




تعــد الفنانــة د.أبــو الســعود مــن الفنانيــن الذيــن اســتهواهم جماليــات الحــرف العربــي فســعت إلــى 

توظيفهــا مــن خــال المــزج بينهــا وبيــن مكونــات الفــن التشــكيلي  إلنتــاج مخرجــات فنيــة حداثيــة 

ــه الســيكولوجية..  ــون وتداعيات ــع ســطوة الل ــة م ــة الجمالي ــي الوظيف ــا الحــرف العرب يتقاســم فيه

وهــي  بهــذا المفهــوم توظــف ســمات الخــط العربي ومــن أبرزهــا تجريديــة الحــروف واســتقاليتها 

والمرونــة التــي تعطــي الفنــان فســحة واســعة لتطويعهــا واســتنباط قدرتــه التأثريــة فــي المتلقــي 

لخلــق مامــح تشــكيلية شــاملة قابلــة للتأمــل البصــري فأكســبت الحــرف طاقــات تعبيريــة جديــدة  

مســتفيدة مــن طواعيتــه وليونتــه وقدرتــه علــى التحــرر واإلنفــات مــن الزمــن إلــى مقامات تشــكيلية 

معاصــرة تعتمــد فــي الغالــب علــى عامــات تجريديــة رمزيــة تعكــس الحــاالت النفســية والعاطفيــة.    

                                                                               أ.د/ خـالد ســـرور
                                                                             رئيس قطاع الفنون التشكيلية 





»نون« »Noon« )جرافيك 1995 - 2022(

شــبه دائــرة ، تجمــع بيــن الهندســية والعضويــة، ترتبــط بالنســاء )المــرأة(، تحــوى داخلها أبســط 
أشــكال التعبيــر البصــرى )النقطــة(، تحافــظ عليهــا وتحتويهــا وتســتمد وجودها منهــا تماًما مثلما 
تحتــوى األم جنينها،)نــون( ... شــكل فريــد يتــرك دائًمــا فراًغــا يتيــح فرصــة لاســتزادة فهو غير 
مغلــق ولكنــه منفتــح )بحرص(فــى تواجــده منفــرًدا يؤكــد خصوصيتــه وكينونتــه فتنتهــى بــه 
الكلمــة )حســًما(، أمــا فــى تواجــده ضمــن الكلمــات فهــو فــى منظومــة مترابطــة ال يشــذ 

عنهــا، يــؤدى دوره فــى توصيــل المعنــى مثلــه مثــل باقــى األحــرف.
فــى معــرض »نــون« أقــدم بعــض مــن أعمالــى التــى أنجزتهــا خــال أقــل مــن ثاثيــن عاًمــا، 
وتحديــًدا منــذ عــام 1995 وحتــى اآلن، وهــذا التاريــخ هــو تاريــخ أول معــرض خــاص لــى، وأول 
عــرض علنــى لتجربتــى الفنيــة فــى مجــال الجرافيــك ، وهــو ليــس معــرض اســتعادى بالمعنــى 
المتعــارف ، ولكنــه عــرض ألعمــال تجمعهــا مشــاعر وأحاســيس صادقــة ابتكرتهــا يــد واحــدة لــم 

تتغيــر، وإن تغيــرت المدخــات والمواضيــع.
ــرح والدهشــة والســخرية  ــة والم ــن الجدي ــو م ــى ال تخل ــة الت ــى الفني ــن تجربت ــه جــزء م أن
)أحياًنــا( ، يلعــب فيهــا »الخــط« ســواء المحفــور أو المرســوم دور البطولــة ، فهــو دائًمــا وأبــًدا 
أصــدق عناصــر التشــكيل تعبيــًرا عــن الــذات، كيــف ال وهــو مــن ابتــكار اإلنســان وال وجــود لــه 
فــى الطبيعــة، أن قيمتــه التشــكيلية المتفــردة تســاعد الفنــان علــى تحقيــق عالمــه الخــاص الذى 

ينشــد فيــه دائًمــا الوحــدة والتوافــق والجمــال .... بصــدق.
                            

                                              أ.د.عـزة أبو السـعود 
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أ.د عــزة محــمد أبــو الســعود

مواليــد القاهــرة - 1951، أســتاذ متفــرغ بكليــة الفنــون الجميلــة - قســم التصميــات املطبوعــة - جامعــة اإلســكندرية، رئيــس مجلــس 

قســم التصميــات املطبوعــة ، ووكيــل الكليــة لشــئون التعليــم و الطــاب - بكليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة اإلســكندرية )األســبق(، عضــو 

لجنــة تحكيــم مســابقة الشــباب للفنــون البرصيــة - الــدورة السادســة - وزارة الثقافــة - صنــدوق التنميــة الثقافيــة - مركــز الحريــة لإلبــداع 

2018 ، عضــو لجنــة تحكيــم شــعار بطولــة العــامل لاســكواش للجامعــات 2008، قوميســر الجنــاح املــرصى ىف بينــاىل » سارســيل« الثالــث 

الــدوىل للحفــر والصــور الجديــدة بفرنســا 2007، عضــو لجنــة تحكيــم ورشــة ومعــرض اإلســكندرية الــدوىل لفنــون الضــوء وامليديــا )امــاال( 

بالتعــاون مــع معهــد جوتــة 2007، عضــو اللجنــة العليــا لرتينــاىل مــرص الــدوىل الخامــس لفــن الجرافيــك 2006 ، عضــو جاعــة الفنانــن 

والكتــاب )األتيليــه( اإلســكندرية وعضــو منتخــب ىف مجلــس اإلدارة مــن 2003 : 2005، عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين  وعضــو منتخــب 

ىف مجلــس اإلدارة باإلســكندرية دورتــن متتاليتــن مــن 1994 : 1999 )شــعبة الجرافيــك(. 

الجوائز وشهادات التقدير:
حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا : جائــزة جامعــة اإلســكندرية للتميــز اإلدارى 2011، جائــزة لجنــة التحكيــم ، ترينــاىل مــرص الــدوىل 

الرابــع لفــن الجرافيــك 2003،جائــزة الجامعــة للتشــجيع العلمــى ، جامعــة اإلســكندرية  2002 ، الجائــزة الثالثــة ىف  معــرض الحفــر 1979.

المقتنيات:
لهــا العديــد مــن املقتنيــات بقطــاع الفنــون التشــكيلية - متحــف كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة اإلســكندرية - اإلدارة العامــة للتمثيــل 

ــة اإلســكندرية - املركــز الثقــاىف املــرصى بلنــدن - جامعــة كوفنــرتى باململكــة املتحــدة إىل جانــب  الثقــاىف - وزارة التعليــم العــاىل - مكتب

العديــد مــن املقتنيــات  الخاصــة ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، جمهوريــة النمســا ، اململكــة العربيــة الســعودية ، إنجلــرتا ... 
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المعارض الفنية الخاصة  )جرافيك(:
أقامــت الكثــر مــن املعــارض الخاصــة منهــا :» أنشــودة مرصيــة« ، جالــرى خــان مغــرىب - الزمالــك  2021، ديالــوج مــن اللــون والحجــر، 

جالــرى خــان مغــرىب - الزمالــك 2019، ضيــف رشف معــرض الفنــان » فــاروق شــحاتة« ، »فــن الجرافيــك«، مكتبــة اإلســكندرية  2014، 

تذكــرة حريــة - مركــز اإلبــداع باإلســكندرية 2010،  ثــاث روى فنية-املركــز الثقــاىف الفرنــى- اإلســكندرية 2010، معــرض خــاص » عــزة أبــو 

الســعود- جرافيــك - مركــز محمــود ســعيد - اإلســكندرية 2008،  نســات اإلســكندرية- جالــرى جرانــت  2007، الحريــة والرفــض جالــرى 

جرانــت  2006، التقنيــة واللمســة اإلنســانية-كلية الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 2002، مــا بــن القديــم والجديــد- املركــز الثقــاىف املــرصى، 

لنــدن، اململكــة املتحــدة 2001، الــىء و ضــدء مكمــان  أتيليــه اإلســكندرية  - جاعــة الفنانــن و الكتــاب  1999، الخــط قيمــة تعبريــة، 

ــاب  1995 ، اإليقــاع بــن الحركــة و الســكون  ــه اإلســكندرية ، جاعــة الفنانــن و الكت ــة -أتيلي ــه اإلســكندرية 1997، إيقاعــات خطي أتيلي

أتيليــه اإلســكندرية 1997.

المعارض الفنية الخارجية:
ــن  ــان  2006، » الف ــارص« أذربيج ــرصى املع ــن امل ــا 2008، » الف ــس، ليبي ــون، طرابل ــة دار الفن ــارص« قاع ــرصى املع ــن امل ــرض » الف مع

التشــكييل«  ىف إطــار األســبوع الثقــاىف املــرصى ىف األردن ، وزارة الثقافــة ، قطــاع الفنــون التشــكيلية، املركــز الثقــاىف امللــى  2005، » فنــاىن 

اإلســكندرية« املركــز الثقــاىف املــرصى- رومــا  2002، » الفــن التشــكيى املــرصى املعــارص« املمكلــة العربيــة الســعودية -الرئاســة العامــة 

لرعايــة الشــباب - الريــاض 2000، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية- أملانيــا الغربيــة 1984،  » الفــن 

ــا الغربيــة 1982. املــرصى املعــارص« أملاني

المعارض الفنية الدولية: 
بينــاىل مكتبــة اإلســكندرية الــدوىل للحفــر الصغــر 2011، بينــاىل مكتبــة اإلســكندرية الــدوىل الثالــث لكتــاب الفنــان 2008، ترينــاىل مــرص 

الــدوىل الثــاىن )1996( ، والثالــث )1999( ، والرابــع )2003( ، والخامــس )2006( لفــن الجرافيــك، وزارة الثقافــة، قطــاع الفنــون التشــكيلية ، 
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25 عاًمــا مــن الفــن بــن النيــل والرايــن- جامعــة اإلســكندرية ، و معهــد جوتــة باإلســكندرية، 1995، » افريقيــا ىف الفــن املــرصى« )مبناســبة 

انعقــاد مومتــر القمــة اإلفريقــى ال29( ، وزارة اإلعــام، الهيئــة العامــة لاســتعامات 1993.

المعارض الفنية القومية: 
ــون  ــاع الفن ــث - قط ــكييل الثال ــداع التش ــان اإلب ــام ، مهرج ــرض الع ــوام 2008-2010،  املع ــكندرية- أع ــة اإلس ــدة - مكتب ــرض  أجن مع

التشــكيلية 2009، املكرمــن ... الفنانــون املشــاركون ىف الورشــة الدوليــة- اليوبيــل الفــى - كليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة املنيــا  2008، 

تنويعــات- معــرض الفنــون التشــكيلية املــوازى للــدورة الرياضيــة العربيــة -القاهــرة 2007، » فــن الجرافيــك القومى«الــدورة الثالثــة -قطــاع 

ــوام 1999-1997- 2000- 2002-  ــون التشــكيلية أع ــون التشــكيلية -قطــاع الفن ــى للفن ــون التشــكيلية  2005، دورات املعــرض القوم الفن

2005،  »صالــون الخريــف«  الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2001، صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة 1999، » الــرتاث والفــن« ، املهرجــان 

الثــاىن لســكندريات العــامل ، متحــف حســن صبحــى للفنــون الجميلــة - اإلســكندرية 1996.

