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أ. د/ خـــــــــالــــد ســـــــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

يف إطاللــة عزيــزة للفنــان راغــب إســكندر بقاعــة البــاب يُقــدم عرًضــا مهًمـــا يوجــز مشــواره الفنــي واملحطــات الرئيســية 

يف تجربتــه اإلبداعيــة والتــي مــن خاللهــا ُيكــن التعــرف عــى شــخصيته الفنيــة التــي يغلــب عليهــا األســلوب التجريــدي 

التعبــري، حيــث يحــرص الفنــان عــى تلــك اللمســات الســحرية التــي تجعلــك تشــعر بــأن للوحــة صــوت يتحــدث إليــك 

اللــون والبنــاء  لغــة  املعنــوي  تُعــر عنهــا وعــن مضمونهــا  تلقائيــة  التــي تخــرج يف حركــة  باألحاســيس  لوحــات مفعمــة 

ــز  ــه ويتمي ــا يتقن ــو م ــة، وه ــي للوح ــاء التشكيلـ ــابات البن ــق لحس ــم ودقي ــياق محك ــأيت يف س ــذي ي ــوان وال ــايل لألل ــريك االنفع الح

ــال. ــن أع ــه م ــا أنتج ــدث م ــي وأح ــه الفن ــى عطائ ــرف ع ــة للتع ــذا فرص ــه ه ــد معرض ــذي يُع ــكندر ال ــب إس ــان راغ ــه الفن ب
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»مملكــة الوجــدان« أنــا مواطــن ىف مملكــة الوجــدان ... ال  تعجبــوا فاللعواطــف مملكــة و ملــك .. و لهــا نظــام و أحــكام خاصــة بهــا، متعــددة و 

معقــدة ىف ذات الوقــت مــن ذا يســتطيع أن يجــوب ىف حناياهــا دون أن يكــون متدفــق الحيــاة .. الحيــاة بحلوهــا و مرهــا، و إيقاعهــا املوســيقى 

املــردد ملعزوفــة العواطــف .. ممكلــة تتكــر عنــد حدودهــا قــوى الــر و ينطلــق منهــا الخــر و الســالم، أنــا فنــان مصــور أعــر بــأدواىت التــى 

أملكهــا عــن مشــاعر متعــددة، متدفقــة و متعارضــة أيضــا ، و ســوف اســمى مــا أصنفــه و ابتكــره ىف دنيــا الشــكل »مملكــة الوجدان«اللغــة 

التشــكيلية هــى وســيلة مــن وســائل االتصــال و النقــل و التبــادل لألفــكار و املعــاىن عــن طريــق األشــكال البرصيــة التــى تضــم معهــا عالقــات 

التجانــس و التعــارض، حيــث ال يوجــد شــكل بــدون محتــوى و ال محتــوى بــدون شــكل.

أن كل لوحــة مهــا تجــردت تعــر أيضــا عــن شــئ خــارج عنهــا، إذا فهــى تدخــل ضمــن نظــام اإلشــارة و الرمــز، ىف هــذا املعــرض أقــدم عزيــزى 

املتلقــى منــاذج مــن أعــاىل للمرحلــة االخــرة و التــى بــدأت ىف عــام 1975 و انتهجــت فيهــا ثالثــة محــاور رئيســية مــن خــالل أدواىت و هــى 

املســاحة و الشــكل و اللــون و أكــدت ىف املحــور الثالــث عــى موضــوع الطاقــة ىف اللــون و هــى قضيــة هامــة جــًدا مازلــت أوليهــا اهتامــى 

مــن قضايــا الخلــق والســحر و الفضــاء مبعانيهــم املاديــة و املعنويــة ،و لعــى عزيــزى املتلقــى إال أكــون قــد أطلــت عليــك و اتــركك تتعامــل 

بإحساســك البــرصى و الوجــداىن ىف حريــة و انطــالق و سالســة .

مع تحياىت و تقديرى لكل من ساهم ىف إقامة هذا املعرض و أخص بالشكر قطاع الفنون التشكيلية » وزارة الثقافة« ، قاعة الباب .

