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  Qhô```°S ó``dÉN .O.G         
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

    ثراء السطح التصويري لدى الفنانة مروة عزت وانفراد البطولة ا��نثوية فوقه 

بمشاعرها وأح9مها وهمومها وقضاياها جعل لوحاتها حالة درامية فنية صاخبة 

يطرح  تصويري  لقراءة مشهد  مفرداتها  وربط  تفاصيلها  كل  لمراقبة  الُمتلقي   BCتُث

تناغم  B تعكس السطوح 
FGالوجدانية وال الفنية وحالتها  رؤيتها وقناعتها وحالتها 

. J BKالحالت J BKوانسجام تام ب

    إT «المجرة» تدعونا الفنانة مروة عزت �ستكشاف واقع شديد الخصوصية وقد 

B حا�ت نساءها 
JV من المتباينات BCبألوانه القوية الجريئة الكث B

JGأظهر بناءها الف

الشعورية وما تعكسه من د��ت.

عزت  مروة  الفنانة  تستمد  التشكيل  عالم   Tإ المجرة  عالم  من 

المعا\ة  الفنية  بأعمالها  التجريب  عالم   B
JV المتنوعة  مرجعياتها 

لتحقيق رؤية تشكيلية من خ9ل لحظة تتجمع فيها كل ا��زمنة.

 bCهي حالة تواصل ذات نزعة لونية تصويرية تحمل قيمة جمالية تع

افية سعًيا لتحديث رؤيتها وإنط9قة فاعلة  FCعن خواص وتقنيات اح

وحداثة   B
JGالف العمل  وتداعيات  ا��صالة   J BKب فيها  تمزج  �بتكارات 

 B
JV الروحي  مغزاها   Tإ المادية  ص9تها  بذلك  لتتجاوز  ا��سلوب 

نسان بالطبيعة الكونية وإرتباطه بالجانب  nعن صلة ا� BCإطار التعب

المطلق من شخصيته.

فيها  ج  J FCتم  B
FGوال عزت  مروة  الفنانة/  أعمال   B

JV جلًبا  ذلك   B
Fpويأ

بأنه  حًسا  المتلقي  لدى   BCتث فهي  الخيال  وقوة  وا��شكال  ا��لوان 

وع9مات  إشارات   qع تحتوي  كونية  طبيعة  ذات  مشاهد  أمام 

تحمل روح العs وتحمل طابع كل ا��زمنة.

مساس  ذات  مجردة  إنسانية  قيم  تجسيد   Tإ الفنانة  تسعى  كما 

B هذا المعرض 
JV أعمالها B

JV تؤكد عليها B
FGعميق بمدركات الوجود وال

B تصوغها الفنانة داخل 
FGمن خ9ل الجمال والحرية والتعاطف وال

وحدة متناغمة متناسقة تتجq بعفوية أحيانًا وبقصدية أحيانًا أخرى 

ية بتكوينات وبناء تصميمي متقن  BCة عن مختلف حا�تها التعب bCمع

B مواجه 
JV بمساحات متنوعة وعنا\ مفعمة بحركة داخلية وأرجيظ

 qالدالة ع الد��ت والرموز وا��لوان  النفس بشخوصها ذات  مع 

من  مستوحاة  مطلقة  جمالية  قيمة  ��عمالها  أعطت   B
FGوال بيئتها 

يقاع والحركة والتجانسات  nتزان وا� nفكرة (المجرة) بإيجاد ضوابط ا�

بنت  خ9لها  من   B
FGوال التقنية  والمعالجات  ا��لوان   J BKب البsية 

من  والمستمد  التشكيلية  بالبيئة  المرتبط  التغاير  من  نوًعا  الفنانة 

بداعي نحو المعا\ة. nرؤيتها وحداثة أسلوبها وتوجهها ا�

 qة تؤكد فيها ع J BCإن هذه التجربة للفنانة/ مروة عزت تجربة متم

 B
FGال الفكرة  وهي  (المجرة)  عنوان  تحت  والمكان  الزمان  أهمية 

B نراها اليوم بمجموعات 
FGاستلهمت منها مقومات أعمالها الفنية ال

وتوظيفها  الفنية  والمعاجات  وا��لوان  بالمفردات  ا��شكال  من 



البsية  الجمالية  يحقق  بما  ومتنوعة  مختلفة  تكوينات  ضمن  معا\  بأسلوب 

. B
JGالف للعمل 

والتنوع  للتجريب  مجا�ً  تعطى  إذ  المعا\ة  مفهوم  لتحقيق  ناجحة  محاولة  أراها 

وصو�ً  البsية  الجمالية  وتمنحه  التكوين  حركة   qع تعمل  متنوعة  شكلية  بصياغات 

إثباتًا  للفنانة  ا�بتكارية والجمالية  العملية  إثراء وتحديث   B
JV حلول جديدة تساهم Tإ

