغــة للتكوينــات ونــزح إيل مدخــل جديــد عليــه. ثنــايئ األبعــاد يف 

ــا رصــد  ــي وبين ــة للعمــل الفن ــا عــى املســاحة لكلي ــارص وىف توزيعه صياغــة العن

بعــض رواســب البعــد الثالــث يف أعــال اقــل توفيقــا مــن تلــك التــي تحــرر فيهــا 

املنظــور البــرصى وتعكــس هــذه األعــال بصفــة عامــة إحساًســا مقبًضــا مــرده إيل 

صيغــة الحيــز الــذي تنحــر فيــه الشــخوص حتــى تاصــق اإلطــار. وضمــور األجســام 

واألطــراف، وضخامــة الــرؤوس وبــادة ســحناتها. ولكنهــا مــن الوجهــة الفنيــة، بدايــة 

حقيقيــة لبنــاء الشــخصية الفنيــة للفنــان محمــد حســنني عــى بنــاء متميــز محصــل 

ــة. ــه الســابقة، كنحــات، وكرســام وصاحــب خــربة تأملي ال ملجمــل خربات

ــني  ــن الفنان ــد م ــك حســنني بعدي ــني احت ــات مراســم الفنان ــوري حي ــة الغ ويف وكال

ــار والخلطــات  ــة واألحب ــة امللون ــن باألترب ــة كالتلوي ــداول معهــم الخــربات التقني وت

الشــمعية املخلوطــة مــع ذرات الربونــز واألملونيــوم، وأنــواع املخففــات والورانيــش 

واأللــوان املذابــة يف الكحــول، كــا أجــرى تجــارب عــى إكســاب الــورق تأثرا ملمســيا 

ــه اللوحــة  ــب« يف متوي ــة »املونوتي ــة األحادي ــل الطباع ــا باســتخدام بعــض حي قدمي

ــع  ــم يتاب ــول إىل ورق الرســم ث ــة مــن عــى ســطح مصق ــة مبصوم مبســاحات ملون
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ــة أصبحــت  ــك املعامــات التقني ــة. ونتيجــة لتل ــه النهائي ــا لصياغت ــا وأقلمته تهذيبه

ــى  ــة ع ــة وملصوق ــا مقطوع ــال حســنني تشــبه »االستنســل« كأنه ــارص يف أع العن

ــي  ــة الت ــات العمودي ــأ إىل التكوين ــا لج ــوان ك ــن األل ــوه بدرجــات م الســطح املم

تنســق عنارصهــا رأســية وأفقيــة واختفــت الخطــوط املائلــة العنيفــة التــي ميــزت 

ــت  ــحة طغ ــريف ومس ــع زخ ــرة ذات طاب ــه األخ ــاءت أعال ــابقة، فج ــه الس لوحات

ــر  ــارت أك ــا ص ــد أن تكويناته ــة. بي ــة التعبري ــى الحراس ــة ع ــة التقني ــا الحرفي فيه

تحكــًا ووضوًحــا وتجلــت فيهــا مقدرتــه عــى تــداول العاقــة التبادليــة بــني األبيــض 

واألســود يف أحــكام تصميمــي.

ــات إىل  ــة والخام ــة الصياغ ــة يف تقني ــات التجريبي ــك التقلب ــن تل ــنني م ــل حس انتق

اســتخدام الشاشــة الحريريــة كوســيط ناقل لألشــكال، فيطبــع عدد من املستنســخات 

ثــم يتنــاول كل منهــا بالتلويــن اليــدوي وبإضفــاء التأثــرات اللونيــة واللمســية عليهــا 

فتصبــح تنويعــات عــى األصــل الواحــد، وقــد جــاءت هــذه املجموعــة أكــر توفيًقــا 

مــن الوجهــة البنائيــة مــن املجموعــة الســابقة عليهــا.

ويف عــام 1971 أقــام حســنني معرًضــا يف قاعــة املســافر خانــة ومــن بــني معروضــات 

ــب طباعــي  ــرار لقال ــن تك ــارة ع ــل املعــرض عب هــذا املعــرض لوحــة تصــدرت دلي

يعــج بالتفاصيــل الزخرفيــة ذات الطابــع الشــعبي املســتخلص مــن زخــارف النســيج 

ــوًرا باألبيــض واألســود تنهــل  ــا منث ــا زخرفيً ــه تكويًن ــز بكون والحصــر الشــعبي يتمي

فيهــا التفاصيــل لفــرط زحامهــا لتصبــح عاقــات تجريديــة يتنبــأ بــن فيهــا األبيــض، 

ــدة  ــا جي ــدة يف ذاته ــة. والوح ــم والنوعي ــه يف الك ــكاد يعادل ــذي ي ــود ال ــع األس م

التكويــن ولكــن تكــرار بهــا غــر موفــق ال نهــا ال تعطــى عاقــات مضافــة بتكرارهــا. 

