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جذورنا دليل هويتنا

"من يحب الشجرة يحب األغصان" موليري

ــخ الثقــايف اإلنســاين ويف  ــدة قدمــاً يف الحفــر يف التاري ــة الجدي ــة الفني ــان التشــكييل مصطفــى عيــى يف هــذه التجرب ــات الفن      ُتــي رهان

ناتهــا التــي تنطــوي عــى معــاين العطــاء والخصوبــة، مــن ذلــك اشــتغاله عــى شــجرة الجميــز  ذاكــرة البيئــة مــن خــال بعــض عنارصهــا ومكوِّ

ــد هــذا  التــي عرفهــا النــاس منــذ ميــاد اإلنســان، وهــي بذلــك ترمــز إىل الصمــود والبقــاء واأللوهيــة، وقــد ارتبــط بهــا الفراعنــة كثــراً حيــث جسَّ

االرتبــاط أهــم العاقــات التــي نســجها البــر مــع الشــجر. 

ــرة ارتبطــت طويــاً بالفكــر املــري القديــم، فــإن الفنــان مصطفــى عيــى جعــل منهــا يف لوحاتــه الصباغيــة صــورة  وألن هــذه الشــجرة املعمِّ

أخــرى لهــذا الفكــر اإلنســاين املمتــد، حيــث جــاءت -اللوحــات- محملــة بالكثــر مــن اإلشــارات التشــكيلية احتفــاًء بجــزء مــن موروثــه البيئــي، 

الــة عــى اندمــاج مقاصــد  بأســلوب صباغــي نــادر يثــر الشــد والدهشــة، ويف عمقــه تتناســل املفــردات الفنيــة واللمســات اللونيــة الواثقــة الدَّ

الفنــان بوصفهــا محــاكاة داخليــة لذاكــرة مشــركة. زد عــى ذلــك اشــتغاله الرمــزي عــى طائــر الهدهــد بألوانــه املرقطــة ومبــا ينطــوي عليــه مــن 

تجليــات وتأويــات ميثولوجيــة عديــدة بالغــة "التقديــس" والتجــذر يف الوعــي الشــعبي. امتــداداً لذلــك، ومــن عمــق تصاويــره التعبريــة التــي 

ناتــه الطيفيــة  يغرفهــا مــن ذاكرتــه الطفوليــة، تطــل وجــوه وبورتريهــات أنثويــة بنظــرات آرسة يكــر فيهــا اإلمحــاء اللــوين الــذي تتأرجــح مكوِّ

بــن التشــخيص والتجريــد، ذلــك أن الفنــان مصطفــى عيــى مييــل إىل إنتــاج لوحــات مغايــرة تتســع للمــواد واألصبــاغ املســتعملة يف انســجام 

ــات. بورتريهــات تختــزل الحضــور الجســدي يف الوجــه وتقدمــه يف هــذه  بــري يســائل الذاكــرة واملرجــع، ذاكــرة الجــذور واألعــاق والبداي

اللوحــات كهويــة، أليــس "وجودنــا هــو جســدنا وهويتنــا هــي هــذا الجســد وماتنــا أيًضــا يحصــل عــى مســتوى هــذا الجســد نفســه"، عــى 

حــدِّ تعبــر منــى فيــاض يف "فــخ الجســد". 

 هكــذا، وبطريقــة مــا، يخيَّــل للمتقــي بــأن الفنــان مُيــارس نوًعــا مــن التجريــد الحــر املؤســس عــى روح االكتشــاف وكأنــه بذلــك يعلــن نــداًء 
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مــن أجــل صــون هــذه الذاكــرة البيئيــة التــي نراهــا فيهــا ذواتنــا وأصولنــا معتمــداً يف ذلــك عــى رهافتــه التلوينيــة الشــديدة التعبــر داخــل 

مســاحة الســند. هــي، بــا شــك، تصاويــر تحمــل بصــات مــن وحــي جــذوره الثقافيــة لتتعاقــب عــى مفاهيــم إســتتيقية غــر مألوفــة تتــد 

لــرؤاه وأبحاثــه يف املعالجــة والتطويــع والتحويــر.

