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           أ. د/خالد ســرور                                     

رئيــس قطاع الفنون التشــكيلية

.. يعــي بشــغف  الفنــي  بالبحــث والتجريــب يف مرشوعــه  الفنــان د. أحمــد رفعــت اهتاممــه  الواضــح يف تجربــة 

رســائل اللوحــة وأن مســطحها ليــس صامتــاً ، إمنــا لــه حديــٌث يرسي يف ســياق إطارها اللــوين والرمــزي والتشــكييل .. يف معرضه 

»واحــد مــرصي .. كتــاب الفنــان« يحــاول الفنــان أحمــد رفعت تحليــل الصورة البرصيــة وفهم رســالتها، والغــوص يف أعامق هذه 

الرســالة يف ســياق الفهــم للواقــع واملــوروث وعالقــات النــاس واألحــداث .. عــرض جديــد يكشــف روح االنخــراط يف املغامــرة 

 املحســوبة بدقــة، تداخــل الخامــات واأللــوان والعنــارص واألســلوب لتحقيق حضــور العمل البــرصي محماًل بجامليــات تعبريية.



معرض واحد مصري... كتاب الفنان
الفنان أحمد رفعت - صانع الدهشة

عــى عكــس غالبيــة الفنانــن الذيــن يســتخدمون وســائط» الفنــون الجميلــة التقليديــة «مثــل الرســم والنحــت والطباعــة، مل يتبــع 
الفنــان التجريبــى الطليعــى »أحمــد رفعــت« أى تقاليــد مســتهلكة، أو وســائط محــدودة. وبــدالً مــن ذلــك، خــاض تجاربــه ليســر 
أغــوار إمكانــات التعبــري األكــر انفتاًحــا عــى العــرص، واألكــر قابليــة للتطويــع للمامرســات اإلبداعيــة عــر مجموعــة واســعة مــن 
ــع،  ــاليب التجمي ــن أس ــة م ــا مختلف ــات، أنواًع ــة والكتاب ــة إىل الرســم والنحــت والطباع ــت باإلضاف ــى تضمن ــة، والت األنشــطة الفني
ومعالجــة اللدائــن، وكان هــذا التنــوع الواســع ىف الوســائط الفنيــة واألنشــطة اإلبداعيــة وراء كل جديــد ومدهــش ىف عــامل الفنــان 
املجــدد. ومــن املؤكــد أن ألنــواع املــواد التــى يســتخدمها الفنــان ىف عملــه الفنــى أهميتهــا، فهــى التــى تســمح بإنتــاج الرؤيــة التــى 
ــا مــا يســتفيد الفنــان التشــكيى مــن أنــواع  جالــت ىف رأســه، كــام أن لــأدوات املناســبة دورهــا ىف تشــكيل الرؤيــة  الفنيــة. وغالبً
الطــالء، ومــن مالمــس الســطوح املجهــزة بــن الخشــونة والنعومــة،  ومــن أســاليب التجميــع والرتكيــب والطــى والتمزيــق، والفنــان 
»رفعــت« دائــم التجريــب، بحثـًـا عــن غريالتقليــدى،  واملبتكــر، القادرعــى إحــداث الدهشــة، وميتلــك هــذا الفنــان  موهبــة ىف كيفيــة 
االســتفادة مــام متنحــه الصدفــة، إلغنــاء عملــه الفنــى بعمــق املعنــى، ومــن املتوقــع ىف معرضــه الجديــد أن يدهــش الزائربقطــع فنيــة 
مشــبعة مبقومــات التشــويق، وبأناقــة األســلوب الــذى نصفــه تجريــد، واآلخــر ينفــذ إىل مــا وراء املــرىئ، ويلتقــى بصورالحلــم التــى 
أثارتهــا التلصيقــات  مــن األشــياء الجاهــزة، ومــن املطبوعــات الفوتوغرافيــة، ومــواد ورقيــة، وتقنيــات الطباعــة اليدويــة وكتابــات، وىف 
الواقــع أن هــذا الفنــان يتحــدى صالبــة املــادة، وهــو الــذى يصنــع خامــات عملــه الفنــى بيــده، ويعيــد تدويــر مكونــات اســتعملها 
ىف أعــامل ســابقة، ىف إطارسلســلة مــن الرتكيبــات الديناميكيــة، وبتقنيــات مــن اخرتاعــه، وأخــرى طورهــا بأســلوبه، وضمــن ســياق 
الصــورة غريالنمطيــة يجمــع »رفعــت« ىف العمــل الواحــد بــن قصاصــات الــورق، وامللصقــات الصحــف والرمــل والخيــوط،. وقطًعــا 
ســوف تحــدث مثــل هــذه الطــرق الفنيــة تأثــريًا قويـًـا عــى املشــاهد، بــل ومــن املحتمــل أن تســاهم ىف إعــادة بنــاء طريقــة تفكــريه، 
فتجعلــه يــدرك أن خصائــص األشــياء غريدامئــة، وكذلــك »الفــن« مثــل »العــامل« يتغــري باســتمرار، وال ميكــن التنبــؤ بتغرياتــه مســبًقا. 
لــذا ال تبحــث ىف هــذا املعــرض عــن نســخ  للواقــع، ألن أعــامل الفنــان تعكــس إرادتــه الفنيــة، وهوالــذى يســتخرج عنارصلوحتــه مــن 
ســياقها ليدرجهــا ىف بيئــة غريبــة، وبهــذه الطريقــة تكتســب معنــى جديــد، وإذا ســألت عــن رس جاذبيــة أعــامل ذلــك الفنــان ، فمــن 