غاصــة وانــه قــد قــام بتكرارهــا معتدلــة تــارة ومقلوبــة تــارة أخــرى. بيــد أن هــذا 

ــان عــى أعــال حســنني يف مراحــل  ــني يهيمن ــع زاويت ــد منوذجــا لتوضي ــل يع العم

ــة  ــاين ذو نزع ــا والث ــه منه ــة ســبق التنوي ــة تعبري ــا. ذو نزع ــة أوله إنتاجــه املختلف

ــة. بنائيــة زخرفي

تتمثــل يف هــذا النمــوذج ويف بعــض التفاصيــل التــي تقوم مبقــام الحشــوات الزخرفية 

يف األعــال املطبوعــة بالشاشــات الحريريــة واملونوتيــب، الــذي يعاد تلوينهــا يدويًا.

 وىف معــرض ديســمرب 1984 بقاعــة أخناتــون، يطالعنــا حســنني بخطــوة جريئــة ولكن 
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مصطفى	الرزاز
ديسمرب 1984

غــر مفاجئــة. إذ يعــرض مجموعــة مــن التلوينــات التــي تنتمــى إىل النزعة الهندســية 

يف تقســيم ســطوح اللوحــات )املربعــة( عــادة إىل جامــات رشيطيــة، ومثلثــة ويعالــج 

تلــك املســاحات معالجــة جريئــة بتقســيات زخرفيــة متقابلــة ذات مــذاق أفريقــي. 

ــات الســتينات ولكــن  ــا يف بداي ــاه به ــي عرفن ــا براكــات الخطــوط الت ــا يكمله ك

ــا  ــي عالجه ــح املســاحات الت ــرًا يف النفــس فتصب ــا وأكــر تأث ــوى أبعــد عمًق يف محت

بالخطــوط املتجــاورة يف موجــات أشــبه بالتأثــر النابــض الــذي نواجهــه عنــد تأملنــا 

لســطح حصــرة أحكــم نســجها.

إن أعــال حســنني األخــرة ثنائيــة األبعــاد بــا مــداورة وهــى سلســلة متتابعــة مــن 

التنظيــات التكوينيــة لعنــارص بعينهــا مــع إجــراء التحويــرات التــي توافــق كل عمــل 

ــا تضمــه مــن  ــني م ــا الحــادة وب ــني الجامــات ذات الزواي ــة ب عــى حــدة. إن العاق

إيقاعــات خطيــة مــن الحــروف العربيــة تشــكل توليفــة جاليــة ذات مــذاق متميــز 

ومتثــل خاصــة التجــارب التــي مــر بهــا الفنــان يف الســنوات الطويلــة الســابقة.

وأيــاً كانــت الرســالة التــي يرغــب حســنني يف توصيلهــا، ســواء أســاء بعينهــا تنتمــى 

ــم الســام يف املعــرض  ــة عليه ــة يف معرضــه الســابق أو أســاء الصحاب ــه بالقراب إلي

الحــايل، فــإن األعــال تنــم عــن تجربــة فنيــة ناضجــة يتــداول فيهــا عنــارص أوليــة يف 

احتــاالت تجريبيــة مثــرة للتفكــر وللتأمــل ويقــوم بتكــرار تلــك العنــارص يف مســور 

غنيــة التنــوع تذكرنــا بانعــكاس املــرأة.
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مواليــد 1922 وتــويف 1987، تخــرج يف كليــة الفنــون التطبيقيــة بامتيــاز 1946، تخــرج مــن 

املعهــد العــايل للربيــة الفنيــة بامتيــاز . انتــدب بالتدريــس بالكويــت والســعودية، دراســة 

حــرة بكليــة الفنــون الجميلــة يف التصويــر والنحــت، حصــل عــى منحــة مرســم األقــرص 

عامــي 1950 – 1952، عمــل بتدريــس الفــن حتــى عــام 1962، خــدم باليمــن عــام 1963 