إنــه بهــذا االشــتغال الصباغــي املائــز يبحــث يف جاليــة ورمزيــة طائــر الهدهــد ويف بنيــة شــجرة الجميــز بشــكلها الطبيعــي وبطقوســيتها التــي 

ســة موغلــة يف الِقــدم. لذلــك، يلحــظ املتلقــي كــون الوجــه اآلدمــي يأخــذ شــكل الشــجرة ويحــل محلهــا ليــرز كتعبــرة  تجعــل منهــا نبتــة مقدَّ

تتكتــل فيهــا اللمســات اللونيــة املراصفــة واملتعاقبــة عــى تضــاد ضــويئ يســمه الفنــان بتكوينــات هندســية تــذوب يف لجــة التبصيــم، تخرقهــا 

أحيانــاً رشاط لونيــة عريضــة، مراكبــة شــفيفة تحيــا وســطها بقايــا وآثــار لونيــة مندثــرة وملســات متطايــرة تحيــل عــى لحــاء الشــجرة املتقــر 

ــان البنــي املحمــر واألخــر، إىل  ــوان يغلــب عليهــا اللون إىل جانــب توليفــات لونيــة صغــرة متكــوِّرة ترمــز إىل الثــار والبــذور، وتســودها أل

جانــب ألــوان أخــرى كاللــون الرونــزي واللــون األبيــض..إىل غــر ذلــك مــن األلــوان الطبيعيــة واإلصطاحيــة التــي ينفذهــا الفنــان بإيقاعــات 

وحركيــات رسيعــة تتــد للفكــر والجســد يف آن.. وتعكــس اللوحــات املقرحــة يف هــذا املعــرض إحســاس الفنــان بالطبيعــة والشــعور باالنتــاء، 

مــن ثــمَّ يكــون اشــتغاله عــى مفهــوم الجــذور -ومبهــارة تلوينيــة الفتــة- نابــع مــن حرصــه عــى إنتــاج لوحــات بالغــة االنجــذاب واأللفــة، إذ 

تظهــر متصلــة بــاألرض والحيــاة يف أســمى درجــات االرتبــاط. الفــن هنــا رســالة، ولــكل رســالة مبنــى ومعنــى يســعى الفنــان مــن خالهــا إىل 

إبــراز الــدالالت الكامنــة واملختبئــة خلــف أشــياء جميلــة، فـ"ليســت مهمــة الفنــان هــي تقديــم الشــكل الخارجــي لألشــياء، وإمنــا تقديــم املدلول 

الداخــيل لهــا"، كــا يقــول أرســطو.  وحــري بالقــول أن التجربــة الفنيــة والتشــكيلية الرَّاهنــة عنــد الفنــان والناقــد مصطفــى عيــى تظــل متميِّزة 

ومفعمــة بالعطــاء املســتمر والامحــدود، وأيضــاً باإلبــداع والبحــث يف الجــذور واألصــول بأســلوب صباغــي جديــد مؤســس عــى خــرة وافيــة 

يف التنظــر واملارســة..
ابــــراهيــــم الَحْيســن
ناقد تشكييل من املغرب

أكَادير: 16 مارس 2020
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رؤيـــــــــــــــة  

لــكل مــن جــذوره التاريخيــة، التــي يتداولهــا بــن وحــن، مفعمــة مبيــل وجــداين يعــزز مــن إنســانيته. وفــق هــذا أدرج تجربتــي الفنيــة األخــرة وبظنــي 

أن بعضــاً مــن إرث طفــويل قديــم طفــق ينــزع عنــه قرتــه ليجــدد عاقــة رمزيــة تــر يب مــن حقــول معرفيــة وسوســيولوجية إىل حيــث يكمــن شــعور 

جمعــي يف منطقــة عميقــة، مــع شــجرة الجميــز. فهــي شــجرة مثمــرة وتاريخيــة يف وقــت واحــد وقــد بــات لثارهــا حلــو املــذاق وجــود متميــز. 

يف حيــاة املريــن هــي شــجرة متاحــة لاســتخدام دون قيــد أو رشط، باألحــرى هــي نبــت ينــادي العابريــن أن يتخــذوا منــه طعامــاً وأن يســجلوا مــن 

وجــوده تاريــخ يتحــرك بأيامهــم لألمــام وقــت أن يرتــد إىل الخلــف إلتيــان جــزيئ بقطائــع الذاكــرة. يف التجربــة الفنيــة تــؤدي الذاكــرة دوراً اختباريــاً 

للحــدس بوجــود راهــن ال يفتــأ يختــزل املســافة بــن زمنــن بعيديــن إىل حــٍد مــا، وبظنــي أنــه زمــن طفــل يلعــب ويلهــو، ويســجل مــع الذائقــة الجاليــة 

حضــور يجمــع النبــات بجســد طفــل، مثلــا يكتــب معنونــاً هــذا الحضــور التــايل وفــق صحبــة تنبعــث أحاسيســهم مــن روح ُمتجــددة يف عــر آلحــق 

دون النظــر لفروقــات بينيــة. 