 راغب إسكـنـدر
القاهرة ديسمر 2019
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The abstract work that suffices with its interior laws including depth, motion and rhythm ... etc. relies upon imagination and 
optical illusion ehich are considered sur passing of the self sufficiency of the picture who coming to penetrate the expressive aspect 
of the picture Every painting what ever abstract it expresses something outside, and thus is included under the system of signals 
and symbols. The decorative work is the message conveyed by the painter to the audience of the receiver, who at the moment he 
goes through the painting and his imagination and thinking to relate and compare between the shapes and colours in the painting 
and his foregoing visual experiences. As the audience, always, har hours the lines, colours and shapes, in his visual memories .

The plastic language is considered one of the means of communication, transportation and exchange of ideas and content Via 
the visual shapes painting is an ensemble of co-related expressions and signals comprising the expression inherit in the core .The 
signals and symbols of the plastic language include within the relation of congruency and in congruency - no shape without 
content and content without shape . In this exhibition, included are sepecimens of my last stage works that initiated in 1975 in 
which 3 main axis through my instruments as a plastic artist were adoped = space and colour. In the 3rd axis 11 hight the topic 
of enemy in colour - a quite very serious problem with which I am still pre-occupied among the other issues including creation, 
magic, and with their concrete and abstract meanings .
1 hope my dear reader that I materialized it short and now H leave you employing your visual and spiritual sense, freely with 
simplicity . 1 seize myself this opportunity to assure my highest appreciation to all who contributed to setting up this exhibition, 
special the sector of fine arts, Ministry of culture, sector of Fine Arts. The central Administration of Museums & Exhibitions.

Ragheb Eskander
Cairo December 2019
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أطياف التشخيص.. وموسيقى التجريد 
متتــد تجربــة الفنــان راغــب إســكندر  ىف اإلبــداع ألكــر مــن ســتني عاًمــا ..وهــى تجربــة تعلــن عــن نفســها ىف فضــاء التصويــر.. تألقــت مــن 
البدايــة مبالمــح تشــخيصية  تنتمــى للواقعيــة التعبريــة ..كــا ىف لوحاتــه  التــى رســمها مــن خيالــه وعمــره 16 ســنة ومــن بينهــا لوحتــه لبيــت 
»شكســبر« الــذى ولــع بأعالــه املرحيــة وعاملــه الدرامــى ..وقــد أثــارت اللوحــة إعجــاب أســاتذته مــا ســاهم ىف تعلقــه بالفــن ..ومــع التمرس 
والتجريــب ..  انتقــل بأعالــه إىل دنيــا أخــرى تحولــت فيهــا الكائنــات واملشــخصات إىل أطيــاف ..مجــرد أطيــاف تهمــس وتومــض ..وانتقــل منهــا 
إىل أعــال تجريديــة خالصــة تخفــى فيــا وراء الخطــوط واأللــوان عواطــف ومشــاعر وأحاســيس ..ماجعــل فناننــا بحــق وبتعبــره »مواطــن ىف 

مملكــة الوجــدان «وهــو تعبــر يعكــس ألعالــه   ..يعــد مفتاًحــا للوصــول إىل أعاقــه التعبريــة والوقــوف عــى معنــى الفــن ىف عاملــه .
ــى ليســت بالــرورة  ــة ىف الفــن »يقــول :« أن العالقــات ىف العمــل الفن ــاب »الروحاني ــدى وكت وإذا كان كاندنســى صاحــب املذهــب التجري