ــاب  ــرض الكت ــة ملع ــة الذهبي ــى امليدالي ــن، حــاز ع ــام 1964 باليم ــرض ع ــام أول مع وأق

1964 واقتنــت وزارة الثقافــة مــن أعالــه يف هــذا املعــرض إحــدى عشــــرة لوحــة، حصــل 

عــى منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة ملــدة ثاثــة أعــوام 1969 – 1972، رشــح لتمثيــل 

ج. م. ع يف معــرض داكار الــدويل، ســافر إىل الخــارج عــى نفقتــه الخاصــة وزار معــارض 

ــز،  ــا وفينيســا ودســلدورف واس وميونــخ وكوبلن ــا وفرنســا وبــون وفيين ومتاحــف إيطالي

أقــام معــرض بإيطاليــا ومعــرض بفرنســا ومعرضــني بالنمســا عــام 1972، دعتــه الحكومــة 

اليوغســافية إلقامــة ثــاث معــارض، دعــوة مــن الحكومــة اإلســبانية لزيــارة إســبانيا، مثــل 

ج. م. ع يف معــرض الكويــت وحصــل عــى امليداليــة الذهبيــة وشــهادة تقديريــة، عمــل 
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موجًهــا للربيــة الفنيــة بالتعليــم الثانــوي ثــم موجهــاً أول بالربيــة والتعليــم،  فنــان متفــرغ 

مــن عــام 1977، رئيــس جمعيــة فنــاين الغــوري، عضــو جمعيــة فنــاين الحفــر، عضــو نقابــة 

ــارض  ــدة مع ــة ع ــة وإقام ــات املتحــدة األمريكي ــارة للوالي ــام بزي ــني التشــكيليني، ق الفنان

بواشــنطن ونيويــورك.

ــة الفنــون التطبيقيــة عــام 1951، معــرض الفــن  معــارض جاعيــة: معــرض خريجــي كلي

للجميــع – أتيليــه القاهــرة، معــرض الســد العــايل - بــاب اللــوق، معــرض ســوق القاهــرة – 

بــاب اللــوق، املعــرض العــام األول، املعــرض العــام الثــاين، معــرض إنجــازات الثــورة "نحــت، 

ــن املــرصي املعــارص، معــرض التضامــن األســيوي األفريقــي، معــرض  ــان للف معــرض الياب

ــرب  ــني الع ــرض الفنان ــكندرية، مع ــايل اإلس ــرض بين ــدويل، مع ــرض داكار ال ــودان، مع الس

بالكويــت، معــرض الحفاريــن املرصيــني، معــرض والــت ديــزين بأمريــكا. 

املقتنيــات: معــرض خريجــي كليــة الفنــون التطبيقيــة عــام 1951، وزارة الثقافــة يف ج. م. ع 

إحــدى عــرة صــورة، ســفارة مــرص بباريــس، وزارة الثقافــة اليوغســافية، املركــز الثقــايف 

املــرصي بفيينــا، مجموعــات خاصــة: إيطاليــا – يوغســافيا – فرنســا – اليابــان – أملانيــا - 

النمســا - إســبانيا – بلجيــكا – هولنــدا - الســويد – الرويــج – الدمنــارك، مجموعــة لوحــات 

ــكا.  ــورادو - أمري ــة دوجــاس كــني – كول ــون، مجموعــة لوحــات عائل ــود بفالنت ــة كل عائل

املعــارض الخاصــة: 1964 القــرص الجمهــوري بصنعــاء اليمــن، 1965 الــراي الصغــرى أرض 

املعــارض،  1969 قاعــة أخناتــون، 1970 قــرص الســافر خانــة، 1970 املركــز الثقــايف بباريــس، 

ــز الثقــايف األملــاين بالقاهــرة، 1972 بلجــراد يوغســافيا  ــادي املعــادي، 1971 املرك 1971 ن

ــا، 1973  ــا بالنمس ــافيا ، 1973 فيين ــرب يوغس ــافيا، 1972 زغ ــاروش يوغس ، 1972 نوفاف

ــويس،  ــة الس ــد، 1974 محافظ ــني مبدري ــني الدولي ــادي الصحفي ــا، 1973 ن ــا فينيس إيطالي

1974 – 1978 أســس أول قاعــة دامئــة للربيــة الفنيــة بالثانويــة العســكرية، 1975، 1976 

