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تعكــس منحوتــات الفنــان حــريب حســان لغــة برصيــة رصينــة وسلســة تُظهــر قــدرات موهبتــه الفنيــة الفطريــة، أرى ذلــك واضًحــا يف كثــر مــن 

موضوعاتــه الســيا فيــا يُقدمــه مــن حلــول ومعالجــات للجســم اإلنســاين الــذي مييــل عنــد التعامــل معــه إىل االختــزال والتلخيــص بشــكل 

متفــرد قــادر عــى إظهــار جالياتــه .. كــا يتميــز إنتــاج »حــريب حســان« بتنــوع الخامــات فاملُتلقــي يــرى الحجــر والربونــز والخشــب ... مــا 

يُكســب عروضــه ثــراًءا حيــث لــكل خامــة رونقهــا وانعكاســاتها الوجدانيــة خاصــة أنهــا تــأيت إليــه يف آتــون حركــة ظاهريــة جاليــة وتحمــل 

موضوعــات بســيطة شــديدة الصلــة باملجتمــع وثقافتــه الشــعبية.

 أ.د/ خـــالــــــد ســــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية





النحات الدؤوب 

ولــد الفنــان حــريب عبــد الحميــد .. مبحافظــة الفيــوم يف عــام 1957 ألرسة مرصيــة بســيطة وألســباب اجتاعيــة مل يســتطع أن يكمــل تعليمــه 

.. ليلتحــق بعــدة مهــن تتعلــق كلهــا بالبنــاء والتشــييد منهــا نجــارة وحــدادة املســلح. ولكــن الورقــة والقلــم بقيتــا أكــرب عائــق أمامــه .. وحلــم 

ــا أن يفــك طالســمه وظلــت مشــاعره وأحاسيســه حبيســة أضالعــه إلنــه مل يســتطع أن يعــرب عنهــا بحــروف األبجديــة وأخــرًا  كبــر يــود يوميً

ــه برمــوز وشــخصيات وكائنــات دومــا مــا كانــت تجــول بخاطــره. ليشــارك بعــدة معــارض  وجــد ضالتــه يف الرســم .. فانطلــق يرســم لوحات

جاعيــة وفرديــة ولكــن كان دائــم البحــث عــن أبجديــة مختلفــة فاتجــه للنحــت وتفــوق عــى نفســه فحصــل عــى جائــزة النحــت االوىل 

بصالــون الفيــوم االول وأقــام معــرض خــاص ملنحوتاتــه مبتحــف مختــار واملعــرض القومــي العــام وحصــل عــى منحــة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة 

.. واليــوم نشــهد معرضــه الخــاص الثــاين والــذي يقــدم مــن خاللــه تجربتــه املاثلــة بــن أيدينــا اآلن .. والتــي هــي نتــاج بحــث دائــم طوعــه 

الفنــان حــريب عبــد الحميــد ليتغلــب عــى أميتــه.. فاســتحق عــن جــدارة لقــب النحــات الــدؤوب. 

محمد الفيومي
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حريب عبد الحميد حسان

مواليد الفيوم 1957/7/12 

املعارض:

املعرض الفطري االول 2002. 

معرض القطع الصغرة 2003.

معرض جاعي بساقية عبد املنعم الصاوي 2014.

املعرض القومي العام 2014، 2015، 2017، 2018.

معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2016.

معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2018.

معرض خاص مبتحف محمود مختار )قاعة نهضة مرص( 2017.

معرض صالون األقاليم 2018.

عضو نقابة الفنانن التشكيلين.

صالون الفيوم االول للفنون التشكيلية بقرص ثقافة الفيوم 2017.

حاصل عى الجائزة االوىل يف مجال النحت بصالون الفيوم االول 2017.

حاصل عى منحة التفرغ من وزارة الثقافة لعام 2017، 2018، 2019.

املقتنيات:

مقتنيات لدى متحف الفن املرصي الحديث.

مقتنيات لدى أشخاص بداخل مرص وخارجها.
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حقوق الطبع محفوظة: وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر2019 

جرافيك م�صممة 

هبة اهلل �صعبان يحيي

مراجع لغوي

هدي مر�صي