عالقــات ىف الشــكل الخارجــى ..لكنهــا عالقــات تقــوم عــى التعاطــف الداخــى للمعــاىن .
ــة  ــه عــن فكــرة اســتقالل اللوحــة عــن الطبيعــة.. وفكــرة الظاهــر والباطــن ىف العمــل الفنى..مبايســمى بالتعبري ــه ومذهب وقــد عــر ىف كتاب
التجريديــة ،إال أن راغــب اســكندر مــع  انتــاء أعالــه ىف جانــب منهــا لفكــر كاندنســى وخالصــة رؤاه بــني التعبــر والتشــكيل ..ظــل متمســًكا 
ــة رمــوز وإشــارات امتزجــت فيهــا الســريالية أو مافــوق الواقــع املعــاش  ــات مبثاب ــات التشــخيصية وهــى كائن ــك الكائن ىف أعــال أخــرى بتل
بالتجريــد  مــا أعطــى لهــا املزيــد مــن الــراء والحيويــة ،ومــع الطاقــة الداخليــة لألعــال وماتحمــل مــن قيــم تشــكيلية ىف : اإليقــاع والتكويــن 
وعالقــة الخطــوط باملســاحات واألبعــاد ..يبــدو اللــون هــو البطــل ..فهــو ليــس مجــرد لــون ىف فضــاء الصــورة  ولكــن لــه قــوام وكثافــة ..يحمــل 
إيحــاءات عديــدة مــن الهمــس و الهديــر وإىل الحركــة و الســكون ..كــا يســاهم ىف حركــة العنــارص األخــرى مــن خــالل تعبريــة تجنــح إىل 

الرمــز ولغــة اإلشــارة . 
ورغــم مراحــل وتحــوالت الفنــان  ..فقــد اختــار ىف هــذا املعــرض منــاذج مــن  تلــك األعــال التــى تنتمــى  لعــام 1975 وحتــى أحــدث أعالــه  
..وإذا كانــت املســاحة مــن حيــث إنهــا وعــاء والشــكل مــن حيــث إنــه تعبــر.. فيعــد اللــون هنــا  طاقــة وقــدرة وإحســاس .. بــل وعمــق مــن 

خــالل التناغــم والتــاس اللــوىن ..مــع القــوام ى  الــذى يبــدو ىف عجائــن وطبقــات لونيــة تفيــض  بأبعــاد دراميــة .
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الجاذبيــة األرضيــة تبــدو املشــخصات ىف أعــال راغــب إســكندر مجــرد مفــردات طيفيــة قليلــة مــن : العــني اإلنســانية والفراشــة والشــمس 
ــا ىف  والســمكة والزهــرة وهــى  مبثابــة مفاتيــح وإضــاءات وعالمــات ..خاصــة والعديــد مــن األعــال يغلــب عليهــا الطابــع الكــوىن كــا لوكن
فضــاءات الكــون الفســيح العامــر باملجــرات والكواكــب املعلقــة .. مــع ماتكتنــف األعــال مــن حركــة وطاقــة كامنــة ..ولقــد بلــغ ذروة كبــرة ىف 
التعبــر مــن تلــك األعــال أكــد فيهــا عــى فكــرة االنبثــاق كــا ىف زيتيتــه الزرقــاء الداكنــة والتــى جســد فيهــا كائنــا وليــًدا جنينيًــا غامًضــا يبــدو 
ــا إىل أعــى باتجــاه   أســطوريا  بجناحــني أشــبه بورقتــى نبتــه صغــرة  ..ىف لحظــة انطــالق مــن محيطــه املــاىئ ووســط  هديــر املوجــات منبثًق
األفــق ومتخلًصــا مــن أرس الجاذبيــة األرضيــة ..وىف هــذا تعبرعــن العالقــة بــني األرض والــراح الشاســع الــذى يتــد بــال حــدود ..بــني املنظومــات 
اللونيــة مــن عجائــن الكحــى الداكــن  مــع مايتخللــه مــن ســطوح وكريــات األبيــض واألوكــر األصفــر« املتــدرج مــن الكثافــة الثقيلــة بهيئــة 
ــراه ىف الكــون وجــاء الخــط  ــة ..لهــذا الحــوار بــني األرض والســاء ..بــني مانعيشــه ومان ــة رمزي موجــات  واألبيــض املمتــد ىف األفــق ىف محاول
االحمــر الــراىس الرفيــع املتــدىل مــن اعــى مــع قطــع اللوحــة مســاها ىف  اضفــاء املزيــد مــن الحــوارىف منــاخ الصــورة   رغــم ضالتــه ..وتتكــرر 