المعارض الفنية الداخلية: 
معــرض  تحــدى الحظــر- جالــرى فرميليــون- اإلســكندرية 2020, معــرض عــى ظالهــا  ) مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــى للمــرأة(  قطــاع 

الفنــون التشــكيلية ، مركــز محمــود ســعيد للمتاحــف ، اإلســكندرية 2020،  االبتــكارات الفنيــة للفنــون الحديثــة واملعــارصة  ضمــن احتفالية 

الفــن املــرصى القديــم - قطــاع الفنــون التشــكيلية 2019، فنــاىن مراســم األتيليــه -اإلســكندرية  2019، فنــاىن اإلســكندرية -مركــز محمــود 

ســعيد للمتاحــف -اإلســكندرية 2018، » بورتريــة« جاعــة الفنانــن والكتــاب - أتيليــه اإلســكندرية  2018، ضيــف رشف معــرض » فــاروق 

شــحاتة« فــن الجرافيــك  خمســون عاًمــا مــن حريــة اإلبــداع - مكتبــة اإلســكندرية 2014، روى مرصية-مركــز محمــود ســعيد للمتاحــف، 

اإلســكندرية،  نقابــة الفنانــن التشــكيلين بالقاهــرة 2010، معــرض » مــاذا بعــد« ، معــرض فنانــو اإلســكندرية ، أتيليــه اإلســكندرية 2009، 

صالــون  القطــع الصغــرة- ســاقية الصــاوى  2009، حلــم  فــن معــارص ، مركــز كرمــة بــن هــاىنء ، متحــف أحمــد شــوقى 2008، معــرض 
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فريــد مــن العطــاء - قــرص ثقافــة مصطفــى كامــل - اإلســكندرية  2008، ملتقــى فنــاىن الثغــر الســنوى الخامــس ، قــرص ثقافــة األنفــوىش  

ــة   ــة ، جامعــة االكندري ــة الجميل ــون الجميل ــة الفن ــى لكلي ــل الذهب ــال باليوبي ــات  االحتف ــداع  ضمــن فعالي ــرن مــن اإلب 2007، نصــف ق

2007،  فنــون ســكندرية - قــرص ثقافــة األنفــوىش  2006،  » فنــاىن امللتقــى« ، قطــاع الفنــون التشــكيلية ، التابــع لــوزارة الثقافــة ، نقابــة 

الصحفيــن  2005، الطبعــة الفنيــة - الواقــع والخيــال ، مركــز اإلســكندرية لإلبــداع   2005، » فنــاىن امللتقــى« - مركــز اإلســكندرية لإلبــداع  ، 

2004، االحتفاليــة الثانيــة ىف ذكــرى محمــود ســعيد  - مركــز محمــود ســعيد للمتاحــف 2004،  فنــاىن مراســم األتيليــه- أتيليــه اإلســكندرية 

2004، يــوم الفنــون الجميلــة -كليــة الفنــون الجميلــة2003،  - ســوق الطبعــة الفنيــة -املــوازى لفاعليــة ترينــاىل مــرص الــدوىل الرابــع لفــن 

الجرافيــك ، قاعــة ديجــا » اإلســكندرية  2003،  إبداعــات اللــون الواحــد جالــرى فكــر و فــن ، معهــد جوتــة باإلســكندرية  2003،الفنانــة 

املرصىــة و قــرن مــن اإلبــداع- قــرص الفنــون  ) ضمــن فعاليــات مومتــر املــرأة الــدوىل ( 2002،  » األرض« لصالــح القضيــة الفلســطينية -مركــز 

اإلســكندرية لإلبــداع  2002، معــرض نغــات ملونــة ، قاعــة ديجــا ، ســموحة ، اإلســكندرية  2001، معــرض صالــون الخريــف ، قــرص تــذوق 

ســيدى جابــر ، اإلســكندرية 2001، تجليــات تشــكيلية ، قــرص تــذوق ســيدى جابــر، اإلســكندرية 2001، معــرض انتفاضــة حتــى النــرص ، 

نــادى األطبــاء ، مركــز اإلســكندرية لإلبــداع2001، إبداعــات املــرأة املعــارصة ىف الفنــون البرصيــة - قطــاع الفنــون التشــكيلية 2000، صالــون 

األعــال الفنيــة الصغــرة الثالــث - قطــاع الفنــون التشــكيلية 1999، معــرض  فنانــات الحفــر الســكندرى قطــاع الفنــون التشــكيلية ، متحــف 

حســن صبحــى ، اإلســكندرية 1998.

المعارض الفنية الدورية: 
دورات معــرض » أطيــاف ســكندرية« ، قاعــة جالــرى » فرميليــون » منــذ عــام 2017 حتــى 2021، معظــم دورات » الصالون الســنوى ألتيليه 
اإلســكندرية« حتــى 2020، معظــم دورات معــرض صالــون نقابــة الفنانــن التشــكيلين-  باإلســكندرية حتــى 2020، معظــم احتفاليــات مركــز 
محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية- قطــاع الفنــون التشــكيلية حتــى 2020، سلســلة معــارض  فنــون تشــكيلية  ، الهيئــة العامــة لقصــور 

الثقافــة، فــرع ثقافــة االســكندرية، قــرص ثقافــة مصطفــى كامل،مــارس، ديســمرب 1999، يوليو، ديســمرب 2000، أغســطس 2003.
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حوار- وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة - حرب شيني - ألوان مائية( 45×60 سم - 2019 
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تكوين - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة بارزة  - أكريلك - أقرام دوكو( -45×60 سم- 2020 
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 كورونا - رسم وكوالج عى ورق فربيانو )حرب شيني - ألوان مائية( 27× 35 سم -2020



13

من الطبيعة - وسائط متعددة عى توال )كوالج - طباعة - أكريلك - ألوان مائية( 50× 70 سم -2020 



14

حياة - وسائط متعددة عى توال )كوالج - أكريلك - أقام دوكو( 100 ×120سم -2020



15

أقام إيقاع خطى 1 -طباعة بارزة وسائط متعددة عى توال )دوكو-كوالج -أكريلك( - 100 ×100- 2020 



16

نون - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة بارزة - حرب شيني - أكريلك( 45× 60 - 2019 
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أقام إيقاع خطى 2 -وسائط متعددة عى توال )دوكو-كوالج -أكريلك( - 100 ×2020-100 



18

   تكوين حر - وسائط متعددة عى توال )كوالج - حرب شيني - أكريلك( 46×61 سم- 2017



19

الوجد found object - طباعة بارزة عى ورق فربيانو )حرب شيني ألوان مائية(  44٫5× 61سم -2018    
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زحام - رسم عى ورق فربيانو )كوالج - حرب شيني( 45×60 سم- 2018
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حارسة - طباعي إحادية ملونة عى ورق فربيانو - )moms type - mono print( عى ورق -42 × 49٫5



22

رسالتان - collagraph طباعة ملونة بارزة وغائرة عى ورق فربيانو- 35×47سم- 2002



23

   2001- 30×15-collagraph- امرأة وقلعة وطائر - طباعة ملونة بارزة وغائرة عى ورق فربيانو 



24

  2017-46٫5×50collagraph-أحرف ونخيل- طباعة ملونة بارزة وغائرة عى ورق فربيانو 



25

2001 collagraph - 43×32 - الرحلة - طباعة ملونة بارزة وغائرة عى ورق فربيانو



26

تفاحة آدم - حرب شيني وألوان مائية عى ورق فربيانو 25×35 سم 2018



27

الحرية - حرب شيني وألوان مائية عى ورق فربيانو- 25×35 سم- 2018



28

Reduction-1997 زهرة من قالب لينو هالك - طباعة بارزة ملونة عى ورق كانسون- 38×59 سم



29

نباتات - طباعة بارزة ملونة من الخشب واللينو عى ورق كانسون- 38×59 سم -1997



30

األنفويش -chine colle مع Reduction - طباعة بارزة ملونة لينو قالب هالك عى ورق كانسون - 35×50٫5سم- 2016



31

تعبر خطي - طباعة بارزة ملونة من لينو خشب عى ورق كانسون 38×59 سم 1997
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 تعبر خطى - طباعة بارزة ملونة من عدة قوالب لينو عى ورق كانسون 38×59 سم -1997  



33

Reduction الهنديس والعضوي - طباعة بارزة ملونة من قالب لينو هالك عى ورق كانسون -36×50٫5 سم- 1999



34

من وحي نوت رسم وكوالج عى ورق فربيانو )حرب شيني - ألوان مائية( 45×60 سم - 2016



35

النخيل - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة بارزة - حرب شيني- أكريلك - ألوان مائية( 45×60 - 2016 



36

 امرأتان1 - رسم عى ورق كانسون )حرب شيني - ألوان مائية( 1 29٫5×41 سم- 2014



37

تكوين - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة بارزة - حرب شيني - ألوان مائية( 45×60 - 2018



38

 امرأتان2 - رسم عى ورق كانسون )حرب شيني - ألوان مائية( 1 29٫5×41 سم- 2014



39

   كفى - كوالج ورسم حرب شيني وألوان مائية 29٫5×41سم- 2012



40

مرسح العرائس - رسم )حرب شيني - ريشة وفرشاة - ( 27×36 سم



41

من رش حاسد - رسم )حرب شيني - ألوان مائية( 25×34 سم



42

نغات - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - طباعة بارزة - حرب شيني - ألوان مائية -أكريلك( 45×60 - 2019



43

إرهاصات - وسائط متعددة عى توال كوالج -طباعة بارزة - حرب شيني-ألوان مائية أكريلك-50×2018-70



44

       حوار إيقاعيmono print - chine colle- طباعة بارزة ملونة من قوالب متعددة 50×70 سم -2020 



45

نغم - وسائط متعددة عى توال )كوالج - طباعة بارزة - أكريلك - ( 50×70 سم- 2020



46

 عروسة املولد - رسم عى ورق فربيانو )حرب شيني - ألوان مائية( 46×60 سم-2020



47

   حرية - وسائط متعددة عى ورق فربيانو )كوالج - حرب شيني - ألوان مائية( 50×70 سم- 2021



48

انطاقة - طباعة بارزة ملونة قوالب متعددة-)mono print - chine colle(- 45×37 سم- 2021



49

 إيقاعات - طباعة بارزة ملونة من قالبن طباعين لينو 47٫5×60٫5سم
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األهرام 

المعرض الخاص التاسع “جرافيك”

٦0 عـمًا إبـداعـًيا في مـجـالي الجـرافيك والتـصوير الزيتي

ــو  ــزة أب ــة د. ع ــرض للفنان ــة ملشــاهدة مع ــة رائع ــكندرية تظاهــرة فني ــود ســعيد للمتاحــف باإلس ــز محم ــداع مبرك ــات اإلب شــهدت قاع
الســعود يف فــن الجرافيــك، ود. عفــاف العبــد يف فــن التصويــر الزيتــي، يضــم معــرض الفنانــة عــزة أكــر مــن 35 عمــاً فنيًــا مــا بــن رســم 
وطباعــة بــارزة وغائــرة مــن الكولوجــراف )الكرتــون املقــوي( ، وطباعــة مســطحة مســتخدمة األلــوان املائيــة وحــرب الشــيني، وهــو املعــرض 
التاســع لهــا وهــو عبــارة عــن مقتطفــات ألعالهــا منــذ أواخــر التســعينيات وحتــى أوائــل مــارس 2008، وهــو محصلــة لخــربات الفنانــة 
ــة بأشــكال ومواقــف مختلفة،كــا يضــم معــرض أعــال  ــا ، واملــرأة هــي العنــرص األســايس يف أعــال الفنان ــة واإلنســانية ومواقفه األدائي
ــة باملجتمــع، وقــد اســتخدمت  ــر الزيتــي بأحجــام مختلفــة مرتبطــة باألحــداث الجاري ــا مــن التصوي ــد 25 عمــاً فنيً ــة عفــاف العب الفنان
الفنانــة العنــارص التشــيكلية واســتمدت أصولهــا مــن ثقافــة الحضــارة املرصيــة واإلفريقيــة، وقــد اســتخدمت الرمــز الــذي يحمــل يف ثنايــاه 

الكثــر مــن األفــكار واملعــاين التعبريــة ملــا لهــا مــن تأثــر إيجــايب يف تأكيــد هويــة الفنــان.

حـسن إمـام 
                                                                                                                                                                           اإلسكندرية   20 /3 /2008  

مقاالت ُكتبت عن الفنانة/د.عزة أبو السعود
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األخبار - أخر األسبوع

إحدى لوحات معرض تذكرة حرية للفنانة عزة أبو السعود

تـذكرة حـرية ... صـرخة فـنانة مـصريـة

يف الوقــت الــذي يحتفــي فيــه املجتمــع باملــرأة واألم املرصيــة ؛ انشــغلت الفنانــة عــزة أبــو الســعود بتقديــم دعــوة فنيــة جريئــة تحــث عــى 
التحــرر مــن القيــود التــي تحــد مــن حركتهــا وحركــة كل إنســان عــى األرض بدايــة مــن النفــس والضمــر وحتــى التخلــص مــن أرس صكــوك 

العبوديــة القدميــة ؛ التــي مــا زالــت تلقــى بظالهــا عــى حياتنــا اليوميــة ونحــن نعيــش يف القــرن ال21.
ــداع باإلســكندرية...املعرض  ــه مؤخــرًا بقــرص اإلب ــذي افتتحت ــاين عــر ال ــة يف معرضهــا الث تلــك هــي الدعــوة الهادفــة التــي تبنتهــا الفنان
ــا تتجــول بــن مجــاالت الرســم، الطباعــة أو التصويــر.. وهــي متثــل نخبــة مختــارة  الجديــد بعنــوان تذكــرة حريــة.. يضــم ثاثــن عمــاً فنيً
مــن مشــوارها الفنــي عــرب العــر ســنوات األخــرة، تحــررت املعروضــات مــن قيــد الوقــوع يف رشاك الشــكل التقليــدي أو األكادميــي وتركــت 
ــن  ــًدا ع ــاطة... بعي ــة وبس ــة يف تلقائي ــا الفارغ ــطوح لوحاته ــوق س ــق ف ــا ، وتنطل ــارس حريته ــة لت ــا املختلف ــا وخاماته ــتها وألوانه لريش
الفذلكــة والقوالــب املحفوظــة واملكــررة بــل وأعطتهــا حــق اختيــار األداة والتقنيــة، والخــوض يف الشــكل بذاتيــة خصوصيــة لهــا شــخصيتها 
وفلســفتها، وهــو مــا مييــز إبداعــات “عــزة أبــو الســعود” ويؤكــد قدرتهــا دامئـًـا عــى توصيــل صوتهــا والتعبــر عــن أفكارهــا وآرائهــا بجــرأة 
وساســة خــال قيــم جاليــة لهــا أبعادهــا الرمزيــة والباغيــة معتمــدة عــى اختــزال اللــون والخــط يف قــوة واقتــدار ســواء وهــي تحــايك 
الطبيعــة أو البحــر والســاء والطيــور واملراكــب واملــرأة واإلنســان أو غرهــا، مــن مفــردات وعنــارص الحيــاة وقضاياهــا وهمومهــا املختلفــة 

التــي تــكاد تــرصخ بأعــى صــوت مطالبــة بتحريــر كل إنســان مــن صكــوك العبوديــة ومنــح تذاكــر الحريــة.