ــرض  ــوري، 1979 مع ــة الغ ــك وكال ــر وباتي ــرض حف ــويس، 1979 مع ــة بالس ــرص الثقاف ق

بقاعــة مريديــان العامليــة بواشــنطن،1980 معــرض بقاعــة واشــنطن العامليــة بواشــنطن،  

1980 معــرض بقاعــة كليــة لــورث نيوجــريس، 1984 معــرض بقاعــة أخناتــون. فــرة 

اعنــكاف ومــرض ثــم وافتــه املنيــة 1987، 1990 معــرض بــدار األوبــرا املرصيــة ) األرسة (، 

ــة الفنانــني التشــكيليني ) األرسة (، 2004 معــرض  2002 معــرض بالقاعــة املســتديرة بنقاب

بقاعــة الفنــون بنقابــة الصحفيــني بالقاهــرة ) األرسة (، 2017 معــرض ببيــت األمــة ) مركــز 

ســعد زغلــول ( ) األرسة (.
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Exhibition for Contemporary Egyptian Art . Sudan Exhibition . International Exhibition 

of Dakar . Biennali Exhibition Alexandria . Arab Artists Exhibition in Kuwait. Egyptian 

Sculptors Exhibition . Walt Disney Exhibition in America . Acquisitions: Applied Arts 

College Graduate Exhibition in 1951. Ministry of Culture in A.R.E . Egyptian Embassy 

in Paris . Yugoslavia Ministry of Culture. Egyptian Culture Centre in Vienna  Afro-Asian 

Solidarity Centre in Vienna . Private collections : Italy , Yugoslavia , France , Japan , Ger-

many , Austria , Spain , Belguim , Holland , Sweden , Norway , Denmark . Collection of 

painting of Claude Family . Collecting of Painting of Douglas Canl Family , Colorado 

– America One-man Exhibition : 1964 Presidential palace in Sanaa , Yemen . 1965 The 

small hall in the fair grounds , Cairo . 1969 Akhnatoun hall . 1969 Mosafer Khana . 1970 

Egyptian Cultural Centre in Paris . 1971 Maadi Club . 1971 German Cultural Centre 

in Cairo . 1972 Belgrade , Yugoslavia . 1972 Novafarouche , Yugoslavia . 1972 Bilivlia 

, Yugoslavia . 1972 Zaghreb , Yugoslavia . 1972 Vienna , Austria . 1973 Viencia , Italy . 

1973 International Press Club , Madrid . 1974 Czekoslovakia Centre , Cairo . 1974 Suez 

Governorate . 1975 Cultural Palace , Suez . 1976 Culture House , Suez . 1979 Engraving 

and Batique Exhibition of Ghouri Agency . 1979 Engraving and oil Exhibition “ Blien 

Field “ New Jersey . 1980 Engraving and Oil Exhibition – Merit on international House 

Washington D. C. America . 1980 Engraving county College America . 1984 Akhna-

toon Gallery . Period of I‘tikaaf , illness and death in 6/7/1987 1990 Exhibition at the 

Egyptian Opera House . ) Family ( 2002 Exhibition in the round hall , Syndicate of Fine 

Artists . ) Family ( 2004 Exhibition at the Art Gallery , Journalists Syndicate , Cairo  ) 

Family ( 2017 Mother‘s House Exhibition ) Saad Zaghloul Center ( , Cairo . ) Family ( 

Curriculum vitae of Mohamed Hassanein Ali. He was born in 25/10/1922 – 6/7/1987  

Graduated from the Faculty of Applied Arts with distinction 1946.Graduate from the 

Higher Institute for Artistic Education with distinction 1948 . Attended free courses 

of painting and sculpture at the Faculty of Fine Arts . Won a scholarship for the Luxor 

Studio during the years 1950 -1952. Taught art until 1962 . Served in Yemen in 1963 . 

