


 1   |   Aswan International Sculpture Symposium

25

w w w.cdf.gov.eg

25



»�سيمبوزيوم النحت الدويل ب�أ�سوان و�سيمفونية العزف علي اجلرانيت«

 علي مدار 25 ع�مَ� �س�رك اأكرث من 300 فن�نَ� ونح�تَ� من جميع انح�ء الع�مل يف عزف �سيمفونية فريدة علي جرانيت 

مدينة اأ�سوان وعلي �سف�ف نيله� وبني اآث�ره� اخل�لدة.

خم�سة وع�سرون ع�مَ� .. �س�ر خالله� �سيمبوزيوم النحت الدويل ب�أ�سوان بخطي را�سخة وبروح قت�لية متتزج بفن 

�س�حر ليحفر ا�سمه ك�أحد اأهم ملتقي�ت النحت يف الع�مل م�ستعيدَا املك�نة الرائدة لفن النحت امل�سري يف ال�س�حة الع�ملية 

ولينتج متحفَ� مفتوحَ� متفردَا ي�سم اأعم�ل ابدعه� الفن�نون امل�س�ركون علي مدي دوراته ال�س�بقة يف اأحد اأجمل بق�ع 

الع�مل.

التنمية  �سندوق  ولقط�ع  النحت  لفن  الدويل  اأ�سوان  �سيمبوزيوم  علي  الق�ئمني  لكل  وتقديري  �سكري  خ�ل�ص 

الثق�فية علي اجلهد املبذول الق�مة فع�لي�ت تلك الدورة، كم� اأوجه ال�سكر لل�سيد اللواء اأ�سرف عطية حم�فظ اأ�سوان 

الذي يقدم كل الرع�ية لل�سيمبوزيوم، وكذا لقومي�سري ع�م ال�سيمبوزمي الفن�ن اأ. د. ه�ين في�سل وللفن�نني امل�س�ركني 

يف هذه الدورة وخ�ل�ص التقدير والعرف�ن للفن�ن الكبري اآدم حنني رئي�ص �سرف وموؤ�س�ص ال�سيمبوزيوم.

اأ.د. اإيـن��ص عبد الدايـم

وزيـرة الثــق�فة

The Aswan International Sculpture Symposium and the 
symphony of granite.

In the course of 25 years, over 300 artists and sculptors from all over the 
world have played a unique symphony on the stones of Aswan, at the 
banks of the Nile and amidst her eternal monuments.

Twenty five years - the symposium has walked with solid steps and a 
fighter’s spirit mixed with enchanting art, to carve its name as one of the 
most important sculptural meeting points in the world. It reclaims the 
leading spot for the art of Egyptian sculpture on the international scene, 
and produced a unique Open Air Museum that hosts works from the 
participating artists over the years in one of the world’s most beautiful 
locations.

My full appreciation and thanks to everyone working on the Aswan 
International Sculpture Symposium, and to the Culture Development 
Fund for their efforts behind this edition. I extend my appreciation to 
Ashraf Attia, Governor of Aswan, who provided all the support to the 
symposium. Likewise, I thank the General Commisaire Hany Faisal, and 
all the participating artists of this year, as well as a special appreciation 
to the great artist Adam Henein, honorary president and founder of the 
symposium.

Ines Abdeldayem
Minister of Culture 25
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الإدارة  االإفريقية  والثق�فة  واالقت�س�د  االإفريقي«  ال�سب�ب  »ع��سمة  من  وتقدير  اإجالل  بتحية  اأتوجه  اأن  ي�سعدين 

مهرج�ن �سمبوزيوم اأ�سوان الدويل مبن��سبة احتف�ل هذا الع�م ب�لدورة ال25 والتي متثل اليوبيل الف�سي للمهرج�ن، 

والذي م�زال يج�سد معزوفة فن النحت على �سخور جرانيت اأ�سوان ال�س�خمة، وو�سط طبيعته� ال�س�حرة وجم�ل نيله� 

وخلود اآث�ره� واأ�س�لة تراثه�، واأقدم حتية اإعتزاز وتقدير للفن�نة الدكتورة اإين��ص عبد الدامي وزيرة الثق�فة على 

جهوده� البن�ءة واملتوا�سلة لدعم املنظومة الثق�فية الأ�سوان من خالل اإق�مة الفع�لي�ت وتنظيم العديد من املهرج�ن�ت 

الراقي«  الفني  احلدث  لهذا  املح�فظة  وم�س�ندة  دعم  على  واأوؤكد  الدويل،  املهرج�ن  هذا  ومنه�  الثق�فية  واالأحداث 

�سمبوزيوم اأ�سوان الدويل للنحت« والذي يجمع فن�ين النحت على مدار 25 ع�مً� لينتجوا اأعم�اًل تربز ثق�ف�ت وفنون 

من خمتلف اأنح�ء الع�مل، ولتجتمع اأعم�لهم الفنية يف ب�نورام� مبهرة ب�أكرب منحف مفتوح لل�سمبوزيوم على �سف�ف نهر 

النيل اخل�لد والذي تتع�نق فيه عبقرية املك�ن مع عبقرية االإن�س�ن لي�سبح مزارًا �سي�حيً� جديدًا ي�س�ف خلريطة اأ�سوان 

ال�سي�حية.

مع متني�تي بنج�ح فع�لي�ت مهرج�ن �سمبوزيوم النحت الدويل اخل�م�ص والع�سرون. حفظ اهلل م�سراأبية بف�سل اأبن�ئه� 

االأوفي�ء.

لواء/ اأ�سرف عطية

حمـ�فظ اأ�ســوان 

I am pleased to send from the Capital of African Youth and African 
Economy and Culture my greetings and deep appreciation to the 
administration of the Aswan International Sculpture Symposium, on the 
occasion of celebrating 25 years - its silver jubilee. The event embodies a 
symphony of the art of sculpture on Aswan’s magnificent granite stone, 
amidst it’s enchanting nature, beautiful Nile, eternal monuments and 
ancient culture.

A note of appreciation to the Minister of Culture Ines Abdeldayem on 
her continuous efforts to support the cultural infrastructure in Aswan 
through events and festivals including this international one. I emphasize 
the governorate’s support for this fine event which has brought together 
sculptors over the course of 25 years to create works reflecting art and 
culture from all corners of the world. Their reproductions are collected 
in a magnificent panorama in the largest Open Air Museum, on the banks 
of the Nile where the splendor of the location meets with the genius of 
human creativity, making it a worthy addition on Aswan’s touristic map.

My regards to the success of the 25th Aswan International Sculpture 
Symposium. May God protect Egypt with her faithful people.

Ashraf Attia
Governor of Aswan
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نحتفل يف هذه الدورة من عمر �سيمبوزيوم اأ�سوان الدويل لفن النحت بعيده اخل�م�ص والع�سرون .... العيد الف�سي 

... خم�سة وع�سرون ع�م� م�سيئة علي طريق االإبداع 

نظمت وزارة الثق�فة �سيمبوزيوم ا�سوان الدويل لفن النحت وتولت اإدارته قط�ع �سندوق التنمية الثق�فية .. 

لي�سبح علي مدار �سنواته واحدا من اأهم ملتقي�ت النحت يف الع�مل .. ويت�سح هذا من عدد الفن�نني امل�س�ركني من 

جميع اأنح�ء الع�مل 

لي�ص هذا فح�سب .. فعلى مدار ال�سنوات اخلم�ص والع�سرون .. اأ�سبح ال�سيمبوزيوم متحف� مفتوح لعر�ص اأعم�له 

.. متحف� متفردا .. هو االأول من نوعه يف الع�مل .. كم� و�سعت اأعم�ل ال�سيمبوزيوم يف عدة اأم�كن منه� مدينة االإنت�ج 

االإعالمي ومي�دين عدد من املدن ب�ملح�فظ�ت 

لل�سيمبوزيوم  امل�ستمر  دعمه�  علي  الثق�فة  وزيرة  الدامي  عبد  اإين��ص  الدكتورة  لالأ�ست�ذة  وتقديري  �سكري  خ�ل�ص 

اأ�سوان علي رع�يته لهذا احلدث الثق�يف اله�م واأتقدم  اأ�سرف عطية حم�فظ  .. وكذلك �سكري العميق لل�سيد اللواء 

ب�ل�سكر لقوم�سري ال�سمبوزيوم الدكتور ه�ين في�سل وجميع اأع�س�ء اللجنه العلي� .. وال ان�سي زمالئي من قط�ع �سندوق 

التنمية الثق�فية وكل من �س�رك يف �سيمبوزيوم اأ�سوان الدويل لفن النحت وكل التقدير للفن�ن الكبري اآدم حنني موؤ�س�ص 

ال�سيمبوزيوم .

اأ. د./ فتحي عبد الوه�ب       

      رئي�ص قط�ع �سندوق التنمية الثق�فية 

This year we celebrate the 25th year of the Aswan International Sculpture 
Symposium’s, the silver jubilee, 25 years lighting the road of creativity.

The ministry of culture had launched the symposium and the Cultural 
Development Fund organized it, becoming one of the most important 
sculptural platforms in the world over the years. This is apparent in the 
number of participating artists from around the world. Not only that, 
but over the course of the 25 years the symposium established an open 
museum to display it’s works. It’s a unique museum, the first of its kind 
in the world. The symposium’s artworks were also placed in several public 
spaces including the Media City and the squares of several cities around 
Egypt.

My sincere thanks and appreciation to the Minister of Culture Ines 
Abdeldayem for her continuous support for the symposium. My deep 
appreciation to Aswan’s Governor Ashraf Attia for his sponsorship of his 
important cultural event, and my thanks to the symposium’s General 
Commissaire Hany Faisal and all members of the Higher Committee, 
and not to forget my colleagues in the Cultural Development Fund and 
everyone who participated in the symposium, and last but not least all 
my respect to the great artist Adam Henein founder of the symposium.

