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يســتمر الفنــان محمــد الطــراوي يف تجربتــه املرتكــزة عــى األصالة، وشــغفه باملوروث 

الثقــايف الشــعبي والبيئــي بســاته شــديدة الــراء يف مــر .. وقــد غلــب عــى هــذه 

التجربــة انحيازهــا للمــرأة يف دورهــا وعاملهــا وواقعهــا ورمزيتهــا .. لتطالعنــا ســطوح 

لوحاتــه لتتحــدث بلســان أبطالهــا يف ديناميكيــة تتناغــم بــن الحركــة تــارة والثبــات 

تــارة أخــرى يحكمهــا املضمــون واملغــزى الوجــداين موظًفــا دالالت كل حالــة لخدمــة 

املعنــى الفنــي والجــايل بتفاصيلــه الحريصــة عــى االقــران بالرمزيــة البريــة لــدى 

املُتلقــى،  ومييــل »الطــراوي« إىل تقديــم املــرأة يف ثيــاب مــن وحــي البيئــات املريــة 

ــن ..  ــن ومعاناته ــا بدوره ــة واعرافً ــن يف كل بقع ــره له ــن تقدي ــر ع ــا ليُع بتنوعه

ــعر  ــن تش ــًدا ل ــن أب ــزن.. لك ــار.. ح ــق.. انتظ ــة قل ــن يف حال ــا به ــعر أحيانً ــد تش ق

ــن  ــق ب ــط الدقي ــان يف مشــاهده هــذا الخي ــة خــوف، كــا يتقــن الفن بهــن يف حال

الواقــع والخيــال لنجــد أعالــه بصــورة مــا بوصلــة لحفــظ الــراث الالمــادي والذاكــرة 

الجمعيــة بــن طبقــات الشــعب املــري ترشــدنا وفًقــا لســياقه اإلبداعــي الجميــل.

أ.د/ خالد �رسور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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محمد الطراوي

بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة عــام ١٩٨٠ - جامعــة حلــوان 
ــو  ــف ، عض ــة روزاليوس ــر”، مؤسس ــاح الخ ــة “صب ــل مبجل يعم

ــة الصحفيــن ــن التشــكيلين ، عضــو نقاب ــة الفنان نقاب

المنح والجوائز: 
درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن األكادمييــة الفنيــة بطشــقند 
أوزبكســتان ٢٠٠٦ ميداليــة البخــاري الذهبيــة وزارة الثقافــة 

ــون  ــر الفن ــيتي - ق ــرم س ــرض ه ــف رشف مبع ــة ٢٠١٣ ضي ــزة األوىل ديب الثقافي الجائ
أوزبكســتان ٢٠٠٦ درع وشــهادة تقديــر املهرجــان العــام )للفنانن واملبدعــن العرب( ٢٠٠٩ 
- ســوريا الهــرم الذهبــي - قطــاع الفنــون التشــكيلية ٢٠٠٤ جائــزة الحفــر األوىل - املجلــس 
ــام ١٩٨٠. ــباب ع ــى للش ــس األع ــة - املجل ــر الرابع ــزة الحف ــباب ١٩٩٧ جائ ــى للش األع

المعارض الخاصة:
معــرض بقاعــة البــاب ٢٠١٨، معــرض مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ،معــرض أتيليه 
القاهــرة ١٩٩٢، معــرض مائيــات - قاعــة شــموع ١٩٩٣، معــرض مائيــات املركــز املــري 
ــكان  ــرض امل ــة دروب ١٩٩٨، مع ــن - قاع ــكان والزم ــرض امل ــدويل ١٩٩٧ ، مع ــاون ال للتع
ــك،  ــون بالزمال ــع الفن ــايئ - مجم ــهد امل ــرض املش ــرة ٢٠٠٠، مع ــز الجزي ــن ٣ - مرك والزم
ــه  ــة بورتري ــروح قاع ــة ال ــرض أمكن ــرة ٢٠٠٦، مع ــز الجزي ــوادي - مرك ــن لل ــرض الحن مع
ــة  ــق- قاع ــون باملهندســن ٢٠٠٧، معــرض اســترشاق األف ــة فن ــة قاع ٢٠٠٧، معــرض ثنائي
إبــداع ٢٠٠٨، معــرض املركــز الثقــايف بفرنســا باريــس ٢٠٠٩ ، معــرض إبحــار يف األبيــض- 
ــة  ــوارات -قاع ــرض ح ــو ٢٠١١، مع ــة بيكاس ــان- قاع ــرض رؤيت ــو ٢٠١٠، مع ــة بيكاس قاع