إرشاف: ثـريا درويش 25 /3 /2010

                                                                  



52

المساء

الدكتورة عزة تقدم “تذكرة حرية” بقصر اإلبداع

ألـوان وتـمـاثـيل

ــداع  ــو الســعود” بقــرص اإلب ــزة أب ــورة “ع ــة باإلســكندرية معــرض الدكت ــون الجميل ــة الفن ــد كلي ــت” عمي ــور “محمــود عناي ــح الدكت افتت
باإلســكندرية )قــرص ثقافــة الحريــة ســابًقا( املعــرض الجديــد هــو رقــم 12 يف سلســلة معــارض الفنانــة التــي تخصصــت يف مجــال الطباعــة 
الفنيــة.. وأطلقــت عــى معرضهــا اســم “تذكــرة حريــة” وتقصــد بهــا تذكــرة حصــول املــرأة عــن التحــرر النفــي والفكــري مــن رواســب 
العبوديــة بأشــكالها املتعــددة، والتــي وضعهــا اإلنســان بنفســه لنفســه.. وتقــول الفنانــة عــزة أبــو الســعود إنهــا أمــام املســطح األبيــض 
ــذة  ــة ول ــة التجرب ــه وتحــس بحري ــي متارســها ملعالجت ــة الت ــه والطريق ــار الســطح وألوان ــي تخت ــر” فه ــة دون “تذاك ــة مطلق متــارس حري
الخــوض يف عمليــة التشــكيل لتحقيــق ذاتيتهــا ورؤيتهــا الخاصــة مــن خــال حريــة الحــذف واإلضافــة، فقواعــد تحقيــق األصالــة تفــرض 
ــة  ــة الفني ــس قســم الطباع ــا ملجل ــة تعمــل رئيًس ــة إىل املشــاهدين.. والفنان ــل رســالتها البرصي ــة يف توصي ــرد والصــدق واألمان ــا التف عليه
ــا عــام 1973  ــذ تخرجه ــة من ــر مــن املعــارض الجاعي ــة بجامعــة اإلســكندرية وهــي تشــارك يف الكث ــون الجميل ــة الفن ــك” بكلي “الجرافي
كــا شــاركت يف متثيــل مــرص يف معــارض جاعيــة بأملانيــا وإيطاليــا وبودابســت وليبيــا ؛إىل جانــب مشــاركتها يف مهرجــان التصويــر الــدويل 
“الســمبوزيوم” باألقــرص عــام 2009.. وقــد حصلــت عــى عــدة جوائــز يف مجــال تخصصهــا، وتوجــد منــاذج مــن أعالهــا يف متحــف كليــة 
الفنــون الجميلــة باإلســكندرية وجامعــة كوفنــرتي بإنجلــرتا ومبكتبــة اإلســكندرية باإلضافــة إىل املجموعــات الخاصــة يف النمســا وإنجلــرتا 

ومــرص وعــدة دول أخــرى... املعــرض يف قــرص اإلبــداع يســتمر أســبوعن.                                            
                                                        د.صـبـحي الشـاروني

23 من مارس 2010م  العدد 19320 - السنة الرابعة والخمسون
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نصف الدنيا

عـزة أبـو السـعـود تـعـرض تـذكرة حـرية للـمـرأة

افتتــح الدكتــور محمــود عنايــت عميــد كليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية املعــرض رقــم “12” الخــاص بالفنانــة عــزة أبــو الســعود تحــت 
عنــوان “تذكــرة حريــة”.. وذلــك بقــرص اإلبــداع باإلســكندرية - تحــت رعايــة صنــدوق التنميــة الثقافيــة، يضــم املعــرض أكــر مــن 30 عمــاً 
يف مجــاالت الرســم والطباعــة والتصويــر يف رحلــة حــول إنتــاج الفنانــة يف العــر ســنوات األخــرة عــى حريــة املــرأة قدميًــا، تســرتعى االنتبــاه 
لفكرتهــا ولقيمتهــا، فالفنانــة تبحــث عــن آالف تذاكــر حريــة.. تحــرر النفــس والفكــر والضمــر.. تحــرر اإلنســان مــن رواســب العبوديــة 

بأشــكالها املتعــددة التــي وضعهــا بنفســه لنفســه.
وتشــعر الفنانــة بالحريــة املطلقــة أثنــاء عمليــة اإلبــداع، فهــي تؤمــن بأنــه يف العمــل الفنــي وأمــام املســطح الفــارغ، ميــارس الفنــان حريتــه 
املطلقــة دون “تذاكــر”.. فلــه حريــة اختيــار الســطح واللــون واألداة والتقنيــة، ولــه حريــة الرتحيــب والخــوض يف الشــكل بذاتيتــه ورؤيتــه، 
ولــه أن يحــذف ويضيــف يف منظومــة شــديدة الخصوصيــة، فقواعــد األصالــة تفــرض عليــه التفــرد والصــدق واألمانــة يف توصيــل رســالتها 

البرصيــة، التــي كثــرًا مــن أكــر األصــوات رصاًخــا وضجيًجــا.
الفنانــة د. عــزة أبــو الســعود تعمــل رئيــس قســم التصميــات املطبوعــة بكليــة الفنــون اإلســكندرية، ولهــا العديــد مــن األنشــطة الفنيــة 

واملشــاركات املحليــة والدوليــة وحصــدت العديــد مــن الجوائــز ولهــا العديــد مــن املقتنيــات يف مــرص والخــارج.

                                        د.مـحمـد النـاصر
السنة العرون - العدد 1053 - 18 من إبريل 2010م
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حـواء 
الفـنانة عـزة أبـو السـعـود.. و”تـذكرة حـرية”

ــا يف  ــداع باإلســكندرية ويضــم أحــدث أعاله ــو الســعود بقــرص اإلب ــة عــزة أب ــه الفنان ــذي قدمت ــوان املعــرض ال ــة” هــو عن “تذكــرة حري
أكــر مــن 30 لوحــة مــع منتخبــات مــن بعــض لوحاتهــا التــي أنجزتهــا يف العــر ســنوات األخــرة.. واملعنــى هنــا يعنــي الدخــول إىل آفــاق 
جديــدة مــع التــزود بالخــربة والوعــي وقــد رأت التشــكيل مــن أجــل االنتقــال بحريــة شــديدة عــى املســطح التصويــري ليــس هــذا فقــط 
ــا.. تســرتعى االنتبــاه لفكرهــا وقيمتهــا وأنــا أبحــث  بــل تقــول: “عنــوان املعــرض هــو الوثيقــة الرســمية للحصــول عــى حريــة املــرأة قدميً
عــن آالف التذاكــر.. تذاكــر الحريــة التــي تقــود إىل تحــرر النفــس والفكــر والضمــر وتحــرر اإلنســان مــن الرواســب التــي تكبلــه بأشــكالها 

املتعــددة والتــي يقيمهــا لنفســه. 
ــون واألداة  ــطح والل ــار الس ــة اختي ــه حري ــر فل ــة دون أي تذاك ــه املطلق ــان حريت ــارس الفن ــة مي ــطح اللوح ــام س ــي وأم ــل الفن ويف العم
وطريقــة التعبــر والتشــكيل،وله حريــة الخــوض يف الشــكل.. أيًضــا أن يحــذف ويضيــف يف منظومــة شــديدة الخصوصيــة فقواعــد األصالــة 
تفــرض عليــه التفــرد والصــدق واألمانــة يف توصيــل رســالته البرصيــة التــي كثــرًا مــا تحــوي مضامــن هــي أعــى كثــرًا مــن أكــر األصــوات 

رصاًخــا وضجيًجــا”.
ــذي يقــرتب  ــر، وقــد جمعــت فيهــا بــن التلخيــص الشــديد ال ــة عــزة مــن الرســم إىل الطباعــة والتصوي ــا تنوعــت أعــال الفنان ومــن هن
مــن التجريــد وبــن التشــخيص.. وهــي أعــال ذات مــذاق خــاص.. تهيمــن فيهــا الخطــوط الســميكة الســوداء بطاقــة وحيويــة شــديدة.. 
ويهتــف فيهــا الحــرف العــريب.. يســمر ويبتهــل.. كــا تتأكــد مــن خالهــا شــخصية املــرأة.. يف اســتطالة ونحافــة شــديدة أقــرب إىل املانيــكان.. 
وقــد جســدتها يف إحــدى اللوحــات.. يف حــواء عرصيــة مــع التفاحــة.. وجنــة متخيلــة مــن شــجرات ســامقة رفيعــة.. وآدم يف الخلفيــة عــى 
جانــب مــن اللوحــة بشــكل مبهــم وعــى الجانــب اآلخــر طائــر دقيــق ورقيــق أقــرب إىل العصفــور.. أنهــا الطبيعــة الحلــم.. وال تتجــاوز 

األلــوان ثاثيــة مــن األســود واألزرق الرتكــوازي واألحمــر الطــويب.
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األهـرام 

الفـنانة / عـزة أبـو السـعود

يف فــن الحفــر الصعــب حفــرت األيــدي الناعمــة للفنانــات التشــكيليات خطوطـًـا واضحــة يف هــذا الفــن مثــل الفنانــة/ مريــم عبــد العليــم 
والفنانــة الســكندرية القاهريــة املولــد عــزة أبــو الســعود يف معرضهــا األخــر قــد حولــت قســوة أزميــل الحفــر عــى الخشــبة إىل خطــوط 
ــة عــزة تجعــل  ــاول الفنان ــة تن شــاعرية، وإذا كانــت طبيعــة التعامــل والــرصاع مــع الخامــة تســتلزم الجهــد اليــدوي املتعــب فــإن حيوي
ــا متصاعــًدا وحتــى الخطــوط واملســاحات الهندســية الجافــة تكــرس حدتهــا  ــًا لحنيً ــا تنغي ــا لتعطين ــا وتقســو أحيانً الخطــوط تــرق أحيانً
ــن التســامي  ــدر م ــك الق ــدم تنافرهــا ألحسســنا بذل ــوان وع ــة األل ــك هاروموني ــا إىل ذل ــإذا أضفن ــة، ف ــة الرقيق ــة الخطــوط الحاني بنعوم

باملعــاين والتنــاول الشــعري للخــط واللــون والحــروف املجــردة ســواء يف رســومها أو يف حفرهــا الجميــل.

ــة.. مــع النجــوم  ــات الزخرفي ــة بالنقــوش والتداعي ــة عتيقــة ســوداء حافل ــة مــن بواب وتطــل حــواء مــرة أخــرى مــع التفاحــة عــى خلفي
ــة. ــة الحقيقي ــة.. الحري ــم الحري ــو الســعود مــن حل ــا تنشــده عــزة أب ــًدا عــى م ــة” تأكي ــع كلمــة “تذكــرة الحري ــة.. ونطال واألهل

وتظــل لوحــة الفنانــة “املركــب الراعــي” والتــي جســدتها يف تشــكيل مــن االســتدارات واالنحنــاءات باألســود الســميك مــع مســاحات مــن 
األزرق البحــري والطــويب صــورة أخــرى ملعنــى الفــن والتعبــر بحريــة وطاقــة.. فيهــا روح الخــط العــريب الــذي يؤكــد األصالــة وخصوصيــة 

الهويــة العربيــة.
وعــزة أبــو الســعود أســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية ، وأقامــت 11 معرًضــا خاًصــا كــا حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز 

ــاين باألقــرص 2009. ــدويل الث ــر ال ــاء التصوي وشــاركت يف لق

صـاح بـيصار
العدد 2790 - 13 مارس 2010

نوفمرب 1997
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األهـرام

الـرسـم والطبـاعة والتـصوير في مـعرض عـزة أبـو السـعود

ــوان  ــت عن ــعود تح ــو الس ــزة أب ــة ع ــم 12 للفنان ــرض رق ــكندرية، املع ــة باإلس ــون الجميل ــة الفن ــد كلي ــت، عمي ــود عناي ــح د. محم يفتت

“تذكــرة حريــة” الســابعة مســاء اليــوم بقــرص اإلبــداع باإلســكندرية - تحــت رعايــة صنــدوق التنميــة الثقافيــة، ويضــم املعــرض أكــر مــن 

30 عمــاً يف مجــاالت الرســم والطباعــة والتصويــر يف رحلــة حــول إنتــاج الفنانــة خاصــة يف الســنوات العــر األخــرة ، و”تذكــرة حريــة” 

عنــوان املعــرض هــي الوثيقــة الرســمية للحصــول عــى حريــة املــرأة قدميًــا، تســرتعى االنتبــاه لفكرتهــا ولقيمتهــا، تقــول الفنانــة ابحــث عــن 

آالف تذاكــر حريــة، تحــرر النفــس والفكــر والضمــر، تحــرر اإلنســان مــن رواســب العبوديــة بأشــكالها املتعــددة، والتــي وضعهــا بنفســه 

لنفســه، ويف العمــل الفنــي، وأمــام املســطح الفــارغ، ميــارس الفنــان حريتــه املطلقــة دون تذاكــر، فلــه حريــة اختيــار الســطح واللــون واألداة 

والتقنيــة، ولــه حريــة التجريــب والخــوض يف الشــكل بذاتيتــه ورؤيتــه.

