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ــد  فيــض مــن التســاؤالت تــدور يف خلــد املشــاهد عــن الفنــان إيهــاب األســيوطي.. فهــو ابــن محافظــة أســيوط ول

يف ســبتمرب عــام 1965، كانــت أرستــه الداعــم األول حــن بــدأ يرســم ويكتــب الشــعر والزجــل، لحــق بالرعيــل األول 

بكليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة املنيــا وتخــرج منهــا يف 1988 ثــم عــن معيــًدا وتتــدرج بالدرجــات العلميــة حتــى 

أصبــح أســتاًذا ووكيــا للكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع.

نهــل مــن املــري القديــم مفــردات التشــكيل التــي أضفــت إىل أعاملــه لغــة خاصــة فصاغهــا عربًــا وصــوًرا تخصــه 

وحــده، كــام نهــل مــن محمــود مختــار والســجيني .. وغريهــم مــن رواد النحــت املعاصـــر حبهــم ملريتهــم، وداخــل 

مراســم كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة واملنيــا كان اللقــاء بأســاتذة النحــت الذيــن أعانــوه ودعمــوه لاســتمرار والتعلــم واكتســاب الخــربات 

ــه  ــه اآلن، ول ــوة لينعــم مبــا علي ــكل ق ــم .. وغريهــم داعمــن ب ــاروق إبراهي ــد الفقــي وف ــد املجي ــم وعب ــد الحلي ــكان الوشــاحي وجــامل عب ف

القســط األكــرب مــن الحــب والعرفــان لألخــري » الفنــان فــاروق إبراهيــم« الــذي فتــح لــه الطريــق للعمــل معــه ومعايشــة جميــع أعاملــه التــي 

انتــرت يف مياديــن مــر فنهــل منــه وعنــه الكثــري.

وعــن املرحلــة الفنيــة املتغــرية واملتجــددة يف حيــاة األســيوطي نجــد منهــا مــا تهتــم باملوضوعــات االجتامعيــة املختلفــة، وأخــرى تحــايك جامليات 

الجســم اإلنســاين وحلــول ومعالجــات تشــكيلية وجامليــة، وللبورتريــه محطــة أخــرى جمعــت بــن املحــاكاة الطبيعيــة ومــا تــم تحويرهــا إىل 

أشــكال هندســية، وتعــد مرحلــة العــزوف عــن التعبــري عــن املشــاعر واملوضوعــات الشــخصية واالجتامعيــة والقيــم التشــكيلية ســبيا لتبنــي 

أهــداف ومامــح الوطــن العــريب ومــر والتــي تعــد مــن أهــم مراحلــه الفنيــة فكانــت أخــر أعاملــه طاولــة الســام وتصميــم النصــب التــذكاري 

لشــهداء الوطــن مبحافظــة أســيوط.



لفنــان إيهــاب األســيوطي يشــغل اآلن منصــب رئيًســا لقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة املنيــا، وعضــو اللجنــه الدامئــة لرتقــي 

األســاتذة املســاعدين واألســاتذة وعضــو لجنــة تجميــل وتطويــر محافظــة املنيــا، شــارك يف جميــع املعــارض الداخليــة مبــر منــذ عــام 1988، 

كــام شــارك يف الســيمبوزيومات الدوليــة خــارج مــر وداخلهــا منهــا ســيمبوزيومات رومانيــا أعــوام ٢003،٢00٢، ٢004 ، وســيمبوزيوم املجــر 

٢003 ، وســيمبوزيوم التصويــر مبــر القدميــة - القاهــرة ٢006، وســيمبوزيوم النحــت الخامــات الطبيعيــة مبكتبــة اإلســكندرية ٢008، وملتقــى 

النحــت األول والثــاين بكليــة الفنــون الجميلــة عامــي ٢017-٢018.

أســند إليــه تنفيــذ متثــال شــخيص )بورتريــه ثاثــة أضعــاف(  للفنــان عــامر الريعــي  بجامعــة املنيــا - ٢005، تنفيــذ ميداليــة ودرع املؤمتــر 

العلمــي الســابع ٢00٢ بكليــة الفنــون الجميلــة – املنيــا، تنفيــذ الرســومات الفرعونيــة داخــل مغــارة مبسلســل الكومــي –  إخــراج الفنــان محمــد 

ــورة  ــايل ث ــة تصميــامت  أوســكار لبين ــا يف عيدهــا الفــي٢009، ثاث ــة باملني ــة الفنــون الجميل ــذ درع مؤمتــر كلي رايض - ٢003، تصميــم وتنفي

وتاحــم الــدويل املكــون مــن ثاثــة منــاذج يونيــو ٢011، تصميــم وتنفيــذ أوســكار مســابقة الرســوم املتحركــة والــذي يتــم إهــداءه كل عــام 

تحــت رعايــة صنــدوق التنميــة الثقافيــة ٢008.