B أعمالها.
JV ًا عن الجانب الروحي والمادي BCلوجودها وتعب

»£©ŸG óÑY óªfi ídÉ°U .O.CG
sنائب رئيس جامعة جنوب الوادي لفرع ا��ق

«مجرة ا��ح9م» 

جميٌل أن تكون إنسانًا واقعًيا، لكن �بد أن تغادر ذلك الواقع ولو 

B توفر لنا عالم بديل نعيش 
FGللحظات معدودة، ولو� ا��ح9م ال

أرواحنا  لدمرت  الب��  و\اعات  وتقلبات  ضوضاء  عن  بعيًدا  فيه 

وضاعت أيامنا هباًءا، إ� إنه مع ا��سف الواقع يظل واقًعا، والخيال 

J متضادين. BKعالم B
JV نعيش BTيظل خيا�ً، وبالتا

الفنان  يدركها  اضية  FCاف تخيلية  منطقة   B
JV يسكن  الحلم  و��ن   

B الواقع  ممكن ومستطاع 
JV وحده، ويراها وحده، لذا فكل مستحيل

بالحكايات  مليئة  مملكة  خارقة،  مملكة  الحلم   B
JV  ، الفن   B

JV

B عالم 
JV ولنتسأل هل يمكن للفنان أن يجد ، BCوالخرافات وبا��ساط

ا��سطورة«الميثولوجيا» مخرج وهروب من  مأزق الواقع؟.

«مروة  الدكتورة  التشكيلية  الفنانة  لوحات  تأمل  بمجرد   ... نعم   

عزت»  وبدون تعمد مقصود من الفنانة وجدنا أن أفكار معرضها 

ا��سطورة  روايات  أحد  من  مضمونه  ب  FCيق «المجرة»  الجديد 

  (yxalaG ademordnA- مجرة المرأة المسلسلة) غريقية اليونانية nا�

غريقية إن «اندرميدوا» ابنة  nأو مجرة ا��ح9م، وبحسب ا��سطورة ا�

البحر،  أنها فتاة جميلة أجمل من حوريات  أثيوبيا  وصفوها  ملك 

اءة والنقاء والصفاء وكأنها  bCلم تعرف رجل من قبل عاشت حياة ال

طفلة مدى الحياة، جسدها يشع ضوًءا لي9ً ونهاًرا عq من حولها 

البحر»  «وحش   Tإ قربان  والدها  قدمها  والكواكب،  النجوم  كما 

خوًفا من أن الوحش يدمر أثيوبيا، وربطها والدها بس9سل وقيدها 

الوحش  ، إT ظهر فارس عq حصان وأنقذها من  بصخرة وتركها 

 Tوفك قيودها، وأبعدها لتظل امرأة جميلة تبنض بقلب طفلة ، وإ

يومنا هذا استمرت ا��سطورة باقية ، وأطلق علماء الفلك عq أحد 

أنواع المجرات الفلكية « مجرة المرأة المسلسلة » ��ن مكوناته شك9ً 

J النجوم أنها  BKوحدد موقعها ب  ، B
Jpنسا nا� sتتشابه مع شكل العن

أقرب مجرة ضخمة من كوكب ا��رض.

B لوحاتها التصويرية ا��سطورة، ولم 
JV لم ترسم الفنانة مروة عزت



ا��سطورة   ) فيهما معا  العلمي، فقط وجدت  المجرات  عالم   Tإ مبا��  بشكل  تستند 

 BCالخ إT فرسان  نحتاج  إننا جميًعا  والفلسفي،   Bوالنف� الفكري  الداعم   ( والمجرة   –

، وأن مجرة ا��رض أصبحت قاتمة،  BTالعالم المثا Tمن كوكب آخر ليعود بنا إ J BKالقادم

نسانية بكل فروع الع9قات. nالع9قات ا�جتماعية وا� B
JV حالة الصفاء Tتحتاج إ

 ربما تكون دعوه الفنانة «مروة عزت» ورسالتها من هذا المعرض مثالية مع أنه حلم 

B أح9منا فهى المنقذ الوحيد ل�B نكمل أيامنا، 
JV متواضع قابل لتحقيق وتدعونا أ� نفرط

تؤمن الفنانة أن الخBC سوف يتنs يوًمـا ما عq وحوش ا��رض .

