




   أ.د . خــــالــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

تعتمــد الفنانــة ســارة ربيــع يف أعالهــا عــى توظيــف مخزونهــا البــري مــن الزخــارف والتصميــات اإلســامية 

والشــعبية التــي تزخــر بهــا األحيــاء التاريخيــة بالقاهــرة، متأثــرة يف ذلــك بنشــأتها بحــي مــر القدميــة الزاخــر بهــذا 

املــوروث املتفــرد مــن الفــن .. فعشــقت هــذه الصيــغ الجاليــة املهتمــة بــأدق التفاصيــل ونســجتها بطــرق وحلــول 

ــا  سلســة يف لوحاتهــا التــي تنتمــي إىل التصميــات الزخرفيــة املســتلهمة مــن الفنــون القدميــة مــع تداخــل أحيانً

لعنــارص ميكــن االســتدالل بهــا للتعــرف عــى مامــح عاملهــا الخــاص ومكنــون مشــاعرها وأفكارهــا.





عيون... ورموز أخرى

الرمــز أحــد نشــاطات الفكــر اإلنســاين التــي تــم اســتخدمها منــذ القــدم للتعبــر عــن األفــكار واملشــاعر واألحاســيس، وســعى 

ــد مــن املعــاين الجاليــة يف مفاهيمهــا  ــة بالعدي ــان لتمثيلهــا عــر العصــور املختلفــة عــى نتاجــات أعالهــم الفنيــة محمل الفن

ــة.  ــة والتعبري ــا الفني الفلســفية وقيمته

ــاالت يف  ــك واالنتق ــتخدام التكني ــو اس ــا ه ــد هن ــون” .. والجدي ــا  “العي ــكيليًا وفنيً ــا تش ــتعانة به ــم االس ــي ت ــوز الت ــن الرم وم

ــد  ــاع فمــروك للمتلقــي ليزي ــا االنطب ــزال باملفــردات والرمــوز األخــرى املســتخدمة .. أم ــه إىل االخت ــه العمــل، باإلضاف موضوعي

عليهــا مــن أحاسيســه ومفاهيمــه الســابقة، فرمبــا ال تحتــاج الفكــرة يف العمــل شــيئًا معقــًدا بــل إىل رمــز بســيط يعطــي داللــة 

بــل إشــارة مختزلــة للفكــرة .. ويف هــذه األعــال انصــب االهتــام عــى تيمــة رئيســة وهــي العيــون، باإلضافــة إىل بعــض الرمــوز 

األخــرى املســتوحاة مــن الفنــون القدميــة ... مــع الطابــع الخــاص بالخامــة الــذي يعــد أحــد التأثــرات التــي ســاعدتني اتخــاذ 

ــدا ملفــردايت املســتخدمة وباألخــص العيــون.  أســلوبًا وفكــرًا جديً

د . سارة ربيع قناوي

املدرس بقسم التصميات الزخرفية 

كليــة الربيــة الفنيــة ، جامعة املنيا 





عيون ...  ورموز أخرى

ــول  ــة والحل ــدالالت يف مفــردة تشــكيلية مســتحدثة قامئــة عــى عــدد مــن األســس البنائي ــج مــن الرمــوز واملعــاين وال هــو مزي

ــة  ــة وتعبري ــاد رمزي ــن أبع ــه م ــا تحمل ــة مل ــون الراثي ــن الفن ــز»، مســتوحاة م ــة «العــني والرم ــا الفني ــة لبطــيل أعاله اإلبداعي

تتجــاوز بهــا التفكــر التقليــدي، لتكشــف عــن رؤيــة فنيــة معــارصة تســتثر يف نفــس املشــاهد انطباعــات حســية ودالالت تعبريــة 

يف الجمــع بــني ثنائيــات جاليــة «العيــون والرمــوز»، «املآلــوف وغــر املآلــوف»، «الــراث واملعــارصة «، «الواقــع والخيــال»، «املــريئ 

ــرات  ــوان، باإلضافــة إىل التأث ــارص واألل ــك مــن خــال تنظيــات شــكلية للخطــوط واألشــكال واملســاحات والعن والامــريئ» وذل

التقنيــة لــألدوات والخامــات مؤكــدة عــى اإليقاعــات والتكــرارات والتوافقــات والتنويعــات لتصمياتهــا التشــكيلية.

ولتصميــات أعالهــا الفنيــة مراحــل يف التنفيــذ مــع اســتخدام الكلــور كوســيط ملــا يتمتــع بــه مــن خــواص تركيبيــة متكنــت مــن 

تطويعــه بتكنيــك فنــي مــع حــوار لــوين مــن األحبــار املختلفــة، لتصنــع لنفســها رمــوزًا جاليــة خاصــة تعكــس رؤيتهــا وثقافتهــا 

وأســلوبها املنفــرد واملتميــز.