ــاب “ســليم”- ٢٠١٥. ــة الب ــت ٢٠١٣، معــرض بقاع جران

المعارض الجماعية:
ــن  ــون، ف ــع الفن ــون” ، مجم ــة إخنات ــرة، “قاع ــة الصغ ــع الفني ــي، القط ــرض القوم املع
ــا- ــا عــرش فنانً ــان املنظــر “قاعــة دروب”، معــرض اثن ــة، فن ــه الجامعــة األمريكي البورتري
مركــز محمــود ســعيد األســكندرية، معــرض الصالــون األول للبورتريــه “الوجــه اإلنســاين”

قاعــة أفــق، األعــال الصغــرة ،قاعــة ســالمة ،معــرض مجلســة البيــت قاعــة أفــق، فنــاين 
ــة - قاعــة املركــز املــري للتعــاون  املنظــر قاعــة جرانــت ،معــرض اليمــن بعيــون مري
الــدويل، معــرض املنظــر بقــر األمــر طــاز، معــرض صالــون مــر -قاعــة أفــق، معــرض 
أجنــدة -مكتبــة األســكندرية، معــرض جاعــي أرت كورنــر، معــرض الجســم اإلنســاين قــر 



5 

ــة ورد )ديب(  ــريب ٢٠١٣، قاع ــان املغ ــة خ ــرض ٣x١ -قاع ــون، مع الفن
٢٠١٣ ،قاعــة بوشــهري الكويتــي ٢٠١٢ - ٢٠١٣، أتيليــه ٢٠١٢ جالــري 

ــامل بيتــس - أمريــكا ٢٠١٢ جالــري ســرارتس - واشــنطن ٢٠١٣. ب

المشاركات الرسمية الخارجية:
ــتان  ــقند - أوزبكس ــل بطش ــة عم ــن ٢٠٠٣، ورش ــل باليم ــة عم ورش
٢٠٠٦، ورشــة عمــل بالجزائــر  ٢٠١٢، معــرض جاعــي الفــن املــري 
املعــارص عــى هامــش بينــايل الشــارقة  ٢٠٠٦، الصالــون املــري 
الفرنــي الــدورة الثانيــة املركــز الثقــايف بباريــس ٢٠١٠، الفــن املــري 

ــارقة ٢٠١٣. ــاب بالش ــرض الكت ــوازي ملع ــارص م املع
املشــاركة بأعــايل يف: ليبيــا - اليمــن - الكويــت - الســعودية - تركيــا - 
أمريــكا - فرنســا - ديب - أوزبكســتان مشــاركات داخليــة - ورشــة عمــل 

مبــر - أثيوبيــا - قــر الفنــون ٢٠١٠.

ورشة عمل هيئة قصور الثقافة:
األقر - أسوان - سيوة - الوادي الجديد.

المهام التي كلف بها واالسهامات الفنية:
شــارك بتكليــف مــن قطــاع الفنــون أعالــه مبتحــف دنشــواين ١٩٩٩، 
ــون  ــر صال ــاألردن ٢٠٠٩، قوميس ــري ب ــن امل ــرض الف ــر مع قوميس
ــرايث أوزبكســتان  الشــباب ٢٠٠٥، قوميســر معــرض الفــن املــري ال
ــمبوزيوم -  ــة الس ــو لجن ــام ٢٠١٣، عض ــرض الع ــر املع ٢٠٠٦، قوميس
ــة الثقافيــة، عضــو لجنــة املعــرض العــام ٢٠٠٥ ،أدرج  صنــدوق التنمي
ــة  ــتر بكلي ــة املاجس ــل درج ــة لني ــاث علمي ــة يف أبح ــال الفني األع
ــري  ــون امل ــج للتليفزي ــة، أنت ــة الفني ــة الربي ــة وكلي ــون الجميل الفن
ثالثــة أفــالم وثائقيــة، برنامــج أرابيســك القنــاة الثانيــة، برنامــج 

ــاة األرسة. ــاة األوىل - قن ــكان القن ــع امل ــي م حكايت

المقتنيات:
ــف  ــة، متح ــة الربي ــف كلي ــث، متح ــري الحدي ــن امل ــف الف متح
حلــوان،  جامعــة  متحــف  اإلســكندرية،  األوبــرا،  دار  دنشــواي، 
بباريــس، صنــدوق  العاملــي  التجــارة  مركــز  املريــة،  الخارجيــة 
ــدى  ــس، ل ــة بباري ــفارة املري ــة، الس ــة، وزارة الثقاف ــة الثقافي التنمي

بعــض األفــراد مبــر والخــارج.
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طراوي .. المتجدد

اختــار الفنــان “محمــد طــراوي” طريًقــا جديــًدا ومــى فيــه وإن كان مل يتنكــر إىل 

ــا إىل فنــه رغــم إغــراء أضــواء وشــهرة عــامل الصحافــة، فــا زال يتجــدد  ماضيــه، وفيً

مــع كل مجموعــة يقدمهــا يف إطاللــة جديــدة.