ــن مبــر واإلمــارات بطلــب مــن املحافظــات منهــا أســيوط ،  ــل يف شــتى امليادي ــة ومقرتحــات للتامثي ــد مــن التصميــامت الجداري ــه العدي لدي

واملنيــا، وإمــارة الفجــرية بدولــة اإلمــارات ومل تنفــذ منهــا تصميــم جداريــة مبيــدان محطــة أســيوط – ٢006، تصميــم مقدمــة ونهايــة كوبــري 

املحطــة مبحافظــة أســيوط ٢006، تصميــم متثــال مبيــدان املحطــة مبحافظــة أســيوط ٢006، تصميــم وتنفيــذ متثــال مصغــر للســيدة ســوزان مبــارك 

- لحديقــة الخالديــن بجامعــة املنيــا، تصميــم ميــدان الشــهيد مبدينــة مغاغــا محافظــة املنيــا ٢019، تصميــم ميــدان صفــى الديــن أبــو شــناف 

مبحافظــة املنيــا ٢019، تصميــم ميداليــة مكافحــة اإلرهــاب ٢019، تصميــم النصــب التــذكاري لشــهداء الوطــن مبحافظــة أســيوط أكتوبــر ٢019.

لــه الكثــري مــن  املقتنيــات خــارج مــر وداخلهــا ولــدى املؤسســات واألفــراد. 



كتــب الناقــد والصحفــي عبــد العزيــز التميمــي يف مقــال لــه بجريــدة الشــاهد الكويتيــة 17 يوليــو 2017 بعنــوان “إيهــاب األســيوطي هــري 

مــور العــرب“ الفنــان إيهــاب األســيوطي واحــد مــن الفنانــن القائــل الذيــن ميتلكــون وبجــدارة مراكــز إحســاس وقــدرة تعبــري وفكــر بــري 

متطــور مواكــب للحضــارة والتقــدم، فقــد كان معرضــه بقاعــة البــاب ٢017 معرًضــا راقيًــا متميــزًا  أذهــل كل مــن يفقــه أبجديــات فــن النحــت 

ويتــذوق الفنــون بصفــة عامــة فكانــت إضافــة جديــدة للحركــة التشــكيلية يف مــر والــرق األوســط بأكملــه مــام جعلــه ينافــس فيــام قــدم 

كبــار النحاتــن يف العــامل بــأرسه ومــن ضمنهــم الفنــان اإلنجليــزي الكبــري هــري مــور، فاألســيوطي لــه بصامتــه الواضحــة عــى كل مفــردة مــن 

ــدع القــادم رغــم  ــة لهــذا املب ــزه، فصــار األســيوطي رمــزًا مــن رمــوز النحــت يف الوطــن العــريب فتحي ــن النجــاح ومتي ــه التــي تعل ــا أعامل زواي

العواصــف والنقــم  .. 

ــان نقــي“  الدكتــور إيهــاب األســيوطي نحــات اســتطاع أن  ــه بتاريــح 16 مايــو 2018 تحــت عنــوان “إيهــاب األســيوطي فن ويف مقــال آخــر ل

يقتبــس مــن روح هــري مــور تفاصيــل فنــه ومــن جــامل الســجيني هــدوءه وســلوكه الراقــي ومــن مايــكل أنجلــو صــربه وحســه الفنــي الصــادق 

فهــو ظاهــرة فريــدة يتســم بقلبــه الطيــب وصدقــه وتعاونــه الخــايل مــن الكــذب والتدليــس واالنتهازيــة والغــدر ، هــذه الصفــات قــد تكــون 

أحيانًــا مــؤرش خطــر إذا عــاش اإلنســان يف غابــة أساســها الحــرب غــري املعلنــة والتآمــر والحقــد والحســد.

وهــا أنــا اليــوم “إيهاب األســيوطي“ من معريض هذا أقدم أســمى آيات الشــكر والحب والعرفان إىل الفنان والناقــد والصديق عبد العزيز التميمي. 

فاألعامل الفنية وما تبدعه يد الفنان دامئا هو السند والسجل واملرجع ال صفحات الفيس بوك.                                              

                                                                                                      تحيــاتــي
الفنـــان/ إيهــاب األسيـوطي
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