Fathy Abdelwahab
Head of the Culture Development Fund
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ذكرى  اأ�ستعيد  واأن�  ع�م�،  وع�سرون  خم�سة  النحت،  لفن  الدويل  اأ�سوان  �سمبوزيوم  على  مرت  ع�م�  وع�سرون  خم�سة 

الدورة االأوىل التي اآمنت به� مع �سرك�ء النج�ح، ونحن نحلم ب�أن ي�سبح هذا احلدث الدويل ذا مك�نة يف امل�س�هد الفني 

املحلي والع�ملي. خم�سة وع�سرون ع�م� مرت دون اأن يتوقف هذا احلدث برغم االأزم�ت التي مر به� بلدن� العزيز. خم�سة 

وع�سرون ع�م� مرت على نبتة غر�سن�ه� ف�س�رت ظالال وارفة. 

واأرى من الواجب اأن اأتقدم بخ�ل�ص ال�سكر والتقدير لكل من اآمنوا ب�لفكرة ودعموه� وحر�سوا على جن�حه�، وعلى 

راأ�سهم وزير الثق�فة االأ�سبق ف�روق ح�سني، كم� اأ�سكر جميع امل�سئولني الذين تع�قبوا على دورات ال�سمبوزيوم ودعموه 

مبرور  االحتف�ل  على  حلر�سه�  الثق�فة  وزيرة  الدامي  عبد  اإين��ص  الدكتورة  لل�سيدة  تقديري  وخ�ل�ص  رائع،  ب�سكل 

خم�سة وع�سرين ع�م� على هذا احلدث الذي له مك�نة يف قلبي وروحي.

اآدم حنني

الرئي�ص ال�سريف لل�سيمبوزيوم

Twenty five years have passed on the Aswan International Sculpture 
Symposium.

Twenty five years, and I still remember the first edition that I believed in 
alongside my partners in success, wishing it would become an esteemed 
event on the local and international art scenes.
Twenty five years passed and this team hasn’t stopped despite the 
challenges our country has endured.

Twenty five years passed on a seed we planted, which grew into a lush 
foliage.

I feel obliged to give my sincere thanks and appreciation to all those 
who believed in the idea and supported it and were keen on its success. 
At the top of that list is former Minister of Culture Farouk Hosny. I also 
thank all those who worked on the successive editions of the symposium 
and sustained brilliantly. Sincere appreciation to Ines Abdeldayem, the 
Minister of Culture, for celebrating 25 years on this event which holds a 
special place in my heart and soul.

Adam Henein
Honorary President
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25 ع�مً� من التدفق واالإبداع واجلهد، ي�أتي �سيمبوزيوم اأ�سوان للنحت على اجلرانيت واملق�م يف قلب الع�مل القدمي 

لي�سع ب�سمته يف الكي�ن الفل�سفى للنحت امل�سري احلديث واملع��سر، وو�سع ا�سرتاتيجية فنية مع��سرة والتي تعد مبث�بة 

نقطة م�سيئة يف احلركة الت�سكيلية امل�سرية من خالل التوا�سل بني الثق�ف�ت عن طريق تالقى الفن�نني من جميع اأنح�ء 

الع�مل يف هذه البقعة الت�ريخية وهى مدينة اأ�سوان مهد احل�س�رات والفنون. 

�سيمبوزيوم اأ�سوان ح�لة من اخل�سو�سية الفنية والت�سكيلية امل�سرية بحيث ال ين�ف�سه حدث اآخر من حيث طبيعة 

ا�ستمرارية ن�درة من  اأبدى  ب�لغ القدم حيث  ب�لغ احلداثة يف مك�ن  �سيمبوزيوم  للخ�مة، فهو  الت�ريخي  املك�ن والبعد 

خالل مت��سكه والعمل املتوا�سل جعلته يزداد قوة ع�مً� بعد ع�م ليوؤكد ال�سمة املميزة للح�س�رة امل�سرية وهى التوا�سل 

واال�ستمرارية. 

ووجود املتحف املفتوح مب� يحتويه من اأعم�ل للفن�نني والذى يحفظ لل�سيمبوزيوم خ�سو�سيته حيث افرز مل�سر جياًل 

الفل�سفى  الكي�ن  لب�سمته� يف  املع��سرة وت�أكيدًا  الفنية  جديدًا من نح�تى اجلرانيت، وهو خري توثيق لال�سرتاتيجية 

امل�سري احلديث واملع��سر. 

اأمتنى دوام التوفيق فى ال�سنوات الق�دمة لتكون �سنوات �سعيدة على ال�سيمبوزيوم وعلى م�سر والع�مل.

اأ. م. ه�ين في�سل

القومي�سري الع�م

25 years of creativity, momentum and hard work - the Aswan Symposium 
for granite sculpting, held in the heart of the ancient world, comes to 
leave its mark on the philosophy of Egyptian sculpture, both modern and 
ancient. It establishes a contemporary artistic strategy, that is considered 
a light within the Egyptian visual art movement, through connecting 
cultures and artists from all over the world in this historical spot: Aswan, 
the cradle of civilization and art.

The Aswan symposium is an exceptional artistic happening, and no 
other event competes with the nature of its location and the historical 
significance of the medium used. It is a very contemporary symposium in 
a deeply historical place. It has exhibited endurance through perseverance 
and continuous work, making it stronger year after year to reinforce the 
main characteristic of Egyptian civilization, which is connection and 
continuity.

The Open Air Museum, with all the artists’ creations it holds, preserves 
the exceptionality of the symposium. It has produced a new generation 
of granite sculptures, and stands testament to the contemporary artistic 
direction.

I hope for continuous success in the future, to be happy years for the 
symposium, for Egypt, and the world.

Hany Faisal
General commissaire. 25
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اللجنة العليا للسيمبوزيوم

أ. د. فتحي عبد الوهاب 
رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية ورئي�س اللجنة العليا لل�سيمبوزيوم

الفنان العالمي النحات / آدم حنين
الرئي�س ال�سريف لل�سيمبوزيوم

أ. م. هاني فيصل
 اأ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة، وقومي�سرياً عامًا لل�سيمبوزيوم 

أ. د. عبد المجيد اسماعيل عبد المجيد
مدر�س م�ساعد بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، وقومي�سرياً م�ساعداً

أ. د. عصام درويش
الأ�ستاذ بكلية الرتبية الفنية

الفنان شريف عبد البديع عبد الحي 

الفنان ناجي فريد

أعضاء بصفتهم
أ. د. خالد سرور

 رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية

نقيب الفنانين التشكيليين

السيد المستشار/ أحمد حسين بركات
امل�ست�سار القانوين

أ. إيمان عبد المنعم عقيل 
مدير عام العالقات العامة والإعالم ب�سندوق التنمية الثقافية

أ. زكي محمود بتانوني
مقرر اللجنة
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the supremte committee
Prof. Fathi Abdel - Wahab
Head of Cultural Development Fund Sector & Head of the supreme committee

International Sculptor\ Adam Henein
Honorary president of the symposium 

Prof. Hany Faisal
Assistant Prof., faculty of specific education- Cairo university & General Commisaire

Prof. Abdel-Megid Ismaiel Abdel-Megid
Assistant Prof., Faculty of Artistic Education – Helwan Universit & General 
Commisaire Assistant

Prof. Essam Darweesh
Prof. of Sculpture, Faculty of Artistic Education – Helwan University 

Artist Sherif Abdel-Badea Abdel-Hay

Artist Nagui Farid

Prof. Khaled Sorour
President of Plastic Art Sector

Head of Plastic Artists Syndicate
Head of plastic Artists Syndicate

Mr. Ahmad Hussein Barakat
Legal Advisor, Cultural Development Fund

Mrs. Iman Abdel-Monaem Akil
General Manager of Public Relations and Press Office

Mr. Zaki Batanouni
Rapporteur
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25Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

Abdel-Rahman Alaa El-Agouz egypt

عبد الرحمن عالء العجوز مرص
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Alaa Sami Yahia Egypt

آالء سامي يحيى مرص

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية
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Cinzia Alessia Suzanna Switzerland

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

سينزيا أليسيا سوزانا سويرسا
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Herman Gschaider Austria

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

هريمان شايدر النمسا
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Nils Walter Hansen germany

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

نيلز والرت هانسن أملانيا 
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Taha Abdel- Karim Nasr Egypt

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

طه عبد الكريم نرص مرص
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Xavier Escala Spain

Last Year,s Works اأعمال الدورة املا�ضية

خافيري سكاال إسبانيا
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الور�ســة
The Workshop
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مروة مجدي عيد

Ahmad Mohamed Nabil

أحمد محمد نبيل

Last Year,s Works - The Workshop اأعمال الدورة املا�ضية - الور�ضة
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Marwa Magdy Eid

مروة مجدي عيد

Last Year,s Works - The Workshop اأعمال الدورة املا�ضية - الور�ضة
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25Last Year,s Works - The Workshop اأعمال الدورة املا�ضية - الور�ضة

Mohamed Reda El-Sayyad

محمد رضا الصياد
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Nourhan Maher Mohamed

نورهان ماهر محمد
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سايل السيد عيل
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سارة ماهر سيد
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زينب صبحي حنفي
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خ�م�ته�  ب��ستخدام  جديدة  اأ�سك�اًل  دائمً�  ت�ستك�سف  قب�ج  اإكرام  املغربية  الفن�نة 

اأ�سي�ء  تخلق  وكيف  ال�سلبية،  امل�س�ح�ت  يف  تفكر  واملعدن.  احلجر  من  املف�سلة 

تتف�عل مع امل�س�حة وال حتتله�. 

