








Common in Naima’s art are com-
positions of bands filled with colored 
squiggles strongly suggesting Arabic 
calligraphy, although no actual script 
is used.

In many, the bands create amor-
phous forms floating within a 

 hazy background.

     Ahmed Haridi
          Radio & Television
  Art Critic – 1983

Naima El Shishiny’s experience 
has oriented us towards heritage and 
modernism.

She has managed to a certain de-
gree to assimilate the beauty in the 
oriental Arabic Art with its variety of 
decorative art, and its calligraphy full 
of vitality and sensation of motion.

  The artist combined this assimila-
tion of the oriental Arabic art with the 
results of her experience which is an 
expressive abstract intuition, but with-
out «tashism» to present a new ex-
perience where abstraction is joined 
with expression under the cover of a 
sense of traditional artistic heritage 
away from reproduction, because as-
similation here is not for the purpose 
of removing the dust or to polish what 
is originally existing but to add to the 
artist›s experience rich components 
to develop new procedures for her 
point of view without destroying its 

originality and its growth.

  Farouk Bassiouni
          Art Critic
  Al – Sakafa – 1981



Egyptian artist Naima El Shishiny 
does not decide on a subject before 
she begins to paint.

She prefers to let it grow on the can-
vas, developing in its own way while 
she paints, capturing her experience 
of art in an expression of her mood.

Grouped under the title «A Sense of 
Oriental Art», Naima’s works project 
an impression of all that this includes.

Fabrics, porcelain, stained glass, 
calligraphy, books all from the root of 
her art, and while no realistic forms 
are described, the impression of her 
abstract work suggests these ele-
ments.

The historical background of her 
country is rich in traditional works of 
art, inspiring Naima depict them with 
a highly personal vocabulary.

As a form of communication, she 
has deliberately left her works un-
titled, not wanting to influence the 
viewer and allowing each person to 
find something new.

Her technique is not a goal, but sim-
ply a means of expression, she says. 
However, judging by the large role 
played by brushwork in much of her 
work, it could also constitute the sub-
ject matter.

The Art which the artist exhibits has 
a distinguished personality, in spite of 
inspiring the heritage as Arabian art-
ists do especially the academic art-
ists –it chooses different style as, she 
has chosen the miniature as artistic 
units or she has chosen the letters for 
these units. It seems that the choice 
touches the deep inside and she goes 
more in the depth to understand and 

new blood.
Very much interested and affected 

by things and beings in nature also by 
the center of inspiration which is the 
Islamic Arab cultural heritage, spe-
cially the graphic arts, the fact that led 
the artist to dig in the treasures of this 
heritage, during her studies for the 
Master’s Degree. 

All this has provided a certain link 
between her abstract tendencies and 
the phases of development in her re-
cent experience.

Through the rhythm of elements 
we can feel the essence of history in 
one painting, while in another there is 
the accordance between the shades 
of letters in manuscripts, the color 
in constant motion, giving a certain 
vitality which assure the liaison and 
the organic junction which are in re-
ality the basic principles of Naima El 
Shishiny›s art, and ascertain the val-
ue of her artistic experience.

       Prof. Dr. Adel El Masry
  El Kuwait – 1986

explain the heritage, especially in its 
artistic phenomena.

  Al-Watan Newspaper 
   March 1985



The experience of creativity in the 
art of Naima El Shishiny has followed 
a unique continued tendency based 
on the continuity of growth and de-
velopment of a complete organized 
phase’s one after the other aiming for 
the development of the artist’s per-
sonality, that with a liberty of expres-
sion which led her to adopt the exper-
imental tendency specially as far as 
technique to renew her experience by 

Her paintings are an excellent 
example in the way of using artistic 
heritage in a contemporary expres-
sion of the Twentieth Century full of 
spiritual and national feelings.

   Dr. Naim Attia
            Art Critic – 1986

Naima El Shishiny is distinguished 
in her last exhibition … abstract by 
nature … takes from the motion of 
the small line a motion producer for 
a bigger movement in a continuity on 
the surface of the painting it is a form 
which gains beauty through its diffu-
sion on the surface than takes a geo-
metrical from … many of her painting 
could be reproduce to be good speci-

She embraced the style and tech-
niques of the Islamic arts as well as 
the contemporary different succes-
sive artistic movements.

Her main fulfillment was obvious 
in her new artistic vision, and point 
of view which helped her to develop 
a very special expression and tech-
niques either in her abstract paintings 
or those in which the artist used the 
rhythm of Arabic calligraphy as funda-
mental element and also added a new 
flovour of freshness to her colors.

     Prof. Dr. Mostafa Abdel Moety
        1986

men for tapestry.
Her paintings reflect the character-

istics of the Islamic heritage, espe-
cially in its decorative in its decorative 
details and color. 

These colors become in its most 
beautiful effect when they are darker.

I appreciated very much word writ-
ten by the painter Nouri

 Al Rawy from Iraq which could be a 
poem about her paintings.

 He wrote in Naima’s Book.
«from the garden of IBN Al Roumi 

and those of poets of love, I smell the 
essence of Orient and reach at last 
a point of light, under the B of Bag-
dad and this splendid oriental oasis 
of mystic poems which narrows the 
distance between the letter and the 
delicate, heart, between the remem-
brance and the soul››.