ــه  ــن أجــل أن يشــارك تجربت ــة م ــه الفني ــق رؤيت ــات تحق ــخ بأســاليب وتقني ــر التاري ــان اســتعان عــى م ــد أن الفن ــن املؤك وم

للمشــاهد املتــذوق ليســتمتعا بهــا معــا، ويف هــذه الرؤيــة تنحــر غايــة الفــن األصيــل التــي بدورهــا ســاهمت يف توثيــق الصلــة 

بــني الفنــان والجمهــور، والحقيقــة ســيظل الفــن دوًمــا يجســد كل مايحيــط بنــا ويفتــح األبــواب باســتمرار عــى خــرات جديــدة. 

د. سوزان عبد الواحد محمد

     نـاقـدة فـنـيـة
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مواليــد القاهــرة ١٩٨٥، دكتــوراه الفلســفة قســم التصميــات الزخرفيــة بكليــة الربيــة الفنيــة -جامعــة حلــوان 
٢٠١٨، مــدرس بقســم التصميــات الزخرفيــة كليــة الربيــة الفنيــة -جامعــة املنيــا ٢٠١٥، ٢٠١٩، مصمــة جرافيــك 
قطــاع الفنــون التشــكيلة وزارة الثقافــة مــن  ٢٠١١ حتــى ســبتمر ٢٠١٥، مســئول الورشــة الفنيــة (تعديــل ســلوك 
الطفــل وتعلــم القــراءة عــن طريــق الربيــة الفنيــة ) بحضانــة الفرقــان مبــر القدميــة (متطــوع)، مســئول الورشــة 
الفنيــة مبدرســة املتحــف املــرى باملتحــف املــرى مــن ٢٠٠٨ حتــى ينايــر ٢٠١٢ ، مســئول الورشــة الفنيــة مبركــز 

النهضــة مبــر القدميــة «متطــوع» .

الدورات التدريبية :

اشــركت يف العديــد مــن الــدورات منهــا : التخطيــط االســراتيجي ٢٠٢٠-جامعــة املنيــا، أخاقيــات وآداب املهنــة 
ــا، إنشــاء مواقــع  ــا ، التعامــل مــع الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة ٢٠٢٠ -جامعــة املني ٢٠٢٠ -جامعــة املني
ــا ٢٠٢٠، مكافحــة  ــة املني ــا، Statistical Analysis Using SPSS جامع ــة املني ــة شــخصية ٢٠٢٠- جامع الكروني
ــال  ــارات االتصــال الفّع ــرة، مه ــة القاه ــة ٢٠١٨-جامع ــر الجــودة التعليمي ــا، معاي ــة املني الفســاد ٢٠٢٠ -جامع
ــال ٢٠١٨  ــم الطــاب ٢٠١٨ -جامعــة القاهــرة، العــرض الفّع ــات وتقوي ٢٠١٨ -جامعــة القاهــرة ، نظــم االمتحان
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جامعــة القاهــرة، أخاقيــات البحــث العاملــي والنــرش الــدويل ٢٠١٨ -جامعــة القاهــرة، اســتخدام التكنولوجيــا يف 
التدريــس ٢٠١٨ -جامعــة القاهــرة، البحــث يف قواعــد البيانــات العامليــة وإدارة املراجــع العلميــة ٢٠١٦ -جامعــة 
املنيــا ، Advanced Power Point ٢٠١٦ -جامعــة املنيــا، Advanced Word Processing ٢٠١٦-جامعــة املنيــا ، 
دورة تدريبيــة برنامــج فــاش مبركــز أمــاك مبنــى األهــرام ٢٠١٥، برنامــج االلســريتور مبركــز أمــاك مبنــى األهــرام 
ــة  ــة ٢٠١٣، دبلوم ــكيلة -وزارة الثقاف ــون التش ــاع الفن ــر (٣٥) قط ــة مم ــراىض- قاع ــف اف ــم متح ٢٠١٤، تصمي

جرافيــك باملركــز الثقــاىف الــروىس بالدقــى ٢٠٠٨.

األبحاث العلمية املنشورة: 

«التصميــم ملكفــويف البــر ونظريــة االتصــال» مجلــة بحــوث يف الربيــة الفنيــة والفنــون بكليــة الربيــة الفنيــة 
املجلــد الثالــث والخمســون – العــدد الثالــث والخمســون ينايــر ٢٠١٨، «دور امللمــس يف تصميــم املتحــف الجــوال 
ــوان ٢٠١٧،  ــة حل ــة -جامع ــة الفني ــة الربي ــابع لكلي ــي الس ــر العلم ــر» املؤمت ــويف الب ــة مكف ــى فئ ــه ع املوج
«األبعــاد الجاليــة والوظيفيــة لفــن gif كمؤثــر بــري للمتلقــي يف ضــوء امليديــا املعــارصة «دراســة تحليلــة مــن 
أعــال الفــن التشــكييل» املؤمتــر الــدويل األول لفنــون الجرافيــك وخدمــة املجتمــع قســم الجرافيــك كليــة الفنــون 

الجميلــة- جامعــة جنــوب الــوادي.

