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تجســيًدا الجتــامع املوهبــة مــع التقنيــة يُقــدم الفنــان عــامد أرنســت يف معرضــه »النصيــب« مجموعــة مــن أعاملــه 

التــي تنتمــي ملجــال الفنــون الرقميــة .. تجربــة غنيــة باملٔوثــرات ممتعــة ومقنعــة برصيًّــا .. أعــامل تعكــس احرتافيته 

يف هــذا النــوع مــن الفنــون، ومواكبتــه التحديثــات املســتمرة التــي تطــرأ عــى مختلــف أدواتــه وتقنياتــه ووعيــه 

وخرباتــه التــي وظفهــا يف املعالجــات التصويريــة .. فكانــت النتيجــة تســتحق مــا تطلبتــه مــن جهــٍد ووقــت.

                                                                                                      أ.د/ خــالـد ســـرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية



Embodying meeting of talent with technology, artist Emad Ernest presents in his exhibition “Al Naseeb” 
»fortuna« a group of his art works that belong to the digital domain... an experience rich in visually enjoyable 
effects... works that reflect his professionalism in this type of art and keep up with the new updates that occur 
in his various tools, techniques, awareness and experiences that he employed in the imaging manipulations, 
the result was well worth the effort and time.

                                                                                                       Prof. Khaled Sorour
 Head of the Fine Arts Sector



تشــكييل ومخــرج مــرصي، ولــد يف صعيــد مــرص، درس الفنــون يف أكادمييــة الفنــون املرصيــة، قــدم 
حتــى اآلن أربعــة تجهيــزات يف الفــراغ، وأربعــة أعــامل مــن فنــون الفيديــو، وثاثــة أفــام تجريبيــة. 
ــاز فيلمــه املوســيقي  ــة.. ف ــة والدولي ــات والبيناليهــات الوطني ــة يف املهرجان ــه الفني شــاركت أعامل
التشــكييل صبــار املدينــة 35 مــم بجائــزة لجنــة التحكيــم يف املهرجــان القومــي للســينام 2004، إىل 
جانــب عملــه يف فــن الفيلــم عــى أنواعــه، والفنــون التشــكيلية والرتجمة، يكتــب النصــوص الثقافية 
ــا  يف مجــال انطولوجيــا الثيمــة يف الفنــون يف املجــات املحليــة واإلقليميــة، ويعمــل كمستشــاًرا فنيً
محليًــا وإقليميًــا. عــى ســبيل املثــال، محليــا لخمــس دورات يف ملتقــى األفــام املســتقلة. وإقليميًــا 
ــة  لـــ مركــز املعلومــات والبحــوث ـ مؤسســة امللــك حســن ـ عــامن، وحــارض يف الثيمــة مــع طلب
وخريجــي وأســاتذة أقســام الســينام املختلفــة بجامعــة دار الكلمــة الفلســطينية يف رام اللــه ومفــى 

الدرامــا والرتجمــة يف مؤمتــر الرتجمــة الــدويل يف أبوظبــي بالتعــاون مــع كلمــة.
وكمــدرب فنــون، قــام، كمثــال أيضــا، بتدريــب فنــاين إقامــة مؤسســة بروهيلفيتيا،أطلــق يف مــارس 

2018 مبادرتــه غــر املســبوقة يف الفنــون تحــت عنــوان ثيمــة.

عامد أرنست



Emad Ernest 

An Egyptian visual artist and filmmaker. Born in Upper Egypt. Studied art at Egyptian Academy of Arts. Provided so far four mixed 

medium installations, four video arts and three experimental videos. His works have participated in national and international bi-

ennales, events and festivals. His installations, video arts always been highly praised by local, regional and international curators, 

gallerists and art critics. His musical visual art film City Aloe won him a unique salute and Jury prize in Egyptian national film fes-

tival 2004. All through his career fuses spirits of visual arts with experimental moving images, aspiring fresh approach in his work 

forms. As a filmmaker made so far six short, medium and long documentaries, two of them aimed raising environmental and health 

awareness and two short fiction films. Works as local and regional art and videography consultant. As locally wise example, in IFE 

Independent Film Encounter in Cairo. And as regionally for IRCKH - Amman and lecturer in Abu Dhabi worldwide translation 

convention - KALEMA. As art coacher collaborated with Prohelvetia Cairo in coaching residency Swiss artist Esther Ernst. In March 

2018 Launched progressive unprecedented initiative in art by the title Theme.



تتهاوى األوراق حويل من شجرة الحياة، 

واحدة إثر أخــرى،

ايه، أيها العامل املنتيش،

كيف مألتنى أخريًا، 

وجعلتــني مثـــال !

