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أ.د خــالــد ســــرور 

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية          

نحــن أمــام لوحــات تعكــس خيــاالت ذاكــرة الفنــان القديــر مصطفــى كــال .. تــرز 

أفــكاره وعاملــه شــديد الخصوصيــة .. حالــة مرهفــة تكشــف شــخصيته الفنيــة .. عــامل 

شــاعري يــرز همومــه وقناعاتــه، يلعــب خالهــا الرمــز دورًا مهــاً ســواء مــن خــال 

ثــراء معــاٍن ودالالت لألنثــى والطيــور يف ُمخيلــة وثقافــة املواطــن املــري لتســاعده 

يف خــروج مســطحه مختــزالً شــديد العمــق ُمحمــاً بالكثــر مــن اإلشــارات الحســية 

التــي توجــه املُتلقــي ملســاحات ُمحــددة ومقصــودة وذات واقــع بــري قــادر عــى 

التعاطــي والتحــاور مــع جمهــوره .. حالــة منفــردة ومهمــة وجديــرة باملشــاهدة.





  لكنه دائـًم.. رس حبى ..!

ــات  ــرًا.. كل الكائن ــا.. أوطائ ــن الحــى.. إنســانًا كان .. أو حيوانً العنــر الطبيعــى.. الكائ

ــر  ــا الظاه ــال( بنظامه ــى ك ــال )مصطف ــدو ىف أع ــمياتها.. ال تب ــا ومس ــكل مفرداته ب

ــة..  ــة النهائي ــة متصل ــه ىف رحل ــك املوجــودات.. هــذا الوجــود بكامل لألبصــار.. كأمنــا تل

أبديــة متجــددة.. مــن الخــارج إىل الداخــل.. ثــم مــن داخلــه إىل الخــارج.. لكنهــا تخــرج 

مختلطــة ومتفاعلــة بنســيج نفســه.. فــا نراهــا بظواهرهــا.. بقــدر مــا نراهــا مــن خــال 

خرتــه الخاصــة وتفاعلــه مــع تلــك األشــياء.. محقًقــا نوًعــا مــن التفــرد.. أو هــى كيــان 

عضــوى مرتابــط مجســًدا خطــرة مــن خطــرات نفســه.. فالعنــارص عنــده مــن الصعــب 

ترجمتهــا ووصفهــا.. ألنــك تلقاهــا وتســتقبلها كاً واحــًدا.. فالوصــف ليــس شــاماً دقيًقــا 

لكنــه يوحــى بالــر الخبــيء...!

إن نظرتــه إىل العــامل نظــرة خاصــة جــًدا.. نســتطيع أن نصفهــا بنظــرة العاشــق املشــتاق 

التــى ال يستشــعرها إال مــن كابدهــا..! ففــى رؤيتــه أن العــامل ىف صــرورة دامئــة.. 

يحــاول أن يغتنــص منهــا لحظــات أو لفتــات أثنــاء التجــول والحراك....فتتدفق اللمســات 

متاحقــة.. كأنهــا ىف ســباق مــع الزمــن .. ومــن الصعــب أن تقيــد تجربتــه ىف إطار مدرســة 

أو اتجــاه .. فدقــة اإلحســاس هــى التــى تحــدد وتختــار..!

هــل هــى تأثريــة؟؟.. ممكــن... هــل هــى تجريديــة؟؟.. ممكــن... هــل هــى رسياليــة؟؟.. 

رمبــا..! وتتعــدد االتجاهــات والتســاؤالت.. واإلجابــات دامئًــا باإلمــكان...! لكنهــا ىف 

ــة..                                                                  ــه التعبري ــورة ىف ذاكرت األحــوال مشــحونة ومصه

 أ.د/ حـــــازم فـتـح اللـــه 

أستاذ بكلية الفنون الجميلة

 العميد األسبق ، مقرر لجنة قطاع الفنون 

باملجلس األعى للجامعات 





ــة  ــه التصويري ــًدا مــن إبداعات ــوم عاملًــا جدي ــا الي ــان »مصطفــى كــال«.. يقــدم لن الفن

ــا  ليخاطــب املتلقــى مبــا احتوتهــا مــن حــوارات بــن العنــارص.. قدميهــا وجديدهــا )فنيً

ــرة  ــاحات كب ــام ومس ــا ىف أحج ــعبية، صاغه ــات الش ــاطر واملوروث ــن األس ــفيًا( م وفلس

ــا.  ــة ىف تناوله ــة ىف عنارصهــا، وعفوي ــا ، وحيوي ــة ىف ألوانه ــه انطاق حققــت ل

عنارصهــا حرهــا وحددهــا الفنــان ىف رســوم وأشــكال »الديــك، الحصــان، الكلب،القــط 

ــة بتعبــرات القــوة، األمل والحــزن، الرقــو والرشــاقة  ــا اإلنســان، عنــارص مجمل ».. وأحيانً

والرومانســية، وصــور شــخصية الفنــان.. 