حـنـان النـادي

الخميس 11 مارس 2010
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األهـرام

إسكندرية.. ديالوج من اللون والحجر

إبداعــات جــاءت لتحــايك دفء مشــاعر وليــدة ملدينــة ســاحرة طاملــا ارتبطــت قلوبنــا بهــا عشــًقا ولــكل منــا فيهــا ذكريــات.. دروبهــا ورحيقها 
ــات  ــداع، ملتقــى الحضــارات ومجمــع الديان ــة الســحر واإلب ــام والتحــرر.. هــي اإلســكندرية عــروس البحــر املتوســط مدين نســات لإلله
املختلفــة، بطبيعتهــا الفريــدة وموقعهــا املميــز وكونهــا نبًعــا للفنــون واإللهــام.. فكثــرًا مــا ولــد مــن رحــم طبيعتهــا فنانــون متميــزون كان 
ومــازال لهــم دور تنويــري يف الحــراك التشــكييل.. فبنفحــات وملســات هــي باألحــرى تعزيــز لفكــر ورؤى فنانــات تعشــقن الجــال وتجــدن 
حريــة التعبــر وســيلة لتجســيد مــا يجــول بداخلهــن؛ قــدم مؤخــرًا جالــري خــان املغــريب بالزمالــك أحــدث املعــارض الفنيــة، تحــت عنــوان 
“إســكندرية ديالــوج مــن اللــون والحجــر” للفنانتــن عــزة أبــو الســعود - وياســمينا حيــدر، ضــم املعــرض أعــاالً متعــددة هــي مزيــج بــن 
مجــايل النحــت والتصويــر، وقــد صيغــت برؤيــة حداثيــة تخــدم روح العمــل، متيــزت أعــال الفنانــة عــزة أبــو الســعود بالخــط املرســوم 
أو املحفــور ليكــون البطــل األول وأصــدق عنــارص العمــل تعبــرًا، وهــو اإلنســان الــذي يحــدد جــال العمــل الفنــي، فقــد قدمــت الفنانــة 
ــاء، عاكســة إياهــا يف  ــة، الرجــل، املــرأة يف التعبــر عــن عــدة معــان كالديــن، الحــب والكربي مفــردات متعــددة كالشــجرة، الزهــرة، اللعب
ــا لرؤيتهــا الذاتيــة، كــا قدمــت الفنانــة ياســمينا حيــدر أعــاالً  قوالــب تشــكيلية تحــوي الخطــوط واملســاحات واأللــوان واملامــس وفًق
نحتيــة يف تكوينــات حجريــة مميــزة جــاءت لتحــايك فكــر التجــدد عــرب حــوار مــن األشــكال واأللــوان، قدمتهــا يف مجســات مجــردة مــن 
الرانــق، والتــي تــم نحتهــا يف صخــور البازلــت الربكانيــة الناريــة الصلبــة ذات اللــون األســود لتعكــس مظاهــر القــوة والغمــوض، مقرتنــة 
بأجســام مــن حجــر التلــك املزجــج واملســتحدث مــن خامــات وتقنيــات فرعونيــة تــم تطويرهــا مــن تشــكيل الجعــران املــرصي القديــم، 
بلونهــا الفــروزي الــذي يوحــي بالحايــة والنــاء، ليعــد املعــرض يف املجمــل حالــة فنيــة وحــواًرا تشــكيليًا متبــادالً بــن األعــال النحتيــة 

واللوحــات التشــكيلية.
رانـيا الدمـاصـي

 21 يناير 2019
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صباح الخير

تـذكـرة حـريـة

 “ تذكــرة حريــة” هــي الوثيقــة الرســمية القدميــة التــي تحصــل مبقتضاهــا املــرأة عــى حريتهــا، التذكــرة كانــت تصــدر مــن قلــم عتــق الرقيــق 
ويتــم تحريرهــا العتــاد املــرأة “حــرة” كســائر األحــرار.

مــن هــذه الفكــرة اســتوحت الفنانــة عــزة أبــو الســعود معرضهــا الثــاين عــر الــذي ســيفتتحه األســتاذ الدكتــور/ محمــود عنايــت عميــد 
كليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية يــوم الخميــس 11 مــارس الســاعة الســابعة مســاًء بقــرص اإلبــداع باإلســكندرية، تحــت رعايــة صنــدوق 
التنميــة الثقافيــة، تقــول الفنانــة عــزة أبــو الســعود: أنــا أبحــث عــن آالف تذاكــر حريــة، تحــرر النفــس والفكــر والضمــر، تحــرر اإلنســان 
مــن رواســب العبوديــة بأشــكالها املتعــددة، التــي وضعهــا بنفســه لنفســه، ويف العمــل الفنــي ميــارس الفنــان حريتــه املطلقــة دون “تذاكــر” 
ولــه حريــة االختيــار وحريــة التجريــب، ولــه أن يحــذف ويضيــف.. فقواعــد األصالــة تفــرض عليــه التفــرد والصــدق واألمانــة يف توصيــل 

رســالته البرصيــة، التــي كثــرًا مــا تحــوي مضامــن هــي أعــى كثــرًا مــن أكــر األصــوات رصاًخــا وضجيًجــا.

نـاهـد الشـافـعي
العدد 2827 - 9 مارس 2010



59

 صباح الخير

 “الـمـعـرض”

عـزة أبـو السـعـود

 

 يذهــب إحساســها الجميــل بالتجــرد مــن عبــث الواقــع وصخــب األقــزام.. وضجيــج الفشــلة إىل خلــوة اإلبــداع.. حيــث تتطهــر املوهبــة مــن

 لــوث املحيــط.. ترســم.. ويف شــخصيات رمــز رائــع وهــو يف اســتطالتها املبالــغ فيهــا.. حاملــة تناقضــن.. متضاديــن األول إدانــة.. بــأن “هــذه

 الشــخصيات” فارعــة وفارغــة ومحشــوة بهــواء وتســطيح.. والثــاين هــو الرتفــع عــن الصغــار والتســامي عــن متــدين الحــوار.. هــي فنانــة

 تتحــرك بــكا األمريــن، مينــة حيــث أحامهــا، ويــرسة حيــث األمل.. ويف لوحاتهــا يبــدو الرمــز التاريخــي الــذي يحمــل معــاين القيمــة يف تراثنــا

 القديــم وحضارتنــا العظيمــة فرعونيــة كانــت أم إســامية.. هنــاك الصقــر، وأيًضــا هنــا الحــرف العــريب الجميــل، تحيــة لقاعــة “جرانــت”

عــى معرضهــا لهذيــن الفنانــن القيمــة.

إبـراهـيم عـبـد الـمـاك
 العدد 2673 - 27 مارس 2007
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حواء
مـعـارض.. مـعـارض

عـزة أبـو السـعـود و”نـسمـات من اإلسكنـدرية”

يف قاعــة “جالــري جرانــت” بشــارع الجمهوريــة.. تألقــت أعــال الفنانــة عــزة أبــو الســعود يف معرضهــا الــذي أقيــم بعنــوان “نســات مــن 
اإلســكندرية” والــذي يعــد مبثابــة نســات تشــكيلية دافئــة باحــت بدنيًــا مــن الشــكل واملعنــى والتناغــم البــرصي والتعبــري يف أكــر مــن 

30 لوحــة يف فــن الجرافيــك “الحفــر الطباعــي” مــع الرســم.
وال شــك أن الفنانــة بقدراتهــا التعبريــة ووعيهــا الشــديد كأســتاذ ورئيــس قســم التصميــات املطبوعــة بكليــة الفنــون الجميلة باإلســكندرية 
قــد قدمــت يف أعالهــا إيقاعــات تشــكيلية البطــل الرئيــي فيهــا تلــك الخطــوط التــي انســابت يف طاقــة وحيويــة.. تشــكل عاملهــا الخــاص 
والــذي ميتــد بســحر الرمــوز مــن الطيــور واألشــجار األســطورية والنخيــل والشــخوص اإلنســانية الرشــيقة شــديدة االســتطالة والتــي تقدمهــا 
يف اختــزال شــديد بــا تفاصيــل.. مــع الشــمس الســابحة يف األفــق باإلضافــة إىل حــروف الكتابــة العربيــة والتــي تنثنــي وتتلــوى تشــارك بقيــة 
الرمــوز يف ثــراء التكوينــات.. وهــي تخــرج مــن معناهــا األديب إىل آفــاق تنشــكيلية خالصــة.. تتحــاور وتتشــابك مــع الشــخوص اإلنســانية 
ــون  ــل حــرف الن ــن مســاحة وأخــرى مث ــاء.. ورمبــا جــاءت لتفصــل ب ــد تتحــول إىل مركــب يضــم عاملًــا مــن البــر كــا يف حــرف الب وق

املقلــوب. ويف بعــض األعــال تتشــكل بصــورة رمزيــة وكأنهــا خارجــة مــن صحــف الصبــاح.
وألــوان عــزة أبــو الســعود ال تتجــاوز األســود األبنــويس املهيمــن واملســيطر عــى معظــم األعــال مــع ملســات مــن األحمــر الفوشــيا والربتقــايل 
واألزرق الليــيل.. ومــع رهافــة الخطــوط وســحر املســاحات تتحاور تلــك التأثرات والنغــات الخطية يف كثافة شــديدة مع املســاحات اللونية.
ــه ووســائطه  ــه الخاصــة لألشــياء التــي تختلــف بالــرورة عــن نظــرة النحــات واملصــور.. فأدوات ــان الجرافيــي بنظرت ــز الفن تقــول: “يتمي
التعبريــة تفــرض عليــه ابتــكار مــا تتطلبــه وســائل األداء الجرافيكيــة املختلفــة مبــا يتوافــق وطبيعتــه اإلنســانية.. فالخــط مثــا ميثــل صيغــة 
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العدد 2234- 17 مارس 2007

مجازيــة عنــد املصــور النحــات ووظيفتــه يف املقــام األول وســيلة لتســجيل الفكــرة يف حــن يعتــربه الفنــان الجرافيــي مــن العنــارص األساســية 
يف التعبــر ، وهــو األســاس يف تنفيــذ العمــل الفنــي ليتــاءم وطــرق الطباعــة التقليديــة الثــاث “البــارزة والغائــرة واملســطحة” وأيًضــا الرســم 

الــذي يعــد دعامــة فــن الجرافيــك.
ويف بحــث الفنــان الدائــم عــن الجديــد واملثــر ينشــغل بالرتكيــب الفنــي الــذي تتفجــر مشــاكله أثنــاء عمليــة اإلبــداع فتصبــح املــرأة والطائــر 
والزهــرة والشــجرة والكربيــاء والحــزن والفــرح واملركــب والشــمس مجــرد خطــوط ومســاحات ومامــس جاليــة.. تقــود املشــاهد إىل إدراك 
مــا يعنيــه مــن رؤيــة ذاتيــة تعــرب عــا يجــول بخاطــره وتشــكل عاملــه الخــاص .... تحيــة إىل نســات تشــكيلية تألقــت عــى ســطوح الفنانــة 

عــزة أبــو الســعود وكل التقديــر ألعالهــا بالقاهــرة.
 صـاح بـيصار

بورتريه

الصورة.. وما يوازيها

عزة أبو السعود وغادة جال في المركز الثقافي الفرنسي

الفنانتــان: عــزة أبــو الســعود وغــادة جــال تتشــاركان يف عــرض ألعالهــا الفنيــة باملركــز الثقــايف الفرنــي “اإلســكندرية”، افتتــح يــوم 16 
أبريــل املــايض، ويســتمر حتــى 7 مايــو املقبــل.

قدمــت الفنانــة عــزة أبــو الســعود أعالهــا يف الرســم والحفــر، التــي اســتلهمتها مــن الواقــع والطبيعــة املرصيــة، باإلضافــة إىل مجموعــة مــن 
األعــال املتميــزة يف الحفــر عــى الخشــب بطريقــة الحفــر البــارز، وتجاورهــا الفنانــة غــادة جــال مــن خــال مجموعتهــا مــن أعــال النحــت 

النســايئ املــرصي، مــا خلــق منوذًجــا متميــزًا لتضافــر األمنــاط الفنيــة يف عــروض مشــرتكة، تحمــل الكثــر مــن معــاين العمــل الجاعــي.

العدد السابع والثاثون مايو 2009
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صباح الخير
عيـلـة النـجـدي وآنـامل عـزة

يف الــود.. عطــر.. وعبــر.. وورد.. فيــه نــور.. ويض ورسور.. فيــه ظــل وأرف يحتضــن شــجر املعــارف.. الود يف الضيعــة انفراج.. ويف الــربد دفء.. 
ويف الحــر نســيم عليــل.. وطــاوة تحنــو عــى األرواح كمــوج البحــر ودلــع النخيــل عــى أكتــاف الشــط وحتــى يرقصــه رشاع فــوق خــد النيل.. 
الــود هــو أبجديــة إبداعيــة كلــا كان الفنــان معــربًا بوعــي.. تكتــب لنــا أعالــه ســطوًرا لإلســعاد.. ومتنحنــا روحــه كرًمــا شــعوريًا.. باهــرًا.

