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الفن ورسائل البهجة..  

ــة  ــا النحتي ــن فرغــي عــر مجموعته ــة نيف ــه الفنان ــا نجحــت يف إيصال ــوان هــو م هــذا العن
األخــرة التــي أبحــرت إلنجازهــا إىل عــامل الطفولــة وأوقــات املــرح والســعادة، حيــث ســيطرت 
أوقــات اللعــب وحيــث ال ميكــن لذاكرتنــا أن تفقــد أشــكال وأنــواع األلعــاب .. تدعونــا لــرك 
ــن  ــن ب ــات مســتلهمة م ــم منحوت ــن« بتقدي ــف »نيف ــراءة ومل تكت ــن ال ــح زم الحــارض لصال
ثنايــا هــذه األوقــات الرائعــة بــل حرصــت عــى تضمــن أعاملهــا وســائل تفاعليــة مــع املتلقــي 
تســمح لــه باللهــو معهــا وعــر التأثــرات البرصيــة والحركيــة والســمعية اســتطاعت أن تخطفــه 
للحظــات مــع كل عمــل لوقــت طفولتــه وذكرياتــه الجميلــة والتــي ال مُيكــن للزمــن أن ميحــي 
ــال  ــا إيص ــرور وغايته ــة وال ــاعر البهج ــحونة مبش ــدان املش ــورة يف الوج ــور املحف ــذه الص ه

الجــامل .. فشــاهد واســتمتع و »ابتســم«

                                                                     أ.د/ خــــالد ســــرور
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ــون  ــة الفن ــة بكلي ــم الزخرف ــتها لقس ــم دراس ــت رغ ــامل النح ــت ع ــى... دخل ــن فرغ نيف
التطبيقيــة مــن خصوصيــة فنيــة واضحــة املعــامل فلــم تعتمــد عــى إشــكاليات النحــت املعتــادة 
ــذ القــدم مــن حجــر وأخشــاب أو  ــه املجــودة من ــن وخامات ــامل النحات ــة لع ــه املعروف وتقنيات
ــاج  ــواح الص ــز )أل ــابقة التجهي ــات س ــن الخام ــا م ــل كان مدخله ــا ب ــادن وغره ــبك للمع س
 Alexander -والحديــد( ىف تجميــع لــه تحوالتــه املفاهميــة امتــداًدا ملتحركات:)ألكســندر كالــدر

)Naum Gabo -ــو ــوم جاب Calder( )نع

)إيفا هيس- Eva- Hesse( )أنتوين كارو- Anthony Caro( وغرهم

الحيــاه ... الحركــة ... الضحــك ... اللعــب ... هــى تلــك الحالــة املســيطرة عــى الكيــان الفنــى ىف 
تفاعليــة البــد مــن وجــود املتلقــى كرشيــك أســايس ىف العمــل الفنــى ىف مفاجــأة لــه بالحركــة أو 
الصــوت أحيانـًـا مــع الحفــاظ عــى كينونــة النحــت مــا بــن الكتلــة والفــراغ ىف بنائيــة معامريــة 
متقنــة وبديعــة الصنــع ودراســة واعيــة لعملهــا الفنــى ولعــل ذلــك واضــح برؤيــة كاملــة مــن 
ــه  ــة كتلت ــاء املعــامرى ىف دقــة لخصوصي ــن املكتمــل البن ــك الكائ ــز )الفحــل( وذل عملهــا املمي
النحتيــة وعالقتهــا بالفــراغ وكيــف اســتطاعت الفنانــة طرحــه بقــوة ورشــاقة وخصوصيــة نحتيــة 

مؤكــده متلكهــا للغــة تلــك الخامــة الصعبــة وبنائيتهــا باقتــدار ووعــى لعمــل نحتــى حقيقــى.