   Samir Gharib
        Art Critic 
        El Kawakeb – 1986
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رحلة اأخرى اإىل ال�رشق

1995-1990



خا�شت الفنانة نعيمة ال�شي�شينى جتربة الفن من منطلق تعديل 

تاألق فكر الثورة امل�شرية ، ووقت طرح  م�شار حياتها، وفى وقت 

البدائل ، فى مغامرة �شعبة كان فيها احلقل الت�شكيلي يعج بقممه 

طرحها  التى  الثقافية  النه�شة  م�شارات  مع  ويتوازى   ، ال�شاخمة 

ثروت عكا�شة ، وطرحتها رغبه املثقفني فى طرق اأبواب الع�شر .

تتلم�س  واأخذت   ، بعيًدا  الرتاجع  الفنانة  تركت  البداية  ومنذ 

لها  تكفل  التى  الو�سائل  بكل  املعرتك  هذا  فى  اخلو�ض  اأدوات 

النجاة ، للو�شول اإىل م�شاحة من التجربة الفنية ، ت�شتطيع فيها 

ا اأن متار�س طقو�س  اال�شتمرار وعدم التوقف ، وت�شتطيع فيها اأي�شً

الفن  باأن  منها  اإمياًنا   ، ال�شنني  وتبديد غياهب   ، احلياة  جتديد 

هو ال�شباب وهو االإرادة ، وهو االك�شري الذى يحقق ن�شوة البقاء 

فى الزمن .

بحذر  تتلم�س   ، حثيثة   ، التجربة  فى  لالإبحار  البداية  وكانت 

التجريبيني  بفكر  ا�شتعل  ، فى قلب جمال فنى  املجداف  موا�شع 

حافًزا  هذا  كان  وقد   ، املحيطني  كل  من  للتاآلق  فذة  ومبحاوالت 

ل�شحذ الهمم ، وتكوين احل�شيلة ، وفهم املعيار . وتخطت الفنانة 

اال�شتمرار  بحرارة  لتفاجئنا  العقبات  من  كثري  تخللها   ، ال�شنني 

بطاقة  الفنى  العمل  فى  اال�شتمرار  وحرارة  بالدفة  االم�شاك  فى 

نفتقدها فى براعم تتفتح حديًثا.

التعاليم  تتقفى  البداية  منذ  الفنانة  ظلت  الفعل  جمال  وفى 

اللون،  فيها  يتناغم   ، ت�شويرية  ح�شيلة  اإىل  ت�شل  اأن  فى  بدقة 

وتتناغم فيها توجهات �شدق اال�شطرابات التى تفر�شها ال�شنني، 

الت�شويرية  التقنية  غنى  عن  يتغا�شى  اأن  منا  اأحد  ي�شتطيع  وال 

 ، بعينها  لغة  التجربة وغنى حماوالت االخت�شا�س مبفردات  فى 

االألوان  اأن جترب وتبحث فى مزج  التجارب فى  وغنى حماوالت 

االأكريليكية مع الزيتية ، حتقيًقا لرحيق ال�شورة ، وتارة ما نب�شت 

ال�شطح وحفرته بحًثا عن التج�شيم ولكنها تعود لتحرر فى االأداء 

كى ترتك العنان لطالقة حركة اليد بالفر�شاة ، تنف�س بها االألوان 

بقوة لتتناثر نغمات لونية ، غناءة .

فى  تن�شب  الثمانينيات  نهاية  مع  الفنانة  جتربة  كانت  وقد 

االثراء اللوين ون�شج ال�شطح بحركة الفر�شاة من خالل ا�شتيحاء 

جرافيكية  باأعمال  انتهت  املا�شى  عبق  ومن  التاريخ  من  اأ�شكال 

على الورق للمحات من االإ�شكندرية القدمية . 

وقد �سقت الأ�سفار التى قامت بها الفنانة فى اخلم�ض �سنوات 

ا فى �شبغ التجربة بروح  املا�شية طريقها اإىل اأن تاأخذ دوًرا جوهرًيّ

واخل�سرة  احلياة  متلوؤها  التى   الطبيعة   ، فيها  والتنوع  الطبيعة 

خريفها   ، مبتغرياتها   الطبيعة   ، واالأزهار   ، االأغ�شان  وت�شابك 

وتتفق مالمح  املبهج  ال�شجى  ربيعها  ثم   ، و�شتائها وقيظ �شيفها 

التجربة فى املرحلة االأخرية مع ما انتهى اإليه اآخر التاأثريين من 

تو�شيل مالمح الطبيعة اإىل التجريد والتب�شيط ، ترتمن فيها على 

ب�شكل جديد على  التعبري يطل  اأن  بن�شجه ، غري  ال�شطح وتتغنى 

التجربة و يزيدها ثقاًلوجالًء .

التجارب  منوذًجامن  ال�شي�شينى  نعيمة  الفنانة  تقدم  هكذا 

الفنية ، كمثل ملقاومة ثقل الزمن ، ومقاومة العقبات ، ومنوذًجا 

لالإرادة احلرة فى تغيري امل�شارات.

د . فاروق وهبه    

عامل الألوان عند نعيمة ال�شي�شينى 

�شطحها  على  عائًما  �شابًحا  للمياه  نف�شك  ا�شلمت  ما  اإذا 

تذهب   ، عينيك  اأغم�شت  ثم  ال�شم�س  اإىل  ونظرت   ، دون حراك 

املوجودات املاألوفة وتتبدى لك اأطياًفا م�شعة من مركز ، جمموعات 

الروؤى  تتعاقب  التمرين  هذا  وبتكرار   ، ومتبدلة  متجددة  لونية 

املادي من حولك.  ، رغم عدم وجودها  جم�شمة ملمو�شة مقنعة 

اأ�شطورى  و�شطوع  عالقات  فى  ماألوفة  غري  عائالت  من  االألوان 

ف�شيولوجي  تفاعل  اأنه   ، االيقاع  �شاخب  نب�شه  كحلم   ، املظهر 

فينومينولوجي مده�س . من املهام املوؤرقة للفنان اأن ي�شجل تلك 

الظواهر الغام�شة واالأحا�شي�س الباطنة.