ويف اإلسكندرية تفتح قاعات العرض أذرعها لفنانن تسبق أعالها سمعة وجودها لحالتن إنسانيتن محرتمتن:
عــزة أبــو الســعود.. وعمــر النجــدي.. ثــم يف القاهــرة اثنــان آخــران أولهــا حلمــي اإلبــداع مصطفــى عبــد الوهــاب.. والثــاين أحــد فنــاين 

الســريالية املشــحونة مبرصيــة نــادرة.
عـــزة أبـــو السـعـــود.. فنانــة يــرسق عمرهــا جديــة دورهــا كأســتاذة.. تفنــي حياتهــا مــن أجــل األجيــال الجديــدة.. متنــح أبناءهــا الطلبــة 
وقتهــا.. واهتامهــا.. ولهــذا فــإن كل مــن تخــرج عــى يديهــا يدعــو لهــا، ألنهــا الصــدق والعــزوة.. وهــي الجدعنــة يف حنيــة أم.. وطيبــة 
أخــت.. داخــل كيــان معلمــة مخلصــة.. وجــوار ذلــك تقــاوم تيــاًرا ســلفي املحتــوي.. تقــاوم عنتــا وعنًفــا اجتاعيًــا يف غــر مــربر مــن بعــض 

املتجبســن.. ورغــم هــذا كلــه مــن مســئولية ومشــغولية ومؤامــرات خفيــة.. تــرسق مبروعيــة بعــض الوقــت لتفضفــض عــى الــورق..
والغريــب يف أعــال الفنانــة هــو تلــك التلقائيــة التــي تــؤدي بهــا لوحاتهــا.. تلقائيــة شــعورية تعــرب كل أســوار املحســوب لتخــرج إىل رحــاب 
ــاء.. تتحــرر عــزة أبــو  ــا.. فقــد ســجناها وراء ألــف ســور مــن الغب التعبــر بحريــة.. حريــة هــي الوحيــدة التــي متلكهــا املــرأة يف مجتمعن
ــا غامضــة فكأنهــا تبــوح بســحر خــاص جــًدا.. تبوحــه لنفســها فقــط، ويف إحــدى اللوحــات تحولــت  الســعود وهــي ترســم.. تكتــب أحرفً
بعــض الحــروف إىل قــوارب تتهــادى عــى مــوج مــن الحــروف األخــرى.. إنهــا تســافر بروحهــا يف مواكــب الحــروف إىل مــدن أكــر جــاالً 
ــل  ــل والني ــة تجــد األشــجار والنخي ــاة.. ويف معظــم لوحــات الفنان ــى الحي ــون معن ــاٍس يعرف ــن أن ــا.. وع ــاء يواكبه ــن صف ــا ع تبحــث فيه
وشــطآنه وبنــات طويــات ســامقات كأنهــن زرعــن عــى شــاطئ اللوحــات.. ويف أعــال أخــرى يطــل مــن اللوحــات وعــي كبــر وأداء متمكــن 
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يف األســلوب الــذي يتألــق يف فــن الجرافيــك املطبــوع.. ويف هــذه األعــال تــرى املفــردات الفرعونيــة تضفــي عــى اللوحــات جــًوا أســطوريًا 
ــا بالرمزيــة.. ولعــل هذيــن التوجهــن يف آمــال الفنانــة يعكــس “ظــرف اإلبــداع” مــن حيــث توافــره تجــيء.. وحينــا يكــون الوقــت  معبئً

ضيًقــا فاملــاذ الوحيــد هــو تلــك العفويــة الســاخنة.. تحيــة لعــزة أبــو الســعود عــى معرضهــا مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية.

إبـراهـيم عـبـد الـماك
 العدد 2726 - الثاثاء 1 أبريل 2008م

 صباح الخير

المعرض الخاص السابع “جرافيك”

جاليري - جرانت - القاهرة - الحرية والرفض

عزة أبو السعود..

بعــض البــر اآلن أصبحــوا أقزاًمــا.. أقــزام الفكــر.. واألخــاق.. لهــذا تذهــب هــي إىل محاولــة إعــادة تجميــل النــاس.. تســتطيل يف رســومها 
قاماتهــم.. تدعهــم يقرتبــون أكــر.. يتــوددون.. ومتــأل محيطهــم بخطــوط إنســيابية وكأنهــا ترســم لهــم حديقــة منبســطة يلتفــون هــم حولهــا 
ســوًرا للحايــة وكيانـًـا للــود وصحبــة للمــودة.. إنهــا تحــاول إعــادة صياغــة لكثــر مــن املنتقــد مــن ترصفاتنــا وهــذا توجــه طيــب مطلــوب 

مــن أي مبــدع فهــو مــا جــاء لينغــص.. وإمنــا ليمنــح الغــر راحــة وفكــرًا وجــاالً ويف قاعــة فاديــة جرانــت .
تلتقي أعالها مع جمهور القاهرة الذي يسعده دامئًا إبداع أبناء اإلسكندرية.

إبـراهـيـم عـبـد الـماك
 العدد 2631 - الثاثاء 6 يونيو 2006 
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جريدة األهرام الدولي
“صباح الخير يابريطانيا” معرض عن خصوصية العطاء المصري

األصـالـة والـمعـاصـرة في أعـمـال التـشـكيلية المـصـرية د.عـزة أبـو السـعـود

د.ودودة بـدران افتـتحت تظـاهرة األلـوان والصــور والخـطـوط

عرضــت د. عــزة أبــو الســعود أعالهــا الفنيــة التشــكيلية يف قاعــة املكتــب الثقــايف املــرصي يف ظــل حضــور متميــز مــن رجــال جامعــات 
ــب  ــة املكت ــة، وشــهدت قاع ــة والصحاف ــال األدب والثقاف ــن ورج ــن اإلعامي ــرة م ــة كب ــاد ومجموع ــة ونق ــة وشــخصيات أكادميي بريطاني
الثقــايف املــرصي تظاهــرة فنيــة كــربى لاحتفــاء بأعــال د. عــزة أبــو الســعود التــي جــاءت يف مجملهــا تعــرب عــن رحلــة بحــث يف عــامل الفــن 
والخطــوط واأللــوان، والتشــكيلية املرصيــة أكادمييــة مرموقــة فهــي أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة اإلســكندرية، وهــي 
ــوان ومغامــرات  ــة األل فنانــة ذات حساســية خاصــة يف عــامل الجرافيــك والتصميــات الخاصــة والتجــارب املتميــزة يف عــامل االبتــكار ورحل
ــن  ــات الف ــة ملوج ــة واملتابع ــة والدراس ــة األكادميي ــزة وأدوات الحرف ــكيلية املتمي ــة التش ــرض موهب ــس املع ــدة، ويعك ــافات الجدي االكتش
واتجاهــات التصميــم ولغــة التعبــر اللــوين، ومعرضهــا يكشــف االســتيعاب الثقــايف املتنــوع ألغلــب املــدارس الحديثــة واملعــارصة، غــر أن 
اإلطــاع والدراســة عمًقــا مــن اإلحســاس بالهويــة وصــورة االنتــاء الجميــل إىل حضــارة ممتــدة الجــذور والتاريــخ مًعــا، واالنطبــاع الرئيــي 
للوحــات واملعــرض هــو االســتيعاب الكامــل للغــة العــرص مــع االرتبــاط الصميــم باإلبــداع املــرصي ومراحلــه الطويلــة وامتداداتــه الحضاريــة 
املتوهجــة عــى مــر نهــر التاريــخ املتدفــق بالحكمــة واإلميــان ولغــة التصــوف والتطلــع إىل املعرفــة ولــذة االكتشــافات اإلنســانية، وتربــط 
لوحــات املعــرض لغــة واحــدة تتعــدد وتتنــوع يف عــامل البحــث والتنقيــب والدراســة والتأمــل والتفكــر؛ وكل هــذه الثوابــت تكســوها أقنعــة 
الفــن وصــور الجــال والخطــوط العميقــة املتناثــرة عــى وجــه النيــل واألهرامــات ولوحــات الحيــاة املرصيــة، بــكل درجــات ألوانهــا التــي 
متســح جميــع مامــح الشــخصية وأوراق التاريــخ مــن البســاطة إىل التجريــد ومــن الفــرح والتوهــج بدرجــات األمــل والطمــوح إىل حــاالت 
ــة  ــرض يف العاصم ــرص يع ــن م ــة ع ــديد الخصوصي ــرض ش ــذا مع ــخ، وه ــع والتاري ــاد الواق ــق أبع ــب يف عم ــيل والرتكي ــزن الداخ ــن الح م
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العدد 41853 السنة 125- االثنن 9 يوليو 2001م

الربيطانيــة وميلــك درجــات مــن املوهبــة البــارزة والعــزف عــى إيقاعــات الدراســة التــي أعطــت الفنانــة الكثــر مــن عمــق االتقــان ملوهبــة 
واضحــة ومتفجــرة بالعطــاء مــن خــال لوحــات كثــرة نقلــت أجــواء مــرص وشــواطئ اإلســكندرية وجالهــا وإيقاعهــا إىل الحيــاج اللندنيــة، 
ولوحــات ؛ د.عــزة أبــو الســعود ال تعــرف املبــارشة أو التســجيلية، إمنــا هــي تــربق يف ســاء الوعــي عــرب هــذه اإلشــارات، لذلــك فــإن قــراءة 
ــوز  ــاين والرم ــة املتفجــرة باملع ــة اللوني ــم وفلســفة الكتاب ــة التصمي ــون والخــط يف لعب ــة الل ــدرك قيم ــة ت ــاج إىل ثقاف هــذه األعــال تحت
ــك هــذا الجمــوح الشــديد  ــة متل ــة، فالفنان ــع املوهب ــة والدراســة م ــاق الثقاف ــة، واملعــرض يعكــس عن ــل واملعرف ــرة للتأم ــدالالت املث وال
الغــارق يف مهرجانــات األلــوان، التــي لهــا صنعــة دراميــة وفكريــة، فهــي ال تســتخدم اللــون للزينــة، وإمنــا للتعبــر، خصوًصــا درجــات اللــون 
الواحــد يف عنــاق الضــوء والظال.وتقــدم الفنانــة حــاً جميــاً وبديًعــا لألصالــة واملعــارصة، فهــي مهتمــة بالــرتاث وتعرفــه جيــًدا وتســتوعبه 
وترتبــط بــه يف عنــاق واضــح يكشــف عــن ثقافــة تراثيــة عميقــة، تهضــم مراحــل التاريــخ املــرصي كلــه بجميــع امتداداتــه، لكــن األصالــة ال 
تصطــدم مــع املعــارصة، بــل العكــس، إذ يتــم الحــوار يف لغــة اإلبــداع، ويقــدم اإلطــار املعــارص، لحــن الــرتاث بلغــة رسيعــة مبتكــرة تعتمــد 
عــى اإليحــاءات والخطــوط واأللوان.وتحــي لوحــات د. عــزة ألــو الســعود مشــكلة االرتــكاز عــى جــدول واحــد مــن تيــار النهــر، إذ تقــدم 
لغــة حديثــة متطــورة بســبب الســفر والرتحــال والقــراءج الثقافيــة، لكــن املضمــون تقــف يف قلبــه مكونــات الــرتاث، ظاهــرة والمعــة يف 
إطارهــا املعــارص؛ والتجــوال يف املعــرض الجميــل، يكشــف عــن صــورة الفنــان العاشــقة لأللــوان والصــور والتأمــل يف صفحــة النهــر الدراك 
صــور الحيــاة واألشــكال والصحــوار معهــا عــرب محيــط األلــوان املتآلــف بوهــج املعرفــة والفلســفة والثقافــة.... وقــد دعــت إىل هــذا املعــرض 
ــن  ــام املبدعــن املرصي ــه أم ــح أبواب ــث يفت ــب الثقــايف املــرصي حي ــارز للمكت ــدران يف نشــاط ب ــة د. ودودة ب ــة املرصي املستشــارة الثقافي
والعــرب والربيطانيــن يف إطــار لغــة جديــدة تعــرب عــن رؤيــة مــرص التــي تحتضــن جميــع اإلبداعــات والتيــارات واالتجاهــات واملــدارس 
الفنيــة إن مــرص دامئًــا مــع حريــة الفنــان وحــق اإلبــداع ورضورة وجــود الفكــر الحر.واملكتــب الثقــايف املــرصي يف نشــاطه الجديــد يرتجــم 
هــذه املقــوالت واألفــكار إىل خطــة عمــل، وشــهد حفــل االفتتــاح مجموعــة مــن الفنانــن املرصيــن والعــرب مــع حضــور ثقــايف بريطــاين جــاء 
ملشــاهدة أعــال د. عــزة أبــو الســعود التــي ترســم إطالــة مرصيــة متميــزة عــى عــامل األلــوان والخطــوط والــرؤى الجاليــة ، إن معــرض 
التشــكيلية األكادمييــة املرصيــة حــدث املوســم الثقــايف والفــن املــرصي يف بريطانيــا، وقــد دشــن حضــور هــذه اللوحــات طبيعــة فــرتة مقبلــة 
متميــزة بالعطــاء املــرصي الــذي يفتــح آفــاق التعبــر ويرتجــم توجهــات الحريــة ويرســم صــورة منــرة باملوهبــة املرصيــة الفائقــة التنــوع 