· Won a gold medal for the book fair 1964 .Won a full time scholarship for the period 

of three years ) 1969 – 1972 ( from the ministry of Culture. Travelled abroad at his own 

expense to visit museums in Italy , France , England , Yugoslavia , Vienna and Germany 

during the years ) 1970 -1972 ( · Was invited by Yugoslavia Government to set up three 

exhibitions .Received an invitation to visit Spain from the Government

of Spain. Represented the Arab Republic of Egypt.
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He was born in 25/10/1922 – 6/7/1987 · Graduated from the Faculty of Applied Arts 

with distinction 1946. Graduate from the Higher Institute for Artistic Education with 

distinction 1948 .Attended free courses of painting and sculpture at the Faculty of Fine 

Arts. Won a scholarship for the Luxor Studio during the years 1950 -1952 . Taught art 

until 1962. Served in Yemen in 1963  Won a gold medal for the book fair 1964 .Won a 

full time scholarship for the period of three years ) 1969 – 1972 ( from the ministry of 

Culture. Travelled abroad at his own expense to visit museums in Italy , France , England 

, Yugoslavia , Vienna and Germany during the years ) 1970 -1972 ( · Was invited by Yu-

goslavia Government to set up three exhibitions . Received an invitation to visit Spain 

from the Government of Spain. Represented the Arab Republic of Egypt in the Kuwait 

fair and won a gold medal and a certificate of merit.Worked as an artistic instruction in 

Secondary Education and then Grade One Instructor in the Ministry of Education .Has 

been a full time artist since 1977.  Member of the Ghouri Artists Association  Member of 

Sculptors Association. Member of Plastic Artists Syndicate .  Exhibition of Applied Arts 

College Graduates 1591 . Exhibition of Arts for All – Cairo Atelier. High Dam Exhibition 

– Bab El Louk . Cairo Market Exhibition – Bab El Louk  First General Exhibition  Second 

General Exhibition . Exhibition of Revolution Accomp lishments ) Carvings (  · Japan 
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The	Pioneer	artist	Mohamad	Hassanen.

It	pleases	and	honors	me	to	introduce	the	excellent	artist	Mohamad	Has-

sanen.	First,	I	want	to	monitor	and	mention	for	history	that	Mohamad	

Hassanen	is	considered	as	one	of	those	artists	who	accompanied	the	mil-

itary	troops	of	the	Egyptian	army	where	he	drew	and	monitored	the	in-

cidents	of	the	battles	which	occurred	in	Yemen	to	help	that	Arab	country	

in	 its	revolution	against	 the	recessive	regimes	 that	ruled	Yemen	in	 the	

sixtieth	of	the	past	century.

Hassanen	is	an	artist	who	owns	his	professional	talents	in	drawing	and	

has	his	own	lines,	shades	and	light	degrees.	Further,	this	artist	is	consid-

ered	also	one	of	those	artists	who	adored	Egyptian	folklore	life	and	the	

heritage	 traits	 which	 appear	 in	 the	 traits	 of	 the	 Egyptian	 folklore	 girl	

with	her	famous	eyes	that	portrait	which	still	inspires	many	our	contem-

porary	artists.	 In	 this	attitude,	many	artists	 such	as	Gamal	Mahmoud,	

Refat	Ahmed,	Sayed	Abdelrasoul	and	others	share	Mohamad	Hassanen.	

This	attitude	remained	the	main	one	for	all	works	of	Mohamad	Hassanen		

Ali.	I	was	pleased	to	accompany	him	as	a	colleague	in	two	adjacent	ex-

hibitions	in	the	hall	of	Fine	Arts	lovers	-	the	place	of	Plastic	Artists	syn-

dicate	now,	where	his	exhibition	was	about	Yemen	and	mine	was	about	

Nouba.	So,	I	call	new	generations	to	study	works	of	this	artist	to	know	

the	efforts	and	sacrifices	he	introduced	while	accompanying	the	military	

troops	while	moving	outside	the	borders	of	Egypt.	So,	we	should	greet	

this	pioneer	artist.	

Farghaly	Abdelhafeez

October 2017
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Fatimid Cairo remain a special case that has been associated with him and characterized 

his works to their diversity. Even the French thinker Jacques Burke, the author of the 

famous book »The Arabs, History and Future,« was dubbed by the artist of aesthetics. 

The alley of the Cairo wall and its door »Bab al-Fotouh » and »Bab al-Nasr« and many 

basic signs surround us, but modernity swept through the palaces .. Schools and offices 

were opened for the construction of white buildings that emerged through the old past 

.. The artist became the best witness of Cairo Almoz and attention to life in stability and 

change And he was able to restore the pain and the smile to the people of God Who are 

still as they are despite changing everything ..hassanan search and found evidence in his 

art history .. And in his art he takes us to the heart of the majesty which has become 

obliterated ... and to the glory which has become a promise of new times . » Greetings 

to the artist »Mohamed Hassanein Ali« .. depth of diversity and richness in the painting 

with its many manifestations.