 وت�سرت�سد يف عمله� بخرباته� ال�سخ�سية وم�س�عره�، ويت�أثر ا�سلوبه� تبعً� للتج�رب 

التي تتعر�ص له�. 

من  نوع�  وت�سنع  تتداخل  التي  وامللتوية  املعقدة  ب�الأ�سك�ل  قبل  فيم�  تهتم  ك�نت 

لقيمة  تقديرًا  االختزال،  و  التجريد  اإىل  ح�ليً�  متيل  وهي  الدرامي.  العمل 

الب�س�طة.

اأو وقفة  النحتية مثل حلظة ه�دئة  اعم�يل  تكون  اأن  »اأريد  الفن�نة:  تقول 

موؤقتة يف و�سط �سجيج الع�مل.«

اخلطوط  بني  يجمع  ت�سكيل  هي  ال�سيمبوزيوم  يف  تقدمه�  التي  املجردة  القطعة 

واملنحني�ت ب�سورة �س�عرية تقود العني حوله. يبدو وك�أن احلجر ك�ن مطوي� ثم 

تفتح، منتج� فراغ� مثريا لالهتم�م. 

 

نظمت اإكرام قب�ج عدة دورات من ال�سيمبوزيوم الدويل للنحت يف املغرب. الذي 

كبرية  اأعم�ل  الإنت�ج  اإليه  الفن�نون  ويدعى  دورة،  كل  خمتلفة  مدينة  يف  يعقد 

احلجم حيث يتم و�سعه� يف املي�دين املختلفة. و هي ت�سبه هذا اجلهد ب�لن�س�ل من 

اأن الدعم  النوع من الفن وحفظ مك�نته يف بالده� حيث  اأجل االإبق�ء على هذا 

قليل ملثل تلك االأعم�ل امليدانية.

 ا�سرتكت الفن�نة يف �سيمبوزيوم اأ�سوان ع�م 200٦ وتعلقت ذاكرته� به. وتقول: 

»اأ�سوان هي مكة النحت - به� خرباء النحت على اجلرانيت. وله� نف�ص روح املغرب 

م� يجعلني اأ�سعر ب�أين يف بيتي.«

إكرام قباج المغرب
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Moroccan artist Ekram Kabbaj always explores new 
forms, in her preferred mediums of stone and steel. 
She thinks about negative space, and how to create 
something that embraces it rather than invades it.

Her personal experience and emotions inform 
her subtle work, and her approach is constantly 
developing in response to new exposure. When she 
was younger she was drawn to complex forms with 
twists that intertwine and build up like a dramatic 
performance. In her recent practice she leans more 
toward minimalism, and appreciates the value of 
simplicity.

“I want my sculptures to be like a quiet moment or 
a pause amidst the noise of the world,” the artist says.

Her abstract piece for the symposium is a poetic 
form of lines and curves that lead the eye all around 
it, as if the stone has bloomed open leaving a curious 
negative space.

Kabbaj has organized several editions of The Morocco 
International Symposium for Sculpture, which takes 
place in a different city each time, inviting artists to 
produce large scale works in stone to find their place 
as public art. She describes it as a sort of combat, 
to keep this art form alive and fight for its place in 
her country where there is little support for public 
sculptures.

Kabbaj was at the Aswan Symposium in 2006, and 
has a memorable connection with it. “Aswan is like 
the mecca of Sculpture - the experts of granite are 
here. It also has the same spirit of morocco, so it 
makes me feel at home,” she says.

A quiet moment
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يبدو  اعم�له  معظم  يف  واالأر�ص.  ال�سم�ء  بني  ب�لعالقة  ك�ل  تون  الفن�ن  يهتم 

االأمر كم� لو اأن االجرام ال�سم�وية مثل النجوم واالأقم�ر قد �سقطت على االأر�ص 

اأن  من  الرغم  على  ب�ل�سم�ء.«  »اإت�س�ل  ب�أنه  ذلك  وي�سرح  ب�لطبيعة.  وتلتقي 

كم�  امل�سرية،  احل�س�رة  يف  خ��ص  ب�سكل  يجده  اإنه  اإال  ب�لع�ملية  يت�سم  مو�سوعه 

ب�الحداث  ترتبط  التي  واملق�بر  املع�بد  يف  وكذلك  امل�آذن،  على  الهالل  �سكل  يف 

الفكلية.

يف  يقول الفن�ن ذلك  م�سر،«  يف  عنه  خمتلف  بالدي  يف  القمر   »منظور 

على  يحتوي  التكوين  ال�سيمبوزيوم.  يف  يقدمه  الذي  العمل  وراء  الوحي  �سرح 

الهاليل. ثم  القمر  �سكل  ليح�كي  اإن�ء، مقو�ص من اأعاله  ميثل  كبري  اأ�سود  حجر 

جند على االأر�ص حجرين من اجلرانيت االأحمر اأ�سغر حجمً�، يح�كي�ن �سعلة ن�ر 

اأ�سفل االإن�ء، يف تكوين متن�غم.

ويقوم  الطبيعي،  الع�مل  مراقبة  من  تنبثق  ح�سية  جتربة  ك�ل الفن   يعترب تون 

بعمل تدخالت ب�سيطة لت�سليط ال�سوء على جم�له الك�من وقيمته ويذكرن� ب�نن� 

ل�سن� فقط مفكرين ولكن ك�ئن�ت ذات اإح�س��ص و اإرتب�ط ب�لطبيعة. يقدم الفن�ن 

اأعم�اًل كثرية من فن االأر�ص ون�فورات املي�ه التي ت�سبه الطبيعة اإيل حد كبري، 

حتى اأن البع�ص ي�س�أله عم� ا�س�فة للحجر الطبيعي! فيقول: »هذه جم�ملة كبرية 

يل، حيث اأين اأحب اأن يكون عملي ٨0٪ طبيعة.«

�سيمبوزيوم  يف  اإ�سرتك  �سنة  ع�سرون  ا�ستمرت  التي  املهنية  م�سريته   خالل 

اأ�سوان تالت مرات، ب�ال�س�فة اإىل العديد من ال�سيمبوزيوم�ت الدولية واملع�ر�ص 

اجلم�عية والفردية.

تون كال هولندا

كيف تطهو قمر
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Dutch artist Ton Kalle is interested in the 
connection between the skies and the earth. In 
much of his work, it’s as if celestial bodies like 
stars and moons have fallen to the earth and 
integrated with its landscape. He describes it as 
“making contact with the skies.” 

Although his theme is universal, he notes its 
particular presence in Egyptian civilization; the 
crescents on the top of minarets, and temples 
and tombs that align with celestial arrangements 
and events.

“The angle of the moon is different in my 
country than it is in Egypt,” Kalle says, explaining 
the relevance of his piece at the symposium.

His composition includes a large black stone 
shaped like a cauldron, concave at the top to 
reference the shape of a crescent. Two smaller 
red granite pieces are on the ground beneath 
it, like flames. The set up evokes a campfire in a 
harmonious and relaxed arrangement.

For Kalle, art is a sensory experience that 
emerges from observing the natural world. 
He makes simple interventions to highlight it’s 
inherent beauty and value, and remind us that 
we are not only thinking machines but sentient 
beings.

Kalle often creates land art and water 
fountains that echo the language of nature so 
much that people ask him what his intervention 
was. “This is a huge compliment to me. I like 
my work to be 80% nature,” he says.

In his 20-year career of stone work, Kalle 
previously attended the Aswan Symposium 
3 times, in addition to tens of international 
symposiums, group shows, and solo shows.

Ton Kalle Holland

How to cook 
moon
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القدمية، يقدم ح�سن ك�مل يف  امل�سرية  الفل�سفة  امل�ستوح�ه من  امتدادا الأعم�له 

�سيمبوزيوم هذا الع�م بورترية ممزوج بت�سميم معم�ري. املالمح من اأنف واأذن 

دقيقة و مب�سطة. ال نرى اأي عيون على الوجه، اإال اإن ذلك لي�ص له ت�أثري يزعج 

املتلقي، بل ب�لعك�ص اإنه يعطي اإح�س��سً� ب�ل�سف�ء. 

ب�لع�مل  مهوو�سون  نحن  و  الع�مل  على  ن�فذة  هي  »العيون  ك�مل:  ح�سن  يقول 

اخل�رجي. فتج�سيد ال�سخ�سية بال عيون يلفت الرتكيز اإىل الداخل.«

الراأ�ص متوج بزهرة لوت�ص جمردة ت�سبه اجلوهرة، وهي رمز م�سري قدمي يعرب 

عن البعث و اال�ستمرارية.

ي�ستمد الكثري من الفن�نني اإله�مهم من الفن امل�سري القدمي، و لكن ح�سن ك�مل 

ابداع�تهم  املنعك�سة يف جميع مظ�هر  ال�س�ملة  فل�سفتهم  ي�ستحوذ على  اأن  يح�ول 

من الفن اإىل املعم�ر واملجوهرات. فيقول الفن�ن: »اليوم جند الفن معزول عن 

العم�رة مم� اأ�سعف كل منهم�، لذلك ال توجد فل�سفة اأو هوية قوية للعمل الفني.« 

قيمة  لق�ء  نقطة  ويعتربه  مرات  خم�ص  ال�سيمبوزيوم  ح�سن ك�مل يف  اإ�سرتك 

للعمل  جيدة  فر�سة  انه�  ويقول«  اجلرانيت.  حجر  ومع  االآخرين  الفن�نني  مع 

على حجر ذو خ�سو�سية يتطلب وقتً� و نق�ًء للذهن، وهو لي�ص ب�الأمر ال�سهل يف 

الق�هرة.«

وقد  حلوان.  بج�معة  الفنية  الرتبية  كلية  يف  للنحت  اأ�ست�ذًا  ح�ليً�  الفن�ن  يعمل 

�س�رك يف ع�سرات املع�ر�ص وال�سيمبوزيوم�ت املحلية و الدولية منذ ع�م 1991. 