واالرتبــاط بجميــع أنغــام األصالــة والــرتاث مــع عنــاق خصــب لتيــار املعــارصة.
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لوحات تتجاوز المكان

مـعـرض للـرسـامة عـزة أبـو السـعـود في العـاصـمة البـريـطانية

 معــرض الرســامة املرصيــة عــزة أبــو الســعود الــذي نظمــه املركــز الثقــايف املــرصي يف لنــدن اشــتمل يف أغلبــه عــى أعــال جرافيــك نفذتهــا
 يف معهــد كوفنــرتي للفنــون يف إنجلــرتا حيــث تســاهم يف دورة للتدريــس، الرســوم كانــت طباعيــة ملونــة وباألســود أبــرزت تقنيــة متعــددة
 وتجاربيــة أيًضــا جمعــت فيهــا الفنانــة بــن مــا أطلعــت عليــه يف املعهــد ثــم أضافــت إليــه مــا اســتحدثته بنفســها مــن طــرق، وخصوًصــا يف

مــا يتعلــق باســتخدام املــواد الخــام.
 بعــض الرســوم تجــذب بطريقــة تشــكيلها وتعبرها عن منوذج يتكون شــيئًا فشــيئًا أمــام الناظر، وقد يجد املشــاهد أيًضا أن الشــكل يف املعرض
 الــذي تتجــاوز قطعــة الخمســن رســًا يســيطر عليــه نــوع مــن التطريــز املتشــابه، وخصوًصــا تلــك املجموعــة التــي ســمتها الرســامة، “صمت
وحركــة” وفيهــا يتجــى نــوع مــن التزيــن الطبيعــي، لعــل هــذا األســلوب لــه عاقــة بعفويــة وارتجــال منظمــن، لكــن يف اتجــاه غــر معروف.
 األشــكال ذات اللــون األســود تخــرج عموًمــا مــن هــذه النمطيــة، فهــي كثيفــة يف التنــوع وفيهــا ثــراء التفاعــل مــع الخطــوط، وال تقــف عنــد
 املجــال الــذي ينتهــي إليــه الرســم وكأنهــا يف حاجــة إىل اســتمرار يف الكشــف يف مســاحة أخــرى خــارج اإلطــار، وهــذا مــا يوحــي أن بعــض

الرســم هنــا تضيــق بالحجــم، كــا أن بعضهــا اآلخــر مــن ملونــات تحكمــه البســاطة التــي ال يغذيهــا محــور.
ــه الرســامة مــن مقــدرة عــى التكويــن ــز ب ــد” فيهــا جانــب تصويــري يوحــي مبــا تتمي ــة: فلوحــة “الول ــاك اســتثناء يف الرســوم امللون  وهن
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 التجريــدي، ويجــوز أن ال يكــون هــذا أحــد العنــارص التــي تعتربهــا مؤثــرة يف أســلوبها، غــر أن املاحــظ خــارج دائــرة املعانــاة الفنيــة؛ يجــد
ــا. ــا أو اجتاعيً أن الرســامة تحــاول يف كل لوحــة التعبــر عــن انطــاق مــا بــن  فنيً

 إال أن هــذا قــد يكــون مــن الكاليــات حينــا يجــد الفنــان نفســه أمــام تحــد أقــوى، وهــو كيــف يجــد رســالة ثــم الصــوت الخــاص للتعبــر
 عنهــا، أمــا الرســامة أبــو الســعود فتعتــرب أن األســلوب هــو مبثابــة القضبــان الحديديــة التــي يســر عليهــا االنتــاج الفنــي ســلًفا، مــن أجــل أن
 تظهــر املحاولــة الفنيــة كأنهــا مغامــرة مضمونــة االتجــاه والوصــول إىل محطــة، وهــي تــرى أن هــذا جــزء مــن العيــب الــذي الحظتــه عــن

قــرب يف املعهــد الفنــي الــذي التحقــت بــه.
 وقــد وجــدت أن الطلبــة يلتزمــون باملنهــاج وال يخرجــون عنــه إال نــادًرا، ليــس ألن هــذا يظــل مطلوبـًـا حــال انتهــاء الدراســة، ولكــن ألن منــط
 املناهــج صــار عــادة وتحــول إىل أســلوب مضمــون النتائــج، حســب املطلــوب: “أن إمكانيــات معاهــد الفــن التقنيــة يف إنجلــرتا هائلــة جــًدا،

وليــت كان عندنــا يف مــرص ثلثهــا ألنتجنــا فًنــا يحتــل موقًعــا يف خريطــة العــامل اإلبداعيــة”.
 لكــن اللعبــة الفنيــة ال تجــري بيــد واحــدة: فهنــاك الجمهــور، وهنــاك الناقــد املتــذوق، وهنــاك اعتبــارات أخــرى تتعلــق مبوقــع الفنــون عــى
 مائــدة الغــداء الثقــايف والرتفيــه الشــعبي، وألن شــاء الفنــان أن يجــد مــن قلــة التشــجيع واإلمكانيــات عــذًرا فهــو ســيتخلص رسيًعــا مــن حافز

التحــدي، وهــذه الكلمــة ليســت فارغــة املعنــى عندمــا يتعلــق األمــر بالفن التشــكييل.
 اإلفــادة التــي جنتهــا أبــو الســعود كأســتاذة زائــرة ملعهــد كوفنــرتي هــي االطــاع عــى طــرق زراعــة مبــادئ التحــرر مــن الوهــم يف أذهــان
 طــاب الفنــون عــى أن أبــواب الســوق الفنيــة ســتنفتح فجــأة أو مبعجــزة عــى رغــم الوســائل التقنيــة الرفيعــة املتوفــرة، وقــد يتطلــب
 هــذا وقتًــا مــن الرســام للتخلــص مــن املؤثــرات التــي أعدتــه، إال أنــه يــدرك منــذ البدايــة أن القــاذف الوحيــد الــذي يوجهــه خــارج مجــال

الجاذبيــة هــو املغامــرة فقــط.

                                             لندن: الشرق األوسط
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نصف الدنيا 

فنون سكندرية في القاهرة

قاعتــان مــن القاعــات الخاصــة بالقاهــرة تســتضيف أعــال فنانــن مــن اإلســكندرية لتكــون إبداعاتهــم يف متنــاول جمهــور القاهــرة مــن 
الفنانــن واملتذوقــن.

خـان املـغـريب يـعـرض ملحـمود مـوىس وسـعيد الـعـدوي
ــا للفنانــن الراحلــن محمــود مــوىس يف النحــت وســعيد العــدوي يف  ــة” تقــدم خــان املغــريب معرًض ــوان “حنــن ألشــكال موحي تحــت عن
الرســم والتصويــر والجرافيــك محمــود مــوىس ولــد يف 16 مايــو 1913، وبــدأ دراســته للفــن يف إحــدى املــدارس املســائية لجمعيــة هــواة 
ــار  ــك الفــرتة زار محمــود مخت ــب، وخــال تل ــن األجان ــا بعــض الفنان ــس فيه ــان محمــود ســعيد  بالتدري ــي كان يرأســها الفن ــون الت الفن
الجمعيــة عــدة مــرات؛ وعندمــا اســتوعت أعــال محمــود مــوىس نظــرة وجــه أنظــار أســاتذته ملوهبتــه وأوصاهــم برعايتــه بشــكل خــاص 
بــدأ إســهام محمــود مــوىس يف الحركــة الفنيــة منــذ أن شــارك يف املعــرض الــذي أقيــم عــام 1928 بــرساي الكونــت زغيــب وافتتحــه األمــر 
عمــر طوســون، حيــث عــرض فيــه بجــوار أعــال محمــد ناجــي ومحمــود مختــار وغرهــم مــن األجانــب، تفــرغ الفنــان منــذ عــام 1940 
لإلنتــاج الفــن وقــد عمــل اســتناًدا للنحــت عــى الحجــر بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية عــام 1957 وحتــى عــام 1963، ومنــذ ذلــك 
العــام وحتــى عــام 1957 حصــل عــى منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة، وقــد كــرم يف ســمبوزيوم أســوان الــدويل عــام 2001 ويف بينــايل 
اإلســكندرية كضيــف رشف عــام 2001 ورحــل محمــود مــوىس عــام 2003؛ أمــا الفنــان ســعيد العــدوي فقــد ولــد بحــي بحــري اإلســكندرية 
عــام 1938 ؛ ورحــل يف أكتوبــر عــام 1973 التحــق بــأول دفعــة دخلــت كليــة الفنــون الجميلــة عنــد إنشــائها عــام 1957 وتخــرج بتقديــر 
امتيــاز عــام 1962، أســس مــع محمــود عبداللــه ومصطفــى عبــد املعطــي جاعــة التجريبيــن عــام 1958 وأقامــت أول معارضهــا عــام 1965 
وقــد قــام العــدوي معرضــه الوحيــد قبــل وفاتــه بثانيــة أشــهر بقاعــة املركــز الثقــايف التشــكييل بالقاهــرة يف فربايــر عــام 1973 وأقيمــت 

لــه العديــد مــن املعــارض بعــد رحيلــه بلغــت 14 معرًضــا خاًصــا بالقاهــرة واإلســكندرية.
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صباح الخير 

المرأة بالحروف

ــز محمــود ســعيد  ــك.. يف مرك ــن الجرافي ــا التاســع لف ــم معرضه ــة اإلســكندرية لتقي ــو الســعود مدين ــزة أب ــورة ع ــة الدكت ــارت  الفنان اخت
ــان محســن شــعان رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية املعــرض يــوم الخميــس املــايض ويضــم بانورامــا ملقتطفــات  للمتاحــف افتتــح الفن
مــن أعالهــا منــذ أواخــر التســعينيات وحتــى أوائــل مــارس 2008...“الخــط” ســواء املرســوم أو املحفــور هــو العنــرص األســايس يف لوحــات 
الفنانــة عــزة أبــو الســعود والحــرب الشــيني األســود هــو وســيلتها األساســية.. ويف أعالهــا األخــرة قدمــت عــزة املــرأة بنســب خاصــة تتعامــل 

وتتفاعــل مــع الطبيعــة والكتابــة والــرتاث برشــاقة وثقــة، فاملــرأة كــا تقــول هــي الحامــل والحاضنــة والحافظــة طاملــا بقيــت الحيــاة
 د. عــزة أبــو الســعود حائــزة عــى عــدة جوائــز منهــا جائــزة الجامعــة للتشــجيع العلمــي عــام 2002 وجائــزة لجنــة التحكيــم يف ترينــايل 

مــرص الــدويل الرابــع لفــن الجرافيــك 2003.
                                              نـاهد الشـافـعي

 العدد 298 السنة السابعة عرة - 81 مارس 7002م

وجـرانـت تـعـرض لـفاروق شـحـاته وعـزة أبـو السـعود وجـابـر حـجـازي
يف قاعــة جرانــت بوســط القاهــرة وتحــت عنــوان “نســات ســكندرية” افتتــح اللــواء عبــد الســام املحجــوب وزيــر التنميــة املحليــة معــرض 
ــا  الفنانــن فــاروق شــحاته وعــزة أبــو الســعود يف فــن الجرافيــك وجابــر حجــازي يف النحــت يقــدم الفنــان فــاروق شــحاته أعالــه محتفيً
باللــون يف تكوينــات تجريديــة تواصــاً مــع تجربتــه يف هــذا املجــال معــربًا عنهــا يف مقتطفــات مــن مراحــل إبداعــه املتنوعــة، أمــا الفنانــة عــزة 
أبــو الســعود فقــد تغاضــت يف أعالهــا عــن عنــارص املوضــوع البرصيــة وانشــغلت بالرتكيــب الفنــي التشــكييل الــذي تفجــرت مشــاكله أثنــاء 
اإلبــداع لتصبــح املــرأة والطائــر والزهــرة والقطــار والكربيــاء والحــزن والفــرح والشــجرة واملركــب والشــمس مجــرد خطــوط ، تركــت مامحهــا 

عــى الســطح، أمــا الفنــان جابــر حجــازي فيقــدم مجموعــة مــن تشــكياته النحتيــة التجريديــة الرصحيــة اعتمــد فيهــا عــى التكتيــل. 

العدد 2725 - الثاثاء 25 مارس 2008
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نص الدنيا 

المعرض الخاص التاسع “جرافيك” 

فـن الـمـرأة في مـركـز مـحـمـود سـعـيـد

ــو الســعود يف الســابعة  ــزة أب ــد - وع ــاف العب ــن عف ــون التشــكيلية معــرض الفنانت ــس قطــاع الفن ــان محســن شــعان” رئي ــح “الفن افتت

ــد أعالهــا يف فــن  ــورة عفــاف العب والنصــف مــن مســاء الخميــس املــايض مبركــز محمــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية، تعــرض الدكت

ــة  ــة يف الحرك ــاركت الفنان ــة، ش ــة اللوني ــرايف والتجريدي ــر الفوتوغ ــن التصوي ــت ب ــكيلية ؛ مزج ــة تش ــه رؤي ــن خال ــدم م ــر وتق التصوي

ــة بعــدد مــن متاحــف مــرص والعــامل منهــا متحــف الفــن املــرصي  ــات فني ــا مقتني ــى اآلن وله ــا عــام 1978 وحت ــذ تخرجه التشــكيلية من

الحديــث -متحــف جيــور باملجــر- متحــف اينوديــا ســنرت بأمريــكا- متحــف كليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية وســفارة مــرص بواشــنطن.. 

