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سكندرية. جميع الحقوق محفوظة 2020 © مكتبة الإ
الستغالل غ�ي التجاري

ــراض  ــة لأغ ــة العام ــخصي والمنفع ــتخدام الش ــوج لالس ــذا الكتال ي ه
ــواردة �ف ــات ال ــاج المعلوم ــم إنت ت

غــري تجاريــة، ويمكــن إعــادة إصدارهــا كلهــا أو جــزء منهــا أو بــأي طريقــة أخــرى، دون أي مقابــل ودون 
ي فقــط:

ســكندرية؛ وإنمــا نطلــب الآ�ت ــة الإ ــح أخــرى مــن مكتب تصاري
ي إعادة إصدار المصنفات.	 

ف مراعاة الدقة �ف يجب عىل المستغل�ي
سكندرية بصفتها »مصدر« تلك المصنفات.	  شارة إىل مكتبة الإ الإ
ــب أل 	  ــة، ويج ــواد الأصلي ــن الم ــمية م ــخة رس ــدار نس ص ــادة الإ ــن إع ــج ع ــف النات ــد المصن ل يع

ــا. ــٍم منه ــمَّ بدع ــه ت ــار  إىل أن ــكندرية، وأل يش س ــة الإ ــب إىل مكتب ينس
الستغالل التجاري 

ي هــذا الكتالــوج، كلــه أو جــزء منــه، بغــرض التوزيــع أو 
يحظــر إنتــاج نســخ متعــددة مــن المــواد الــواردة �ف

عــادة إنتــاج  ســكندرية. وللحصــول عــىل إذن لإ ي مــن مكتبــة الإ الســتغالل التجــاري، إل بموجــب إذن كتــا�ب
ي 21526،  ســكندرية، ص. ب. 138، الشــاط�ب ي هــذا الكتالــوج، يرجــى التصــال بمكتبــة الإ

المــواد الــواردة �ف
ســكندرية، مــر. الإ

secretariat@bibalex.org : ي
و�ف لكرت يد الإ الرب





مــن كان يتخيــل هــذه الظــروف التــي ألمــت بالعالــم مــع بدايــات العــام الحالــي؟ نحــن اآلن فــي شــهر ديســمبر 2020! كيــف 
ُســرق الزمــن هكــذا؟ توقفــت األعمــال، واضطربــت الخطــط الشــخصية، ولــزم النــاس منازلهــم. لقــد تبخــر الوقــت بيــن َحْجــٍر وعــزل، 
وإجــراءات احترازيــة، وخــوف، وقلــق، وتوتــر، وملــل. وبيــن مــن احتــاروا فــي تمضيــة الوقــت الغريــب الفنانــون، وكباقــي النــاس 
عــرف بعضهــم كيــف يســتغل الوقــت المتوفــر بيــن يديــه، وكثيــرون انغلقــوا علــى أنفســهم مستشــعرين الحيــرة والقلــق مــن 
األحــداث غيــر االعتياديــة. فكانــت انطباعــات كل منهــم عــن شــعورهم إزاء هــذه الفتــرة هــي مــا ســعينا لرصــده هنــا فــي هــذا 

المعــرض، بهــدف أن يشــارك بعضنــا بعًضــا تجاربنــا ومشــاعرنا خــال هــذه الفتــرة الحرجــة.

جمال حسني 
مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية 



The Art of Staying at Home

Who could have foreseen the events that overtook the world at the start of this year? We are already 
in December 2020! Where has the time gone? Work has halted, personal plans have been disrupted, and 
people have been confined to their homes. Time has evaporated between quarantine, isolation, precautionary 
measures, fear, anxiety, stress, and boredom. Among those who were confounded on how to spend this 
abnormal period were artists; like most people, some knew how to use their time wisely, while many closed 
in on themselves, feeling confused and anxious about these unusual circumstances. Their impressions of how 
they felt about that time were what we sought to observe in this exhibition, with the aim of sharing our own 
experiences and feelings during this critical phase with each other.