كم� اأق�م 7 مع�ر�ص فردية على مدار م�سواره املهني.

تتـويـج
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True to his signature work inspired by Ancient 
Egyptian philosophy, artist Hassan Kamel presents 
a portrait morphed with an architectural structure. 
The features are minimalist, with a subtle nose and 
lips. There is no indication of eyes on the face, yet it 
does not have a disturbing effect and rather exudes 
serenity.

“The eyes are the window to the world. We are so 
obsessed with the outer world. Giving my figure no 
eyes – or closed eyes – allows the focus to be turned 
inwards,” Kamel says.

The head is crowned with an abstracted lotus flower 
like a jewel, an Ancient Egyptian icon for rebirth. 
While many artists draw inspiration from Ancient 
Egyptian art, Kamel tries to capture the heart of 
their holistic philosophy that integrated all visual 
forms, from art to architecture to jewelry.

“Today we have isolated art from architecture and 
weakened each component, so there is no strong 
philosophy or identity,” the artist comments.

Kamel has attended the symposium five times, 
his first in 1997. To him the symposium is a valuable 
meeting point, with other artists and with the granite 
stone. “It’s a chance to work with a very particular 
stone, which demands time and mental clarity that is 
not easy to find in Cairo,” he says.

Kamel is currently a sculpture professor at the 
Faculty of Art Education, Helwan University. He has 
participated in tens of local and international group 
shows and symposiums since 1991, and held 7 solo 
exhibitions throughout his career.

Hassan Kamel Egypt

Coronation
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ال�سيمبوزيوم،  ت�أ�سي�ص  قبل  م�  اإىل  ب�جلرانيت  بدر  �سعيد  �سغف  يعود 

يقول  و201٦.   1997 ع�مي  فيه  م�س�ركته  خالل  ذلك  بعد  وا�ستمر 

م�دة  ب�لت�أكيد  اإنه  الوقت.  نف�ص  يف  وطيعة  �سعيد بدر: »اجلرانيت م�دة عنيدة 

�سعبة لكن اأثن�ء العمل عليه تنمو عالقة تب�دلية ت�سبه الهم�ص بينه وبني الفن�ن.« 

اإنه اأي�سً� ُيكن تقديرًا لت�ريخ هذه اخل�مة التي هي »عمره� من عمر االأر�ص« 

كم� يقول. يعرب �سعيد بدر يف جميع اأعم�له عن اإمي�نه بقيمة الثق�فة والرتاث، 

الت�ريخ  قيم  على  احلف�ظ  اأجل  من  االأر�ص  على  االإن�س�ن  بر�س�لة  اقتن�عه  وعن 

واحل�س�رة. 

»نحن هن� على هذه االأر�ص كحرا�ص على املب�دئ واجلذور الت�ريخية وعلى 

كل م� هو قيم. اأعم�يل مثل ر�س�ئل للب�سرية لتذكرن� بهذه املهمة.«

لي�ص  والعم�رة،  القدمية  البن�ية  من  م�ستوح�ه  جتريدية  اأعم�اًل  الفن�ن  يقدم 

فقط من م�سر ولكن من احل�س�رات الت�ريخية االأخرى حول الع�مل. ي�سيف على 

م�س�ح�ت من التكوين ن�سو�ص ورموز منحوتة مقتب�سة من وث�ئق تلك احل�س�رات 

على  الروح�نية  نوعً�  من  وي�سفي  احلجر  ل�سطح  تنغيم  ي�سيف  مم�  القدمية، 

القطعة الفنية.

�س�رك  ب�الإ�سكندرية.  اأ�ست�ذ نحت ميداين بكلية الفنون اجلميلة  �سعيد بدر 

يف العديد من املع�ر�ص املحلية والدولية، و�س�عد يف تنظيم كتري من الفع�لي�ت 

وور�ص العمل لدعم �سب�ب النح�تني. 

حرا�ص الت�ريخ
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Said Badr’s love for granite goes back to before the 
symposium was founded, and continued through his 
two participations in 1997 and 2016.

“Granite is both stubborn and lenient. It sure is rough, 
but as you work with it you nurture a relationship 
and it is like an exchange of whispers between you 
and the material,” he says. He also appreciates the 
history of the stone: “It’s age is as old as the earth 
itself.”

In all his works Badr expresses his belief in 
the value of culture and heritage, and his belief in 
humanity’s purpose on earth to protect them.

“We are here on this earth as guardians for all that is 

good, and worthy. My sculptures are like letters that 
remind us of this mission.”

His abstract works are inspired by ancient housing 
and architecture, not only from Egypt, but other 
historic civilizations from around the world. The 
surfaces of his composition are partially embellished 
with texts and symbols that echo the documentation 
of these ancient civilizations, while also adding a 
visual texture and a spiritual quality to the piece.

Badr is a professor of public sculpture at the Faculty 
of Fine Arts in Alexandria. He joined numerous local 
and international exhibitions, and helped organize 
many sculptural events and workshops to support 
young artists.

Said Badr Egypt

Guardians of History
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يقدم �سم�ص القرنفلي يف ال�سيمبوزيوم بورتريه المراأة م�ستوحى من الفن امل�سري 

الفن�ن  خطوط  تتدفق  وه�دئة.  ث�بتة  امللكة  مثل  االأم�م  اإىل  نظرته�  القدمي. 

الوا�سحة، لرت�سم  الهند�سية  واخلطوط  الع�سوية  االأ�سك�ل  بني  ك�ملو�سيقى جتمع 

قد  بنعومة.  وحمددة  وا�سحة  خطوط  و  خمتزل  ب�سكل  احلجر  يف  الوجه  مالمح 

ال�سفة. وهو  اأ�سفل  و  العني  نني  ت�ستكمل مالمح مثل  ب�أن  للظالل  الفن�ن  ي�سمح 

يويل اهتم�م� خ��سً� ب�ل�سوء والظل و كيفية ا�ستخدامهم� ال�ستكم�ل عمله الفني.

وي�سف القرنفلي �سغفه ب�لنحت على احلج�رة ويقول: »احلجر الطبيعي له 

معطي�ت جم�لية ال ميكن الحد اأن ي�سنعه�.« وهو يثمن ب�سكل خ��ص قدرة هذه 

اخل�مة القدمية على اإ�س�فة قيمة خ�لدة للعمل احلداثي. 

 ع�دًة م� تكون اأعم�ل القرنفلي �سغرية احلجم يتم عر�سه� داخليً�. و هو كثريًا 

م� يتن�ول يف اعم�له مو�سوع�ت ت�سم الطيور و البورتريه�ت اأو خليط من االثنني 

معً�. يف معر�سه االأخري جند اعم�ل ت�سخي�سية بني االن�س�ن و الطري، حيث اأقم�سة 

املالب�ص حت�كي اأجنحة.

يف  وميداين  فراغي  نحت  واأ�ست�ذ  التطبيقية  الفنون  كلية  عميد  القرنفلي 

ج�معة بنه�، وهو ح��سل على  درجة الدكتوراه يف فل�سفة الفن يف النحت. ح�سر 

٤0 �سنة  القرنفلي �سيمبوزيوم اأ�سوان مرت�ن يف ال�س�بق. و قد �س�رك على مدار 

فردية  مع�ر�ص  اأربعة  الفن�ن  اأق�م  كم�  وال�سيمبوزيوم�ت.  املع�ر�ص  ع�سرات  يف 

وح�سل على اأربعة جوائز يف النحت.

شمس القرنفلي مصر

قوة و�سكون
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Shams El-Karanfily’s portrait of a woman for 
the symposium is inspired by Ancient Egyptian 
portraiture.

Her gaze is forward, steady and serene, queen 
like in her demeanor. The artist’s lines flow 
like music to paint her features in the stone, 
combining organic forms with geometric 
precision. Each feature is simplified, indicated 
with clear lines that softly define them. The artist 
sometimes lets the shadows fill in the features, 
such as the pupils of the eyes or the lower lip.

He gives special attention to light and shadow, 
and how to use them to complete his art piece.

On his passion for stone sculpting, El-Karanfily 
says “natural stone has a beautiful quality that no 
one can imitate with production.” He especially 

appreciates how this ancient material can give a 
timeless value to contemporary works.

El-Karanfily often makes smaller works, to be 
displayed indoors. His frequent subjects include 
birds, portraits, and a hybrid of both. In his latest 
exhibition, slender stone figures appeared to be 
morphing into birds, the fabrics of their dresses 
resembling sleek wings.

El-Karanfily is the Dean of the Faculty of Applied 
Arts, and a professor of sculpture at Benha 
University, with a PhD of Art Philosophy in 
sculpture. He has attended the symposium twice 
before. Over the span of 40 years he exhibited 
in tens of other symposiums and exhibitions, in 
addition to four solo shows, and four awards in 
sculpture.

Shams El-Karanfily Egypt

Strength and Serenity 
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ك�ن  ال�سخ�سية.  حي�ته  مراحل  مع  ب�لتوازي  النحتية  نوري  علي  ابداع�ت  ت�أتي 

ي�سور ال�سخ�سي�ت يف حرك�ت ري��سية يف فرتة ال�سب�ب وذلك قبل اأن ينتقل اإىل 

مو�سوع�ت ع�ئلية وهو ح�ليً� اأكرث اهتم�م� ب�ل�سراع�ت احل��سرة وكيف توؤثر على 

ح�لة االن�س�ن.