كــا تعــرض الفنانــة عــزة أبــو الســعود أعالهــا يف فــن التصويــر والجرافيــك والتــي غلــب عليهــا الحــس التصميمــي يف بنائيــة لونيــة شــديدة 

التــوازن والتفاعــل، وتعــد الفنانــة مــن املتميــزات يف الحركــة التشــكيلية بعطائهــا املمتــد مــن الســبعينيات وحتــى اآلن حيــث شــاركت يف 

العديــد مــن املحافــل القوميــة والدوليــة وحــازت عــدة جوائــز لجنــة التحكيــم يف ترينــايل مــرص الــدويل الرابــع لفــن الجرافيــك 2003.

د.مـحـمـد النـاصـر
العدد 945 - 23 مارس -2008
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جريدة الشرق األوسط

مـعـرض فـنـي التـشـكيلـية عـزة أبـو السـعود في لـندن

افتتحــت الدكتــورة ودودة بــدران مديــرة املركــز الثقــايف املــرصي يف بريطانيــا معــرض الفنانــة الدكتــورة عــزة أبــو الســعود التــي تســتعد 
ــارزة  ــة الب ــائل الطباع ــدث وس ــى أح ــا ع ــت خاله ــرتي تعرف ــة كوفن ــة بجامع ــهر يف دورة متقدم ــت 6 أش ــد أن قض ــدن بع ــادرة لن ملغ

ــا. املتخصصــة فيه
ــن  ــا لذي ــا مــن أصدقائه ــرتي ، وأيًض ــا يف كوفن ــة خــال إقامته ــوا عــى الفنان ــن تعرف ــن الذي ــور غفــر مــن الربيطاني ــاح جمه حــر االفتت
لزموهــا مرحلــة الدراســة يف كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة اإلســكندرية- ومــن بينهــم الدكتــور الفنــان/ أحمــد مصطفــى ، والزمــاء عــادل 
نعــان ُمخــرج يف جريــدة “الــرق األوســط” وفكــري عيــاد ُمخــرج مجلــة ســيديت ، ومحمــود الســعدين وثريــا الســيد ُمخرجــة مجلتــي “هــي 

والجميلــة”،  والفنــان عــيل عثــان ُمخــرج مجلــة “الرجــل” كــا حــر عــدد مــن الفنانــن العــرب املقيمــن يف بريطانيــا.
والفنانــة مــن عشــاق املنمنــات والحــرف العــريب، بالرغــم مــن إقامتهــا يف وقــت وجيــز، إال أن كل لوحــة فيــه تضمنــت معــان عميقــة مؤكــدة 

صــدق مشــاعرها الرتاثيــة، كــا برعــت يف تســجيل خواطــر رحلتهــا إىل بريطانيــا مــن خــال مشــاهدتها لــكل مــا ميكــن أن يكــون عربيًــا.

                                      مـحمـد مـتولي فضل - لندن
العدد 8254 - السنة الرابعة والعرون-  4 يوليو -2001
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هنا اإلسكندرية

الشـيء وضـده.. مـكـمـان مـعـرض عـزة أبـو السـعـود

افتتــح الدكتــور/ شــمس الديــن أبــو العــزم رئيــس مجلــس إدارة أتيليــه الفنــون والدكتــور/ أحمــد الســطوحي نقيــب الفنانــن التشــكيلين 
بحضــور الدكتــور/ مجــدي مــوىس عميــد كليــة الفنــون الجميلــة معــرض الفنانــة القديــرة الدكتــورة/ عــزة محمــد أبــو الســعود األســتاذة 
بقســم التصميــات املطبوعــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية، شــهد املعــرض لفيــف مــن رمــوز املجتمــع الســكندري واملهتمن 

بالفــن الجميــل.

ورصحت الدكتورة عزة أبو السعود ل”هنا اإلسكندرية”:
يســتقي العمــل الفنــي قانونــه البنــايئ والفلســفي مــن قوانــن الحيــاة التــي تعتــرب يف مجملهــا قوانــن تامــة ومطلقــة ال تبديــل فيهــا وال 
ــات الكــون شــكاً  ــة التجــدد ملخلوق ــوة الوجــود وطاق ــل ق ــي متث ــة الت ــن الهام ــيء وضــده مــن القوان ــن ال ــرب التكامــل ب ــل ويعت تعدي
وموضوًعــا ؛ فالشــمس والقمــر والنهــار والليــل والحيــاة واملــوت واملــاء والنــار جميعهــا متتاليــات كونيــة محسوســة ومرئيــة تؤكــد رضورة 
تكامــل الــيء وضــده الســتمرار الحيــاة وللفنــان قــدرة خاصــة؛  تتيــح لــه إىل جانــب معايشــته لاختافــات الكونيــة القــدرة عــى النظــرة 
الشــمولية التــي تربــط بــن هــذه االختافــات وبــن متناقضــات اإلنســانية املتمثلــة يف األشــكال واملفاهيــم والقيــم املختلفــة التــي ميثــل 
ــا لوجودهــا واســتمرارها ؛ فالطــن أســايس إلنبــات زهــرة؛  والكراهيــة رضوريــة لتلمــس جــال الحب...مــن هــذا املفهــوم  تضادهــا أساًس

يقتحــم الفنــان ســطحه مبــا يحملــه مــن خــربة ومهــارة وتقنيــة ؛ أمــاً أن تصــل رســالته كــا أرادهــا يف زمــن ال تشــغله الرســاالت!!

                                               يـاسر عبد النـعيم
العدد 118 - الثاثاء 1999/10/18
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“صباح الخير” 

طـائر الـحـب.. وعـش الـطـيـبة

يف قلبهــا كنــز مــن الذكريــات.. وهــل اإلنســان منــا ســوى ذكريــات.. تخــرج عــزة أبــو الســعود مــن صنــدوق خباياهــا فصوًصــا ترصهــا لرتصــع 
بهــا صــدر اللوحــات.. متعــددة الصــور واألشــكال.. فهــي كــا العصافــر تطــر بــن ســيقان األشــجار يف غابــة الحيــاة.. تغــوص يف املــاء لتتأمــل 
أصــداف العمــر ودرره.. تســخر مــن الرجــال الكذابــن الخاويــن كــا خيــال املآتــه.. ترســم عــرس األبــدان متحــرسة عــى انفصــال األرواح.. 
عــزة أبــو الســعود فنانــة تتشــبث بــرباءة القــدم لــي تعــرب عبــث الواقــع.. تلتحــق بطهــر الطفولــة؛ لتحمــي وجــه شــعورها الطيــب.. تجــوب 
ــا للــاء والشــطآن وللنــاس.. يف أتيليــه اإلســكندرية تقــدم بعًضــا مــن  محيطــات الــورق تبحــث عــن مرفــأ لروحهــا.. حاملــة يف قواربهــا حبً

أخاقهــا الجاليــة.. نحتــاج أن نراهــا كثــرة. 

كل طائــر لــه جناحــان.. أمــا الفنــان /حســام أمــن فجناحــا إبداعــه طائــران يرفرفــان بــك يف معرضــه بــدار األوبــرا يف اتجاهــن.. متوازيــن، 
كل منهــا ثقــل اآلخــر فتختــار كفتــي امليــزان.. أحدهــا يهمــس.. واآلخــر ينطــق.. وال تعــرف أيهــا الهامــس.. يغــوص يف رؤاه الحلميــة.. 
ــا.. أعالــه كلهــا  بعــض.. ثــم يؤكــد يف نحتــه خياالتــه الواقعيــة.. ينمنــم كــا الســجاد اليــدوي، وينطلــق بخامــات الزجــاج ليوظفهــا نحتً
متتلــئ بشــجن روحــه.. وبســات نفســه.. وألنــه درس وتطــور فقــد أوقعنــا يف حــرة االختيــار.. وأثــارت األعــال ســؤاالً كبــرًا: كيــف تلتقــي 

دائرنــا إبداعــه.. واللتــان متتلئــان بتاريخنــا العريــق، والــذي أحبــه وصنــع مــن اعتــزازه بــه شــكاً انتائيًــا جميــاً.

إبـراهيم عـبد المـاك
العدد 2284 - الثاثاء 1999/10/12
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جريدة اليوم

اإلبداع اللوني والخطي..في معرضين باإلسكندرية

شــهدت مدينــة اإلســكندرية مــع بدايــات املوســم الثقــايف معرضــن هامــن وذلــك بقاعــة األتيليــه باإلســكندرية للفنانــة /عــزة أبــو الســعود 
والفنــان/ مصطفــى عبــد الوهــاب وكاهــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون - جامعــة اإلســكندرية ...عــزة أبــو الســعود قدمــت 

معرًضــا يف فــن الحفــر اللــون والرســم ، أمــا مصطفــى عبــد الوهــاب فقــدم معرًضــا يف فــن التصويــر.

عـزة أبـو السـعود وخـطـوطـهـا التـعبـرييـة:

يف الواقــع أننــي واحــد مــن املتابعــن جيــًدا لنشــاط الفنانــة/ عــزة أبــو الســعود عضــو هيئــة التدريــس بقســم التصميــات املطبوعــة بكليــة 

الفنــون الجميلــة، فإنهــا تعــد واحــدة مــن الفنانــات الــايت أخــذن عــى عاتقهــن روح البحــث الجــاد وهــي تعــد مــن الجيــل املبكــر؛ الــذي 

نهــل ممــن ســبقوه وقوفـًـا عــى أعتــاب فــن الحفــر ذلــك )الفــن املظلــوم( مقارنــة باإلبداعــات األخــرى ومنهــاً مــن الفنانــن الســابقن لهــذا 

الجيــل الحــايل وهــم الفنانــة الكبــرة مريــم عبــد العليــم، والفنــان ماهــر رائــق ، والفنــان الحســن فــوزي وغرهــم ... ولهــذا فقــد عهدنــا يف 

عــزة أبــو الســعود روح الجديــة والنشــاط الدامئــن مقدمــة معرًضــا تلــو آخــر ومقدمــة معرًضــا تلــو آخــر ومقدمــة حلــوالً وأبحاثـًـا تتســم 

وشــخصيتها املتفــردة الباحثــة دوًمــا عــن مكنــون الجــال مــن حولنــا تقدمــة ببســاطة وتلقائيــة ومتعــددة.

تقــول الفنانــة عــزة مــن خــال جملــة اقتبســتها مــن كتــاب )هربــرت ريــد( معنــى الفــن تــرح فيــه للمشــاهد مدخــاً لتكشــف عاملهــا 

الفنــي: “يعتــرب الخــط املرســوم أو املحفــور”، مــن أصــدق عنــارص التشــكيل تعبــرًا عــن الــذات، وهــو األســاس الــذي يحــدد جــال العمــل 

الفنــي، الفــن مبعنــاه الدقيــق يبــدأ بعمليــة التحديــد، يبــدأ بالطريــق القائــم بــن الغمــوض والتخطيــط الخارجــي، فقــد بــدأ الفــن بالرغبــة 
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ــون  ــارص أساســية يف الفن ــر العن ــن أك ــد ظــل رســم الخطــوط واحــًدا م ــل، وق ــد الطف ــة عن ــزال هــذه البداي ــا -وال ي يف رســم خطــوط م

املرئيــة، حتــى يف فــن النحــت، وهــو الفــن الــذي ال يعتــرب مجــرد كتلــة، وإمنــا كتلــة ذات خطــوط خارجيــة ، انتهــى تعريــف هربــرت ريــد.. 