Salah	bezar	

2017
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color with a set of structures .. And the painting in the words of Hassan Kamal Malakh: 

»Egypt has warm and fragmented past civilization .. Do not go to the decorations petting 

him A joy you hear with your eyes .. .. It is swirling brown and derived from the burned 

structures .. It does not fool you .. And you open the energy of time to get rid of it from 

the moment when it stands in the technical work to become one of his characters .. And 

the plate has a track before you see it » .. And brown colors in some works of Hassanein 

where the Nile silt »Habi« emitter of goodness .. of that spirit Which breathes in its 

imaginative spaces. Color and font language From the structures to the black color in the 

graphic processors and drawings of the »sketches« fast brings us to the dramatic cases of 

movement rich to the static rhythm .. Also in his drawings of the masses of people sitting 

in uniting: Lines flow in the song horizontally and vertically in each direction as in his 

painting, which includes A woman and three men sit and flow in the flow of emotions .. 

Confirmation of human communication and ensure the vitality of the moment through 

those dense shadows in the rhythm of silence and silence of the diversity of movement .. 

All the personality of spirit and life .. All this with the plate »peasant«, which reduces the 

shape and color in Just spaces .. Four rural people standing in their faces White with no 

details and the color movement of the black to the gray-tailed yellow. In the graphic art, 

the white and black scramble in a dialogue binary as in the painting »Naea« through this 

delicate tone balance between the lines and spaces that embody a soft play with Egyp-

tian features with those inscriptions and folk elements on the left side of the painting in 

linking them to the folk machine. A simple pastoral machine that broadcasts joy and joy 

in life .. In one unit of hearing and sight .. Sound and image. There is no doubt that the 

works of the artist Hassanein colored complement his world without extension, which 

is full of movement and twists in the side and silence and eloquence and silence on the 

other side .. Also in the »three dancers« with the candlestick .. and »Almgagha« and 

»standing« in color chromosomes .. Houses with a rough touch and a sense of blackness 

of the black and yellow. The artist traveled to Yemen for a year 1963-1964 and co-ex-

isted with the community there. He reflects the images of life in his expressive sense, 

portraying people, especially women, who carry containers and utensils, and re-created 

a new life by expressing them. His compositions were freely followed by rhythm to a 

different spirit of simplicity, color and beauty. But the works of Hassanein in relation to 
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Forgotten	artists
»Mohamed	Hassanein	Ali«	..	The	breadth	of	vision	and

unity	in	the	diversity	of	fine

As followed by some of the works of the artist Mohamed Hassanein on »1922-1986« .. 

known to the critics of our professors and colleagues of the top artists called »Hasnin« 

.. Back to history we find dozens of artists in various aspects of creative creativity has 

revealed curtains of forgetfulness On their world .. Despite the expressive capabilities 

and talent and left the work .. It is an accumulation of technical stages and high expres-

sionism is high and the secret in this opacity is due to the lack of the role of the media, 

which becomes his responsibilities. Renew the memory of Egypt›s plastic shed light on 

the homeland of the symbols of our artists away from Install »cadre« or image on peo-

ple without people and here breaks down The balance of the scene seems incomplete .. 

And the son of the righteous son »Hassanin« of our artist, »Mohamed Hassanein Ali« 

and the governor of his father›s legacy while seeking to display some of his work .. To 

become forgetful, the owner of the rich and diverse work Variety of performance and 

research in the raw material and rich world that declares It is strange that our artist left 

over 500 paintings that reflect the Egyptian spirit .. This expression with the works that 

represent the depth of his impressions of plastic outside Egypt .. It is a combination of 

many experiments in oil and color colors Water and pastels with studies in black ink 

and other works belong to graphic art or technical edition. The moment and the magic 

of expression He graduated from the Faculty of Applied Arts in 1946 with distinction 

and then joined the Higher Institute of Art Education and graduated with excellence, 

not only in this but also studied photography and sculpture in the free department of 

fine arts. He was awarded a scholarship to dedicate the Luxor Medal )1950-1952(. With 

all this, he was liberated in his touch of his expressive language, which stretches with 

the images of life, with figures born of Egyptian soil with a special rhythm and strength, 

combining between expressionism and the magic of the moment. With eyes wide and 

features Egyptian despite the summary .. Where the accuracy of paper looks at us m 

What we look forward to bear the attributes of goodness and innocence .. Between the 

joy of colors of light colors and light to the consistency of two colors together or one 



72

history, as if we are in front of artifacts bearing the momentum of ancient times, to 

see the atmosphere of warm and popular life over centuries ago and no longer have it 

now presence.