 ، ال�شي�شينى  نعيمة  الفنانة  اأعمال  اإىل  فيها  تنظر  وهلة  والأول 

جتدك اأمام حماولة ناجحة فى ترجمة هذه الظاهرة الف�شيولوجية 

الغام�شة . املده�شة ب�شورة تلقائية اإن�شانية حمببة . تقوم جتربة 

الكمي،والنوعي  الوزن  اإندفاع  بني  التوفيق  على  الفنانة  هذه 

للملونات تلقائيًّا على �سطح العمل ، وبني اإيقاعها اخلا�ض ، فتنظم 

ويف  ولوين  �شكلي  توافق  فى  الق�شدية  اأفعال  مع  ال�شدفة  اأفعال 

عمق رمزي تعبريي اأقرب اإىل قر�س ) املاندال ( الذي عرفه كارل 

اأعمالها االأخرية تخرج تلك  للثقافة االإن�شانية ، وفى  يوجن كرمز 

االإيقاعات الدائرية لتقرتب من التقنية املعروفة لدى جنوب �شرق 



اآ�شيا وهي الباتيك من حيث تاأثري امللم�س وتوزيع االألوان ، و�شرقية 

نباتية فى مهب  اأعواد  كاأنها ت�شور  ، فاللوحات  والرياح  التكوين 

، وقد �شاعدها  اللوحة  قوة طبيعية دافعة من نقطة مركزية فى 

اأو ذر اللون على  على حتقيق هذا التاأثري ا�شتخدام تقنية النطر 

قما�س الر�شم من م�شافة ، ولي�س التلوين املبا�شر ، واإن اأعمالها 

�شريعة  الكالم  املت�شارعة  احليوية،  الدافقة  �شخ�شيتها  عن  تنم 

االنفعال ، ال�شاخبة من ناحية ، واملتاأملة املتدينة املت�شوفة،من 

ا تعك�س موؤثرات الغرب الذىطاملا زارته،  ناحية اأخرى وهى اأي�شً

التجوال  على  داومت  الذى  و�شاعريته  ب�شوفيته  االأدنى  وال�شرق 

وخربة  اإن�شانية  لعواطف  �شادقة  فنية  جتربة  اإنها  اأرجائه،  بني 

جمالية متوافقة.

د/ م�شطفى الرزاز    

          مار�س1995 

هذه الفنانة نحبها .. وهذه االأ�شتاذة نقدرها .. وهذه االإن�شانة 

فى  فنانة خمتلفة   ، ال�شي�شينى  نعيمة  الدكتورة  اإنها   .. نحرتمها 

زمن عادى ، فى كل مرة تدخل معركة تخرج منها منت�شرة ، وفى 

اإن قامتها  كل مرة متثل قوة حقيقية للحركة الفنية املعا�شرة .. 

الفنية تعلو وترتفع . 

فنها يخرج من هيمنة الفكر التقليدي ل�شناعة اللوحة » العمل 

التعامل مع قيم جديدة  الدائرة ، وحماولة  الفنى » اخلروج من 

واآفاق مبتكرة تتطلب فناًنا مبدًعا فيه التجربة والبحث واملعاناة 

اأن  حتاول  اأعلى  اإىل  وميتد  يتوزع  م�شر  من  يخرج  �شوت  اإنه 

الالحمدودة  واإمكاناته   ، اللون  فى  واحدة  دفعة  �شىء  كل  تقدم 

فر�شاتها  ت�شكل  ال�شطح،التى  وقيم   ، واأبعاد  وتداخل  حركة  من 

بحركتها امل�شبعة باحل�س،ومتيزها باحليوية والتوتر الذى يرافقه 

اأو  احليوى  احل�شد  ذات  اأو  املغلفة  امل�شاحات  ال�شكينة،تتنف�س 

االنفعاىل للحركة .... حقول من اللون موزعة فى فراغ مفتوح ، 

بعد  االأ�شفر  مع  خا�س  ت�شكيلي  وبحذر  االأحمر  اإىل  الدخول  فى 

م�شاحات  فى  القيم  متدرجة  داكنة  زرقاء  امتدادات  اأن متنحك 

خلفيات  لها  حاالت  الرمادىاأواالأزرق  اأجوائها  ي�شارك  وا�شعة 

الذى  ال�شرقي  الدفء  هذا  فرنى  عاطفية..  اأو  �شاعرية  م�شاملة 

ينبت من غري توقع حني ت�شافر عيناك على امتدادات اللوحة .. 

ما هو اإال نوع من االإمياءات الت�شويرية فى العمل الفني وبالتايل 

الرتكيز على الطرق املجردة للتعبري ) املحتوى ( كوجود اإطار اأو 

لوحة داخل اللوحة ، اإنعطاف ق�شري بحركة اجتاه اللوحة بفر�شاة 

ذات عنف مفاجىء ، حجوم مرتاكمة وكاأنها اأكوام ب�شر.

اأو  بالواقع  ترتبط  ال  التجريدية  لوحاتها  فى  اللونية  فاللم�شة 

اإن الرمز املختبىء وراء   . النف�س  اأو خارج  الثقافة املرتاكمة  فى 

للفكر  ينت�شب  واإمنا  املو�شوعي  للعامل  ميت  ال  اللونية  وحداتها 

وطاقاتها  املحلية  االرتباطية  قيمته  ويكت�شب هويته من  الفل�شفي 

الداخل  توترات  على  املفتوحة  والنف�شية  اجلمالية  التعبريية 

وتقلبات امل�شاعر واالأحا�شي�س.