إن الشــجرة يف إخرارهــا الدائــم تثــل الرمــز الدائــم األكــر اتســاقاً مــع روح الطبيعــة املتجــددة يف مــكان يف املطلــق وليــس يف انحصــاره يف مــكان 

بعينــه، أو بقعــة تقتصــد يف اســتحضار تاريــخ قديــم مــر بهــا وبهــم، يبقــى يف عنــوان الجــذور مثــة يشء هــام يتعلــق بفكــرة الذاكــرة واســتحضارها للبعيد 

املتــواري يف منطقــة قــد يراهــا البعــض ُمطفــأة وغــر منظــورة، إذ أن الجــذر الحــي ميــد اآلخريــن بطاقــة إيجابيــة نطالعهــا يف عاقــة حميمــة بــن املــرء 

ومــا يحيــط بــه مــن خــرة لهــا جــذر ميتــد يف األســفل عميقــاً، يبقــى مــا يف األعــى مبثابــة تعبــر عــن الحيــاة التــي يوضــع فيهــا جســده ويتحــرك. إنــه 

بُعــٌد انطولوجــي بجــدارة طفــق يبنــي نســتولوجيا محسوســة وجديــرة باالنتبــاه فيــا بــن البــر ومــا يحيــط بهــا. لــكل منــا جــذور: البــر والنباتــات. 

ــي  ــن ســرة الجمع ــروح م ــده، ب ــز يطــوف عن ــزال الرم ــه، وال ي ــأس ب ــدراً ال ب ــرى ق ــن الذك ــل م ــه يحم ــر الهدهــد، كون ــد اســتدرج طائ ــار ق يف اإلط

والتاريخــي، أرى أن الرمــز ال يــزال يطــوف بــه، مــن حيــث يــرر جانبــه الدينــي حبنــا لطائــر ميــزه ذكائــه وجالــه. هــل مثــة عاقــة بــن حضــور شــجرة 

عتيقــة وبــن رواح طائــر حمــل رســالة؟ رمبــا. ففــي الفــن قــد تثــل االحتــاالت وجــود قابــل للتحقــق، وعلينــا أن نتيقــن مــن ذلــك.

د. مصطفى عيىس
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د. مصطفى عيىس

 1955 مواليد كفر الدوار – البحرة - جمهورية مر العربية.

 1979 بكالوريوس فنون جميلة – قسم التصوير– أول الدفعة بتقدير عام جيد جداً– جامعة حلوان.

 2000 دكتوراه الفلسفة يف الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية، بعنوان "استلهام رمزية الحلم يف فن التصوير املري املعارص".

 حصل عى منحة "تفرغ الفنانن" من وزارة الثقافة العام 2000 – 2001.

 عضو مجلس نقابة الفنانن التشكيلين باإلسكندرية ووكيل النقابة، وعضو مجلس مركز اإلسكندرية لإلبداع.

 مقرر لجنة جائزة الدولة التشجيعية – الجرافيك، يف العام 2016 / املجلس األعى للثقافة.

 عضــو اللجنــة الدامئــة ورئيــس لجنــة جائــزة نــوار يف فــن الرســم – الــدورة األوىل بكليــة الفنــون الجميلــة باملنصــورة يف العــام 2017 وعضــو 

اللجنــة الدامئــة لجائــزة نــوار يف فــن الرســم – كليتــي الفنــون الجميلــة باألقــر العــام 2018، واإلســكندرية العــام 2019، عضــو لجنــة تحكيــم 

صالــون الشــباب بأتيلييــه اإلســكندرية 2017، وصالــون مركــز اإلســكندرية لإلبــداع عامــي 2019 و 2021، وصالــون الشــباب الثــاين يف قاعــة يض 

2020، عضــو اتحــاد النقــاد الجاليــن العــرب- بغــداد، عضــو لجنــة تحكيــم مجلــة فكــر وتصميــم، صفاقــس، تونــس.

 عضو لجنة جائزة النقد الفني مبؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون - الدورة الثانية 2021. 