األرجوحــة .. الطيــور .. املاعــز .. العــازف ..البومــة.. وغرهــا كلهــا أعــامل تحمــل كيــان العمــل 
النحتــى ىف مشــاركة أساســية للمتلقــى الــذى يتفاعــل ىف حالــة مــن اللعــب لتصــل إليــه رســالة 
الفنانــة وهــى حالــة التفكــر املولــد للســعادة كــام نجــد أن تلــك األعــامل لهــا مــن الخصوصيــة 
ىف حالــة البنــاء املبســط الواعــى بطبيعــة الخامــة )ألــواح الصــاج والحديــد( وكيفيــة بنائيتهــا 
ــة  ــامل الفني ــك األع ــطح تل ــد أس ــة لنج ــتها للزخرف ــة بدراس ــر الفنان ــرى تأث ــام ن ــة ك الناجح
وأشــخاصها مزينــة بزخــارف لهــا تأكيــد ملتعــة التعامــل مــع تلــك األســطح بحميميــة مرتبطــة 

بــكل عمــل ومتوافقــة مــع ذلــك الطــرح الفنــى ىف خصوصيــة جامليــة واضحــة .

الســعادة .... هــى تلــك الرســالة التــى تصــل ملتلقــى أعــامل املبدعــة نيفــن فرغــى لتجعــل 
ذلــك التفاعــل البنــاء متبــادل بــن العمــل واملتلقــى ىف إطروحــة تشــكيلية تســتحق أن تثبــت 

تواجدهــا املميــز ىف الســاحة التشــكيلية املرصيــة والدوليــة

                                                           الفنان/ أمـري الليثى
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نيفــن فرغــيل

ــى ــة ع ــرص الحرك ــاء عن ــوان إضف ــة بعن ــون التطبيقي ــوراة يف الفن  دكت

الجداريــات امليدانيــة إلعطــاء رؤى فنيــة متجــددة 2007

القديــم املــرصي  الفــن  :بعنــوان  التطبيقيــة  الفنــون  يف   ماجســتر 

ــة 2001 ــآت الرياضي ــي للمنش ــع القوم ــاء الطاب ــه إلضف ــتفادة من واالس

 بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة قســم التصميــم الداخــي واألثــاث شــعبة

الزخرفــة - 1٩٩7

C.V. 
 

Personal Data 

   
 .                                                                      فرغلى نفين :  سماال

Nevine_farghaly@yahoo.com  :  e-mail  
  002 - 01005761702 : Mob  



Education & Qualifications  
 

 عنصر الحركة على الجداريات  ءاضفا   بعنوان  "   التطبيقيةفى الفنون  دكتوراة
 .7002 -متجددة" الميدانية العطاء رؤى فنية

 المصرى القديم و االستفادة منة الفن   بعنوان  "  التطبيقيةفى الفنون  ماجستير 
 . 7002 -" للمنشات الرياضية القوميالطابع  إلضفاء

 الزخرفة شعبة   -  األثاث و خلىادالتصميم ال قسم   التطبيقيةالفنون  لوريوسابك -
 2992    

 

 

 

 

أسياخ من حديد – صاج -  28×12×65 أسياخ من حديد – صاج -  15×15×45
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أسياخ من حديد – صاج -  25×26×٩3 أسياخ من حديد – صاج -  35×1٩×75
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أسياخ من حديد – صاج - 152 ×55×120 -

أسياخ من حديد – صاج -  57×16×46
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أسياخ من حديد – صاج -  45×45×105
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أسياخ من حديد – صاج -  12×7×37أسياخ من حديد – صاج -  ٩×7×36
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أسياخ من حديد – صاج - 18×15×30

أسياخ من حديد – صاج -  28× 23×33 أسياخ من حديد – صاج -  30×57×60

أسياخ من حديد – صاج - 42 ×20×101 -



12
أسياخ من حديد – صاج -  30×10×40أسياخ من حديد – صاج - 24 ×20×80



13
أسياخ من حديد – صاج -  8×6×40أسياخ من حديد – صاج - 40 ×20 ×٩2



14
أسياخ من حديد – صاج -  10×7×45 أسياخ من حديد – صاج -  14×12×32



15
أسياخ من حديد – صاج -  10×7×55أسياخ من حديد – صاج - 15×15×66
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تصميم
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مراجعة لغوية 
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