Gamal Hosni,
Director 

Art Exhibitions and Collections Department



Participating
Artists

أبعاد األعمال الفنية الموجودة بالكتالوج هي األبعاد التي اختارها الفنانون لطباعة 
أعمالهم لهذا المعرض، وليست بالضرورة األبعاد الحقيقية لألعمال الفنية األصلية

The dimensions provided in the catalog are those chosen by the 

artists for printing their artworks for this exhibition, and are not 

necessarily the dimensions of the original artworks.
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Ahmed Elzalabany 
Egypt

تنتمــي لوحــات الفنــان وأعمالــه إلــى التعبيريــة الرمزيــة، التــي اســتمدها مــن حيــاة »المســتنير دادا« وكثيــر مــن الــرواد الذيــن اختلــط 
بهــم منــذ صغــره وحتــى اآلن، باحًثــا عــن خصوصيتــه الذاتيــة، وهويتــه المتراوحــة بيــن الملحمــة الشــعبية، والســير القديمــة، ومــا وراء الغيــب 
الــذي يشــكل المعرفــة اليقينيــة بعاقــة الرجــل بالمــرأة لتحقيــق رؤيــة جماليــة تقــاوم أمــواج الحيــاة. فمــزج الفنــان الخيــال الرمــزي بُبعــٍد ثالــث 

للواقــع باحًثــا عــن الــذات.

The artist’s paintings and works belong to symbolic expressionism, drawing inspiration from the life of the 
“Enlightened Dada” and many pioneers whom he has met with from his childhood until now. He searches for his 
own uniqueness, and his identity ranging between popular epics, ancient biographies, and beyond the unseen that 
constitutes a certain knowledge of the relationship between men and women to achieve an aesthetic vision that resists 
the waves of life. The artist blended symbolic imagination with a third dimension of reality, searching for the self.

ahmed.elzalabany@bibalex.org        ahmed.elzalabany95@gmail.com
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هلع الكوفيد
100 × 100 سم

فوتوغرافيا

COVID Panic
100 × 100 cm
Photography
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ahmed.okasha85ea@gmail.com

Ahmed Okasha
Egypt

استخدم قارئ الرمز لمسح الكود.

أداء صوتي: إيناس عبد اللطيف

Scan Me (use QR Code Reader).

Voice over by Inas Abdelatif
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أحجية 
70 × 70 سم

تصوير وتحرير رقمي

Riddle
70 × 70 cm 
Photography and digital editing
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ahmadkeshta@yahoo.com

Ahmed Keshta  
Egypt

األعمال من مجموعة »ودائع المتون« التي تعبر عن كيفية وصول المدلول المصري ورموزه باستخدام عناصر من الحياة اليومية.

Works from the Wadae’ Al-Matun collection, which expresses the evolution of Egyptian characters and symbols 
through elements of everyday life.
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تحوت، طائر ايبيس
50 × 70 سم

خامات متعددة وفوتوغرافيا

جعران
50 × 70 سم

خامات متعددة وفوتوغرافيا

حورس
50 × 70 سم

خامات متعددة وفوتوغرافيا

تكوين مصري )خرطوش(
50 × 70 سم

خامات متعددة وفوتوغرافيا

Horus
50 x 70 cm
Multiple materials and photography

Egyptian Composition (Cartridge)
50 x 70 cm
Multiple materials and photography

Thot, Bird of Ibis
50 x 70 cm
Multiple materials and photography

Scarab
50 x 70 cm
Multiple materials and photography
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e.bateman@utah.edu

Edward Bateman

لطالمــا كانــت الجبــال والطبيعــة أماكــن ســام وملجــأ. ولكــن خــال فتــرة الوبــاء؛ حيــث اإلغــاق والحجــر الصحــي، لــم نســتطع 
 الوصــول إليهــا كأي وقــت مضــى. فــي الغالــب ال نتمكــن مــن التعبيــر عــن مشــاعرنا تجــاه أماكــن معينــة  بشــكل مناســب. فــي بدايــة القــرن

الثامن عشر، ظهرت كلمة »سامي«؛ لوصف المشاعر التي يمكن أن يثيرها العالم الطبيعي.

دهــا المصــورون لفتــرة طويلــة؛ مــن كارلتــون واتكينــز  علــى طاولــة مطبخــي، كنــت أصــور عظمــة حديقــة يوســمايت الوطنيــة، التــي خلَّ
إلــى أنســل آدامــز. باســتخدام البيانــات الجغرافيــة مــن اإلنترنــت، اســتغليت طابعتــي ثاثيــة األبعــاد؛ لمحاولــة التعبيــر عــن بعــض مــن عظمتهــا 
ــا. يمكننــا فقــط أن نعتمــد علــى تلــك الطــرق؛ حتــى  مــن خــال أجــزاء مــن الباســتيك. ومــن خــال آلــة ضبــاب صغيــرة، صنعــُت منظــوًرا جويًّ

ُيســمح لنــا مــرة أخــرى بالســفر بحريــة. حتــى ذلــك الوقــت، سأســتمر فــي استكشــاف هــذا المشــهد الخيالــي.