 عمــل بــوزارة الثقافــة باإلســكندرية حتــى العــام 2015، كــا عمــل كمســؤول عــن قســم الرســم والتلويــن مبركــز الفنــون البريــة، التابــع لــوزارة 

الثقافــة والفنــون والــراث بدولــة قطــر الــذي شــارك يف تأسيســه عــام 2002 وحتــى عــام 2015، كــا عمــل منســقاً عامــاً لنفــس املركــز خــال 

الفــرة 2007 -2008، فضــاً عــن تنظيــم النــدوات الدوليــة يف النقــد الفنــي.

معارض جامعية: شارك يف ما يزيد عى 150 معرض جاعي داخل مر وخارجها.

معارض خاصة: أنجز خمسة عر معرضاً خاصاً، منها "جاليات الحلم"، و" نتوءات الجسد"، وآخرها "وطن ال يصدأ".

 معارض دولية وورش فنية: شارك يف أكر من فعالية دولية داخل مر وخارجها. 
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املقتنيات الخاصة:  لدى أفراد بكل من: القاهرة – اإلسكندرية – أملانيا – السعودية – إسبانيا –  قطر- إيران – السودان – اليمن - تونس.

املقتنيــات العامــة: متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة – متحــف الفــن الحديــث باملنيــا-  متحــف جامعــة حلــوان - مؤسســة مربيــة  لتنميــة 

فــن بلدنــا– وزارة الثقافــة – املجلــس األعــى للثقافــة – الشــؤون املعنويــة بــوزارة الدفــاع مبــر- متحــف جامعــة حلــوان- مؤسســة الفــاريس 

للفــن املعــارص- وزارة الثقافــة والفنــون والــراث بدولــة قطــر- املجموعــة الخاصــة للشــيخ فيصــل آل ثــاين/ قطــر - صنــدوق التنميــة الثقافيــة 

لصالــح ســمبوزيوم األقــر الــدويل- كليــة شــال األطلنطــي بالدوحــة- مهرجــان املحــرس الــدويل يف تونــس.

الجوائز وشهادات التقدير: 

1998 الجائــزة الكــرى يف بينــايل بورســعيد، 1988 ميداليــة املشــاركة يف املعــرض القومــى، 1999 الجائــزة األوىل يف التصويــر يف معــرض القطــع 

الصغــرة، 1999 الجائــزة األوىل يف التصويــر يف مســابقة مــر املســتقبل، العديــد مــن شــهادات التقديــر عن مســاهات عديدة يف معــارض جاعية.

املهام التي كُلف بها يف مجال تنظيم الندوات الدولية يف النقد الفني: 

وضــع منافيســتو ومحــاور النــدوات الدوليــة املقامــة مبــوازاة ملتقــى الفنــون البريــة يف مهرجــان الدوحــة الثقــايف الثالــث والرابــع والســادس 

والســابع والثامــن، والــدورات االســتثنائية تحــت عناويــن: "ثقافــة الصــورة- مفاهيــم جديــدة" 2004، و"تحوالت النــص البــري" 2005، و"الواقع 

ــرايث ومجتمــع العوملــة" 2008، و"مــأزق املتشــابه يف الفــن  ــة ال ــون اإلســامية بــن هوي ــل- بحــث يف أشــكال التواصــل" 2007، و"الفن واملُتخيّ

الراهــن"، و"الفــن والســلطة" 2009، و"صــوت الفــن وصــوت العنــف"، و"تحــوالت الفــن الراهــن"، كــا حــرر الكتــب الخاصــة بتلــك النــدوات.
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الكتب املنشورة: 
يف عام 2001 صدر له كتاب "الحلم ىف التصوير املري املعارص"، ضمن سلسلة "آفاق الفن التشكييل" بوزارة الثقافة. 

يف عام 2020 صدر له كتاب "نوار وإرادة وطن – مستويات التجربة الفنية عند أحمد نوار"، جالري يض العرب، القاهرة. 

يف عام 2021 صدر له كتاب »فتنة املتواري- بحث يف جذور الفعل الجايل«، عن مؤسسة بتانة للنر. القاهرة / ديب.