متفقة  والمشاهد  التخي9ت  من  سلسلة  التصويرية  للوحات   Bqالتشكي الجانب  أما 

B أغلبية اللوحات مجموعات 
JV للمجرة وا��سطورة. فنجد B

Jpنسا nومتسقة مع المضمون ا�

من ا��طفال والعرائس تلهو وتضحك، وتلقى أضواء وظ9ل ك9هما نور، يجعلك تغمض 

أحد عينيك من قوة إضاءتها، إنها عرائس تتمايل وتخطو بخطوات ثابتة قوية وكأنها � 

B وصفها هل هن عرائس 
JV تخ�� الوحش القادم، عرائس ترتدي الثوب ا��بيض نحتار

تستعد للزواج ؟، أم هن عرائس يحلمن أن تعشن الحياة مثلما عاشت « اندرميدوا»، أم 

B ا��صل كواكب ونجوم وتم « أنسنيتهم» بمعJG أن الفنانة حولتهم فنًيا 
JV أنهم كانوا

B لعنs «حي» ينبض بمشاعر وإحساس استكما�ً لمضمون حالة 
Jpشكل إنسا Tوتشكلًيا إ

اءة ا��وT، فكان من الطبيعي كفنانة أن يقع اختيارها لعالم الطفولة ثم جعلتهم  bCال

استخدمتها   B
FGال اللونية  المجموعة  ا��رض»،  «مجرة  عالمنا   Tإ وا��مل  الورد   J BKحامل

اللون  JV حميمية   ا��حمر  يرافق   Jsا��خ اللون  من  استخراجها  تم  B مجملها 
JV الفنانة 

 Jsا��مل – أخ Jsدرجة اللون ( أخ qلذا يمكن أن نطلق ع ، B
JVالصا Bا��بيض الم9ئ�

رسالتها،  مضمون  أصقل  ما  وهو   ( bCالص  Jsأخ  – المقاومة   Jsأخ  – ا��فضل  الغد 

ة ، وتكوينات اللوحات تسحبك  فمنحت عنا\ لوحاتها ا��جواء الخيالية الحالمة المب��

B تخي9تك 
JV تمد يديها وتدعوك با�� تفرط « BCعمق اللوحة ، وكأن «عرائس الخ Tنفسًيا إ

وأح9مك بأن العالم المثاBT ربما تجده، وبالتأكيد ينتابك بعد كل تجربة حياتية مشاعر 

محبطة، فسوف تكون محظوظ إذا عشت الحلم مثلنا تعيش الواقع ويوما ما  ينقذك 

الحلم من وحوش العالم الواقعي. 
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 فنانة تشكيلية- ناقدة فنية
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كلية  من  التصوير  قسم  الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

الفنون الجميلة بالزمالك 1997.مدرس بقسم التصوير 

بنقابة  عامل  عضو   .sا��ق  – الجميلة  الفنون  بكلية 

. عملت بأكاديمية الفن والتصميم  J BKالتشكيلي J BKالفنان

 B
JV التكوين  (جماليات  بعنوان  كتاب  لها   .1998 عام 

 .2008  ( والن�� للطبع   BTمدبو (مكتبة  التصوير)  فن 

انتدبت كمدير لقاعة إيزيس بقطاع الفنون التشكيلية 

B العديد من المعارض المحلية والدولية منذ عام 1996 وحFG ا�¦ن ... 
JV عام 2009. شاركت

 . J BKا والكويت والص FCوتونس وأمريكا وا��كوادور وليبيا  وإنجل sم B
JV

الجوائز وشهادات التقدير
من  التصوير  جائزة   .1998 العا��  الشباب  صالون  التصوير   B