Mountains and nature have long been places of peace and refuge. During the pandemic time of lockdown and 
quarantine, they have been denied to us. There are few emotions about places that can be adequately expressed by 
single words. At the beginning of the eighteenth century, the word “sublime” arose to describe the feelings that the 
natural world can evoke. 

On my kitchen table, I have been photographing the grandeur of Yosemite National Park, long immortalized 
by photographers; from Carleton Watkins to Ansel Adams. Using geographical data from the internet, I used my 
3D printer to try to capture something of the sublime in bits of plastic. With clouds from a small fog machine, I created 
an atmospheric perspective. 

This will have to do until we are once again allowed to travel freely. Until that time, I will continue to explore this 
imaginary landscape. 

USA
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بوابة يوسمايت 0266
من سلسلة »مواقع سامية بالباستيك«.

50 × 70 سم
صورة لجبل ثاثي األبعاد مطبوع مع 

ضباب اصطناعي

نصف قبة 9614
من سلسلة »مواقع سامية بالباستيك«.

50 × 70 سم
صورة لجبل ثاثي األبعاد مطبوع مع 

ضباب اصطناعي

03 نصف قبة مغطاه 
من سلسلة »مواقع سامية بالباستيك«.

50 × 70 سم
 صورة لجبل ثاثي األبعاد مطبوع

مع منديل

نصف قبة 7340
من سلسلة »مواقع سامية بالباستيك«.

50 × 70 سم
صورة لجبل ثاثي األبعاد مطبوع مع 

ضباب اصطناعي

Yosemite Gateway 0266
from the series Plastic Sublime.
50 × 70 cm
Photograph of 3D-printed 
mountain with synthetic fog.

Half Dome 9614
from the series Plastic Sublime.
50 × 70 cm
Photograph of 3D-printed 
mountain with synthetic fog.

03 Wrapped Half Dome
from the series Plastic Sublime.
50 × 70 cm
Photograph of 3D-printed 
mountain and tissue.

Half Dome 7340
from the series Plastic Sublime.
50 × 70 cm
Photograph of 3D-printed 
mountain with synthetic fog.
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أعيــش فــي ريــف ســفوح التــال فــي جنــوب ألبرتــا، كنــدا. منــذ أن بــدأ القلــق مــن الوبــاء هنــا قبــل ســتة أشــهر، بالــكاد كانــت هنــاك 
حركــة مــرور بالطــرق الخلفيــة، لذلــك يمكننــي الســير ألميــال دون أن أصــادف أي شــخص آخــر. وجــدت نفســي معزولــة وســط المناظــر 
الطبيعيــة، وأولــي مزيــًدا مــن االهتمــام للطقــس والريــاح والضــوء والصــوت. علــى الرغــم مــن أن هــذه الظــروف موجــودة دائًمــا، فإنهــا اآلن 

مكثفــة بشــكل غريــب وســريالية.

أصبحــت الطــرق عبــارة عــن مســاحات بريــة، حتــى وســط المــزارع. أقــف هنــاك فــي وســط الامــكان، بــه انغمــاس غريــب داخــل هــذا 
الواقــع الجديــد فــي ظــروف الغلــق والعــزل. اكتســبت المنظــورات أبعــاًدا أعمــق.

بــدت األلــوان كثيفــة، وأصــوات الحيــاة اليوميــة – مثــل حركــة المــرور والطائــرات واألصــوات واآلالت – انجرفــت إلــى الصمــت. إنــه مثــل 
االســتماع إلــى نبضــات قلــب المــرء؛ أصبحــت أرى وأســمع نفســي.

I live in the Foothills countryside of Southern Alberta, Canada. Since the pandemic unease began here six months 
ago, the back roads have hardly had any traffic, so I could walk for miles without encountering another soul. I found 
myself isolated in the landscape, paying more attention to weather, wind, light, and sound. Although these conditions 
are always there, now, they are strangely heightened and surreal.