كتب مخطوطة قيد النرش: 

ــه  ــد املعطــي حــول تجربت ــان مصطفــى عب ــد املعطــي"، و"تراتــب املجهــول" حــوار مــع الفن ــان مصطفــى عب ــة الفن ــل يف تجرب  "واقــع ُمتخيّ

الفنيــة. و"كتابــات تســتجيب للفتنــة – تداعيــات حــول التجربــة الفنيــة الخاصــة". و"االفتتــان باغــراب الــذات"- بحــث يف هويــة املشــهد الفنــي 

املــري الراهــن". و"فكــرة الفــن املعــارص – املســافة بــن الفعــل الفنــي والتلقــي. و"عزلــة الصــورة". كــا أنجــز نــص عــن تجربــة الفنــان عبــد 

الهــادي الجــزار ســيطبع يف كتــاب رفقــة كتــاب آخــرون.

 أنجــز كتابــة مقدمــات كتالوجــات عــروض لبعــض الفنانــن منهــم: مصطفــى عبــد املعطــي، وعــادل املــري، وفــاروق حســني، وعبــد الوهــاب 

عبــد املحســن، وأمــل نــر، وأحمــد عبــد الكريــم، وتيســر حامــد، ومحمــد اســاعيل عبداللــه، وحســن وصفــي، واملغــريب إبراهيــم الحيســن، 

والقطريــان أحمــد نــوح، وهنــادي الدرويــش. 

 تنــاول تجربتــه الفنيــة بالنقــد كل مــن: د. محمــد النــارص، وفكــري كرســون، ود. خالــد البغــدادي، ود. أمــل نــر، ود. أحمــد نــوار، وفاطمــة 

عــيل، وســيد هويــدي، وعــيل فــوزي، والعراقــي فــاروق يوســف، واملغــريب إبراهيــم الحيســن. 
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املشاركات يف املؤمترات العلمية:

 شــارك بورقــة بحثيــة يف مؤتــرات علميــة دوليــة يف كل مــن : مــر والدوحــة والشــارقة واليمــن وتونــس واملغــرب. تنــاول فيهــا كتابــة حــول 

قضايــا الفنــون البريــة املعــارصة. وطبــع أغلبهــا يف كتــب متخصصــة تحــت العناويــن اآلتية:«مســتقبل الفنــون التشــكيلية يف مــر«/ املجلــس 

األعــى للثقافــة. 

و«ثقافــة الصــورة – مفاهيــم جديــدة«/ الدوحــة، و«تحــوالت النــص البــري«/ الدوحــة، و«نصــف قــرن مــن اإلبداع«ضمــن فاعليــات االحتفــال 

باليوبيــل الذهبــي لفنــون اإلســكندرية«/ اإلســكندرية.  و«املؤتــر العلمــي األول للفنانــن التشــكيلين يف مــر«/ القاهــرة، و«الفنــون اإلســامية 

بــن هويــة الــرايث ومجتمــع العوملــة«/ الدوحــة،  و«املؤتــر العلمــي الخــاص باحتفاليــة املئويــة لفنــون القاهــرة« / القاهــرة، و«ملتقــى الشــارقة 

ــة – نصــف قــرن مــن اإلنجــاز  ــة يف التشــكيل العــريب«/ الشــارقة، و«الحركــة التشــكيلية العربي ــون الفطري للخــط العــريب«/ الشــارقة، و«الفن

واألســئلة«، / صنعــاء، و«مــأزق املتشــابه يف الفــن املعــارص«/ الدوحــة، و«الفــن والســلطة«/ الدوحــة، و«تحــوالت الفــن العــريب الحديــث«/ 

ــة إىل  ــن الحداث ــرور م ــب امل ــارصة ومصاع ــة املع ــر، »اإلبداعي ــب«/ أغادي ــداع والتجري ــئلة اإلب ــارص – أس ــريب املع ــكيل الع ــة، و«التش الدوح

املعــارصة«/ صفاقــس- الدوحــة. 
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األعمال الفنية
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس60x60 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس150x150 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس x120 100 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس60x60 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس60x60 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس60x60 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس70x70 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس80x80 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس80x80 سم



20

خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس80x80 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس115x90 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس160x120 سم
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خامات زيتي اكريليك عىل كانفاس196x150 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس100x120 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس100x120 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس100x120 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس100x120 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس100x120 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس150x150 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس150x150 سم
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خامات زيتي واكريليك عىل كانفاس150x150 سم
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Adel Al-Masry, Farouk Hosni, Abdel-Wahab Abdel-Mohsen, Amal Nasr, Ahmed Abdel-Karim, Tayseer Hamed, 

Mohamed Ismail Abdullah, Hassan Wasfi, Moroccan Ibrahim Al-Haisen, and Qatarian artists: Ahmed Noah, and Hanadi 

Al-Darwish.

criticised the artistic creative experience of the artists: Dr. Muhammad Al-Nasser, Fikri Kerson, and Dr. Khaled Al-

Baghdadi, Dr. Amal Nasr, Dr. Ahmed Nawar, Fatima Ali, Sayed Howeidi, Ali Fawzy, the Iraqi Farouk Yousef, and the 

Moroccan Ibrahim Al-Haisen.