فكــرة االنفــالت مــن الجاذبيــة األرضيــة والرغبــة ىف التحليــق ..ىف أكــر مــن عمــل مــع تنــوع اإليقــاع وثــراء التشــكيل .
وينقلنــا الفنــان بــني اإلجــرام الدائريــة وهديــر الحركــة الرأســية واألفقيــة ..إىل عــامل يؤكــد صلــة الفــن بالعلــم  بســخاء ىف العاطفــة وقــوة ىف 
املشاعرواألحاســيس يلجــا إىل متثيــل األشــياء ىف إيقــاع غنــاىئ ورصــني  ..متنًقــال مــن الضالــة والتصغــرإىل التضخيــم .. كــا ىف لوحــة »الفراشــة« 
ــا بالخليــة  التــى ترتبــع مهيمنــة عــى مســاحة اللوحــة ..ىف زيتيــة باألصفــر األوكــر مــا يتجــاوز املالــوف واملعتــاد ..وىف أعــال أخــرى  تذكرن

والنــواة والدقــة املتناهيــة والضخامــة واالتســاع .
وىف لوحتــه » مــرص هبــة النيــل «الشــاعرية املشــعة بجريــان األزرق واألحمــر النــارى مــع األصفــر البهــى وملســة مــن األخــر الزيتــوىن ىف بؤرتهــا 

تبــدو العــني عــى جانبــى اللوحــة بنظــرة رأســية وأخــرى أفقيــة شــاهًدا عــى مــرص الحضــارة التــى أغدقهــا النهــر الخالــد .
ــى  ــه يخف ــر ىف أعال ــا وراء الســطح الخارجــى ..ففضــاء التصوي ــل ونتســاءل ..ونفكــر في ــا نتام ــان راغــب إســكندر مايجعلن ىف لوحــات الفن

ــون . ــر مــن خــالل موســيقى الشــكل والل ــن عــن الكث ــوح والصمــت والغمــوض وىف نفــس الوقــت يعل الكثر..مــن  الب
صــــالح بيصــــارتحية إىل راغب إسكندر بعمق السخاء العاطفى واملشاعر بلغة التشكيل .  
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هـــذا الفنــــان ...

حــني يعجــز اإلنســان عــن تحقيــق أحالمــه عــى األرض ، يلجــأ إىل الســاء ، وعندمــا يضطــرب العــامل مــن حولنــا ، ومتزقــه الرصاعــات عــى كل 

املســتويات ، يصبــح الفــن مــالًذا ، نعيــد بــه للحيــاة النظــام واالتســاق والصفــاء والتألــق للحيــاة.

والفنــان راغــب إســكندر ، منــذ أعالــه املبكــرة .. روح هامئــة يف رصاعهــا مــع نفســها ومــع العــامل ومــع العــدم ، تبحــث عــن النظــام يف الفــوىض  

وتناجــي الجــال يف القبــح ، بعيــًدا عــن مناطــق التوتــر واملعانــاة.

ومــع هــذا فــإن العنــارص التــي يســتخدمها يف أعالــه الفنيــة املركبــة عنــارص ماديــة بحتــة، مــن األرض ومــن الســاء ، مــن بعــض رمــوز الــرتاث 

الشــعبي ، ومــن الطبيعــة واألفــالك ، ولكنهــا تســتحيل بفرشــاته إىل عالقــات تشــكيلية مرهفــة ، يعــر مــن خاللهــا عــن معــاين النفــس يف رجفانهــا 

وهواجســها وتشــوقاتها التــي ال تحدهــا حــدود ، خلــف الظواهــر والســطوح الخارجيــة.

وعلينــا بدورنــا كمتلقــني أن نتجــاوز مواضعــات العقــل املســتقر ، إن أردنــا أن نحيــط بأبعــاد ال نهائيــة ، ونســتوعب تجربــة عاطفيــة يف األســاس ، 

غنائيــة يف املحتــوى ، لهــا أوزانهــا الخاصــة ، شــارك يف خلقهــا ،  باقتــدار تقنــى ملحــوظ ، الوجــدان والتأمــل والتفاعــل النابــع مــن قلــب اإلنســان  
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ومــن مملكــة العاطفــة ، ومــاء الحنــان.