وتســتطرد الفنانــة شــارحة يف معرضهــا: مــن هــذا املنطلــق فــإن الخطــوط بتنويعاتهــا املتعــددة املنبثقــة مــن الخــط املســتقيم املنحنــي، مــا 

هــي إال قيمــة تعبريــة فنيــة تعــرب عــن ذات مبدعهــا، فتحيــل كل مــا يحيــط بهــا مــن أشــكال ومعــان إىل عــامل مجــرد خــاص ينشــد التوافــق 

واالنســجام، فالشــجرة والزهــرة واللعبــة، والرجــل واملــرأة والحــب والكربيــاء، مــا هــي إال خطــوط ومســاحات وألــوان ومامــس ينظمهــا 

الفنــان يف حيــز مــا، وفًقــا ألحامــه ولرؤيتــه الذاتيــة، يف محاولــة مســتمرة للوصــول إىل “وتيبيــا” مرئيــة ال وجــود لهــا، وال ميــل مــن البحــث 

عنهــا ، عرضــت لنــا الفنانــة عــزة أبــو الســعود قرابــة الـــ26 عمــاً فنيًــا مــا بــن رســم وطباعــة بــارزة ملونــة تراوحــت أســعار بعــض لوحاتهــا 

1000 جنيــه و300 جنيــه، وهــي مقارنــة بالفنانــن الذيــن يثمنــون بعــض أعالهــم تعتــرب متواضعــة ؛ ويبــدو أنهــا تريــد لهــذا الفــن “فــن 

الجرافيــك” االنتشــار واقتنــاء الكثــر منــه لــدى األفــراد معرفــة بهــا، مــن أجــل اللوحــات التــي شــاهدتها لوحــة قطــار.. وهــو عبــارة عــن 

قاطــرة ممــن ال نشــاهدها يف وقتنــا الحــايل ينبعــث منهــا الدخــان الكثيــف حامــاً “البالونــات” فرًحــا بالرحلــة وكأنهــا هنــا تحــاول اســرتجاء 

زمــن الطفولــة الســعيدة التــي عايشــتها منــذ الصغــر وهــي منفــذة بالحــرب الصينــي األســود وبعــض األلــوان، ومــن اللوحــات الرائعــة أيًضــا 

ــواج  ــا األم ــة وتحمله ــة البســيطة واملؤلف ــة املراكــب ذات االتجاهــات التعبري ــة برؤي ــا الفنان ــا ســبحت فيه لوحــة مراكــب وأعــام ...أيًض

الهادئــة يف ســام.. تقطــع اللوحــة خطوطـًـا رأســية اســتطاعت مبقــدرة التوليــف بــن مســاحات األشــكال ومســطح اللوحــة .... تحيــة للفنانــة 

عــزة أبــو الســعود فقــي معرضهــا هــذا الــذي أمتعتنــا برؤيتــه الخاصــة وهــذا الجهــد املشــكور.

السنة 34 العدد  8997- الدمام - اململكة العربية السعودية - 1 / 2 / 1998

د.مصطفى عبيد         
              القاهرة-مكتب اليوم 
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اإلتحاد

الفنان المسلم مؤسس المنهج الواقعى

عزة أبو السعود: الخط العربي أقوى أشكال التجريد

منــذ عــام 1975 وعقــب تخرجهــا يف كليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية بعــام واحــد، بــدأت الفنانــة التشــكيلية عــزة أبــو الســعود ترتبــط 

بالــرتاث الفنــي اإلســامي كمصــدر وإلهــام يف أعالهــا الفنيــة ؛ ودعــم بحثهــا العلمــي لنيــل درجــة املاجســتر عــام 1982 توجههــا نحــو الحضارة 

اإلســامية، حيــث كان يبحــث يف “الجــذور الرقيــة للطباعــة األوروبيــة” لتؤكــد رشقيــة األصــل، والــدور الــذي لعبــه العــرب يف نقــل جــذور 

ومفــردات الطباعــة مــن ورق وأحبــار وقوالــب طباعيــة وطــرق الحفــر عليهــا، حيــث انتــرت طباعــة القوالــب الخشــبية البــارزة يف مــرص منــذ 

العــرص الفاطمــي، وظهــرت الكتــب املطبوعــة األوىل يف هــذا املجــال يف أوروبــا فيــا توقــف إنتاجهــا يف مــرص التــي عرفــت طباعــة الكتــب 

بالقوالــب الخشــبية يف وقــت متقــارب جــًدا مــع طباعــة أول كتــاب صينــي عــام 1968،  وقالــت إن الفــن اإلســامي فــن جامــع، قائــم عــى 

تحقيــق فكــرة الفنــان الخاصــة بالتعامــل مــع العاقــات املجــردة وأن ســاته ال تخطئهــا العــن مــن حيــث متييــز الزمــن واملــكان؛ ملــا بــه مــن 

وضــوح وصــدق كفــن حضــارة وليــس مرحلــة انتقاليــة أو أســلوب محــدد ؛ وأكــدت أن الحضــارة اإلســامية بفنونهــا املختلفــة هي حضــارة دوام 

وســتظل العــارة اإلســامية التــي تزيــن بالعنــارص الزخرفيــة اإلســامية عــارة الصفــوة، التــي تعتمــد عــى تحليــل مــا تــراه العــن وليــس عــى 

تقليــد مــا تــراه، وهــو املنهــج الواقعــي يف الفنــون األوروبيــة الــذي انتهــى إىل الفلســفة املاديــة وســبق إليــه الفنــان املســلم، حيــث تعامــل مــع 

عنــارص الطبيعــة املختلفــة بعــد دراســته إلبعادهــا وحدودهــا، ثــم أضــاف إليهــا مــن نفســه بالتحليــل والتحويــر دون أن يفقدهــا طبيعتها، ما 

يجعــل املشــاهد لعنــارص التوريــق اإلســامي النباتيــة يــرى عــرات األوراق النباتيــة وكأنهــا ورقــة واحــدة، وهــو مــا يبعــث عــى التأمــل الــذي 

يــؤدي إىل اكتشــاف التنــوع واالبتــكار الناتــج مــن عمليــة االســتمرار والتكــرار للعنــرص الواحــد بشــكل غــر متاثــل مهــا كــر عــدده.
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 الــخــط الــعــريب:

وقالــت الفنانــة التشــكيلية عــزة أبــو الســعود إن الخــط العــريب هــو أنقــى أشــكال الفــن التجريــدي، مــن حيــث إنــه يجمــع كافــة أســس 

ــا، وذلــك بتحقيقــه ملفــردات الحركــة والســكون واإليقــاع والتاثــل  التصميــم املعــارص يف أشــكاله املختلفــة، ســواء أكان هندســيًا أو عضويً

والتضــاد والتجانــس والتنــوع واالتــزان والكتلــة والفــراغ، وشــأنه كأي مثــر جــايل يف القــدرة االبتكاريــة لــدى الفنــان الــذي يتناولــه وطريقــة 

توظيفــه فنيًــا، وأضافــت أن الخــط املرســوم أو املحفــور مــن أصــدق عنــارص التشــكيل تعبــرًا عــن الــذات، وهــو األســاس الــذي يحــدد جــال 

العمــل الفنــي، وأن رســم الخطــوط ســوف يظــل واحــًدا مــن أكــر العنــارص أساســية يف الفنــون املرئيــة حتــى يف فــن النحــت، وهــو الفــن 

الــذي ال يعتــرب مجــرد كتلــة وإمنــا كتلــة ذات خطــوط خارجيــة والخطــوط بتنويعاتهــا املتعــددة املنبثقــة عــن الخــط املســتقيم والخــط 

املنحنــي قيــم تعبريــة فنيــة تعــرب عــن ذات مبدعهــا، فتحيــل كل مــا يحيــط بهــا مــن أشــكال ومعــان إىل عــامل مجــرد خــاص ينشــد التوافــق 

واالنســجام، فالشــجرة والزهــرة والرجــل واملــرأة والديــن والحــب والكربيــاء خطــوط ومســاحات وألــوان ومامــس ينظمهــا الفنــان يف حيــز 

مــا وفًقــا ألحامــه ولرؤيتــه الذاتيــة.

وأكــدت الدكتــورة عــزة أبــو الســعود أن فــرتة الســبعينيات مــن القــرن املــايض هــي البدايــة الحقيقيــة للتعامــل مــع الحــرف العــريب إلنتــاج 

فــن مــرصي يتســم بصفــة القوميــة، مشــرة إىل الــدور الرائــد للفنــان الراحــل/ أحمــد ماهــر رائــف الــذي كان رئيًســا لقســم التصميــات 

املطبوعــة بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية، موقعهــا الحــايل، حيــث عــاش يف أملانيــا ســنوات طويلــة، إال أنــه عــاد مرصيـًـا رشقيـًـا مســلًا، 

وأحــدث تغيــرًا يف مجــال الفــن التشــكييل بعــد أن طــرح عــدة إشــكاليات منهــا خطــأ االقتبــاس أو تقليــد أمنــاط فنيــة تنتمــي إىل مجتمعــات 

أخــرى دون إدراك أن هنــاك ارتباطـًـا جوهريـًـا بــن تلــك األشــكال وظواهــر املجتمــع املحيطــة بــه زمانـًـا ومكانـًـا، كــا أن االســتعار األورويب 

هــو باألســاس اســتعار فكــري يهــدف إىل طمــس الشــخصية العربيــة، وكان مــن نتائجــه ظهــور أول معهــد لتعليــم الفنــون يف مــرص عــى 

منــط مــا هــو كائــن يف أوروبــا.

ــادى بوقفــة كانــت  ــر، ون ــم، إىل جانــب اإلحســاس والتعب ــل والتنظي ــان/ ماهــر رائــف دعــى إىل إعــال العقــل بالتحلي وأضافــت أن الفن
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هــي األوىل مــن نوعهــا آنــذاك، حــن آثــار قضيــة مــدى جــدوى رســم الجســد العــاري، الــذي كان مــادة أساســية يف كل كليــات الفنــون يف 

مــرص، موضًحــا أن النســب الجاليــة إمنــا توجــد يف كل الكائنــات الحيــة التــي خلقهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل، وأن رســم األشــخاص إمنــا يرتبــط 

بالعقيــدة لــدى الغــرب، يف حــن أن قمــة التبجيــل يف الــرق تكمــن يف التجريــد، وهــو مــا كان مثرهــا األول إلنتــاج فــن قومــي يعتمــد عــى 

رفــض األســاليب التعليميــة املســتوردة مــن الغــرب كمحاولــة الســتلهام قيــم ورؤى جديــدة، باالتجــاه نحــو الرتكيــز عــى تحليــل الحــروف 

العربيــة وتوظيفهــا يف تشــكيات جاليــة جديــدة ، وأوضحــت أن الفــن هــو اســتقطاب لشــتى فــروع العلــم، ســواء أكان طبيعيًــا أو رياضيًــا، 

فقــد شــهدت العصــور اإلســامية األوىل وجــوب أن يجمــع الكاتــب بــن فــن الكتابــة والخــط يك يصبــح كاتبًــا، وهــا مجــاالً الفنــان املســلم 

للتعبــر والتأليــف عــى الســواء وهــو مــا ســار عــى دربــه كمثــل أعــى أغلــب فنــاين عــرص النهضــة األوروبيــة فيــا بعــد .

لــحـظـة اإلبـــداع:

تؤكــد د. عــزة أبــو الســعود أن الفنــان العــريب لــي يصــل إىل العامليــة عليــه أن يثــق بامتاكــه إرثـًـا حضاريـًـا مختلًفــا وعليــه أن يــدرس ويفهــم 

الفــن اإلســامي بــكل أبعــاده، ويــدرك أنــه فــن مــرن، وقابــل للتطــور بتطويعــه مــن خــال أحــدث الوســائط التقنيــة املعــارصة، مشــرة إىل 

احتيــاج الفنــان العــريب إىل إعــادة قــراءة ورؤيــة تراثنــا اإلســامي، ودراســة رؤيــة الفنــان املســلم العنــارص الطبيعــة املختلفــة للوصــول إىل 

طريقتــه الصادقــة يف األداء وإميانــه مبــا يقــوم بــه مــن خــال عقيــدة ثابتــة، فهــو ال يكتــب لفــظ الجالــة إال إذا متكــن اإلميــان مــن قلبــه 

ــا، وتلــك هــي الحالــة التــي تطلــق عليهــا اآلن “لحظــة اإلبــداع”، كــا أنهــا وحــدة الفنــان مــع ذاتــه  وأحســت بــه مشــاعره، وكان متوضئً

التــي ينشــدها جميــع الفنانــن يف عملهــم الفنــي، وهــو مــا يحتــاج مــن الفنانــن املعارصيــن وقفــة متأنيــة باعتبارهــم أصحــاب مفــردات 

شــكلية تتفــق مــع ذاتهــم وعقيدتهــم.

                                                                                                                                                 مجدي عثمان   

القاهرة-8 سبتمرب 2010
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صباح الخير

الـخـط قـيمة تـعـبيرية

د. عــزة أبــو الســعود “مــدرس بقســم التصميــات املطبوعــة 
- كليــة الفنــون الجميلة باإلســكندرية” تقيم املعــرض الثالث 
لهــا بأتيليــه اإلســكندرية حيــث يفتتحــه أ.د/ عطيــة حســن 
عميــد الكليــة يــوم 23 أكتوبــر الحــايل املعــرض يقــام تحــت 
عنــوان الخــط.. قيمــة تعبريــة.. وتقــدم فيــه د. عــزة ســتة 
وعريــن عمــاً فنيـًـا منفــًذا بالحــرب الشــيني واأللــوان املائية؛ 
إىل جانــب األعــال املطبوعــة طباعــة بــارزة مــن الخشــب 
واللينــوه وتقــول د. عــزة أن الخــط هــو وســيلة التعبــر عــن 
رؤيتهــا الخاصــة لــكل مــا يحيــط بهــا ويثــر انتباههــا مــن 
أشــكال ومعــان، فالشــجرة والزهــرة واللعبــة والرجــل واملرأة، 
والديــن والحــب والكربيــاء.. مــا هــي إال أشــكال وتنويعــات 
خطيــة، تتحقــق بهــا املســاحات واألبعــاد والظــال املختلفــة، 
بهــدف محــدد وهــو الوصــول إىل “يوتوبيــا” مرئيــة مثاليــة ال 

وجــود لهــا، وال منــل مــن البحــث عنهــا.

           نـاهد الشافعي   
العدد 2181 الخميس 23 أكتوبر 1997

مقاالت باللغة األجنبية
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