الخرات :

ــي ٢٠٢١-٢٠٢٢،  ــام الجامع ــا للع ــة املني ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــي بكلي ــث العلم ــرش والبح ــة الن ــو يف لجن عض
تصميــم وإخــراج دليــل األنشــطة الطابيــة للعــام الجامعــي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لكليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة املنيــا، 
املخــرج التنفيــذي مللتقــى الفنــون التشــكيلية األول الفــن واملجتمــع ٢٠٢٢ بكليــة الربيــة الفنيــة -جامعــة املنيــا، 
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املشــاركة يف تنظيــم افتتــاح املتحــف الحــريب بالقلعــة ٢٠٢١، تنظيــم وإرشاف معــرض حــوار اللــون بــني الخــداع والتجســيم لطــاب 
الفرقــة الثالثــة ٢٠١٩-٢٠٢٠، تنظيــم وإرشاف معــرض افــرايض لطــاب الفرقــة الثالثــة بعنــوان تجســيم وإيقاعــات لونيــة ٢٠٢٠- 
ــة  ــو يف لجن ــة ٢٠٢٠- ٢٠٢١، عض ــم والحقيق ــني الوه ــوان ب ــة بعن ــة الثالث ــاب الفرق ــرايض لط ــرض اف ــم وإرشاف مع ٢٠٢١، تنظي
ــة للعــام الجامعــي ٢٠٢٠ -٢٠٢١، عضــو يف لجنــة شــئون التعليــم والطــاب بكليــة  ــة الفني ــة الربي خدمــة البيئــة واملجتمــع بكلي
ــا  ــة املني ــة- جامع ــة الفني ــة الربي ــدويل األول بكلي ــر ال ــم املؤمت ــاركة يف تنظي ــي ٢٠١٩-٢٠٢٠، املش ــام الجامع ــة للع ــة الفني الربي
(الفريــق اإلعامــي)٢٠١٦، تنظيــم ورشــة للمكفوفــني برعايــة الشــباب يف كليــة اآلداب -جامعــة حلــوان ٢٠١٧، املشــاركة يف حضــور 
املؤمتــر العلمــي الــدويل الرابــع «الدراســات النوعيــة نحــو إســهام إبداعــي لتنميــة اإلنتــاج «كليــة الربيــة النوعيــة -جامعــة طنطــا 
٢٠١٧، تنظيــم رحلــة طابيــة كليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة املنيــا لزيــارة القاهــرة للتعــرف عــى املعــامل اآلثريــة للعــام الجامعــي 
٢٠١٥-٢٠١٦، مســئول الورشــة الفنيــة مبركــز شــباب النهضــة بــوادى عنــر مــر القدميــة مــن ٢٠٠٦ : ٢٠٠٧، ومــن ٢٠٠٩ :٢٠١٢، 
مســئول الورشــة الفنيــة مبدرســة املتحــف املــرى للطفــل باملتحــف املــرى مــن شــهر يونيــو حتــى أغســطس ٢٠٠٨، مــن ٢٠٠٩ : 
٢٠١٢، ورشــة رســم مبستشــفى ٥٧٣٥٧ لألطفــال ٢٠١١، رســوم قصــة حمــزة ومريــم مبجلــة الفرعــون الصغــر إدارة التنميــة الثقافيــة 
ــد للفنــون  ــة لفريــق ماجيــك وان ــورش الفني ــا ٢٠١٠، عضــو مؤســس ومســئول ال ــار حاليً ــار ســابًقا وزارة اآلث املجلــس األعــى لآلث
التشــكيلية «Magic Wand» مــن ٢٠١٠ حتــى اآلن، تصميــم دعايــة مهرجــان الفرعــون الصغــر بــإداردة التنميــة الثقافيــة املجلــس 
االعــى لآلثــار ســابًقا ، وزارة اآلثــار حاليـًـا الزمالــك ٢٠١٠، عمــل ورش فنيــة مبركــز الدويقــة للطفــل بالدويقــة مــن شــهر يونيــو حتــى 
أغســطس٢٠١٠، عمــل ورشــة فنيــة بنــادى ســموحة اإلســكندرية ٢٠١٠، عضــو مؤســس ومســئول الورشــة الفنيــة لفريــق كرنفــال 
لألطفــال مــن ينايــر حتــى إبريــل ٢٠٠٩، مســئول الورشــة الفنيــة بجمعيــة ســكة الهدايــة باملعــادى مــن يونيــو حتــى ديســمر٢٠٠٨، 

عضــو مؤســس ومســئول الورشــة الفنيــة لفريــق عصفــور النــور لألطفــال مــن  يونيــو حتــى أغســطس ٢٠٠٨.