 يقدم لن� هذا الع�م ت�سوره عن العوملة كقوة م�سيطرة على كل ت�سرف�تن�: 

م�ذا نرتدي وكيف ن�أكل وكيف نتوا�سل مع�. يف القطعة االأوىل من العمل يقدم 

ت�سور مع��سر لتف�حة، به� اأجزاء ع�سوية مثقولة متتزج بزواي� وم�سطح�ت غري 

مثقولة. ترمز التف�حة اإىل الع�مل، و يقول عن ال�سكل املتب�ين »هذا هو الع�مل 

كم� يريدون.« 

وال�س�قني  اجل�سم  من  االأ�سفل  اجلزء  اجللو�ص،  و�سع  يف  �سخ�ص  التف�حة   يعتلي 

حمددون بو�سوح. ولكن يف مك�ن اجلزء العلوي و الراأ�ص جند كتلة من احلجر. 

ب�لرغم من غي�ب وجه معرب، تظهر لن� من خالل لغة اجل�سد ح�لة من اال�سطراب، 

مم� يعك�ص االأ�سلوب التعبريي التي يتميز به هذا الفن�ن. 

�س�رك علي نوري يف العديد من ال�سيمبوزيوم�ت مب� فيه� �سيمبوزيوم اأ�سوان 

راأ�سه  م�سقط  بغداد  بني  فيم�  الفردية  املع�ر�ص  من  عددا  اأق�م  كم�   .200٨ يف 

والق�هرة مك�ن اق�مته احل�يل.

Ali Noori’s sculptures run in parallel to the phases 
of his personal life. In his youth he portrayed 
figures in athletic motion, before shifting to more 
familial themes. Currently he is more concerned 
with contemporary struggles and how they affect 
humanity’s psyche.

His piece for this year’s symposium is a reflection 
on globalization as an overbearing force, which 
influences everything we do; how we dress and how 
we eat, and how we communicate together. The first 
part of the work is a contemporary version of an 
apple, with some organic parts that are polished, 
mixed with uneven angles that are left rough. The 
apple is a symbol for the world. “This is the world 
as they want it to be,” he says of the irregular shape.

Placed above the apple is a figure. It’s legs and 
lower body are clearly defined, bent in a crunched 
position. In the place of the upper torso and head 
we find instead a rough mass of stone. Even in the 
absence of a facial expression the artist evokes a state 
of anguish through the body language of the figure, 
a signature of his expressionist style.

Since 1990 Noori has participated in many 
international symposiums, including a previous time 
at the Aswan symposium in 2008. He held many solo 
shows between his hometown Baghdad, and Cairo 
where he lives.

علي نوري العراق

Globalization

العوملة



 41   |   Aswan International Sculpture Symposium

25Ali Noori Iraq



 42   |   سيمبوزيوم أسوان الدويل للنحت

25

به  ا�ستهر  م�  عن  خمتلفً�  �سيئً�  ال�سيمبوزيوم  يف  الع�م  هذا  دو�ص  ن�ث�ن  لن�  يقدم 

�س�عة  الفن�ن  املركبة. قطعة  الت�سميم�ت  و  التعبريية  الت�سخي�سية  االأعم�ل  من 

�سم�سية ت�سيد مبرور الوقت على �سيمبوزيوم اأ�سوان الذي يحتفل بيوبيله الف�سي 

هذا الع�م. 

 »نحن نعرف اأن االأر�ص تدور حول ال�سم�ص، ولكنن� ال نزال كل يوم نعتقد 

اأن ال�سم�ص تدور حولن�.« كم� يقول الفن�ن، تعليقً� علي تع�ملن� مع الوقت.

�سع�ر  الفن�ن  عليه�  حفر  تذك�رية  لوحة  �سكل  على  القطعة  ت�سميم   مت 

ال�سيمبوزيوم وت�ريخ ت�أ�سي�سه و الرقم 25 لل�سنوات التي م�ست عليه حتى االآن. 

عقرب ال�س�عة به دائرة حمراء تلقي بظله� امللون على حجر اجلرانيت الوردي. 

»�ست�سقط الدائرة احلمراء على �سع�ر ال�سيمبوزيوم و �سوف يوؤ�سر طرف العقرب 

على الرقم 25. و�سيحدث ذلك يف الرابع من فرباير من كل ع�م ال�س�عة الث�نية 

ع�سرة ظهرًا.« لقد اخت�ر الفن�ن هذا الت�ريخ ب�عتب�ره ذروة ال�سيمبوزيوم وو�سط 

مدته. ميثل العمل احتف�ال ب�سنوات ال�سيمبوزيوم التي م�ست، و اأماًل يف اأن تظل 

�سم�ص ال�سيمبوزيوم ت�سرق لعدة اعوام ق�دمة.

 

ن�ث�ن دو�ص لديه اأكرث من 10 �سنوات خربة يف النحت على االأحج�ر لكنه يرجع 

فيه  �س�رك  الذي  اأ�سوان  �سيمبوزيوم  اإىل  اجلرانيت  نحت  احرتافه لفن  بداية 

ع�مي 2003 و 200٤.

مع�ر�ص  عدة  اأق�م  كم�  اجلم�عية،  املع�ر�ص  من  العديد  يف  الفن�ن   ا�سرتك 

فردية يف الق�هرة.

ناثان دوس مصر

لوحة اليوبيل الف�سي
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For this year’s symposium, Nathan Doss presents 
something different from the expressionist figures 
and intricate compositions he is known for.

He presents a sundial that commemorates 
the passage of time over the Aswan Symposium, 
celebrating its silver jubilee.

“We know the earth revolves around the sun, but still 
every day we think that the sun is revolving around 
us,” he says, reflecting on our relationship with time.

His piece is designed as a commemorative slab, on 
which the artist etched the logo of the symposium, 
the date it was founded, and the number 25 for the 
years it has run so far. The long dial has a red circle 
that casts its colored shadow onto the red granite 
stone.

“Every year on the 4th of February at noon the red 
disk will fall exactly on the logo of the symposium, 
and the tip of the dial will point to 25 years,” the 
artist explains.

He chose that day as the peak of the symposium’s 
experience and the middle of its duration. It is both 
a commemoration of what has passed, and a hope 
that the sun of the symposium will continue to rise 
for years to come.

With over 10 years of experience in stone 
sculpting, Nathan attributes the true start of his 
professional career in granite to the symposium, 
which he attended twice in 2003 and 2004. Doss has 
exhibited in several group shows, and has held solo 
exhibitions in several Cairo galleries.

The Silver Jubilee Panel

Nathan Doss Egypt
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للقوة وال�سلطة، واأي�سً�  الت�ج كرمز  ›ت�ج امللك‹ يقدم ه�ين ال�سيد  حتت عنوان 

كدرا�سة ل�سكله املثري لالإهتم�م. 

اأ�سفله  بي�س�وي  �سكل  القطعة  ت�أخذ  قدمي،  م�سري  لت�سميم  حم�ك�ه   يف 

التي  املتعددة  املداخل  اإىل  اإ�س�رة  مربع  جتويف  جند  الت�ج  اإط�ر  داخل  مقو�ص. 

جنده� يف العم�رة امل�سرية القدمية. ي�سيف الفن�ن ري�ست�ن من الربونز الإعط�ء 

بريق ملكي للج�رنيت االأ�سود. 

يف  م�س�ركته  خالل  اجلرانيت  مع  االأوىل  ال�سيد  ه�ين  جتربة   ك�نت 

مم�  اخلردة  احلديد  ذلك  قبل  ي�ستخدم  وك�ن  �سنوات.  ع�سر  منذ  ال�سيمبوزيوم 

ي�ستلزم املزيد من التف��سيل والهي�كل املركبة.

 

»العمل مع احلديد ي�ستدعي البن�ء واال�س�فة للتعبري عن الفكرة. بينم� العمل 

يف  ان�سي�بية  لتحقيق  واحلذف  النحت  قبل  يتطلب اإعداد و تخطيط  مع  احلجر 

الكتلة.«  يف بع�ص االأحي�ن ميزج الفن�ن احلجر واحلديد معً�. وتت�سمن اعم�له 

موا�سف�تهم  االأطف�ل:  من  م�ستوح�ه  جمموعة  كذلك  و  القوارب  من  جمموعة 

املالب�ص  اأقم�سة  بت�سوير  الفن�ن  فيهتم  الت�سخي�سية  اعم�له  يف  اأم�  وط�ق�تهم. 

واإظه�ر ثن�ي�ه� من خالل خطوط مب�سطة.

 

امل�ج�ستري يف االأحج�ر ال�سلبة، و�س�رك منذ ع�م  ال�سيد ح��سل على درجة  ه�ين 

1990 يف العديد من ال�سيمبوزيوم�ت واملع�ر�ص املحلية والدولية، كم� اأق�م 10 

ع�م  م�سر  يف  اقيمت  التي  االأفريقية  االأمم  ك�أ�ص  بت�سميم  فردية. ق�م  مع�ر�ص 

الف�علي�ت  من  العديد  تنظيم  يف  وا�سهم  اجلوايز،  من  ب�لعديد  ف�ز  كم�   ،2019

الفنية.

هاني السيد مصر

تـ�ج امللـك
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In his piece titled ‘The Ruling Crown’ Hany El Sayed 
presents an icon for power and control, but also a 
study of the crown’s interesting form.

Echoing a design from Ancient Egypt, his sculpture 
is shaped like an oval balanced on a hollow arch. 
Embedded in the crown is a reference to the multiple 
doorways used in Ancient Egyptian architecture. Two 
bronze feathers will add a royal flash of color to the 
black granite piece, placed in an enclosure at the 
center of the doorways.

Hany El-Sayed’s first experience with granite was 
during his first participation in the symposium 10 
years ago. Before then he worked with scrap iron, 
which had more details and complex structures.

“With scrap iron I am building something based 
on my idea. Sculpting in stone is subtractive, which 
makes me think and plan ahead more to consider 
how to create harmony within the block.” he says.