Hassanein defended the base was not to simulate this reality external whose fea-

tures, but it was along with his desire to confirm spiritual Mkamenh looking at 

how to edit the »shape« of the realism of the whole, by looking at thevisuals of nature 

geometric Kaanazarea

)Line of block space and a triangle and a rectangle and a circle 000 etc.(, and the es-

tablishment of rhythmic relationships leads the viewer to »heritage case« rather 

than an image of reality.

This research is further confirmed in his work in black, with rhythmic rhythmic rhythms, 

the painting may go to the banks of the decoration, and it works to reduce it by drawing 

shapes in abstract lines, like black stripes on the background of the color tinted colors, 

the edges eroded by time, and brings us to the heritage documents antique semblance, 

and makes painting a passing act for centuries fees graves Alronah.

The note stylistic similarities between him and the work of artists Omar Najdi Saleh 

Reda Abdel Wahab Marina and Jamal Mahmoud period of the sixties, but the con-

vergence between the visions of a generation of knights, gathered, including the en-

thusiasm of research in cultural and Egyptian identity roots, as if they drink water 

from the river , and one00 but 00 said we Drink from the same river twice? !

It remains to Hassanein distinguish stylistic in fees Alaski_ and Ajalat linear color 

watercolor, they are bolder andthe reduction of the freshness and colors whiter may 

not be available in oily work, but he later became preoccupiedwith what is beyond the 

dazzling elements of the changing nature and color frank and light irradiated 000 has be-

come preoccupied with behind the whole of all your visions of eternity with time identifies.

Izz	al-Din	Najib

October 2017
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Hassanein one of Knights of Original ity
 

Since 1969 and throughout the seventies decade, the artistic movement witnessed a won-

derful gathering of about fourteen artists in the historic  building  »Saray Al Mosafer 

Khana« of the district Algamyah near the Mosque of Al-Azhar, under the supervision of 

the great sculptor Abdel Kader Rizk the general director of the beauty artistic at that 

time, was done at the initiative of Minister of culture Major Dr. Tharwat Okasha, who 

showing the arts as an essential element - and not a minor as it is today - to build and 

progress, within an integrated cultural system, interact with the data of successive Egyp-

tian civilizations, and moving art to the masses wherever found…

The artists in this magnificent palace their draws and their forums about art and idea 

without any conditions or restrictions, and communicated with the People of the Gam-

lya‘s district sons, and inspired by the spirit of heritage and history bent on rooting fu-

ture Egyptian identity in art.

Mohamed Hassanin was one of the first of those group, along with Hamid Nada, Abdul 

Wahab Marina, Ramzi Mustafa, Sabri Mansour, Ahmed Nabil, Mustafa Fiki, Jamal Mah-

moud, Muhammad Mustafa )sculptor( and Adly Rizk Allah, Mohammed Qandil, Samir 

Tadros, Ismail Diab, and the writer of these lines….. And  among them was »Hassa-

nein who was the most perseverance to presence and production per day, and the most 

Inspired of the environment by the features of the popular and historical environment 

surrounding to the building, as it is clearly observed of the most of his works.

Hassanein did not care about recording the external features of this environment. Rath-

er, he focused on the deep soul that inhabited on him and gave it the identity of the 

Egyptian community, which represented its cohesion and originality, and reflected in 

the fragility of the history. Fatimid and Mamluk eras, mixed units decorations and 

balconies Alarabiskah, which is lined with upright characters in silence Kaerais wood, 

has a sense of instinctive peoples shatters the usual anatomical proportions painted, 

reminiscent of stone adjacent brides.

The top of the walls of mosques in Cairo , historical, or cut Sharia Monolithic in grilles 

and cocci turned, system allows light and air to Limra through it , and the face of these 

characters eyes.

Wide, like the eyes of icons in Coptic art and Byzantine art, and overcome the oil paint-

ings degrees of dark brown and earth colors, which leads us to a world saturated with 
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Dr.	Ahmed	Nawar

2017           																																																						

a main part of the plastic structure of his artistic works. He showed people‘s life with 

its different shapes, ages and environments full of energy and life. Further, because his 

drawing hall was in Alghoury suburb, his works have been affected directly with such 

place which is a fantastic Islamic masterpiece where windows with its decorations and 

lights which penetrate its holes are making a dialogue with the movement of the sun 

from morning to evening to make his drawing hall an environment which spreads spiri-

tual energy everywhere as if it is a plastic play reflecting his soul and vision.
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Artist Hassanein

When we reach  the personality of the simple artist that filled with feelings and his love 

for popular life with the beauty of its daily rhythm based on the instinct of popular cus-

toms and traditions that have become human and artistic heritage.