املمكــن أن تعرعــى اإلجابــة، ىف قــدرة الفنــان عــى تغيــري الروابــط التقليديــة بــن الخامــات واملــواد املســتخدمة، ومكانهــا ضمــن 
تراكيــب عملــه الفنــى، إذ اتخــذت زوايــا رؤيــة غريمتوقعــة، فأصبحــت أكــر شــفافية، وأكــر قابليــة للرتاكــب، وهــى التــى تتضمــن 
ــص  ــان فرصــة الســتخدام الخصائ ــاغ. وهــذا األســلوب التجميعــى يوفرللفن ــة إىل الصــور واألصب ــا، إضاف ــورق أو النفاي ــا مــن ال قطًع

املتأصلــة للمــواد وللتنــوع الرتكيبــى.
وىف الحقيقــة أن الــورق امللصــق مينــح لوحــات الفنان»أحمــد رفعــت «مظهــرًا جديــًدا، حيــث تتصــادم األجــزاء ثالثيــة األبعــاد للصــورة 
التلصيقيــة مــع الســطح املســتوى للرســم. ومــن هــذا املنظورقدمــت هــذه الطريقــة نظــرة جديــدة، وصــوًرا أعيــد تفســريها كأشــكال 
ــاة اليوميــة،  ــا مــا يتــم التغــاىض عنهــا ىف الحي ــان املبتكــر لعنارصتبــدو عدميــة القيمــة، أوغالبً متجــذرة ىف الخيــال وباســتخدام الفن
ومــن خــالل تحويــل األشــياء الزائلــة إىل قطــع مصقولــة، ميكــن إنشــاء الصــور املجمعــة مــن مجموعــة مــن املــواد، عــى الرغــم مــن 
أن معظمهــا مصنــوع مــن الــورق، وغالبًــا مــا تتميزبصورمقطوعــة وملصقــة أو بأشــكال مرســومة أو حتــى مبكونــات ثالثيــة األبعــاد. 
لقــد مــزج »رفعــت« البــرصى واللفظــى ىف لوحاتــه التجميعيــة ليعلــق املشــاهد بــن القــراءة والنظــر. إنــه تأثــري الكــوالج الــذى ينتــج 
الفجــوة بــن هذيــن املجالــن، وقــد تخــى الفنــان عــن الرســم الحــرىف، وبــدالً منــه، جــاور جميــع أنــواع األشــياء عــى الســطح. وىف 
الكــوالج عرالفنــان عــى حريتــه، وتخلــص مــن قيــد الفهــم املحــدود للفــن ومــع ذلــك، فــإن أعاملــه التجميعيــة الغامضــة، كانــت 

وســيلة لتجــاوز حــدود التمثيــل. 
أمــا تجميــع املــواد مــن عــوامل مختلفــة ىف تكويــن واحــد، فيتطلــب رؤيــة مزدوجــة مضاعفــة لــكل عنــرص قــد يحتمــل عــدم التجانس، 
أوعــدم القابليــة لالختــزال غــري أن مامرســة الكــوالج تحتمــل أيًضــا رومانســية االختــالف املحــض، فنتيجــة ألن الكــوالج يعتمــد عــى 
نــوع جديــد مــن العالقــة بــن هاتــن الشــظيتن للمفهــوم التقليــدى للعــامل ، نجــده يعــد بإحســاس جديــد بالحقيقــة والخــرة. وميكــن 
ــا يقدرالخصائــص املتعــددة التــى تولدهــا املفاهيــم املختلفــة، وعــادة يســمح التجــاور والتداخــل، والــرؤى  ــار الكــوالج منوذًج اعتب
الجديــدة بالتفكــري بطريقــة مختلفــة، تتجــاوز التناظــرات واالنقســامات القدميــة، وألن الكــوالج يســتدعى تعــدد التخصصــات لتتجاور 
مًعــا، لــذا ميكــن أن تحــول الصــورة املجمعــة املراكــز والهوامــش، وبوســع هــذه القطــع الفنيــة التــى ســوف تلتقيهــا ىف املعــرض أن 
تجذبــك لتجربــة حالــة االبتــكار ونحــو مامرســة التخيــل  والستكشــاف املســافات بــن الحلــم والواقــع، للســامح للوعــى بــأن يســتمتع 