He sometimes mixes stone and iron together. His 
portfolio includes a series of boats, a collection 
inspired by young children and their features 
and energy. In his figurative work he is interested 
in portraying fabric, capturing its folds through 
simplified lines.

El-Sayed holds a master’s degree in stone sculpture, 
and since 1990 has participated in symposiums, local 
and international group exhibitions, and held 10 solo 
shows. He designed the award for the African Cup of 
Nations held in Egypt in 2019. He also won several 
awards, and helped organize a number of artistic 
activities.

The Crown of 
Dominance
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ال�سرياميك، ح�سب  اأو  اأو الربونز  ي�ستخدم ه�س�م عبداملعطي يف اعم�له احلجر 

من  يعلي  اجلليلة  املو�سوع�ت  يخدم  »احلجر  يقول:  و  يتن�وله.  الذي  املو�سوع 

قيمته� بقوته الذاتية و نبله.«

الزهد  من  املو�سوع  تن�ول  والتي  القدمية  امل�سرية  الطريقة  الفن�ن  ويتبع 

واالختزال. يقدم لن� الفن�ن هذه املرة عملن جتريديً� ي�سور ملكة على عر�سه�. 

عن  تعبري  العمل  حوله�.«  الفراغ  من  م�س�حة  حوله�  ت�ركً�  مت�سع،  العر�ص  »لكن 

بدون  تكون  عندم�  اأو  اال�ستقالل،  اأو  ال�سلطة  ت�س�حب  م�  اأحي�نً�  التي  الوحدة 

�سريك. 

حول  كثريًا،  الفن�ن  يتن�وله�  التي  املو�سوع�ت  اأحد  من  العمل  هذا  ي�أتي 

حيث  وحواء  اآدم  اإىل  اإ�س�رة  هن�ك  منفردًا.  منهم�  وكل  واملراأة ،  الرجل  عالقة 

اأنه يرى اأن الع�مل خمتزل فيهم�، ولكن الفن�ن اأي�سً� يعرب عن جت�ربه ال�سخ�سية.

»حي�ة الفن�ن و فل�سفته يجب اأن تظهر من خالل اعم�له، اأود اأن يتمكن الن��ص من 

معرفة نوع املو�سيقى التي ا�سمعه� اأو الكتب التي اأقراأه� مبجرد النظر اإىل اعم�يل 

الفنية.« من وجهة نظره ال�سر يف احلف�ظ على �سرارة االإبداع حية هو اأن تكون 

دائمً� متف�عل مع خربات و وجه�ت نظر خمتلفة معك. »االبداع �سد اال�ستقرار، 

واالبتك�ر احلقيقي يجب اأن يده�ص �س�حبه.«

هو  و  فنية،  تربية  يف  الدكتوراه  �سه�دة  على  ح��سل  عبداملعطي  ه�س�م 

يدر�ص نحت يف كلية تربية النوعية ج�معة بنه�. ح�سل على العديد من اجلوائز 

ج�نب  اإىل  مرات،  تالت  اأ�سوان  �سيمبوزيوم  يف  و�س�رك  ال�سرياميك  من  الأعم�ل 

�سيمبوزيوم�ت حملية اأخرى.

هشام عبد المعطي مصر

امللـكة
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Hisham Abdelmoaty creates his works in stone, 
bronze, wood, and ceramic depending on what best 
serves the concept at hand. «Stone serves the nobler 
subjects, increasing their value with its inherent 
power and worth,” he says.

In his technique he takes after the Ancient 
Egyptian approach of simplifying and abstracting. 
Here he presents an abstract sculpture of a queen on a 
throne. “But this throne is too large, there’s too much 
space around her,” he explains. It’s an expression of 
the solitude that sometimes comes with power and 
independence, or being without a partner.

This piece at the symposium stems from one of 
his regular themes on the relationship between man 
and woman, and each of them separately. There is a 
reference to Adam and Eve, but the artist also pulls 
from his own personal experiences.

“My life and my philosophy have to be reflected 
through my art. I’d like people to be able to know 
the type of music I listen to, or the books I read just 
by looking at my art,” he says.

His recipe for keeping the spark of creativity alive is 
to always be in contact with views and experiences 
different from his own. “Creativity is the opposite of 
stability. And true innovation needs to surprise the 
creator.”

Hisham Abdelmoaty holds a PhD in Art 
Education, and is a teacher of sculpture at the 
Faculty of Specific Education in Benha. His work in 
ceramics earned him several awards. He attended the 
Aswan Symposium 3 times, among many other local 
sympsosia.

Hisham Abdelmoaty Egypt

The Queen
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املتـحف املفتـوح

املتحف املفتوح الأعم�ل �سيمبوزيوم النحت الدويل ب�أ�سوان: قيمة حقيقية جديدة 

على اأر�ص م�سر، مك�ن ف�سيح فى الهواء الطلق ميتد فى الفراغ من جميع اجله�ت 

ال يحدة �سور اأو جدار حدوده الطبيعية.

البحرية  على  مطاًل  ا�سوان  مبدينة  ال�سالل  طريق  فى  املتحف  هذا  يقع   

�سينوغرافي�  فى  ممتدًا  الع�يل  وال�سد  اأ�سوان  خزان  بني  املح�سورة  القدمية 

بديعه.. ال�سم�ء هى اأر�سية االأعم�ل واملنحوت�ت والتن�ق�ص املبدع بني امل�س�ح�ت 

اخل�سراء وال�سحراء الق��سية يبدو فى خلفية املتحف فى تن��سق جميل . فى هذا 

املتحف تقف االأعم�ل التى ح�سره� ال�سيمبوزيوم فى االأعوام امل��سية اإىل ج�نب 

مع  �سالم  فى  لتتع�ي�ص  ب�سر.  يد  مت�س�سه�  مل  التى  املوجودة  الطبيعية  ال�سخور 

هذه املنحوت�ت احلديثة دون تن�فر، بل وتعمل اإىل درجة كبرية على ا�ستيع�به� 

وتوحده�.

ب�لعوامل  �سواء  املنحوت  الفكرة تعد مبث�بة جولة فى ع�مل اجلرانيت  تلك 

به  توجد  اإذ  قدميً�،  املنحوت  اأو  وغريه�  ال�سغط  احلرارة،  ك�لري�ح،  الطبيعية 

اأحد  فى  رم�سي�ص  متث�ل  مثل  مكتملة  غري  الفرعوين  الع�سر  اإىل  ترجع  اأعم�اًل 

املح�جر القدمية الذي ك�ن يعمل حتى وقت قريب.

هذا املتحف �سنعته اأي�دي الفن�نني الذين �س�ركوا فى �سيمبوزيوم النحت الدويل 

ب�أ�سوان على مدار 2٤ع�مً� من جميع اأنح�ء الع�مل ب�إبداع�تهم املختلفة بدافع من 

اأر�ص  على  ومنحوت�تهم  اأعم�لهم  ت�ستقر  ب�أن  االأمل  من  وبدافع  واحلب  الرغبة 

م�سر وخ��سة مدينة اأ�سوان حيث �سحر الزم�ن و�سحر املك�ن.

مت عر�ص بع�ص االأعم�ل النحتية املتميزة من نت�ج دورات ال�سمبوزيوم ال�س�بقة 

الع�مة فى مدن / حم�فظ�ت م�سر املختلفة ومن  املي�دين واالأم�كن  فى عدد من 

بينه�:

ا�سوان حم�فظة  	•
جنوب �سين�ء( )حم�فظة  ال�سيخ  �سرم  	•

الق�هرة حم�فظة  	•
اال�سكندرية  حم�فظة  	•

اجليزة  حم�فظة  	•
مدينة ال�سيخ زايد) حم�فظة اجليزة( 	•

اجليزة( )حم�فظة  االعالمى  االنت�ج  مدينة  	•
املن�سورة جم�فظة  	•
البحرية حم�فظة  	•

�سوه�ج( )حم�فظة  �سوه�ج  متحف  	•

جميع  من  دولة   ٤7 من  فن�ن   3٤0 اعوامه  مدار  علي  ال�سيمبوزيوم  يف  ا�سرتك 

انح�ء الع�مل: من افريقي� ايل اأوروب� ال�سرقية و الغربية، و من ا�سي� ايل �سم�ل 

و جنوب اأمريك�.
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الدورة االأويل ع�م 199٦

�سوي�سـرا فريـد بيـران  
األـم�نيـ� فراي� لورانز  
األـم�نيـ� كنيت هنيـك  

فرن�س� بري بيتى جون   
فرن�س� ج�ن بول فيليب  

الـمك�سيك   انريك ك�رب�ج�ل �سب��ستي�ن 
النـرويـج  هوجو فرنك ويتني  

لبـنـ�ن يو�سف ب�سبو�ص  
اجنلـتـرا جوين م�دجي   

م�سر   خ�لد زكي  
م�سر �سالح حم�د   

ايطـ�ليـ�  جريوالمو �سيال  
روم�نـيـ� الف�رو بوتيـز   

الدورة الث�نية ع�م 1997
�سوي�سرا ب�تريك هوجنر  

الدمن�رك توم��ص ك�دزيوال  
كنـدا داني�ل كوفرير  

ال�سويـد روالن اندر�سون  
كوريـ� كيم �سينج وان  

النم�سـ� ه�رتفيج رايرن موليتنري  
�سوقي �سوكيني   لبنـ�ن
فرن�سـ� فران�سوا فــ�ى   

م�سر ط�رق الكومي   
�سعيد بـدر روبري بي�ر�ستيجري  

الدورة الث�لثة ع�م 199٨
اأمل�ني� فرانك ريند�سني  

بيالر اندان� مينديز   كولومبي�
م�سر ن�جي فريد ت�در�ص  
م�سر اإ�سح�ق داني�ل   
م�سر اأرمن اأجوب )الور�سة(  
م�سر �سم�ص الدين القرنفلي  