هرمــان هســـه

From the life tree ,

Leaves are falling around me ,

one trail of another.

O, ecstatic world ,

 How you filled me at last ,

And made me drunk !

Hermann Hesse
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مــا بــن حركــة ومكابــح ، تطــور بحثــي مــا بــن اســتحواذات تشــكيات وتبــدالت الحركــة يف دوااليــب العربــات وحجومهــا، وبــن ثــراء 

ــة املحيطــة. إال أين؛ وســط انغامســايت هــذه يف إدراكات حســية  ــة والوبائي الطبيعــة، لرتبــط يف قلقــي املتنامــي تجــاه التحــوالت املناخي

منهمــرة، صعــد جــذر »الاوعــي« ليضــع تصــور الفــن النهــايئ. عــرب حادثــة حرضتهــا شابًـــا قدميًــا، وبيــد كمونهــا لــدي، وطفوهــا مبحفزاتهــا 

املناســبة ألزمنتهــا. حادثــة وقعــت يف ليــل متأخــر مليــدان قاهــري. بــن عربــة متهــورة، وفتاتــان تعــربان يف بســاطة. انتبهــت إحداهــام 

لصــوت الرسعــة، ومل تســعف األخــرى تقــدم خطواتهــا. فتبــدل حــال جســدها مــع االرتطــام، مــن حــي مفعــم وألــق، لورقــة تطــر يف 

فضــاء، لتهــوى يف ثانيــة لحــال أخــر متاًمــا. أشــاح رفاقــي وجوههــم عــن البشــاعة، لكنــي مل أشــح عينــي. فقــد تجمــدت حــوايس كلهــا، 

وابتلعــت القســوة كاملــة. فقــط؛ بدلــت عينــي بــن جســد مطــروح يرتعــش أرًضــا، وبــن رعشــة رفيقتهــا مــن صدمتــي نجــاة وفقــد، ثــم 

بعدهــا، ولثــوان، وحرفيًّــا، اختفــى العــامل. وظــل جســد الفتــاة املفــكك داخــل ســطح جلدهــا ولحمهــا عــى األســفلت يعــاود االصطــدام يف 

صــوت املكابــح الحــاد وصــوت االرتطــام املكتــوم يف داخــيل، مل أنطــق بكلمــة لفــرتة. وظننــت بعدهــا نســياين للواقعــة، لكــن اســتغراقي 

القلــق يف تشــعبات هــذا العمــل الفنــي، عــاد الفــن ليؤكــد يل يف أنــه أبــًدا ال ينــى واقعــة كهــذه، وأن عليــه اإلعــان بهمســات انتبــاه. 

Between rough and opaque surface embodied in world of rims and tires and smoothness reflected in smoothness and roughness of 
Canvas texture surface. The three search vectors evolved from movements, brakes, vehicle wheels and nature formations passions, 
to link with my growing concern of climatic and epidemiological shifts, In sensory perceptions immersion, root of »unconscious« 
ascended final concept. Pressed by an incident I witnessed long time ago. Latent but floated with stimuli appropriate to its timings. 
Between a reckless car and two girls simply crossing Cairo Square late night. One noticed speed sound, and few steps forward 
didn’t help the other. Her body state changed immediately by impact, from lively lustrous, to a paper leaf flies in space, falling back 
into Asphalt to completely different state. My comrades turned faces from deformity, but I didn’t avert eyes. my senses frizzed and 
absorbed complete cruelty, of trembling lying body, and trembling shocked companion out of survival and loss. Then, for me and for 
seconds, the world disappeared. The disassembled body inside lying girl skin kept re-colliding with brakes sharp and muffled impact 
sounds inside me. I didn›t utter a word. Afterwards I thought oblivion have raped the incident. But when I became anxious by the 
ramifications of this artwork, art came back to assure that it would never forget such a fact, and should manifest Attention whispers 
of our mysterious Fortuna.





And Let Me Dream… Let Me

 وســيبني أحلـــم.. ســـيبني

Iقــاعة إيزيـــس s i s  H a l l
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امتــنـــــان اســـــمي 

My Name Is Gratitude

Mahmoud Mokhtar Cultural Centre Garden
حـديــقـة مــركــــز مــحمــــود مخـتـــار الثــقــايف
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My  Name is Gratitude
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قـــاعـــة نــهضـــة مــصــــر

Egypt Renaissance Hall

ــنا فــــألتـقـيــــ

A n d  We  M e t
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حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية -  مرص - 2022

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

د / سـهـــــا صبــــــري

مراجع لغوي
أ/ سمـــــاح العبــــــد