بلحظــة مرونتــه.
                                                                                                                                    د/ محســن عطيه

                                 أستاذ النقد والتذوق الفني- كلية التربية الفنية
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أثــرت الصــورة جوانــب عديــدة  ىف مجــال الفنــون البرصيــة  ملــا متثلــه مــن معطيــات ثقافيــة واجتامعيــة وتشــكيلية تؤثــر يف القيــم 
ــة، التــى تتخــذ مــن الصــورة  ــة املرتبطــة مبخرجــات األعــامل الفني ــا للمامرســات األدائي ــا فنيً واالتجاهــات الســلوكية وتفــرض واقًع

ــا .  مــادة خــام يســهل إعــادة تشــكيلها مبــا تقتضيــه طــرق حــل املشــكالت التشــكيلية جامليً
فنحــن نتلقــي ونبنــي مدركاتنــا مــن الصــور البرصيــة والذهنيــة عــى مــدار اليــوم مكونيــن مــا نطلــق عليــه » الثقافــة البرصيــة«
، ويف العقديــن األخرييــن أصبحــت الصــورة البرصيــة املُدركــة مبثابــة املكــون األهــم والباعــث للفعــل ورد الفعــل لــدى الفنــان؛ وقــد 
عــززت التقنيــات الحديثــة وأدواتهــا املعــارصة مــا يســمى بثقافــة الصــورة املُكونــة لثقافــة املجتمــع الــذي يؤثــر بســامته وخصائصــه 

يف نــوع وطبيعــة الثقافــة البرصيــة وميدهــا مبقومــات منوهــا وتطورهــا .
والصــورة كــامدة برصيــة تختــزن يف داخلهــا املحسوســات الواقعيــة والخياليــة، املـُـدرك وغــري املـُـدرك منهــا، وقــد أســهمت يف تعزيــز 
خــرات الفنــان يف صيــغ ثابتــة ومتحولــة؛ ويف تشــكيالت تلقائيــة وقصديــة تؤثــر يف محتــوى األفــكار وتعطــى للثقافــات ســامتها كأحــد 
مداخــل تنــاول ثقافــة الصــورة ودورهــا ىف العمــل عــى تعميــق الثقافــة البرصيــة بإيجــاد نقــاط اهتــامم وفهــم مشــرتك ألهــداف 
ومؤثــرات محتــوى الصــورة عــى الناحيتــن  التشــكيلية والجامليــة بالربــط بــن منطلقــات الصــورة املعــّرة يف جانبيهــا املعــريف واألدايئ 

وبــن مــا تعكســه عــى املتلقــي مــن رمــوز ورؤى لهــا ارتباطاتهــا االجتامعيــة .
ويقــوم هــذا املعــرض عــى التعامــل مــع الصــورة وعالقتهــا بالبُعــد البــرصي للتعبــري عــن مفهــوم )ُضٍب يف مــرص( كحالــة نســتولوجية  
حنينيــة  مــن خــالل الحواريــة البرصيــة كمفهــوم يصــف الحــدث البــرصي »كحــل بديــل« يصــف العالقــة التفاعليــة اللفظيــة، عــى 
اعتبــار أن الصــورة العقليــة هــى متثيــل عقــيل ملُعطــى بــرصي تلتقــي فيــه الجوانــب التشــكيلية املُدركــة برصيـًـا وال يقتــرص فقــط عــى 
الحــوار اللفظــى، و يشــار هنــا إىل الحواريــة البرصيــة عــى أنهــا شــكل مــن أشــكال التفكــري بالصــور الذهنيــة، وال يقصــد بهــا الصــور 
املدركــة إدراكًا مبــارًشا فقــط، ولكنهــا حــوارات ذهنيــة يســتدعيها العقــل كتصــورات وأفــكار ومشــاعر وذكريــات، حيــث يُعــد التفكــري 

بالصــورة مبثابــة الجانــب املُحقــق للوعــي والتلقــي الذهنــي املرتبــط بحالــة االســتمتاع بالفنــون التشــكيلية.