The back roads have become wilder spaces, even amidst quarter sections of farms and ranchlands. My place, 
standing out there in the middle of nowhere, has an odd intoxication within this new lock down reality. Perspectives 
acquired deeper dimensions. 

Colors seemed intensified, and daily life sounds—such as traffic, airplanes, voices, and machinery—have drifted 
into silence. It is like listening to one’s heartbeat; I see and hear myself.

haeseker@telus.net 

Alexandra Haeseker
Canada
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طريق خلفي 6
50 × 70 سم

BFK على ورق UV حبر التكس
10 /5

طريق خلفي 8
50 × 70 سم

BFK على ورق UV حبر التكس
10 /5

طريق خلفي 9
50 × 70 سم

BFK على ورق UV حبر التكس
10 /5

طريق خلفي 13
50 × 70 سم

BFK على ورق UV حبر التكس
10 /5

Back Road 6             
50 × 70 cm
UV latex ink on BFK rives
5/10

Back Road 8             
50 × 70 cm
UV latex ink on BFK rives
5/10

Back Road 9             
50 × 70 cm
UV latex ink on BFK rives
5/10

Back Road 13             
50 × 70 cm
UV latex ink on BFK rives
5/10
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Amalnasr465@gmail.com

Amal Nasr
Egypt

مــا أشــبه اليــوم بمــا عاشــه أجدادنــا األولــون. فمــا زلنــا نقــف خائفيــن مــن مجهــوٍل جديــد كســر غرورنــا بجــدارة. فقــد هزمنــا كائن ال ُيــرى بالعيــن المجردة، 
ا ممــا عاشــه اإلنســان البدائــي،  نجــح فــي قلــب حياتنــا، وضــرب ثقتنــا المزعومــة، وإيقــاظ خوفنــا القديــم مــن مجهــول ال نــراه. فمــا نعيشــه اآلن قريــب جــدًّ

الخــوف مــن قــوى مجهولــة ال يراهــا وال يســتطيع تفســير ظواهرهــا، مــا جعلــه يلجــأ إلــى الفــن، يســتمد منــه قــوة تضــاف إلــى قــواه اإلنســانية المحــدود.
تحــاورت أعمالــي مــع مفــردات األجــداد القديمــة؛ إذ اســتلهمت روحهــم فــي الصياغــة الحــرة للكائنــات، والمــزج الحــر بينهــا، وجمعهــا فــي مســرٍح خاص 
ــل: صيــادو  تتــوارد عليــه مفــردات بدائيــة وحضاريــة قديمــة مــن منابــع شــتى لتجتمــع مًعــا فــي فضــاء جديــد. جــاءت كلٌّ منهــا لتمثــل زمانهــا فــي لقــاء ُمتخيَّ
كهــوف الســكو يحــاورون األســتراليين األصلييــن، ومنحوتــات المايــا واألزتيــك تحــاور تماثيــل عيــن غــزال األردنيــة ذات الرأســين، وأفروديــت اليونانيــة تحــاور 
عشــتار العراقيــة وفينــوس ولنــدورف البدائيــة، وعرائــس اليونــان العاجيــة القديمــة تحــاور عرائــس نقــادا المصريــة القديمــة، ونســاء التيراكوتــا الســوريات 
يحــاورن نســاء التناجــرا الســكندريات. تضــم األعمــال مواكــب مــن الكائنــات والمشــاهد، وأعشــاب وشــجيرات بريــة، ودمــى خشــبية محفــورة، وحفائــر لهيــاكل 
ــا أشــرعة، ورمــوز  ــوك للجــن، وطواطــم شــاخصة، وقــوارب ب ــة، ومل أســماك، وخفافيــش تحلــق، وبومــات تترقــب، ونســاء ســابحات فــى لجــي مجهول
ســحرية، وعرائــس بحــر، وأطــال ممالــك قديمــة، وســفن تحمــل النســاء، وأروقــة تجتمــع فيهــا ظــال مــن ســحر عالــم قديــم، وعوالــم غريبــة كنــت أغــرق فيهــا 
أحياًنــا وأتلصــص عليهــا مندهشــة فــي أحيــان أخــرى. إنهــا رحلــة ممتعــة مــن الجــدل البصــري فجرتــه الجائحــة وأعــادت تأويلــه، كانــت بمثابــة يوميــات مرســومة 

أفتــح مــن خالهــا نافــذة صغيــرة علــى عالــم أرحــب وأكثــر ســاًما.