تنويعات  خالل  من  ال�شي�شينى  نعيمة  الفنانة  اأح�شت  فقد 

جتاربها الفنية باأهمية اللم�شة اللونية املتحررة فى بناء اأجوائها 

ال  للنور  وغنائية  �شريعة  اإيقاعية  عرب  املثري  وعاملها  املتفردة 

نحو  الالمتناهي  الروح  لعامل  اأفق ال حمدود  فوق  تنفجر  تنتهي، 

اجلانب املتحرك لنورانية ال�شرق ، واإن التاأثرات اللونية ال�شاكنة 

واملتحركة تعرب عن اأحا�شي�س الفنانة وفرتاتها الهادئة ، فتقاطع 

التوتر هى حركة  اإىل  التاأمل  اإىل  العنف  اإىل  الهدوء  من  االألوان 

االأحا�شي�س  تقلبات  للتعبري عن  اللوحة  داخلية م�شتمرة فى فراغ 

تغريات  تتبع  الوجه  ك�شمات  فاالألوان   ، الراهنة  االأزمنة  جتاه 

االإنفعاالت وحركية االأفكار كما قال بيكا�شو.

وكاأنها   ، ومتال�شى  حمايد  لون   « ال�شوئية   « اللونية  فالبقعة 

وهذا   ، احل�شية  التفاعالت  هذه  كل   ، داكن  حميط  فى  كالقلب 

باخت�شار  متثل  باالأمل  وح�شدها  اللوحة  لبناء  الت�شكيلى  القبول 

ملحمة مو�شيقية حني تتدفق كل عنا�شرها حيث تعك�س اإيقاعات 

التى  الغنائية  اللونية  احلوارات  عرب  العاطفة  واإيقاعات  الوعي 

مع  املتفاعلة  اللم�شة  وحيوية  اإيقاعية  اأجواء  اإىل  عودة  ت�شكل 

اإ�شعاعات النور.

االإن�شانية وفنها  اأعمال فنانة كبرية متار�س حياتها  اأمام  اإنك 

تكون  اأهمية خ�شوبة حني  اأكرث  احلياة  تكون  اأن  اأجل  من  املبدع 

اللوحة دفاًعا عن النف�س .

       اأ.د. فاروق �شحاتة

وكيل كلية الفنون اجلميلة – جامعة اال�شكندرية   

            مار�س1995





















of light, bursting over an unlimited 
horizon of soul›s immense universe 
towards the mobile side of Orient›s 
luminosity.

She also felt that color influencies, 
either steady or moving, express the 
feelings of the artists during her peri-
ods of calm and tension. Intersection 
of color from calm to violence, and 
from meditation to tension, represent 
a ceaseless internal movement in the 
space of the painting, to express the 
fluctuations of sentiments in connec-
tion with present times.

Colors – says Picasso – are like 
expressions of the face which follow 
changes of emotions and movements 
of thought.

A neuter spot of color or of light, rep-
resenting a heart in the middle of a 
dark atmosphere.

All these reaction of feelings, this 
construction of the painting, filled 
with hope, represent a musical epic, 
the elements of which reflect rhythms 
of consciousness and of emotion, 
through lyrical dialogues of color re-
ferring to rhythm of life joining radia-
tions of color.

You are in presence of the work of 
a great artist who lives her human life 
and exercises her artistic creativity in 
order that life may be more important, 
more fertile, and that the painting may 
be a means of autodefence.

 Dr. Farouk Shehata
Sub – Dean of the Faculty of Fine Arts Alexandria University

       March 1995



This artist - professor and distin-
guished lady – we love, appreciate 
and respect her. She is Dr. Naima 
El-Shishiny, an artist who differs from 
other artists in these times of ordinary 
quality. She always comes out victori-
ous from all the battles in which she 
engages, and each time, she rep-
resents a real force for the contem-
porary Egyptian art movement. Her 
artistic stature is in constant develop-
ment.

Her artistic technique is freed is 
from the domination of traditional ten-
dencies in painting. She goes out of 
the limits of these tendencies in order 
to try new values and discover new 
horizons which are accessible only to 
original painters who join experience 
to untirable research.

It is a voice coming out of Egypt, 
spreading everywhere and rising up-
wards. She tries to present everything 
all at once, by means of color and its 
unlimited possibilities, its movement, 
its shades and its dimensions, togeth-
er with values of surface, all being 
figured by her brush, the movement 
of which is full of sensibility and vital-
ity and at the same time with tension 

accompanied by calm and peace. 
Closed spaces respire, full of life, 
emotion and movement. Fields of col-
or are extended in an open space. 

Then enters the red color, followed 
with a particular care, by the yellow, 
after wide expanses of dark blue of 
different shades, mixed with gray and 
blue 

These are states with peaceful, po-
etical or emotional backgrounds. We 
remark this oriental warmth which 
unexpectedly grows when our eyes 
travel across the painting, as a kind 
of artistic signs emphasizing abstract 
methods, such as the existence of a 
frame or a tableau inside the same 
tableau. We also remark a compul-
sory change in the direction of the 
painting, by a suddenly violent brush, 
and heaped volumes as if they were 
human crowds.

The oriental touch of colors in her 
abstract paintings has nothing to do 
with reality or with reality or with accu-
mulated culture, or with the exterior. 
The symbol hidden behind her unities 
of color has nothing to do with objec-
tive world, but depends solely upon 
philosophical thought, and draws its 
identity from the value of aesthetic 
and psychic experiences, related to 
internal tensions and sentimental 
fluctuations.

