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أ.د/ خـــــالـــــــــد ســـــــرور 

  رئـيـس قـطـاع الـفنـون الـتشكيليـة          

تطالعنــا أعــال الفنانــة مــروة زكريــا يف مجــال الخــزف بحالــة مــن الشــغف بالتجريب 

والبحــث يف خصائــص الخامــة ومحــاوالت اكتشــاف أرسارهــا إعتــاًدا عــى العمديــة 

ــن  ــة م ــة مجموع ــدم الفنان ــرض تُق ــذا املع ــة .. ويف ه ــاء الصدف ــاًرا لعط ــا انتظ وأيًض

ــًدا  ــدة بعي ــة جدي ــغ برصي ــا الكشــف عــن صي ــي اســتهدفت مــن خالله األعــال الت

عــن القوالــب التقليديــة املتعــارف عليهــا، وُيكــن تطويعهــا لفكــرة فلســفية تطرحهــا 

بعمــق وإحســاس .. حالــة ثريــة مــن التجريــب يف الشــكل والتقنيــة والخامــة تدعونــا 

للتحــاور مــع آثارهــا التعبرييــة البرصيــة.



مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــة حلــوان، عضــو باألكادييــة الدوليــة للخــزف بســويرسا، 

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات املحليــة والدوليــة بدايــة مــن ســنة 1996 وحتــى 2020 

ــدوىل  ــى الخــزف ال ــدوىل مبــرص، ملتق ــاىل الخــزف ال ــى، بين ــون الشــباب، املعــرض القوم ــا صال منه

ــا  ــا الــدويل للخــزف والعديــد مــن املعــارض الدوليــة ىف أملانيــا و إيطالي للفخــار مبــرص، بينــاىل كوري

وكوريــا الجنوبيــة والصــن، نالــت عــدة جوائــز ىف مســابقات مختلفــة، إقامــة عــدد مــن ورش العمــل 

واملعــارض الخاصــة للحــزف ىف مــرص وبالخــارج أهمهــا معــرض فــردى مبدينــة مونســر أملانيــا 2013 

ــت 2015  ــيندن هورس ــة س ــي مبدين ــر جاع ــردي وآخ ــرض ف ــل ومع ــة عم ــة ورش و  2014، وإقام

ــة واملعــرض القومــي حتــى 2018، ســيمبوزيوم  ــا، مشــاركة يف ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصي أملاني

ــزف  ــيمبوزيوم الخ ــرة 2019- 2018-2017،  س ــس بالقاه ــع  والخام ــث والراب ــدويل الثال ــزف ال الخ

الــدويل الســابع ىف تونــس ) ســيدى قاســم الجيليــزى( 2017، ســيمبوزيوم الخــزف والنحــت الــدويل 

الثــاين فنــون جميلــة املنيــا 2018، ســيمبوزيوم الخــزف الجــدارى الــدويل األول بتونــس  2018، ملتقى  

خــزف الراكــو الــدوىل ومعــرض الخــزف الــدوىل الثــاىن بتايالنــد 2019 ملتقــى خــزف حريــق االنجامــة 

الــدويل بركيــا 2019 ، بينــاىل العــريب للفنــون املعــارصة بتونــس 2019.
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ــعر  ــا يش ــن مركزه ــان م ــرب اإلنس ــا اق ــا وكل ــكينة ىف ذاته ــى الس ــت ه ــا  ثاب ــرة مركزه - الدائ

ــكن. ــان والس باألم

- األفكار قد تكون هى ذاتها مركز دائرة السكن والسكينة لصاحبها.

ــا  - أن لــكل منــا دائــرة ســكن يســكن إليهــا تشــعره باألمــان عندمــا يكــون داخلهــا ويطــوق دامئً

لخلــق تلــك املســاحة اآلمنــة حولــه.

- الطــواف يف أكــر مــن مركــز يشــعر صاحبــه بجــال كل نقطــة داخــل دائــرة ســكنه وهنــاك مــن 

يحيــى ويــوت ىف نفــس ذات النقطــة وكل نقطــة داخــل الدائــرة قــد تكــون هــى مركــز الســكن 

وعلينــا االختيــار.

- يحــدد كل منــا مركــز دائرتــه فهنــاك مــن يكــون مركــزه ىف منتصــف الدائــرة وهنــاك مــن يفضــل 

التمركــز الحــر الطليــق وآخــرون يفضلــون تغــري الهالــة بشــكل دائــم وهــم مــن نصفهــم باملبدعــن

- هناك من يأىب مشاركة اآلخر يف دائرته وآخرون يفضلون املشاركة.

- إن الــرصاع ينشــأ مــن املســاحات املشــركة  واملتعارضــة بــن الدوائــر املختلفــة إمــا أن تكــون تلــك 

الدوائــر متصلــة تتشــايك كالسلســلة وإمــا أن تكــون دوائــر ذات أقطــاب متشــابهة تتنافــر فينشــأ 

الــرصاع يف تلــك املســاحات.

دوائــر السـكـن



الخامات: طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

  التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن

 واستخدام أكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم

  املقاس:10× 25 ×28



الخامات : طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

                         التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن          

واستخدام صبغات وأكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم واملنجنيز

املقاس : 38×36×24



الخامات: طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفية

  التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن

  واستخدام أكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم

       املقاس: 6× 25 ×29





الخامات : طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن 

واستخدام صبغات وأكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم

املقاس : 5×24×20



الخامات : طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن 

واستخدام صبغات وأكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم

املقاس : 12×20×19



الخامات : طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن 

واستخدام صبغات وأكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم

املقاس : 18×25×24



الخامات : طينات أرضية وطالءات زجاجية مطفي والمع

التقنية: الحريق1050 ومع استخدام تقنية االختزال داخل الفرن 

واستخدام صبغات وأكاسيد معدنية متنوعة مثل الفضة وكربونات البيزموت وأكسيد النحاس والليثيوم واملنجيز

     املقاس : 40×20×40
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