عرفــت الحيــاة الفنيــة “طــراوي” شــاعرًا ينســج رؤاه باأللــوان املائيــة، يحــول هــذا 

ــة،  ــة شــاعرية، درامي ــة تعبري ــراوغ، املتحــدي، إىل طاق ــد، امل ــوين العني الوســيط الل

ــع مســتخدمي  ــدة م ــه يف الســاء العني ــرد ب ــا عــى نحــو ينف ــة أحيانً ــرة، حامل مؤث

ــة. ــك الخامــة الصعب تل

وألن “طــراوي” فنــان تعــددت الســموات التــي يســبح بــن نجومهــا ســواء يف عــامل 

ــا متحــرًرا  ــدة يعــر به ــة جدي ــار مؤخــرًا خام ــد اخت ــون، فق ــامل الفن ــة أو ع الصحاف

نســبيًا مــن قيــود األلــوان املائيــة التــي تفــرض رشوطهــا بدايــة مــن اختيــار الــورق 

ــل  ــي ال تقب ــة، الت ــر املتدفق ــة التعب ــتخدمة وطريق ــوع األدوات املس ــره، ون وتحض

ــا  الحــذف أو اإلضافــة ليقــدم مــع مجموعتــه الجديــدة خامــة تعــد امتــداًدا طبيعيً

لطريقتــه مــع األلــوان املائيــة وهــي األكريليــك ومســتفيًدا مــن رهافــة هــذا االختيار، 

حيــث أن الوســيط بــن االثنــن مــايئ، ومــا أدراك مــدى مــا متثلــه امليــاه يف حياتنــا.

جــاءت املجموعــة الجديــدة بعنــوان “كــوين أنــت”.. عنــوان يكشــف عــن مفهــوم 

ــة  ــة ودرامي ــون عاطفي ــة ل ــة مشــحونة بطاق ــرؤى بري ــن ب وجــودي فلســفي، لك

ــر  ــي الثائ ــان الفرن ــة الفن ــا مبقول ــة، ويذكرن ــار بعناي ــوع املخت ــع املوض ــق م تتس

ــك”. ــوين نفس ــه” ١٨١٩ - ١٨٧٧ “ك ــان كوربي “ج

ويشــرك الفنــان هنــا مــع خالــد الذكــر “محمــود مختــار” يف الســعي إىل طــرح منــوذج 

مثــايل لتنــاول املــرأة بريـًـا، حيــث ظهــرت بقــوام ممشــوق معــر عــن رغبــة دافينــة 

يف متكــن قيــم الجــال الخالــد يف املشــهد البــري عامــة، وفيــا يقدمــه خاصــة.
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مل يتخــل “طــراوي” عــن شــاعريته ورومانســية االختيــار، بــل منــح 

موضوعــه حــوار )ديالــوج( دار بــن اللــون والخــط، ليدفعنــا دفًعــا 

إىل ســاع موســيقى اللــون مــع تنويعــات جســد املــرأة النــدى يف 

قالــب “الكونرشتــو” مــن مقــام يعــادل الصبــا، كــا يف لحــن “هــو 

صحيــح الهــوا غــالب”.