املـعــارض :

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: املعــرض الواقعــي مللتقــى الفنــون التشــكيلية األول الفــن واملجتمــع بكليــة الربيــة الفنيــة 
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جامعــة املنيــا ٢٠٢٢، صالــون أبيــض وأســود مبركــز الفنــون بالزمالــك ٢٠٢٠، صالــون الدلتــا للشــباب بعنــوان (هويــة) بطنطــا 
ــة  ــدويل األول ملنظم ــرايض ال ــرض االف ــة ٢٠٢٠، املع ــاري بالقلع ــيق الحض ــي للتنس ــاز القوم ــرض ترايث(٥)الجه ٢٠٢٠، مع
ريشــتي بصمتــي ٢٠٢٠ ، املعــرض الــدويل االفــرايض لرابطــة فنــاين العــامل الــدورة الثانيــة بعنــوان (الصمــود ضــد كوفيــد ١٩) 
٢٠٢٠، املعــرض االلكــروين الثــاين لفنانــون باحــدود- فلســطني بعنــوان «ألــوان حاملــة» ٢٠٢٠، املعــرض الفنــي االلكــروين 
ــدويل االفــرايض األول لشــعبة  ــا ٢٠٢٠، املعــرض ال ــة ليبي ــون التشــكيلية «بهجــة» بدول ــدويل  للفن ــدويل األول امللتقــى ال ال
ــاوي٢٠٢٠،  ــاقية الص ــارش بس ــداع الع ــى إب ــرض ملتق ــراق٢٠٢٠، مع ــى بالع ــة املثن ــة ملديري ــة وزراة الربي ــغال اليدوي األش
معــرض ملتقــى التشــكيليني الــدويل الثالــث جالــري لرتشــني ٢٠٢٠، معــرض أبيــض وأســود جالــرى ملســات بوســط البلــد 
ــمراميس  ــدق س ــرض Magic Wand (١) بفن ــك ٢٠١٦، مع ــون بالزمال ــز الفن ــود مبرك ــض وأس ــون أبي ــرض صال ٢٠١٩، مع
 Magic Wand (٢) بحديقــة املتحــف املــرى القاهــرة ٢٠١٠،معــرض Magic Wand انركونتننتــال القاهــرة٢٠١٠، معــرض
(٣ ، ٤) بنــادى القاهــرة الريــاىض بجــوار متحــف محمــود مختــار ٢٠١١، معــرض كرنفــال مبدرســة العليــاء الخاصــة باملعــادى 
بالتعــاون مــع جمعيــة ســكة الهدايــة ٢٠٠٩، معــرض إبداعــات أحفــاد الفراعنــة بحديقــة املتحــف املــرى باملتحــف املــرى 
٢٠٠٨، معــرض الفنــون التشــكيلة مبركــز الفنــون التشــكيلية- جامعــة حلــوان ٢٠٠٧، معــرض التصميــم و مجســات(أحبار 
عــى ورق) بكليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان ٢٠٠٦، معــرض أشــغال خشــب بكليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان 
ــوان  ــة -جامعــة حل ــة الفني ــة الربي ــا حــورس ســابًقا كلي ٢٠٠٦، معــرض طباعــة املنســوجات بقاعــة أحمــد البســيوىن حاليً
ــا  ــك ٢٠٠٥، معــرض نســجيات بقاعــة أحمــد البســيوىن حاليً ــر بســاقية الصــاوى الزمال ــات قاعــة النه ٢٠٠٥، معــرض خزفي

حــورس ســابًقا كليــة الربيــة الفنيــة -جامعــة حلــوان ٢٠٠٤.

الجــوائـز : 

ــك ٢٠١٠،  ــا بالزمال ــار حاليً ــس األعــى لآلثارســابًقا، وزارة اآلث ــزة مــر الســام املجل ــل: جائ ــز عــدة مث ــت عــى جوائ حصل
ــوان ٢٠٠٧. ــة حل ــون التشــكيلية -جامع ــز الفن ــزة التشــجيعية مرك الجائ
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٤٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٣٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٦٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٤٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٤٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٣٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٨٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٦٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٤٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٣٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٤٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٣٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٦٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٦٠ ×
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ورق ناصبيان مستورد - قلم جاف أسود

٦٠ ســم   كلــور- أحبــار أكولني-  ٤٠ ×
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢

د. سوان عبد الواحد محمد 

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

 أ. سمــاح العبــد

  مراجع لغة عربية