In fact, through the variety of her ar-
tistic experiences, Naima El-Shishiny 
felt the importance of the free touch 
of color in building her remarkable at-
mospheres and her prodigious world 
through a rapid and endless rhythm 

visits. In a word, her works represent 
a true artistic experience, showing 
human sentiments and a harmonious 
aesthetic knowledge.

  Dr. Mostafa El Razzaz
   March 1995



plification. Naima El-Shishiny thus 
covers the surfaces of her paintings 
by a harmonious and melodious tex-
ture. But once more, expressionism 
illuminates her works by a new light, 
which gives an additional weight – an 
additional splendor – to her works.

Works of Naima El-Shishiny thus 
give us a model of artistic experience, 
presenting an example of resistance 
to the pressure of time and obstacles, 
and reflecting a strong will to smooth 
the way for artistic production.

  Dr. Farouk Wahba
   1995

When, floating immovably on the 
surface of water and, looking at the 
sun, you shut your eyes, visible ob-
jects disappear and you see them as 
specters sparkling from a given cen-
tre, a series of color in perpetual re-
newal and transformation. When you 
repeat this exercise, the same visions 
will succeed each other before you, in 
a tangible and palpable way, though 
they do not materially exist around 
you. Their colors are not habitual 
and they are linked to each other 
and irradiate a legendary glare like a 
glamorous dream.  They are surpris-
ing physiological and phenomenogi-
cal reactions and artists are puzzled 
when trying to register such obscure 
phenomena or internal sensations.

From the first glance at Naima El-
Shishiny’s works, you find 

Yourself in presence of a success-
ful attempt to represent this astonish-
ing and obscure physiological phe-
nomenon in a very tacit, humane and 
agreeable way The experience of this 
artist consists of a conciliation of the 
push of quantitative and qualificative 
weight of coloring materials on the 
surface of the painting, with her own 
personal rhythm, which groups to-
gether, acts of chance with intentional 
acts, in a harmony of from and color 
and with a symbolic and expressive 
depth which approaches the disc of 
Manadala››, defined by Karl Young 
as being the symbol of human cul-
ture. In her recent works, these circu-
lar rhythms approach the technique 
known in south-eastern Asia under 
the name ‹ Batik ›, as regards texture 
color distribution and the oriental way 
of formation.

Her painting seems to represent 
reeds of plants over which blows a 
natural force coming from a central 
point in the painting. What helped her 
to realize this impression is the use of 
a technique by sprinkling color from 
a distance over the painting, instead 
of direct coloring with the brush. Her 
works reflect her personality which, 
on the one side, is full of vitality, emo-
tion and impulsiveness, with rapid 
elocution, and on the other side, is 
marked by meditation, religious sen-
timents and mysticism. They also 
reflect influences of the Occident, 
where she often travelled, and of the 
Near –East, with its mysticism and 
poetry, where she constantly makes 



It was in the sixties, at the apogee of 
Egypt’s revolutionary doctrine, when 
it was necessary to choose between 
various alternatives that, by an act 
of her free will, with the aim of regu-
larizing the direction of her own life, 
Naima El-Shishiny began her artistic 
career. This was a daring adventure, 
at a time when the plastic arts arena 
was occupied by various prominent 
artists and followed the cultural reviv-
al proposed by Sarwat Okasha and 
the will of the intellectuals to cross the 
threshold of modernism.

From the outset, the artist shunned 
every idea of retreat and by all means, 
resolved to engage the fight in order 
to acquire an artistic experience that 
may ensure the continuity of her ef-
forts. She desired, in fact, to practice 
the rites of art which would renew life 
and stop the effect of time. She trust-
ed the art was another expression of 
youth and that it represented the will 
to live - the elixir that would give the 
taste of Eternity, in spite of time.

Her beginnings in her experience 
were marked by precaution, the artis-
tic field being occupied by an intense 
activity on the part of experimental-
ists and by great attempts of all those 
who surrounded her. This could only 
encourage her to do more effort.

The artist went through a long path 
strewn with numerous obstacles, and 
she astonished us by her ardor in pur-
suing her artistic activity with an en-
ergy lacked even by young artists.

In practice, the artist began by strict-

ly observing the precepts of art, which 
enabled her to acquire a valuable ex-
perience of colors sincerely express-
ing life›s emotions.

In fact, who can deny the richness 
of technique acquired by experience, 
or gained through the selection of a 
given artistic vocabulary? Often in the 
course of her experiments, Naima El-
Shishiny tried a mixture of acrylic and 
oil colors, in order to alleviate the tone 
of her paintings. She also often tries 
to scratch or stir the surfaces of her 
paintings in order to give them the ap-
pearance of shape, but she soon re-
sumes her liberty of action in order to 
give full vent to her brush, vigorously 
casting melodies of colors.

By the end of the eighties, the 
artist›s experience produced an en-
richment of the surfaces of her paint-
ings through the weaving of a texture 
of colors inspired by historical figures 
of the past, and also produced en-
gravings on papers with scenes of 
ancient Alexandria.

In the course of the last five years, 
the artist travelled abroad and her 
travels enriched her experience 
through the influence of nature, with 
its life, its greenness, its bloom and 
the succession of seasons, from the 
heat of summer to the cold of winter, 
passing through autumn and the joy-
ful and radiant spring.