فــا زال الفنــان ملونًــا مــن طــراز رفيــع يعــزف عــى أوتــار 

متنــح ألوانــه زهــًوا باملوقــف والحــدث والــرد، مــع قــدرة عــى 

ــري يف  ــهد الب ــة املش ــرأة بطل ــح امل ــارص لتصب ــاد يف العن االقتص

ــزاع. ــدون ن ــه ب أعال

اتســتقت وجهــة نظــر الفنــان “محمــد طــراوي” يف الحيــاة 

ــث  ــف حي ــة روزاليوس ــل مؤسس ــا داخ ــاش عمليً ــع مع ــع واق م

تتميــز املؤسســة بــروح الصحافــة الحــرة العريــة املنطلقــة 

بقــوة دفــع منــذ تأسيســها بعــرق “فاطمــة اليوســف”، فقــد كان 

ــه  ــي يف إيقاع ــال الصحف ــل يف املج ــح العم ــن مالم ــا م ــه نصيبً ل

الريــع ومنــاخ مؤسســته وهوائهــا املتجــدد تحــت رشاع الحريــة 

املســئولة، املعــرة عــن أفــكار العــر بدقــة ولغــة ســليمة 

ــت. ــس الوق ــيقة يف نف ورش

لذلــك يتجــدد باســتمرار كاشــًفا عــن انتائــه إىل أعــرق مدرســة 

صحفيــة يف املنطقــة بأكملهــا، مؤسســة روزاليوســف، ويقــدم 

ــا للفنــان املثقــف، ذلــك الــدور الغائــب يف املرحلــة التــي  منوذًج

نتجــرع مآســيها.

الفنان الناقد/ �سيد هويدي
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مقامات »كوني في حضرة النون والكاف ومابينها«

يف حــرة ســيدة النــون تتجــى مقامــات “كــوين” للفنــان التشــكييل “محمــد الطــراوي” 

هــو مــزج بــن أروقــة اللــون وعتابــات الياســمن كأنــك تدخــل إىل محــراب مرميــي التكوين 

ــي  ــة الت ــة اللوني ــا نلحــظ املجموع ــر خجــول وهن ــة كضــوء قم ــة نوراني ــا هال ــط به تحي

تتــودد للســاء فتتقســمها كــرداء باللــون الســاوي الفاتــح ويتنــوع بــن الزرقــة الداكنــة 

لتمنــح العمــل الفنــي عمًقــا ورصانــة، حيــث ثنائيــة األحمــر الداكــن الــذي يرمــز للحيــاة 

ويبعــث عــى الديناميكيــة والقــوة والتأثــر بــن اللــون األزرق الفاتــح والداكــن الــذي يرمــز 

ــذا  ــم ه ــون املــري القدي ــة فن ــة ملغازل ــا محاول ــتخدامه هن ــد اس ــوك، ويع ــالء واملل للنب

ــا  اللــون املــري القديــم املمتــد يف خلفيــة العمــل حــارًضا يف جــدران ملعبــد دنــدرة بقن

حيــث يبعــث إليــك بطاقــة مــن الهــدوء و الصفــاء ليأخــذك إىل فضــاءات الوجــد اإللهــي 

ــات  ــر خبيئ ــالً لتن ــا قندي ــل بيده ــا تحم ــي رمب ــة الت ــة املرميي ــن  القديس ــط بتكوي املحي

النفــس أم أنــه هــي جــزء مــن دراســة لنســيج ردائهــا ونــرى هنــا تــالىش األرضيــة لتشــعرك 

إنهــا ترقــى لتظهــر يف الخلفيــة ظــالاًل لهــا بنســب متباينــة.

نتأمل قليالً يف وجوه “كوين”

التــي تعــد أحــد عنــارص التكويــن الرئيســية التي ميثلهــا العمل حيــث تطل الوجــوه مختفية 

القســات فتتخــى عــن وظيفتهــا طوًعــا فــال تنقــل إلينــا التعبــر مــن صمــت وابتســام أو 

ــال. ــرح أو إقب ــره أو ف ــيطرة أو غ ــغف أو س ــب أو ش ــر أو ح ــاض أو ضج ــض أو امتع رف

ــي  ــن املتلق ــي وب ــن العمــل الفن ــه وب ــد بين ــو يعق دأب “الطــراوي” عــى املشاكســة فه

حالــة فكريــة بريــة عــر مــادة األكلريــك مينحــك وجــه بــال ســات واضحــة ليــرك لــكال 

منــا االنطبــاع عــا يــود رمبــا هــي محاولــة منــه للتعبــر عــن املتلقــي أكــر مــا يعــر عــن 

أفــكاره مــن خــالل تلــك الوجــوه فبعــض األعــال قدمهــا “الطــراوي” مســتخدًما أدواتــه 

يف تلخيصهــا وتجريدهــا والبعــض اآلخــر قــام بدراســتها بدقــة يف مقامــات كــوين ليحــدث 

بــن املتلقــي والعمــل حالــة بحــث ومــن خــالل الجســد وحركــة الجســد واليــد وتوظيفهــا 

كأحــد العنــارص الرئيســة تنوعــت وتباينــت األعــال التــي نراهــا مبعرضــه لخريــف عــام 

٢٠٢١ املقــام بقاعــة البــاب بــدار األوبــرا املريــة .