يف أعــال راغــب إســكندر تتضافــر األلــوان الكثيفــة ، واملســاحات املنبســطة ، واللمســات الشــعرية واملتشــابكة ، التــي تكــر اإليقــاع الرتيــب  

بحثـًـا عــن أنغــام جديــدة ، حــرة مــن كل القيــود إال قيــد الوحــدة املنطقيــة للعمــل الفنــي ، التــي يرتابــط بهــا بنــاؤه ، وتثــر يف املشــاهد مختلــف 

ــيس والرؤى. األحاس

إننــا ، يف هــذا املعــرض ، إزاء فنــان يتقــدم بخطــى ثابتــة نحــو عاملــه الخــاص ، املتــآزر املفــردات ، وقــد نضــا عنــه األثــواب التقليديــة ، مــن أجــل 

العثــور عــى اللغــة التجريديــة، ذات املســحة الشــعرية ، الرمزيــة ، املنطلقــة ، واألشــكال املغلقــة مثــل الدائــرة واملثلــث واملســتطيل ، التــي 

يأنــس التعبــر بهــا ، عــن التوافــق يف منظومــة التناقــض ، والوحــدة الدقيقــة األرسة يف التنــوع والتشــتت ، واالنفجــارات الصامتــة .

وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل أن راغــب إســكندر ، يف  يقظتــه املوحشــة ، ال يــرى التوافــق كامــاًل ، والوحــدة مطلقــة ، إال يف البــدء ، يف لحظــة امليــالد 

أو االنبثــاق األوىل ، قبــل أن ينهــض الوجــود مــن مكمنــه يف األعــاق ، ويتكشــف بأجزائــه وجزئياتــه املتناثــرة وحنايــاه ، كــا يتكشــف الســحر 

، وتتكشــف الحجــب ، عــن التهاويــل ، وتســفر التلقائيــة عــن نضــج مــن نــوع خــاص ، يفــوق يف خطوطــه وألوانــه املتناغمــة كل التصــورات 

الســابقة ، ليــس يف فــن راغــب إســكندر مالحظــات وصفيــة أو أي يشء مــن أي نــوع ، يكــن أن يســتغرق املشــاهد بعيــًدا عــن الجوهــر الــذي 

يجــب أن يقــف عنــده فقــط ، وجًهــا لوجــه ، مستشــعرًا القرابــة الحميمــة بينــه وبــني األثــر الفنــي الــذي تتبــدل صيغــه وأشــكاله وفــق الطاقــة 

املثــرة لإلبــداع ، وبحســب الغايــات التــي يتطلــع إليهــا.

ومل يصــل راغــب إســكندر إىل هــذا املســتوى الفنــي عــى طريــق ممهــد ، مفــروش بالــورود ، ولكنــه جــاء مثــرة مــن مثــار رحلــة طويلــة متتلــئ 

ــرض  ــات الع ــه يف قاع ــكندر أعال ــب إس ــا راغ ــرض فيه ــدى ، ع ــى م ــبات إىل أق ــا املكتس ــت فيه ــات ، تفاوت ــع والتموج ــف والزواب بالعواص

املتخصصــة كــا عرضهــا يف مراكــز الشــباب العامــة ، يف العاصمــة املثقلــة بالتجــارب ، ويف األقاليــم النائيــة التــي تبحــث عــن املعرفــة والنــور ، 

مثلــا يبحــث الفنــان نفســه عــن عــامل جديــد مبتكــر ، يفيــض بالعذوبــة والجــال

نبيــــل فـــــرج
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الفنـــــــــــان راغــب إســكندر فنــان تعبــري » جــواين « و الجوانيـــــــــة  هــي االتجــاه الــذي ابتكــره أســتاذي املرحــوم الفيلســوف املــرصي 
» عثــان أمــني « وصــك لــه هــذا املصطلــح ، فلســفته تنصــب عــى تأمــل داخــل اإلنســان والحيــاة وليســت املظاهــر الخارجيــة .. تهــدف إىل 
وحــدة الشــكل واملضمــون أو توافقهــا ، وأن يكــون املظهــر معــر صــادق عــن املخــر .. هــذا مــا تذهــب إليــه أيًضــا االتجاهــات الصوفيــة التــي 
يتجــاوز بعضهــا وحــدة الشــكل واملضمــون إىل الرغبــة يف اتحــاد املخلــوق بالخالــق وعنــد كثــر منهــا التأمــل يف الخالــق وفيــا خلــق ) راجــع 