The final stage of the artist›s expe-
rience joins the realizations of recent 
impressionists, showing aspects of 
nature through abstraction and sim-
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ال�شتينيات  بداية  اإىل  تعود  ال�شي�شينى  نعيمة  بالفنانة  معرفتي 

عندما التحقت بكلية الفنون اجلميلة باالإ�شكندرية .. عرفتها منذ 

البداية عا�شقة للفن ، حمبة للثقافة واملعرفة ... وكانت اإىل جانب 

املتابعة الدائمة والن�شطة لدرو�س الفن باحثة متاأنية ومدققة فى 

وتاريخ   ... ح�شارات  تاريخ  من   ... االإن�شانية  املعارف  فروع  كل 

فنون وفل�شفتها ... متذوقة ح�شا�شة للفنون االأخرى .

بامل�شاركة  والثقايف  الفني  الفعل  حتقيق  فى  وفعالة  م�شاركة 

خالل  ومن   ... والدولية  املحلية  املحافل  فى  الفنية  باأعمالها 

الفنية  اخلطط  و�سع  فى  �ساركت  الإ�سكندرية  لأتيليه  رئا�ستها 

والثقافية وعملت جاهدة على تنفيذها حيث �شهدت هذه الفرتة 

فى  م�شاركتها  جانب  اإىل  هذا   . املجاالت  كل  فى  ن�شطة  حركة 

ا وتنظيًما ... اأمينة كل االأمانة فى متابعة  بينايل االإ�شكندرية عر�شً

االأ�شتاذة  متابعة  العليا  الدرا�شات  وحتى  البداية  منذ  طالبها 

املدققة الواعية بدورها فى خلق جيل من الفنانني الواعي برتاثه 

ومبا فيه الفن ودوره فى املجتمع . 

والأنها فنانة بفطرتها كاأن الفن بالن�شبة لها حياة كاملة تعي�شها 

ا�شتوعبت  فائقة  ..ومبقدرة  ذاتها  للحياة  ممار�شة  ومتار�شها 

اأجرومية لغة الفن ، بل ومن خالل معرفتها واإتقانها لهذه اللغة 

ا�شتطاعت ومن خالل البحث والتنقيب فى خزائن الرتاث ال�شيما 

بهذا  غنية  كثرية  بالد  اإىل  طارت  اأجله  من  والذي  االإ�شالمى 

ا  ثريًّ عاملًا  النهاية  فى  �شكلت  – والتى  – لغتها اخلا�سة  الرتاث 

مبعطياته اجلمالية .. عاملًا نن�شى فيه وفى جميع مراحله املتتابعة 

بوجد املتتبل اإىل اهلل .. ت�شمع فيه اأ�شوات تراتيل القراآن الكرمي 

فيه ت�شم رائحة التاريخ االآتي من االآزل – امل�شافر نحو االأبد ... 

تالم�س عيناك ن�شيج امل�شربية الالمتناهي .. وماآذن ت�شعد نحو 

ال�شماء تذكر اهلل ليل نهار. 

وتنوع م�شاحات اأعمالها .. تكرب اأحياًنا وت�شغر اأحياًنا .. لكنها 

فى كل تدعوك للتاأمل الدقيق وكاأنك اأمام منمنمة �شغرية ودقيقة 

ت�شتحوذ على عينيك ونف�شك دقائقها فال ت�شتطيع االإفالت ، وال 

والتي  الروحية  املتتاليات  من  الفي�س  لهذا  اال�شت�شالم  اإال  متلك 

حتملك اإىل عامل املطلق بكل مافيه من جمهول حت�س فيه بعظمة 

اخلالق ورحابة الكون.

البيولوجي  الرتكيب  من  ع�شويًّا  �شيًئا  اأ�شبح  كله  هذا  والأن 

والرتكيب النف�شي للفنانة نعيمة ال�شي�شينى فاإن اأعمالها دائًما ما 

تدعوك اإىل التاأمل فى �شمت وحتى تك�شف اأنت ما بداخلك فتقف 

على هذا العامل الكائن هناك من ب�شمة لون ، اأو اإنحناءة خط .. 

اأو بقعة �سوء ... اأو �سدمي ظالل .

انت�شار   « الفنانة  عليها  اأطلقت  والتى  االأخرية  اأعمالها  وفى 

الطبيعة » اإمنا هى �شدى لرحالتها اإىل بالد ال�شرق االأق�شى ... 

اأ�شرية فى حب الطبيعة هناك .. راأت فى الطبيعة  وحيث وقعت 

ال�شىء املختلف عن طبيعة كثري من بالد زارتها �شرًقا وغرًبا .. 

ال�شي�شينى  نعيمة  الفنانة  ت�شكن  التى ال زالت  الطفولة  وب�شفافية 

هذا  كل  الرت�شاف  لالنطالق  العنان  واأحا�شي�شها  لعينيها  تركت 

اجلمال اخلا�ض ...

وكعادتها فى اأ�شلوب البحث رجعت لقراءة اأعمال فنان ال�شرق 

االأق�شى .. قدميها وحديثها .. للوقوف على �شر هذا االختالف 

مثل  عبقري  بفنان  جاء  والذي  الغرب  فنان  حري  الذى  والغني 

الفنان فان جوخ ..

االأق�شى  ال�شرق  من  اجلمال  مواطن  اأدرك  نافذة  وبب�شرية 

�شاركت فى زلزلة  فنية  االكت�شاف ق�شايا  بهذا  اأن فجر  وكان   ..

احلركة الفنية االأوربية فى الن�شف الثاين عن القرن التا�شع ع�شر.