JV التحكيم  لجنة  جائزة 

B التصوير 
JV معرضها 39 للشباب 1999. الجائزة الثانية B

JV الفنون الجميلة B bGجمعية مح

B التصوير بصالون 
JV للشباب والرياضة 1999. الجائزة ا��دبية qمسابقة المجلس ا��ع B

JV

 B
JV الجميلة  الفنون   B bGمح جمعية  من  التصوير  جائزة   .1999 ع��  الحادي  الشباب 

والرياضة  الشباب  مسابقة   B
JV التصوير   B

JV  Tا��و الجائزة   .2001 لشباب   41 معرضها 

تقدير  الثامن ع�� 2007. شهادة  الشباب  B صالون 
JV سكندرية  nا� مكتبة  2001. جائزة 

سكندرية من قطاع الفنون التشكيلية 2007. شهادة تقدير من صالون  nبجائزة مكتبة ا�

B مائة 
JV كتالوج الفنون الجميلة B

JV الربيع بساقية الصاوي 2008. وثقت أعمال الفنانة

 sملتقى ا��ق B
JV عام الذي أصدرته وزارة الثقافة عام 2009. شهادة تقدير للمشاركة

الدوBT للتصوير 2016.

المقتنيات
ا والكويت، مقتنيات  FCوإنجل sمقتنيات بمتحف الفن الحديث. مقتنيات لدى ا��فراد بم

من  السادس  بمدينة  والتصميم  الفن  بأكاديمية  مقتنيات  للكمبيوتر،  كة صخر  لدى ��

الفنون  بقطاع  مقتنيات  الدائم)،  (المعرض  سكندرية  nا� بمكتبة  مقتنيات  أكتوبر، 

التشكيلية، مقتنيات بمؤسسة (فاروس) لرعاية الفنون والثقافة بلندن، مقتنيات بمتحف 

الفنون التشكيلية المعا\ة بجامعة حلوان، مقتنيات بالجامعة ا��مريكية بالقاهرة.
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Oil on wood - 150 x 150 cm                            خشب - ١٥٠ × ١٥٠ سم qزيت ع
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Oil on wood - 150 x 150 cm                           خشب - ١٥٠ × ١٥٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 70 x 100 cm                                 توال - ٧٠ × ١٠٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 60 x 80 cm                                   توال - ٦٠ × ٨٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 71 x 122 cm                                توال - ٧١ × ١٢٢ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 60 x 80 cm                                    توال - ٦٠ × ٨٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 70 x 100 cm                                توال - ٧٠ × ١٠٠ سم qزيت ع
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 Pastel on paper - 70 x 100 cm                           ورق - ٧٠ × ١٠٠ سم qباستيل ع
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 Pastel on paper- 70 x 100 cm                            ورق - ٧٠ × ١٠٠ سم qباستيل ع
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 Oil on canvas - 70 x 100 cm                                 توال - ٧٠ × ١٠٠ سم qزيت ع
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زيت عq توال - ٩٠ × ٢٥٠ سم

Oil on canvas - 90 x 250 cm
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زيت عq خشب - ٤٠ × ١٥٠ سم

Oil on wood - 40 x 150 cm

زيت عq توال - ١٠٠ × ٢٠٠ سم

Oil on canvas - 100 x 200 cm
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زيت عq توال - ٣٥ × ٥٠ سم                                   

 Oil on canvas - 35 x 50 cm

زيت عq توال - ٥٠ × ٧٠ سم                                    

 Oil on canvas - 50 x 70 cm
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 Oil on canvas - 50 x 70 cm                                    توال - ٥٠ × ٧٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 50 x 70 cm                                    توال - ٥٠ × ٧٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 50 x 70 cm                                    توال - ٥٠ × ٧٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 60 x 80 cm                                    توال - ٦٠ × ٨٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 60 x 80 cm                                    توال - ٦٠ × ٨٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 120 x 120 cm                              توال - ١٢٠ × ١٢٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 60 x 80 cm                                    توال - ٦٠ × ٨٠ سم qزيت ع

29

 Oil on canvas - 35 x 50 cm                                   توال - ٣٥ × ٥٠ سم qزيت ع
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 Oil on canvas - 70 x 100 cm                                 توال - ٧٠ × ١٠٠ سم qزيت ع
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B للكتالوج
JGخراج الفnتصميم المطبوعات وا�

سمــر قنــاوي
مراجعة لغوية

سماح محمد العبد

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية  وزارة الثقافة - جمهورية مرص العربية - 2018