كتــاب عثــان أمــني : الجوانيــــــــة ( .
نجـــد وحــدة الشــكل واملضمــون عنــد الحيوانــات الثدييــة التــي ال تعــرف الكــذب وال الخــداع وتتعامــل بغريزتهــا فيــا هــي مــن أصعــب األمور 

عنــد البــر .. لــو حــدث وعــم كل البــر ال نعــدم الــر ألنــه ســيبدو مــن عيــون ومظهــر الريــر فأيــن يذهــب الكــذب والخــداع إذن .؟؟ .
يبــــــــدو راغــب وكأنــه يحــاول تطبيــق هــذه الفلســفة عــى فنــه فقبــل أن يظهــر مــا يعــر عنــه عــى ســطح لوحتــه يغوص فيــه يف أعاقــه  ويف 
أعاقــه .. أعــاق املوضــوع وأعــاق الفنــان يبحــث عــن الجــذور األوىل ويتأمــل الرحلــة الداخليــة ويســترف ألوانهــا عابــرة مبشــاعره وأفــكاره 

ثــم يســك بفرشــاته ليضــع موضوعــه يف عــامل جديــد ســحري غــر مألــوف لنــا لكنــه مــن صميــم الواقــع إن تأملنــا ؟ .
لـــــــــــذا .. فكائنــات الحيــاة هــي مجــال غوصــه .. ومــع ذلــك فهــو نــادًرا مــا يرســم الشــكل الواقعــي النهــايئ أو املعــروف لكائــن حــي إنــه 

» راغــــــب إسكنــــــدر  « و » الجوانيــــــة « 
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يســتعيض عنــه بالرمــز أو اإليحــاء ويــرتك للمشــاهد مســاحة لخيالــه هنــا يكــون املشــاهد فاعــالً يف العمليــة اإلبداعيــة أو مكمــالً لهــا .
 مبــــــــا أن عمليــة خلــق الحيــاة هــي موضــوع تأمــل الفنــان الفلســفي / الفنــي ، فهــل هــذا ســبب النعــدام الفــراغ يف لوحــة راغــب إســكندر ؟ 
هــل يشــعر بالفــراغ كعــدم ؟ ومبــا أن العــدم ضــد الحيــاة فــال يجــوز وجــود فــراغ يف الحيــاة ؟ هــل هكــذا يفكــر ؟ إنهــا وجهــة نظــر إن صحــت .

ــات البحــر وأصدافــه إىل ظواهــر  ــة مــن رحــم األم إىل جــذور الشــجرة وســيقانها مــن كائن ــن هكــذا تكتــي اللوحــة بألوانهــا املتخيل لكــــــ
الطبيعــة ليــالً ونهــاًرا ثــم مــن رحــم الشــعور باملوضــوع حتــى التعبــر عنــه .. وهكــذا ، وهكــذا أيًضــا تبــدو ســخونة األلــوان أو هدوئهــا فاختيــار 
اللــون ) كشــكل ( نابــع مــن املوضــوع ) املضمــون ( هنــا توافــق آخــر بــني الشــكل واملضمــون يف لوحــات الفنــان وعــى الرغــم مــا يبــدو يف 
الحيــاة مــن رصاع ، إال أن كائنــات لوحــة راغــب إســكندر يف تآلــف أو إتفــاق مضمــر ، أيـًـا كان » الجــــــو « اللــوين للوحتــه إنــه يف تصالــح مــع 

الحيــاة هــو شــخصيًا وهــو مــا ينعكــس عــى أعاقــــــــه أيًضـــا .