Attendance at scientific conferences: in Egypt, Doha, Sharjah, Yemen, Tunisia, and Morocco with a research articles, on 

contemporary issues in the visual arts. The majority of them were published in specialist publications with names such 

as »The Future of Fine Arts in Egypt« -The Supreme Council of Culture. “Culture of image - New Concepts” -  Doha. 

“Visual Text Transformations” – Doha. “Half Century of Creativity” within the activities of the celebration of the golden 

anniversary of the arts - Alexandria”. “The First Scientific Conference for Plastic Artists in Egypt”- Cairo. “Islamic Arts 

between the Identity of Heritage and the Society of Globalization”- Doha. The “Scientific Conference on the Celebration 

of the 100th Anniversary of Cairo faculty of Arts”- Cairo. “Sharjah Forum for Arabic Calligraphy”- Sharjah. “Innate 

Arts in Arab Formation” -  Sharjah. “The Arab Plastic Movement - Half a Century of Achievement and Questions” – 

Sana. “The Dilemma of Similarities in Contemporary Art” – Doha. “Art and Power” -  Doha. “Transformations of Arab 

Modern Art” – Doha. and “Contemporary Arab Formation - Questions of Creativity and Experimentation” – Agadir. 

“The challenges of transitioning from modernism to contemporaneity in contemporary creativity.” - Doha – Safakes.
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of Visual Text« 2005, and »Reality and Fiction - Research in Forms of Communication« 2007, Islamic Arts between the 

Identity of Heritage and the Globalization Society” 2008, “The Dilemma of Similarities in Current Art,” “Art and Power” 

2009, “The Voice of Art and the Voice of Violence,” and “Transformations of Current Art.” He also edited private books. 

those seminars.

 His book »The Dream in Contemporary Egyptian Painting« was released in 2001 by the Ministry of Culture as part of 

the »Horizons of Fine Art« series.

Published books: In 2020, he will publish »Nawar and the Will of a Homeland - Levels of Ahmed Nawar›s Artistic 

Experience«, which will be published by Daie Gallery in Cairo.

 In 2021, the Batana Publishing Corporation published »Fitnat Al-Mutawari:” - A Research on the Roots of the Aesthetic 

Act,« a book dedicated to him. Cairo and Dubai are two cities in Egypt.

Manuscript books in progress: »An Imaginary Reality in the Experience of the Artist Mustafa Abdel-Moati,« a discussion 

with the artist Mustafa Abdel-Moaty about his creative experience, and »Terat Al-Majjoul,« a dialogue with the artist 

Mustafa Abdel-Moaty about his artistic experience. “Writings Responsive to Affliction – Implications for Own Artistic 

Experience,” and “Writings Responsive to Affliction – Implications for Own Artistic Experience.” And there›s »fascination 

with self-alienation« - an inquiry into the current Egyptian art scene›s identity,« and »the notion of contemporary art - 

the gap between artistic effort and reception.« as well as »image isolation.« He also finished a work about the artist Abdel 

Hadi Al-experience, Jazzar›s which will be published in a book with other writers.

accomplished writing introductions for exhibition catalogues for a number of artists, including: Mostafa Abdel-Moati, 
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Group exhibits: He took part in over 150 group exhibitions both within and outside of Egypt.

Solo exhibition: He completed fifteen special exhibitions, including »The Aesthetics of the Dream,« »Body Protrusions, 

and »A Country That Doesn›t Rust.«

International Exhibitions and Art Workshops: Participated in more than one international event inside and outside 

Egypt.

Private holdings: owned by individuals in: Cairo - Alexandria - Germany - Saudi Arabia - Spain - Qatar - Iran - Sudan - Yemen 

- Tunisia.