 ... املوحيات  لكل  ت�شت�شلم  ال�شي�شينى  نعيمة  الفنانة  وبداأت 

 . املرة  املوحيات فى هذه  االأق�شى هى كل  ال�شرق  وكانت طبيعة 

ولكن الأن الفنانة نعيمة ال�شي�شينى حتمل فى ذاتها عوامل وراثية 

اأعمالها  فى  االأق�شى  ال�شرق  طبيعة  مزجت  وخمتلفة  خا�شة 

 ... االأنهار   ... البحار   ... اجلبال  ر�شمت   ... �شويف  منظور  من 

 ... ال�شيف   ... الفروع   ... الزهور   ... االأغ�شان   ... االأ�شجار 

الربيع ... اخلريف ....

هيئة  على  لونية  لنغمات  يخ�شع  هنا  ال�شورة  ن�شيج  لكن 

�شاغ  عندما  العقل  مبنطق  لي�شت  ولكن   .. االألوان  متعددة  بقع 

 ... لونية  بقع  من  الطبيعة  �شياغة  فى  اأعمالهم  التاأثرييون 

فال�شياغة هنا �شياغة فعلية ... 

لكن نغمات اللون وبقعه هنا عند الفنانة نعيمة ال�شي�شينى اإمنا 

بهما  والنف�س ويجول  العني  ياأخذ  نف�شي ووجداين  تخ�شع ملنظور 

اأنها  الرغم من  الطبيعة على  فيه  تتال�شى  ميتافرييقي  فى عامل 

املنطلق ... فرتى نف�شك ت�شبح مع امل�شربية ... وت�شمع الرتاتيل .. 

واإيقاع االآذان يرن فى اأرجاء الكون ... 

واأ�شمى  اأجمل  بحياة  ... حلم  اأبدى  اإىل حلم  كل هذا يحملك 

...وينت�شر الفن .. وت�شت�شلم الطبيعة ..

        اأ.د. م�شطفى عبد املعطى

1997      



قرب  عن  وعرفتها   ، بعيد  زمن  منذ  ال�شي�شينى  نعيمة  عرفت 

الرائد  ب�شمات  يحمل  الذى  العريق  االإ�شكندرية  الأتيليه  كراعية 

عرفتها   – ناجى  عفت  املبدعة  والراحلة  ناجي  حممد  املوؤ�ش�س 

النخبة  وملتقى   ، باحليوية  الناب�س  لالأتيليه  احلما�س  فيا�شة 

ل�شباب  والبوؤرة املحفزة   ، االإ�شكندرية  من فناين وكتاب ومثقفي 

املحرتفني والهواه الذين داهموا �شالون القاهرة ال�شنوى لل�شباب 

باإبداعاتهم الطموحة دورة تلو االأخرى.

حولها  من  التفت   ، وحما�س  بحيوية  تتميز  ال�شي�شينى  نعيمة 

والندوات  والنقا�س  احلوار  روح  واأعملوا  املمتازة  الكوكبة  تلك 

والعرو�س املتتابعة ذات امل�شتوى ، اإىل جانب تلك االأن�شطة الدائبة 

فى املرا�شم املوزعة قى قاعات املبنى العريق ، ومدر�شة ال�شباب 

من الهواه التى يتبناها زميلها الفنان املبدع فاروق وهبة.

نعيمة  عر�شت   ، باالأتيليه  للعرو�س  الكربى  القاعة  وفى 

حم�شلة  متثل  و�شغرية  كبرية  لوحة  �شبعني  من  اأكرث  ال�شي�شيني 

اإنتاجها فى �شنوات االأخرية ومل�شت فى اأعمال هذا املعر�س حتواًل 

ملمو�ًشا فى جتربتها الفنية ذات امل�شوار الطويل . 

الذى مر بتحوالت فى التعامل مع االأ�شول الرتاثية االإ�شالمية 

خا�شة  ترجمات  فى  والهند�شيات  واالأرابي�شك  الكتابة  حروف 

اأو  كالن�شع  اأر�شياتها  فى  املذابة  الهالمية  االأ�شكال  عليها  تغلب 

دائًما  وهى  وال�شفافية  والتداخل  الرتاكم  و  الت�شبع  اأو  الت�شرب 

تبداأ بعنا�شر ملمو�شة ثم تتباعد ارتباطاتها املو�شوعية وتدريجّيا 

ت�شل اإىل حالة من التجريد التلقائي الربىء.

ولتتمكن من قراءة اأعمال نعيمة ال�شي�شيني ، البد من التعرف 

ال�شيكولوجية فهى متحررة طليقة ، وهى يف نف�شه  على دخائلها 

متدينة ) بل متدرو�شة ( .

وهى طوافة كثرية ال�شفر فى اأوروبا و اأمريكا وكذلك وب�شورة 

اأكرب فى ال�شرق فقد عا�شت مدة طويلة فى تركيا كدار�شة وزارت 

معظم االأقطار االآ�شيوية اجلنوبية ، اأندوني�شيا ، كوريا ، �شنغافورة، 

وال�شني ، والهند واليابان .

الذي  الغرب  وثقافة  ال�شرق  بثقافة  املتواتر  االحتكاك  وبذلك 

االنطالق  من  �شخ�شيتها  فى  الكامنة  الثنائية  نف�س  يعك�س 

الطفويل اإىل املحافظة الربوتوكولية نبتت �شخ�شيتها الفنية.