ــا عريًضــا يجمعهــا منــذ بدايــة  فــــــي هــذا املعــرض االســتيعادي الــذي وضــع فيــه الفنــان منــاذج كثــرة مــن مراحلــه املتنوعــة ، يبــدوا خيطً
رحلتــه الفنيــة وحتــى اآلن ، هــو خيــط التعبــر ) الجــواين ( لهــذا تجــد هنــاك نــواة لــكل لوحــة ينطلــق منهــا التكويــن والتعبــر .. أبحــث عــن 
هــذه النــواه وتابــع مســارها وخيوطهــا وامتدادهــا وتشــعبها تكــون قــد أحطــت باللوحــة : الحيــاة ليــس هنــاك مــوت يف لوحــات راغــب هنــاك 
حركــة داخليــة متفاوتــة أو هــدوء لكــن بــال مــوت يكــن بالطبــع أن يكــون ذلــك ناجمـًــا عــن إيــان دينــي بســرورة الحيــاة واعتبــار أن مــوت 
الجســد حالــة عابــرة لحيــاة الــروح األبديــة هــذا فكــر موجــود يف األديــان الســاوية عــى كل حــال وفــن راغــب إســكندر يكــرر ذلــك املعتقــد .

إنــه فــن عضــوي يف األســاس ، قليــل مــا يلجــأ إىل التعبــر الهنــديس التجريــــدي ، عندمــا يلجــأ يكــون الشــكل الهنــديس إطــاًرا محــدًدا لحيــاة 
عضويــة فهــو مــن الحيــاة وإليهــا دامئـًـا .. يف الوقــت نفســه يفــرتش التعبــر عــن العضويــة مســاحاته تجريديــة وتبــدو العالقــة بــني التجريديــة 

والعضويــة هنــا كالعالقــة بــني الشــكل واملضمــون ، هنــا نعــود مــرة أخــرى إىل الفلســفة ، وإىل الجوانيــة .
سميــر غريــب
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مواليــد أســيوط 6 مــارس 1947 ، ليســانس كليــة األلســن قســم أملــاين 

الفنانــني  بنقابــة  مؤســس  ،عضــو  شــمس  عــني  جامعــة   1970 عــام 

ــب  ــدة مناص ــد ع ــابًقا ، تقل ــة س ــوزارة الثقاف ــام ب ــر ع ــكيليني ، مدي التش

بقطــاع الفنــون ، مؤســس متحــف ســعد الخــادم وعفــت ناجــي وأول 

مديــر لــه ، أقــام أكــر مــن أربعــني معرًضــا خاصـًــا منــذ عــام 1964 

اآلن وحتــى  عــام  معــرض  مائتــي  مــن  أكــر  يف  شــارك   ، اآلن  وحتــى 

مريــان  كريســتوف  مراســم  يف  خاصــة  منحــة  عــى  حصــل 

بالعجمــي  الشــئونه  مراســم  مــع  بالتبــادل  بســويرا  شــتيفتجن 

عزمــى-  إســحاق  للتصميــم«  املــرصي  »املركــز  شــهور  ثالثــة  ملــدة 

 1966 عــام  املنســوجات  وطباعــة  تصميــات  يف  تشــجيعية  جائــزة 

جهــات0 عــدة  مــن  عديــدة  تقديريــة  شــهادات  عــى  حصــل 

راغــــب صـــادق إســــكـنـدر

المقتنيـات
املتحــدة  الواليــات   – مبــرص  خاصــة  مقتنيــات   ، واإلســكندرية  بالقاهــرة  الحديــث«  الفــن  »متحــف  الثقافــة  وزارة 

املغــرب  - ســوريا   – الســعودية   – الكويــت   – ســويرا   – أســبانيا   – إنجلــرتا   – اليابــان   – الصــني   – أملانيــا   – األمريكيــة 
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كــال الجويــى }املســاء{ - صبحــى الشــاروىن - حســني عبــد الحميد - فاروق بســيوىن - محمود بقشــيش - عبــد املنعم القصــاص } الجمهورية{

ــاح  ــه{ - جــال كال}صب ــاوى }الروجري ــب - انطــوان حن ــار{ ســمر غري ــش }األخب ــا دروي ــى القباىن}األهــرام{ - ثري ــود خطــاب. لي محم

الخــر{- عــادل ثابــت }الكواكــب{ - فتحــى أحمد}الثقافــة{ - نســمة عطــا اللــه } مجلــة اإلذاعــة والتليفزيــون { - محمــد طحــاوى }الثقافــة 

ــه } اليامــة الكويتيــة{ - كــال محمــد مغيــث }عــكاظ الســعودية{. ــد الل العربيــة{ مصطفــى عب

هــؤالء كتبوا عن الفنان
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