Today strongly resembles what our ancient ancestors lived through. We still stand in fear of a new unknown that has deservedly 
broken down our ego. We have been defeated by an entity invisible to the naked eye, that succeeded in overturning our lives, striking our 
alleged aconfidence, and reawakening our old fear of the unknown. What we live in now is very similar to what the first man experienced, 
the fear of unknown forces that he does not see and cannot explain their phenomena, which made him resort to art, deriving from it a 
power that is added to his limited human powers.

My work has merged with ancient ancestral expressions; I was inspired by their spirit in their free depiction of beings, the free mixing 
with primitive and ancient civilizational expressions from various sources to meet together in a new space. Each came to represent their 
times in an imagined encounter: Lasko cave hunters meet indigenous Australians; Mayan and Aztec sculptures meet Jordan’s two-headed 
eye of deer statues; the Greek Aphrodite meets Iraqi Ishtar and primitive Venus and Lindorff; ancient Greek ivory brides meet ancient 
Egyptian Nicada brides; and ancient Egyptian Terracotta women meet the Alexandrian Tanagra women. The works include processions of 
creatures and scenes, wild herbs and shrubs, carved wooden dolls, fish-skeleton fossils, flying bats, waiting owls, women swimming in 
unknown escapes, fairytale kings, standing totems, boats without sails, magic symbols, maidens, ruins of ancient kingdoms, and ships 
carrying women, corridors in which shades of old world magic meet, along with strange worlds in which I was drowning at times and 
viewing from afar in amazement at others. It is an enjoyable journey of visual controversy triggered by the pandemic and reinterpreted, as 
a drawn diary through which I open a small window to a wider and more peaceful world. 
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رسم
50 × .7 سم

أحبار وألوان مائية وأقام حبر على ورق

Drawing
50 x 70 cm
Ink, water colors and ink pens on paper
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اســُتلهمت العناصــر الفنيــة للعمليــن الفنييــن األول والثانــي مــن التــراث اليمنــي المتمثــل فــي أحــد أزيــاء المــرأة اليمنيــة فــي 
ــزة فــي اليمــن؛ منهــا  ــة ممي ــة قديمــة، وعناصــر نباتي ــد يمني ــع بري ــز، وطواب ــع الممي العاصمــة صنعــاء، والفــن المعمــاري اليمنــي ذي الطاب
غصــن شــجرة القهــوة وغصــن الريحــان. والعناصــر الفنيــة للعمليــن الفنييــن الثالــث والرابــع مســتلهمة مــن فــن الحضــارة اليمنيــة القديمــة؛ مثــل 
المنحوتــات األثريــة لممالــك اليمــن القديــم، ورمــوز الخــط اليمنــي القديــم المعــروف بـ»المســند«، وعناصــر مــن الفــن المعمــاري اليمنــي، 
وطوابــع بريــد يمنيــة قديمــة، وعنصــر نباتــي لغصــن شــجرة العنــب اليمنــي. وتهــدف األعمــال األربعــة إلــى تقديــم رســالة فنيــة للعالــم عــن 

تاريــخ اليمــن وتراثــه الغنــي والفريــد الــذي يتمتــع باألصالــة والخصوصيــة، والــذي يلــزم االهتمــام بــه وحمايتــه مــن الحــرب والدمــار.

The artistic elements of the first and second artworks were inspired by the Yemeni heritage represented by a 
Yemeni woman’s fashion in the capital, Sana’a; the unique Yemeni architecture; old Yemeni postage stamps; as well 
as distinctive botanical elements in Yemen. These included the sprig of a coffee tree and a sprig of basil. The artistic 
elements of the third and fourth artworks were inspired by the art of ancient Yemeni civilization, such as the early 
carvings of the kingdoms of ancient Yemen, the symbols of ancient Yemeni calligraphy known as Musnad, elements of 
Yemeni architecture, old Yemeni postage stamps, and a botanical element of the branch of a Yemeni grape tree. The 
four works aim to present an artistic message to the world about the history of Yemen and its rich and unique heritage 
full of authenticity and seclusion, and which needs to be preserved and protected from war and destruction.