Hassanein as a man and  artist has plunged into the depth of this life filled with ele-

ments and words  which indicate to the man ‹s relationship to the environment and 

nature; his first drawings -established technical environment to his creative works 

in the colored drawing art )Portrayal(.

Artist; art critic; the late Ahmed Fouad Selim stressed this vision that character-

ized the artist )Hassanein(; says about in 1984:

the artist Mohamed Hassanein Ali represents  vivid picture of the conscience of the pop-

ular artist; he is pure instinctive like the farmer; he is a loyal holds the features of per-

sonal rolling municipal and dive into; Even in Sufism; he is an artist who lives in his 

inspiration; in his art with the tone of Egyptian expression with sensual flavor, and 

idealism at the same time, but he does not often hesitate in his drawings of bitter irony 

of those people whom he loved passionately even to imagine us at a calculated moment 

that his love for them was only a choice; It may have been because he lives on Total 

buried factors that have been reserved with rigidity and strength – son of the Coun-

try components while he depends to bomb of his original energies on the outside ef-

fects while he finds his refuge and salvation when he  used genetic challenges buried 

in the justification of the world expressed. »We always feel with his fun personality and 

its relationship with his artistic creativity, we find it an expression to his emotions and 

living energy in each of every part of his artistic works. I had the luck to live togeth-

er in the first half of the seventies in the city of Madrid in Spain as he was a passion-

ate and moving mused what  Spanish museums contain; his art  world begins again 

from the intensity and depth of the visual consideration of the works of Spanish artists; 

did not stop at that ... but practiced artistic production daily in raising eyebrows »and 

was interested in comparing the pioneers of Spanish artistic movement such as » Fran-

cisco Goya »and for example contemporaries in that time like , » Pablo Picasso »was 

piercingly vision and express their opinions in this comparison as has the evolution of 

Spanish art , which is a sign in.

The artist Hassanen presents those artists who participated seriously in the Egyptian art 

which is based on the human and folklore values where decoration with its contents was 



 It holds artwork sincere internal energy, which is broadcast in the forum, as long as 
existing work and people see, no matter how long - standing, F. flared gray hairs in 
his days became the head of an old work, and leftits owner, and is also true to say the 
ancient works.

I met a friend artist Magdi Othman Fine Artists Association election time, Vosagt in my 
hands, do you still think there are those in the past, artists struggle time, the search for 
identity, 00 owners signed still and forgotten on some memory?

The idea was renewed at the Saad Zaghloul Cultural Center, and among other per-
formances that appeared when some artists and critics wrote for the exhibition. does 
not have an audience, influenced not only be in the center, in recognition of interest 
my friend Magdi Othman, and the fulfillment of the promise, and the whole thing for 
me to honor the memory of my father , which came on October 25.

Perhaps it is an opportunity to showcase the work of my parents who trust in it, and 
cares to be the display supervisor for the history of one of the Mujahideen in uphold-
ing the role of art in the Egyptian and Arab issues of the nation, the man who I am 
proud of his papacy, and his friendship, Marbtuny friends and colleagues on a jour-
ney to find an Arab nationalist art.

Fethiye to my father , who stay up for days without sleep, in front of Qmachth im-
ages of his effort to willing to pay pleasing artistic conscience, who wanted to 
be a pure Egyptian.

Hassanein	Mohamed	Hassanein
 architect 2017





For Mohamed Hassanein, the artwork is a clear reflection of his permanent inclina-

tion to the Egyptian character with all its humanitarian, historical, popular and en-

vironmental aspects, a window offered him the opportunity to express a rich source 

of a multi-civilizational and cultural society.Despite his exposure to the West, Has-

sanein employed his experience to serve his varied career in many art genres that all 

revolve around the identity centrism.

We are witnessing an important exhibition that re-displays the works of this great 

late artist and gives the opportunity for the current generation to see some of his 

unique creations. May Allah rest his soul in peace. He will be always be present 

with his art and masterpieces.

Prof.	Khaled	Sorour

Head of Fine Arts Sector
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