حممد ر�سوان )الور�سة(  م�سر
م�سر ه�س�م نوار )الور�سة(  
م�سر ع�س�م دروي�ص )الور�سة(  
م�سر ف�ه�ن ت�لبي�ن )الور�سة(  

فرن�سـ� ب�تري�ص بيلني   
فرن�سـ� ك�ترين ليف�   

فرن�سـ�  فران�سوا فـ�ى   
الي�ب�ن م�ي�ت� هيديكو   
الي�ب�ن اينيو اوك��سي  

اجلزائر ح�جي ب�سري   
هولندا تون ك�ل   

الدورة الرابعه ع�م 1999
اأمريك� جي�سو�ص مورولي�ص 

ال�سيـن واجن هوجن لي�جن جو دي م�و  

الهنـد ب�لبري �سينج�ت  
الكوجنـو ك�م�ندا نوتومب� موملبو  

بيـرو م�رتني �س�لزار �س�نتو�ص  
فرن�سـ� م�ر�سيل بيتيت   
الي�ب�ن م��س�نوري �سوجي�س�كي  
لبنـ�ن ندا رعـد   
م�سر حممد ر�سوان   
م�سر ع�س�م دروي�ص  
م�سر ف�ه�ن ف�ه�ك تلبي�ن  
م�سر �سبحى جرج�ص  

الدورة اخل�م�سة ع�م 2000
فرن�س� جيل برييز   

ج�ن كوبالزا                            جمهورية الت�سيك
م�سر �سريف عبد البديع  
م�سر اأرمن اأجوب   
م�سر ه�س�م نوار   
ع�سمت داو�ست��سى )الور�سة( م�سر 
م�سر في�سل �سيد اأحمد )الور�سة(  
م�سر حمدى عطية )الور�سة(  
م�سر ح�زم امل�ستك�وى )الور�سة(  
م�سر ح�سن ك�مل )الور�سة(  

األـم�نيـ� جو كالي   
الدامن�رك فريد ترول�سني  

الي�ب�ن جونيت�سي �س�تو  
بيري اأينتني جينري   �سوي�سرا
روم�نـيـ� دمييرتى �سريب�ن  

الدورة ال�س�د�سة ع�م 2001
م�سر ع�سمت داو�ست��سى  
م�سر ح�سن ك�مل   
م�سر ح�زم امل�ستك�وى  
م�سر اأحمد قرعلى )الور�سة(  

�سكرى اإبراهيم حربان )الور�سة( م�سر 
م�سر حممود االأ�سوانى )الور�سة(  

م�سر  ه�س�م عبد املعطى )الور�سة(  
م�سر فيفي�ن البت�نونى )الور�سة(  
اأمل�ني� ج�تريك ف�كالف  
اأمل�ني� كالو�ص جرو�سكوبف  

النم�س� جوزيف بيلهوفر  
النم�س� اأوزوالد �ستيم   
الي�ب�ن ه�روكو ي�م��سيت�  

�سوي�سرا ج��سب�ر ديال�سو  
اأمريك� جون ب�رلو هد�سون  

الرنويج �سي�سل برينت�سني  
اأ�سب�ني� ميجل �س�ن�سيز   

الدورة ال�س�بعة ع�م 2002
اأمريك� جون ب�رلو هد�سون  

�سوي�سرا رينيه كينج اإديث ك�بللر  
االأرجنتني الفون�سو فيفرن  

روم�ني� جورج دان اإ�سرتات  
اأ�سب�ني� م�نويل توري�ص  
النم�س� اأحمد قرعلى   
النم�س� فيفي�ن البت�نونى  
�سعب�ن حممد عب��ص )الور�سة( م�سر
م�سر م�زن اإ�سم�عيل )الور�سة(  
م�سر ه�نى في�سل )الور�سة( 
م�سر �سكرى اإبراهيم جربان  

الي�ب�ن ه�روكو ي�م��سيت�  
الي�ب�ن نوريو ت�ك�وك�   
فرن�س� ب�تري�ص بيلني   

الدورة الث�منة ع�م 2003
م�سر ه�س�م عبد اهلل عبد املعطى  
م�سر ه�نى في�سل   
م�سر م�زن اإ�سم�عيل  
م�سر ايه�ب اللب�ن )الور�سة(  
م�سر اأحمد ع�سقالنى )الور�سة(  

م�سر  ن�ث�ن دو�ص اأمني )الور�سة(  
�سعب�ن حممد عب��ص )الور�سة( م�سر

بولندا اندرازاى ليمي�سي�سكى  
فرن�س� ب�تري�ص بيالن  
امل�ني� ج�نني كورتز فينرتوب  

جورجي� ج�مبري جيكي�   
البحرين خ�لد فرح�ن   

كندا داريل بيتيت   
فرن�س� ليون�رد راكيت�   

فل�سطني اأحمد رفيق ن�س�ر )الور�سة(  

الدورة الت��سعه ع�م 200٤
هولندا اريك� ف�ن �سيتريز  
فرن�س� ليون�رد راكيت�   

االرجنتني ك�رلو�ص دوريني  
اإ�سب�ني� جرياردو اريب��ص  

م�سر �سعب�ن حممد عب��ص   
م�سر ايه�ب اللب�ن   
م�سر �سريف عبد البديع  
م�سر ن�ث�ن دو�ص اأمني  
م�سر اأحمد ع�سقالنى  

�سوي�سرا جو فونتني   
فرن�س� ب�تري�ص بيلني   

ال�سويد اأي�ن نيوبريى   

الدورة الع��سرة ع�م 2005
م�سر ن�جى فريد   
م�سر �سريف عبد البديع  
م�سر ح�سن ك�مل   

م�سر فيفي�ن البت�نونى  
م�سر احمد قرعلى   
م�سر �سربي ن��ص   
م�سر ع�س�م دروي�ص  

فرن�س� ليون�رد راكيت�   
اأ�سب�ني� م�نويل توري�ص  

�سوي�سرا رينيه كينج   
الرنويج �سي�سيل برينت�سن  

هولندا تون ك�ل   

الدورة احل�دية ع�سرة ع�م 200٦
م�سر ه�س�م عبد اهلل  
م�سر حممد ر�سوان    
م�سر م�جد ميخ�ئيل )الور�سة(  

حممد عبد احلميد )الور�سة(  م�سر 
م�سر حممود الدويحى )الور�سة(  
�سركي�ص طو�سوني�ن )الور�سة(م�سر
ح�سني عبد الب��سط )الور�سة(  م�سر
حممد عمر طو�سون )الور�سة( م�سر

بولندا بيــ�ت� كزاب�سكــ�  
تركي� كم�ل طوف�ن   

املغرب اكرام قب�ج   
املجر راث ِجيرِب اتيال  

فرن�س� فران�سوا ف�ى   
الربازيل ايالم ديوترا   

�سوري� م�هر الب�رودى  

الدورة الث�نية ع�سر ة ع�م 2007
م�سر �س�ركي�ص طو�سوني�ن  
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر �سم�ص الدين القرنفلى  
م�سر د.�سعيد بدر   
م�سر ط�رق زب�دى   
م�سر حميى الدين ح�سني  
م�سر حممود الدويحى  
حممد ر�سوان    م�سر
م�سر ه�نى في�سل   

اليون�ن دميرتى �سك�لكوتو�ص  
ايط�لي� م�ري� كالودي� ف�رين� 
ايط�لي� ب��سك�ل م�رتينى  
�سربي� فالدن م�رتينوفيت�ص  

الي�ب�ن ت�ك��سى كوندو  
امل�ني� فريتز ب�ك   

الدورة الث�لثة ع�سر  ع�م 200٨
تركي� اآيال توران ت�ن  

اليون�ن اأنطونيو�ص مريودي��ص  
م�سر د. عبد اله�دى الو�س�حى  
م�سر جورج بهجورى  

ا�سم�ء الفن�نني امل�س�ركني فى دورات ال�سيمبوزيوم ال�س�بقة
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م�سر �س�ركي�ص طو�سوني�ن  
م�سر ع�س�م دروي�ص  

احمد قرعلى    م�سر
م�سر فيفي�ن البت�نونى  
م�سر اكرم املجدوب   
امل�ني� م�رتني بيتز- توب�ز  

اأمريك� جي�ص �س�لي�سبريى  
العراق على نورى على  
الي�ب�ن ه�روكو ي�م��سيت�  

الربازيل �س�مويل بينريو  
ت�يوان ون ت�سينج ت�س�ى  

الدورة الرابعه ع�سر ع�م 2009
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر �سريف عبد البديع  
م�سر ح�سن ك�مل   
م�سر  ه�نى في�سل   

ج�بر حج�زى    م�سر
م�سر اأمري الليثى )الور�سة(  
م�سر اأم�نى ك�مل )الور�سة(  
م�سر اأحمد عبد الفت�ح )الور�سة(  
م�سر عم�د فكرى )الور�سة(  
اأمل�ني� فريدري�ص ديرتي�ص ب�ك  
املجر راث جيبري اأتيال  
اأمل�ني� اأولري�ص يوه�نز موللر  

بلغ�ري� ليلي� بوبورنيكوف�  
فرن�س� نيكوالى فالي�سيج  

كوري� اجلنوبية هواجن �سيوجندو  

الدورة اخل�م�سة ع�سر ع�م 2010
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر اأمري الليثـى   
م�سر اأحمد عبد الفتـ�ح  
م�سر ه�نى ال�سيـد )الور�سة(  
م�سر حممد عبـ��ص )الور�سة(  
م�سر زينب �سالمـة)الور�سة(  
م�سر حممد اللبـ�ن )الور�سة(  
م�سر وليد فتحـى )الور�سة( 