Public holdings: Museum of Modern Art in Cairo - Museum of Modern Art in Minya - Museum of Helwan University 

- Mashrabiya Foundation for the Development of Baladna Art - Ministry of Culture - Supreme Council of Culture - 

Moral Affairs of the Ministry of Defense in Egypt - Helwan University Museum – Al Farsi Foundation for Contemporary 

Art - Ministry of Culture, Arts and Heritage in Qatar - Special Collection of Sheikh Faisal Al Thani / Qatar - Cultural 

Development Fund for Luxor International Symposium - College of the North Atlantic in Doha - Al Mahras International 

Festival in Tunisia.

Awards and Certificates of Appreciation: 1998 Grand Prix of the Port Said Biennale. 1988 Medal of participation in the 

National Exhibition. 1999 First Prize in Photography in the Small Pieces Exhibition. 1999 First prize in photography in 

the Egypt Future competition. Numerous certificates of appreciation for numerous contributions to group exhibitions.

Tasks entrusted to him in the sphere of arranging international art criticism symposia include: Placing the manifesto and 

themes of the international symposiums held concurrently with the Visual Arts Forum at the 3rd, 4th, 6th, 7th, and 8th 

Doha Cultural Festivals, as well as the exceptional sessions titled »Image Culture - New Concepts« 2004, »Transformations 
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Dr. Mustafa Issa,
Born in Kafr El Dawar - Beheira – Egypt, 1955 1979 Bachelor of Fine Arts – Painting Dept. - Helwan University - 

first batch with a grade of very good - Helwan University. 

 2000 Doctor of Philosophy in Fine Arts - Alexandria University, entitled »Inspiring the Dream Symbolism in 

Contemporary Egyptian Painting.«

  Obtain a “full-time artist grant” from the Ministry of Culture in the year 20002001-.

  Member and representative, of the Syndicate of Fine Artists in Alexandria. 

 member of the Alexandria Center for Creativity Council. 

 Rapporteur of the State Incentive Award Committee 2016 - the Supreme Council of Culture.

 Member and Chairman of the Standing Committee, of the Noir Prize in Painting - the first session at the Faculty 

of Fine Arts in Mansoura in the year 2017 Alexandria Center for Creativity in 2019 and 2021. And the second youth salon 

in Dai Hall 2020. Member of the Arab Aesthetic Critics Union – Baghdad. Member of the Think and Design magazine›s 

jury, Tunisia Member of the Farouk Hosni Foundation for Culture and Arts› Art Criticism Award Committee - second 

session 2021.

 Until 2015, he worked at the Ministry of Culture in Alexandria. He also worked at the Visual Arts Center, which he co-

founded in 2002 and was associated with the Ministry of Culture, Arts and Heritage in the State of Qatar, as an official 

in charge of the drawing and colouring department until 2015. During the same period, he also worked as a general 

coordinator for the same institution, as well as on the organising of international symposia in art criticism.
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that deservedly has built up a tangible and noteworthy physiology among humans and their surroundings. We all have 

roots: humans and plants.

In the context, the hoopoe bird was lured, as it carries a good amount of memory, and the symbol is still circling with 

it, in the spirit of the collective and historical biography, I see that the symbol is still circling with it, in terms of its 

religious aspect justifying our love for a bird distinguished by its intelligence and beauty. Is there a connection between 

the presence of an ancient tree and the spirit of a bird carrying a message? Maybe. In art, probabilities may represent a 

verifiable existence, and we have to be sure of that.

greenery that surrounds him that has a root that extends deep below, what remains at the top as an expression of the life 

in which his body is placed and moved. It is an ontological dimension 
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Vision
Each one has his historical roots, which he circulates from time to time, is full of sentimental inclination that enhances 

his humanity. Accordingly, I include my recent artistic experience, and I think that some of the old childhood heritage 

has begun to peel off its shell to renew a symbolic relationship that passes me from fields of knowledge and sociology to 

where a collective feeling lies in a deep area, with the sycamore tree. It is a fruitful and historical tree at the same time, 

and its sweet-tasting fruits have become a distinct presence. 