الطبيعة   – غامًرا  ال�شرق  تاأثري  جند  االأخري  املعر�س  وفى 

التاأملية  الفل�شفة  تعك�س  التى  املبهمة  ال�شفافة  ال�شبابية 

لكونفو�شيو�س التي تقوم على ال�شرب وامل�شابرة والت�شامح واحلكمة 

من ناحية ، وجند التاأثر امللمو�س برتاث ال�شني العظيم واإ�شعاعه 

العثمانية  – اإىل جانب روا�شب من احل�شارة  الغامر  احل�شاري 

 )  Marbling( الرتخيم اأعمال  ملمو�شة من  موؤثرات  فتجد 

املعروفة فى ورق التجليد وخلفيات املنمنمات الرتكية كما نلم�س 

تاأثري معاجلة ال�سطوح اخلزفية الثقيلة اللماعة التى تذوب فيها 

موؤثرات االأكا�شيد امللونة املن�شهرة امل�شافة فوق ال�شطح املزجج 

موؤثرات  ذلك  فى  مبا  ال�شفاف  املزجج  الطالء  حتت  واملر�شوم 

االن�شهار والل�شعات احلرارية والت�شققات وال�شيولة.

وتت�شح فى اأعمال نعيمة ال�شي�شينى اآثار وا�شحة لفن ال�شباغة 

ال�شرقية ) الباتيك ( بتاأثرياته اللونية وامللم�شية وال�شكلية املميزة 

.

ت�شتخدم نعيمة ال�شي�شينى طرًقا مغايرة للم�شورين التقليديني 

فى نقل املوؤثرات اللونية على �شطوح اللوحات القما�شية البي�شاء 

فهى ت�شتخدم ) النطر () الت�شييل ( لالألوان .

كما نالحظ بكل و�شوح تاأثري التجمعات احللزونية التى ميالأ 

االأوانى  على  الزخرفى  الت�شميم  فراغات  االإ�شالمى  الفنان  بها 

للت�سوير  املميزة  ال�سحب   ، املر�سومة  ال�سحون  وعلى  اخلزفية 

ذات  اللونية  املجموعات  جانب  اإىل  والهندي  وال�شيني  املغويل 

ت�شتعري  التى  بحزق  املخلوطة  االألوان  ال�شرقي،تلك  املزاق 

وهى  الطبيعية  واخلامات  الكرمية  الأحجار  األوان  من  مقاماتها 

االألوان التى ان�شغل فال�شفة ال�شوفيني فى ال�شرق وفى االإ�شالم 

وارتباطها   ، والفلكية   ، الفيزيائية  وطاقتها  الرمزية  مبدلوالتها 

باالأرقام  –وعالقتها  القدمية  الكيمياء  الكمي(  مبفردات علم ) 

وباالأ�شكال الهند�شية .

ومن ناحية اأخرى فاإن نزعة تاأثريية وتاأثرًيا اآخر من الق�شف 

متميًزا  اأ�شلوبا  ا�شتمد  الذي  بولوك  جاك�شون  لالأمريكي  الذهني 

فى اخلم�سينيات من حيث و�سع اعتباًرا رئي�سيًّا للخطة ولاليقاع 

املبا�شر )Action painting( حيث كان يقف على م�شطح 

)الكانفا�س( وين�شر االألوان ب�شورة �شريعة تلقائية دون تروى اأو 

ح�شابات .

اللوحة  هيئة  لتبنى  وترتاكم  اخلطية  اللون  حلقات  فتت�سابك 

التي ت�شجل حلظة معينة من االإيقاع الداخلي واالنفعال الظاهري 

للفنان فى اآن واحد ويف توافق مذهل.

الت�شكيلية  اأفكارها  ال�شي�شينى  نعيمة  ت�شتقى  كله  هذا  من 

وترتجمها اإىل لوحات جميلة .

اأ.د. م�شطفى الرزاز       

1997               



ا ، والذى  فى جمتمعنا املعا�شر الذى مل يكن �شكونيًّا بل حركيًّ

تغلب احلركة فيه على االنتظام تزدهر اإمكانات وطاقات املبدع، 

والتي   . الثقافة  قوام  هو  واالنتقادي  االإبداعي  اإ�شهامه  وي�شبح 

ولكنها  بعينها  تعبرًيا حمدوًدا عن فرتة زمنية  تكون  اأن  ال ميكن 

بال�شرورة خال�شة ملا �شبق من ح�شارات وتاريخ فني يكون اأقرب 

اإىل املبدع واملتلقى كلما ارتبط االثنان به عرب الزمان . 

وفنانتـنا نعيمة ال�شي�شينى هى طاقة اإبداعية متحركة مت�شبعة 

اجلمع والتحقيق .. توؤمن باأن تاريخ وفنون بالدها واأر�شها ووطنها 

هى جزء ال يتجزاأ من ح�شارة الع�شر بكل ما تقرره من اجتاهات 

فنية وتعبريية .. جتربتها ترتجم هذا االح�شا�س العميق بالرتاث 

فى تنغيمة اأدائية متتزج فيها اأدوات الت�شكيل مع روح االنتماء .. 

تطور من اأجل اإثراء التجربة .. تو�شل حلقات التجريب من اأجل 

كثافةاللغة وغناها ..

ال ترتدد وبجراأة فى التعبري ولكن فى ا�شتخدام االأدوات واللغة 

 ... الفنية  للتجربة  الوجداين  املوقف  فى  اأ�شا�شى  تغيري  دون 

ن�شتن�شق عبري الزمن والتاريخ فى اأعمالها ...

اللون وت�شيد ال�شدفة والتحكم فيها ... 

اأعمال  ت�سنع  والبقع  والألوان  اخلطوط  من  متداخل  ن�سيج 

نعيمة ال�شي�شينى ... اإنها اإبداع و�شورة من �شور احلياة ... تفجر 

اجلديد بخ�شو�شية الفنان الفرد التى هى �شفة من �شفات فناين 

هذا الزمان . 

نتمنى لها دوام التجديد ب�شرعة واإيقاع الع�شر ... واإىل االأمام 

دائًما

اأ.د. عادل امل�شرى    