املجــر بي�تـ� رو�ستـ��ص  
ال�سيـن زهــ�و لــى   
فرن�سـ�  نيكوالى فالي�سيـج  

جورجيـ� جون جوج�بري�سفيللـى  
مي�سيل �سربوجيـه   كنــدا
روالند م�يـر    اأمل�نيـ�

الي�بـ�ن يو�سني اأوج�تـ�  

الدورة ال�س�د�سة ع�سر ع�م 2011
فرن�س� نيكوالى فالي�سيـج  

فران�سوا ف�ى   فرن�س�

جون بول �س�بلية   فرن�سـ�
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر حممد عب��ص   
م�سر حمدي عطية   
م�سر ه�ين ال�سيد   
م�سر حممد عبد اهلل )الور�سة(  
م�سر اإجني برك�ت)الور�سة(  
م�سر حورية ال�سيد)الور�سة(  
م�سر حممد جنيب )الور�سة(  
م�سر حممد علي زي�دة )الور�سة(  
�س�مية عبد املن�سف )الور�سة( م�سر

التيفي�  او�س�رز اأريفد فليدبرج  
الب�ني�  جنتي ت�ف�جنيو  
روم�ني� مك�سيم دميرتز  
التيفي� بول�ص ج�ونزم�ص  
ف�لنتين� ديو�س�ف�تي�سك�ي�   رو�سي�

الدورة ال�س�بعة ع�سر ع�م 2012
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر حورية ال�سيد   
م�سر عالء عبد احلميد )الور�سة(  

كم�ل الفقي)الور�سة(   م�سر
حممد زي�دة    م�سر
م�سر مرمي فره�م)الور�سة(  
م�سر حممد عبد اهلل  

اأ�سب�ني�  ميجيل اإي�سال   
كوب�  اأو�سك�ر كومندادور  

اأ�سب�ني�  ن�ندو األف�ريز   
بلغ�ري� ك�مني ت�نيف   

الدورة الث�منة ع�سر ع�م 2013
فرن�س� ب�تر�ص بيلني   

م�سر ه�نى في�سل   
راث جرب اأتيال   املجر 

م�سر  اأحمد جمدي )الور�سة(  
فرن�س� فرن�سوا ف�ي   

م�سر اأحمد مو�سى )الور�سة(  
الي�ب�ن ه�روكو ي�م��سيت�  

م�سر اإ�سالم عب�ده )الور�سة(  
م�سر اأكرم املجدوب   

حممد �سربي )الور�سة(  م�سر
م�سر خ�لد زكي   
م�سر وليد فتحي )الور�سة(  

م�سر  �سريف عبد البديع  
م�سر اأمينة ع�طف )الور�سة(  
م�سر فيفي�ن البت�نوين  

الدورة الت��سعة ع�سر ع�م 201٤
هولندا كري�ص بيرت�سون - تون ك�ل  

م�سر كم�ل الفقى   
اإيط�لي� ف�بريتزيو دييت�سى  

م�سر حممد �سربى   
بلغ�ري� رادو�سالف �س�لتوف  

م�سر اآالء يحيى )الور�سة(  
م�سر اأكرم املجدوب   
م�سر اإمي�ن برك�ت )الور�سة(  

اأحمد مو�سى   م�سر
م�سر رمي اأ�س�مة )الور�سة(  
م�سر اإ�سالم عب�ده   

الدورة الع�سرون ع�م 2015
الفن�ن الكبري/ اآدم حنني   م�سر
م�جى عبد االحد )الور�سة(   م�سر
م�سر امي�ن برك�ت )الور�سة( 
م�سر مرمي ر�سوان )الور�سة(  
م�سر امينه ع�طف )الور�سة(  
م�سر مرمي م�جد)الور�سة(  
م�سر مع�وية هالل )الور�سة(  
م�سر نيفرت احمد )الور�سة(  
م�سر ه�ين غربي�ل)الور�سة(  
م�سر ي��سمينه حيدر )الور�سة(  
رم�س�ن عبد املعتمد )الور�سة(م�سر
م�سر احمد كم�ل )الور�سة(  
م�سر م�جد ميخ�ئل )الور�سة(  
م�سر بي�سوى نبيل )الور�سة(  
م�سر احمد خملوف )الور�سة(  
م�سر تريز انطون )الور�سة(  
م�سر احمد عبد التواب )الور�سة(  

الدورة احل�دية والع�سرون ع�م 201٦
روم�ني� اآن� م�ري� نيج�را  

م�سر ي��سمينه حيدر  
املك�سيك جورج دي �س�نتي�جو  

م�سر كرمي قن�سوه   
م�ر�سي� دي برين�ردو فولرتان الربازيل

م�سر وئ�م على عمر   
ال�سودان  خ�لد عبد اهلل مريغنى  

م�سر عبد الرحمن الربجى  
م�سر اجمد جمدى عبده  
م�سر جالل حزين   
م�سر حممد اللب�ن   
م�سر �سمر الب�س�ل   
م�سر احمد خملوف   
م�سر على �سعد اهلل   
م�سر ح�مد جربيل   
م�سر ط�رق زب�دى   
م�سر رم�س�ن عبد املعتمد  

الدورة الث�نية والع�سرون ع�م 2017

الي�ب�ن هريوكي اأ�سك�وا  
م�سر على �سعد اهلل على  

ا�سب�ني� خو�سيه ك�رلو�ص ك�بيلو ميالن  
م�سر م�جد ميخ�ئيل   
امل�ني� كالو�ص ف. ه�ن�سيكر  
م�سر اأحمد جمدى )الور�سة(  

جورجي� ف�لريي جيكي�   
م�سر ت�مر رجب الور�سة(  

ال�سني لو جي�جن   
م�سر �سروق هالل)الور�سة(  
م�سر تريز اأنطوان لوي�ص  
م�سر عال مو�سى )الور�سة(  
م�سر رمي اأ�س�مة   

عبد املجيد اإ�سم�عيل )الور�سة( م�سر

الدورة الث�لثة والع�سرون ع�م 201٨
جورجي� اإيف�ن ت�سي�سك�دزي  
طه عبد الكرمي ن�سر)الور�سة( م�سر

اوكراني� ف��سيل ت�ت�ر�سكي  
عبد الرحمن عالء )الور�سة( م�سر
الهند �سيتي ك�نت� ب�تنيك  

فيليب عدىل جرج�ص)الور�سة( م�سر
اوكراني� ليودميال مي�سكو  

م�سر حممد البكري)الور�سة(  
م�سر امي�ن برك�ت   
م�سر ايه �سليم�ن )الور�سة(  
م�سر ال�سيم�ء دروي�ص  
م�سر رواء الدجوى )الور�سة(  
م�سر اأحمد جمدى حممد  
م�سر مي�سون م�سطفى )الور�سة(  
م�سر عبد املجيد اإ�سم�عيل  
م�سر هدير ادري�ص)الور�سة(  

الدورة الرابعة والع�سرون ع�م 2019 
�سوي�سرا �سينزي� الي�س� �سوزان�  

م�سر �س�رة م�هر �سيد )الور�سة(  
النم�س� هريم�ن ج�س�يدر  

م�سر �س�ىل ال�سيد على )الور�سة(  
امل�ني�  نيل والرت ه�ن�سن  
م�سر مروة جمدى عيد )الور�سة(  

ا�سب�ني� خ�فيري ا�سك�ال   
زينب �سبحى حنفى )الور�سة( م�سر
م�سر االآء �س�مى يحيى  
م�سر اأحمد حممد نبيل )الور�سة(  
م�سر طه عبد الكرمي ن�سر  
حممد ر�س� ال�سي�د )الور�سة(  م�سر
م�سر عبد الرحمن عالء العجوز  
عال الطوخى اأحمد )الور�سة( م�سر
نوره�ن م�هر حممد )الور�سة( م�سر
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A number of selected sculptures from previous 
editions were chosen to be exhibited in public 
areas and squares in different governorates all 
over Egypt, including:
•	 Aswan	governorate	
•	 Sharm	El-Sheikh	(South	Sinai	governorate)
•	 Cairo	governorate
•	 Alexandria	governorate
•	 Giza	governorate

•	 Sheikh	Zayed	city	(Giza	governorate)
•	 Media	City	(Giza	governorate)
•	 Mansoura	governorate
•	 Behaira	governorate
•	 Sohag	governorate

 Over its past years the symposium has hosted
 340 artists from 47 countries; from Africa to
 Western and Eastern Europe, and from Asia to
.North	and	South	America
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The	Open	Museum	for	 the	works	of	 the	Aswan	
International	Sculpture	Symposium	is	a	true	asset	
on the lands of Egypt. A spacious area in the open 
air extending into all directions, unbound by 
walls but for its natural borders.
This	 museum	 lies	 on	 El-Shallal	 (the	 waterfall)	
road	in	Aswan,	overlooking	the	old	lake	that	sits	
between the Low Dam and the High Dam and 
stretches	into	a	beautiful	scenery.	The	sky	is	the	
backdrop	for	the	sculptures,	and	the	stark	contrast	
between green areas and the desert shows as a 
harmonious	background.
In this museum stand the creations of the 
symposium over the past years, alongside the 
untouched natural stones of the landscape that 
exist peacefully with the contemporary sculptures, 

embracing them and unifying the scene.
This initiative counts as a tour into the world of 
granite sculpted either by natural forces such as 
winds, heat and pressure, or sculpted in the old 
age.	There	are	incomplete	works	from	the	Ancient	
Egyptian period, such as the statue of Ramses, 
in one of the old quarries which was functioning 
until recently.
This museum was created at the hands of the 
artists who participated in the symposium over 
the course of 24 years from all over the world, 
with their unique creations driven by a passion, 
love,	and	hope	knowing	their	works	will	stand	on	
Egyptian grounds, especially the city of Aswan 
where the magic of time and place converge

The Open Museum
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