In the life of the Egyptians, it is a tree that is available for use without conditions or conditions. Rather, it is a plant that 

calls to passersby to take food from it and to record from its existence a history that moves their days forward at the time 

when it regresses backwards to bring partial fragments of memory. In artistic experience, memory plays an experimental 

role for intuition in the presence of a present that keeps reducing the distance between two distant times to a certain 

extent. I think that it is the time of a child playing and having fun, and recording with the aesthetic taste a presence that 

combines the plant with the body of a child, as he writes addressing this next presence according to the company whose 

feelings are emitted from a renewed spirit in a later era without looking at the differences between them. The tree, in its 

permanent greenness, represents the permanent symbol most consistent with the renewed spirit of nature in a place in 

the absolute, and not in its confinement to a specific place, or a spot that is thrifty in recalling an ancient history that 

passed through it and through them. There remains in the title of the roots there is an important thing related to the 

idea of   memory and its invocation of the distant hidden in a region that some may see extinguished and invisible. As 

the living root provides others with a positive energy that we see in an intimate relationship between a person and the 
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Thus, the recipient imagines that the artist is engaging in a kind of free abstraction based on the spirit of discovery, as if by doing 
so, he is announcing a call for the preservation of this environmental memory in which we see ourselves and our origins, relying 
on his highly expressive coloristic subtlety within the bond›s space.
They are, without a doubt, images imbued with his cultural heritage, created to aid him in achieving undiscovered aesthetic goals that extend 
to his visions and studies in treatment, adaptation, and modification. 
With these featured paintings, he explores the beauty and significance of the hoopoe, as well as the structure of the sycamore tree in its natural 
shape and ritual, which makes it a very old sacred plant.
As a result, the recipient notices that the human face takes on the shape of a tree and is replaced by an expression in which the aligned and 
successive colour touches are conglomerated on a  contrast that the artist refers to as geometric formations that
 dissolve in the space of the imprint, occasionally penetrated by a wide colour stripe, superimposed transparent, with remnants and traces of 
colour, which makes the tree›s scaly bark, coupled with tiny, rounded colour combinations that represent the fruits and seeds, and are domi-
nated by reddish-brown and green, as well as other hues like bronze and white... In addition to other natural and traditional colours, the artist 
uses fast rhythms and motions that affect both mind and  body in the same time.
These paintings in this show, express the artist›s love of nature and sense of belonging. As a result, his work on the notion of roots - which he 
does with exceptional colouring talent - derives from his desire to create paintings that are both attractive and intimate, as they appear to be 
deeply related to the earth and life. 
Art here is a mission and message, each message has a structure and a meaning that the artist uses to emphasise the indications hidden and 
meanings behind beautiful things.
»The artist›s duty is to portray the underlying significance of things rather than their outer form«. as Aristotle
It should be noted that the artist and critic Mustafa Issa›s present creative and plastic experience is notable for its continual and limitless offer-
ing, as well as innovation and study into roots and origins in a new painting technique based on appropriate experience in theory and practice

Ibrahim Al-Haisen
Fine critic from Morocco

Agadir: March 16, 2020
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Our roots substantiate our identity
» Whoever adores the tree, adores its branches«
Moliere
In this new artistic endeavor, the bets of the plastic artist Mustafa Issa go farther in diving into human cultural history and envi-
ronmental memory via some of its aspects and components that encapsulate the notions of giving and fertility, includes his work 
on the sycamore tree, which has been known from the dawn of time and so represents resiliency, survival, and divinity, which the 
Pharaohs were closely linked, since this connection reflected the most significant human-tree connections. 
Because this perennial tree has long been associated with ancient Egyptian thought, the artist Mustafa Issa used it as another 
image of this extended human thought in his paintings, which were loaded with many plastic signs to celebrate part of his envi-
ronmental heritage, in a rare painting style that creates tension and astonishment. 
The deeply interplay of creative vocabulary and bold touches of color that show the integration of the artist›s aims as an internal 
simulation of a shared memory. 
Furthermore, his symbolic work on the hoopoe with its speckled hues, as well as the numerous mythical forms and interpretations 
that it implies, is thoroughly »sanctified« and anchored in public awareness.
Female features and portraits appear with compelling looks in which colour fading is common, whose spectral components swing 
between diagnostic and abstraction, as a result of this, and from the depth of his emotive representations that he receives from 
his childhood memories.
Because Mustafa Issa creates a variety of paintings that accommodate the materials and colours used in visual harmony, his work 
raises issues about memory. And the recollection of roots, depths, and origins, which serves as a reference. 
Portraits that minimise the actual appearance of the face and show it as an identity in these paintings. Isn›t it true that »our exis-
tence is our body, our identity is this body, and our death occurs at the level of this body itself,« as Mona Fayyad writes in »The 
Body Trap«?
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