تعامــل معهــا جميًعــا مــن منطقــه الشــاعري الخــاص.. شــاعرية حــرة تبعــث مــن خــال 

ــلوب  ــر« بأس ــون والعن ــا »الل ــع بينه ــة، يجم ــطح اللوح ــى س ــة ع ــه األولي تحضرات

ــر  ــا والتعب ــه له ــد تناول ــارص عن ــا، تشــخييص للعن ــه واســتعاالته له ــدى ىف ألوان تجري

عنهــا.. هــذا الفــراغ ىف صمتــه وديناميكتــه، ظالــه وألوانــه، عنــارصه ورمــوزه ىف حواراتــه 

املتصلــة واملنفصلــة، تدخلنــا إىل عــامل خــاص حــر ىف رؤيتــه وأبعــاده، عــامل يجمــع بــن 

ــا  ــخصية« نجومه ــا ش ــال »فانتازي ــن خ ــان م ــا الفن ــاش، يقدمه ــع املُع ــام والواق األح

وأبطالهــا الحصــان، الطائــر، الديــك، الكلــب، القــط، اإلنســان.. ىف فــراغ مزيــج بــن مــن 

ــال..  األحــام والواقــع والخي

اأ.د/ حممد طه ح�سني

2009



8

خارج الزمان واملكان

أســتاذ بكليــة الفنــون التطبيقيــة – جامعــة حلــوان ، مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة املعهد 

العــاىل للفنــون التطبيقيــة – أكادمييــة الفــن والتصميــم - مدينــة الســادس مــن أكتوبر.

- حواىل ٣٧ معرًضا خاًصا عى مدى ٤٦ عاًما .

- متثيــل مــر ىف أكــر مــن عرشيــن مؤمتــرًا ومعرًضــا دوليًــا ىف مجــال الفنــون التشــكيلية 

عــى مــدى ٤0 عاًمــا .

- حاصل عى عدة جوائز محلية ودولية ىف مجال فنون الجرافيك .

- عضو لجان تحكيم محلية ودولية ىف مجال الفنون التشكيلية .

- اإلرشاف عــى أكــر مــن ٨٥ رســالة علميــة للاجســتر والدكتــوراة ىف مجــال الفنــون 

ــا . خــال 2٥ عاًم

- له بحوث متعددة ىف مجال فنون االتصال البرى .

- أمن عام نقابة التشكيلين ١9٨٨م – ١99١م .

- عضو املجلس األعى لنقابة مصممى الفنون التطبيقية .

ــة دورة ١9٨0م – ١9٨2م ،  ــى للثقاف ــس األع ــكيلية باملجل ــون التش ــة الفن ــو لجن - عض

دورة 200١م – 200٣م .

- عضو لجنة قطاع الفنون باملجلس األعى للجامعات  200١م - 200٤م - 200٥م - 200٨م .

- عضــو اللجنــة العلميــة الدامئــة لرتقيــة أســاتذة الفنــون التطبيقيــة – املجلــس األعــى 

ــات 200١م – 200٥م . للجامع

- عضو مجلس إدارة جمعية فناين وكتاب وإعامى الجيزة .

- عضو جمعية الفن الخاص جًدا الدولية .

- عضو اللجنة العليا لرتيناىل القاهرة الدوىل للجرافيك ورئيس الندوة الدولية ١99٣م0 

- أعاله مقتناه ىف مجموعة من املتاحف العاملية ومنها متحف الفن الحديث بالقاهرة0 

م�سطفى ح�سني كمال
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Beyond Time and Space

Prof. in the Faculty of Applied Arts – Helwan University , Founder and 

Chairman of the Higher Institute of Applied Arts - 6th October City - 

Cairo - Egypt .

- About 37 personal exhibition in 46 years.

- A representative of  Egypt in a number of conferences, biennales and 

international exhibition for 40 years.

- Local and international awards in the field of visual arts.

- Numerous research in the techniqualities of the means of visual com-

munication.

- A member in the High Committee of Cairo’s International Graphics 

Trinnale and the chief of th international association 1993.

- A member in the board of arts in the High Council of Culture 1980 – 1982, 

2001 – 2003. 

- A member in the board of directors of the designers syndicate.

- A member in the assembly of High Refind Art.

- A member in the board of directors of the assembly of the artists, authors 

and advertisers of Giza.

- Some of his works are presented in a group of international museums 

and among them of modern arts in Cairo.

 Mostafa Hussein Kamal
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خارج الزمان واملكان
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  20١٨

د. سوزان عبد الواحد محمد

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

  

أ. مــهـــا حــــافظ
مراجع لغة عربية  