                                                                                                                                                                                       د/أحمــد رفـعــت



أســتاذ التصميــم والجرافيــك، رئيــس قســم التصميــامت الزخرفية 
بكليــة الرتبيــة الفنيــة - جامعــة حلوان 

دكتــواره فلســفة الفنــون بــن جامعــة نيويــورك وجامعــة حلوان، 
ــة،  ــات الريادي ــم باملرشوع ــة التصمي ــال عالق ــص يف مج متخص
لــه اهتاممــات مبجــال عالقــة الفنــون التشــكيلية وخدمــة 
البيئــة واملجتمــع، لــه دراســات عــن اإلمكانيــات العضويــة 
للعجائــن الورقيــة ىف التشــكيل والتعبــري الفنــى، لــه كذلــك 
ــى ــورق الفن ــامىل لل ــف الج ــال التوظي ــددة ىف مج ــرات متع خ
)ART-PAPER( كمدخــل لتأســيس املرشوعــات التشــكيلية 
التنمويــة، ســاهم ىف تطويــر مــرشوع حاميــة البيئــة مــن التلــوث 
ــوم  ــة الفي ــر مبدين ــو جندي ــز أب ــس مرك ــم، مؤس ــة املقط مبدين
ــو  ــة، عض ــات الزراعي ــتخدام املخلف ــدوي باس ــورق الي ــاج ال إلنت

ــة  ــا، حصــل عــى منحــة برنامــج زمال ــورق- أوروب ــاين ال ــة »دارد هانــرت«، عضــو جامعــة فن ــورق والحفــر األمريكي ــاين ال ــة فن جمعي
ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــه بالوالي ــة ســان هوزي ــت بجامع ــة الفولراي ــن هيئ ــم م املتحــف بدع

قوميســري العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والتشــكيلية أخرهــا قوميســري املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية )42(، ومنســق العديــد 
مــن األنشــطة التشــكيلية والثقافيــة أهمهــا البينــايل األول لكتــاب الفنــان مبكتبــة اإلســكندرية، مثـّـل مــرص ىف بينــايل فينيســيا الــدويل 

للعــامرة ىف دورتــه العــارشة،  لــه معــارض ومشــاركات ىف كال مــن مــرص، امريــكا، إيطاليــا،  طاشــقند، اململكــة العربيــة الســعودية.

د/أحمــد رفـعــت سليمــان
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Prof.Dr. Ahmed Refaat SOLIMAN

Professor of Design and Graphics, chairman of the design Department art Education college, 
Helwan University, Cairo, Egypt 
PHD of art philosophy from New York University on the organic possibilities of paper slurries 
in composition and artistic expression, has interests in relating of fine arts and green environment, 
has multiple experiences in the aesthetic employment of art-paper as an establishment of 
development projects, contributed to project of anti-environment pollution 
Member of the American Paper and Engraving Artists Association )Dard Hunter(, a member 
of the Paper Artists Europe Group, received a Museum Fellowship Award with the support of 
the Fulbright Authority of the University of San Jose, USA
The coordinator of many plastic and cultural activities, the most important of which is the 
first Biennale of the artist›s book at the Library of Alexandria, represented Egypt at the 
Venice International Biennale of Architecture 2010 in its tenth session. represented Egypt at 
the Venice International Biennale 2004. has exhibited and participated in Egypt, America, 
Italy, Tashkent, and Saudi Arabia.



األعمـال الفنيـة
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، خيوط سيزل،

 رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، خيوط سيزل،

 رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية

األبعاد: 50×70

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف هوشو اليابانية،

 رسم وطباعة يدوية
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الحـارة المـصرية 
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، خيوط سيزل،

 رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، نشارة خشب، 

رسم وطباعة يدوية.



21

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، خيوط كتان، 

طباعة يدوية بألوان أكريلك

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، ألياف 

هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، 

ألياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، 

ألياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، 

ألياف القنب الهندي، رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، خيوط سيزل، 

رسم وطباعة يدوية.
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األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 29×21

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

الياف هوشو اليابانية، رسم وطباعة يدوية.
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كتاب الفنان
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األبعاد: 58×42

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، وبر طبيعي، 

طباعة  يدوية، صبغات مائية و خامات معدنية تراثية.

األبعاد: 29×32

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، وبر طبيعي، طباعة  

يدوية، صبغات مائية و خامات معدنية تراثية.
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األبعاد: 57×23

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، 

رسم وطباعة يدوية.

األبعاد: 57×41

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان، وبر طبيعي،

 طباعة بارزة و خامات معدنية تراثية.
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األبعاد: 80×60

،الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان

نشارة خشب، ألوان جواش 

األبعاد: 52×34

الخامات املستخدمة: الياف قطن، الياف كتان،

 ألوان أكريلك.
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األبعاد: 70×58

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان، وبر شعر،

 صبغات وأحبار وسيط مايئ

األبعاد: 47×44

الخامات املستخدمة: ألياف قطن، ألياف كتان خشنة، وبر شعر، 

طباعة قالب بارزة و خامات معدنية تراثية.



جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية 2021   

تصميم

هبة اهلل شعبان يحيى

مراجعة لغوية 

مها محمود حافظ