بــن املتحــرك والثابــت تطــل نــون املتــكأة عــى الشــاطئ وكأنهــا هــي البحــر ذاتــه يف تقلباتها 

فهــي النجــاة والغــرق والثورة والهــدوء متيزت املجموعــة اللونية بالثنائية بــن الزرقة واألبيض.

واســتخدم عنــر اليــد الواحــدة أو اليديــن يف بعــض األعــال األخــرى تأكيــًدا عــى فكــرة 

الوحــدة التــي تختلــج يف النفــس البرشيــة وتجســدها رمزيــة يــد اإلنســان فهــي املنبســطة 
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ــم  ــا نتكت ــكل م ــي ب ــرح وت ــح وال ت ــي تلم ــد الت ــة الجس ــا لغ ــة هن أو املنقبض

عليــه ويظهــر يف خلفيــة العمــل رشاعــان لتســتكمل فكــرة الثنائيــة والتطلــع ملــا وراء 

البحــر رمزيــة للمســتقبل.

يدلــل :”الطــراوي” عــى ثقافتــه البريــة اآلخــاذة التــي متثــل رافــًدا هاًمــا لتكوينــه 

الفنــي الــذي امتــد لقرابتــه األربعــن عاًمــا منــذ التحــق بالدراســة يف كليــة الفنــون 

الجميلــة قســم الجرافيــك، وتخــرج فيهــا عــام ١٩٨٠ بالزمالــك حيــث امتلــك والــده 

مكتبـًـا هندســيًا بالرشاكــة مــع رشكات أجنبيــة مــا كان لــه أثــر يف نشــأته وانفتاحــه 

عــى ثقافــات مغايــرة منــذ البدايــة، يعــد معــرض “كــوين” فلســفة بريــة تســتكمل 

مســرة “الطــراوي” املزدحمــة بالتجــارب الفنيــة واإلنســانية الرية فاســتطاع يف وطن 

ــه  ــه يحمــل توقيع ــزًا ل ــد ًاممي ــة أن يحجــز مقع ــات الفني مــيلء باملواهــب والقام

نلحــظ فيــه التكنيــك واألســلوب الفنــي يعتمــدان عــى التجريــد وتأثــره باملدرســة 

التأثريــة ممزوجــة مبفــردات املدرســة التكعبيــة يف بعــض األعــال فالتكويــن فريــد 

ــف  ــة يف ري ــة املري ــر البيئ ــر تأث ــة ويظه ــز بالسالس ــد ويتمي ــن التعقي ــو م يخل

ــن  ــر م ــاب يف الكث ــة والجلب ــرأة الطرح ــدي للم ــزي التقلي ــار ال ــى اختي ــر ع م

ــورد البلــدي، والفاكهــة بألوانهــا املبهجــة  األعــال واســتخدام عنــارص الطبيعــة كال

وأشــار للمــرأة العريــة وهــي تعــزف عــى آلــة التشــيلو ومتســك بالــورد ومتيــزت 

بالرومانســية، والتناغــم بــن الدرجــات اللونيــة ورمزيتهــا للحياة ونســب الجــال بها.

اختــار الطــراوي »األلــوان املائيــة«، التــي تتميــز بالرعــة والدقــة والتشــعب فيفرش 

اللــون املســاحات وميلئهــا بهجــة وهــذا الوســيط املــايئ يتــرب يف هــدوء وسالســة 

ــز  ــي تتمي ــك الت ــادة األكريل ــم اســتخدم م ــز، ث ــارة والركي ــي امله ــا يقت ــه أيًض لكن

بالجــرأة والوضــوح وهــذا مــا مييــز أعــال “الطــراوي” عامــان منــذ الجائحــة 

لالحتــاء مــن أخبــار كوفيــد ١٩ باألتيليــه الخــاص بــه ال يغــادره إال للمنــزل يف رحلــة 

ــا يف رس الــكاف النــون  ــا جميًع البحــث عــن الــكاف والنــون ومــا بينهــم كــم بحثن

ومــا بينهــم كــوين حــرة كــوين ذاتــك كــوين كــون الشــك أن املــرأة والحريــة والفــن 

متالزمــات فالحريــة تجعــل الــروح مبدعــة خالقــة محبــة والفــن محاولــة اإلنســان 

يف التعبــر عــن ذاتــه وإعــار األرض بــكل جــال وإبــداع.

فهنيئًا لنا التطواف يف ردهات قاعة الباب لندخل حرة مقامات كوين.

رؤية: د/ �سايل ريا�ض
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