Anfaal Al-Mughalles

anfaal.art@gmail.com

Yemen
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فن يمني قديم
50 × 50 سم
كوالج رقمي

امرأة يمنية
50 × 50 سم
كوالج رقمي

فن يمني قديم
50 × 50 سم
كوالج رقمي

امرأة يمنية
50 × 50 سم
كوالج رقمي

Ancient Yemeni Art
50 × 50 cm
Digital collage

A Yemeni Woman
50 × 50 cm
Digital collage

Ancient Yemeni Art
50 × 50 cm
Digital collage

A Yemeni Woman
50 × 50 cm
Digital collage



24

 خــال األشــهر الســتة الماضيــة، العمــل فــي أســتوديو الطباعــة أو الســفر إلــى الجبــال الســويدية لــم يكــن ممكًنــا – كمــا كان مخطًطــا -
لمواصلــة مشــروعي الفنــي. بقيــُت فــي المنــزل، وبــدأُت فــي التقــاط صــور لــكلِّ شــيء متــاٍح مــن حولــي؛ توثيًقــا للتفاصيــل، وكأننــي لــم 

أَر هــذه األشــياء مــن قبــل.

فــي األشــياء الصغيــرة، وجــدت عالًمــا جديــًدا ضخًمــا. فكــرُت فــي مــا هــو حقيقــي، ومــا ليــس كذلــك، وفــي عاقتــي بالعالــم ككل. 
مجموعــة الصــور »عــودة إلــى الواقــع مــن 1 إلــى 4، النســخة 2« هــي صــور لتراكــم الجليــد علــى الطريــق، وتحولــه إلــى جبــال. الصــور مطبوعــة 
بحجــم كبيــر )100 × 100 ســم(؛ فتبــدو غيــر واضحــة عندمــا تنظــر إليهــا عــن كثــب، ولكــن عندمــا تراهــا مــن مســافة بعيــدة، تبــدو واضحــة. إنهــا 

بالضبــط نفــس الطريقــة التــي تطــورت بهــا أفــكاري وآرائــي أثنــاء الحجــر الصحــي المنزلــي بســبب جائحــة فيــروس كورونــا.

For the last six months, it has not been possible to work at the printing studio or to travel to the Swedish 
mountains—as was planned—to continue my art project. I stayed at home and started taking pictures of everything in 
the immediate environment. It was a adocumentation of details, as if I had never seen them before.

In the small things, I found a huge new world. I reflected on what is real and what is not, and in my relation to the 
whole world. The images Reality Check I–IV, Version 2 are photos of snow melting on the road, transformed to large 
versions of mountains. Printed in the large format 100 × 100 cm, the images seem unclear when you look closely at 
them, but when you view them from a distance, they seem sharp. It is exactly the same way my thoughts and insights 
developed during the coronavirus home quarantine.

anki@ak-art.se 

Sweden

Ann-kristin KAllstrOm
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عودة إلى الواقع 1، نسخة 2
100 × 100 سم

صورة، طباعة رقمية على ورق
10 /2

Reality Check I, Version 2
100 × 100 cm
Photo, digital print on paper
2/10

عودة إلى الواقع 3، نسخة 2
100 × 100 سم

صورة، طباعة رقمية على ورق
10 /2

Reality Check III, Version 2
100 × 100 cm
Photo, digital print on paper
2/10

عودة إلى الواقع 2، نسخة 2
100 × 100 سم

صورة، طباعة رقمية على ورق
10 /2

Reality Check II, Version 2
100 × 100 cm
Photo, digital print on paper
2/10

عودة إلى الواقع 4، نسخة 2
100 × 100 سم

صورة، طباعة رقمية على ورق
10 /2

Reality Check IV, Version 2
100 × 100 cm
Photo, digital print on paper
2/10
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pocaecaterina95@gmail.com 

Romania

Ecaterina Poca

الفضــاء الفــارغ مثــل إنســان بــا روح. يبقــى اإليمــان دائًمــا كصــورة ماضيــة، حتــى لــو لــم تســتذكرها كل حيــن. ومــع ذلــك، حتــى كلمــة 
واحــدة تكفــي إلعطــاء الظــل والحجــم لتلــك المســاحة الفارغــة. فــي المســاحة الفارغــة هنــاك دائًمــا متســع لبدايــة جميلــة.

An empty space is like a soulless human being. Faith always remains as a past image, even if you do not feed 
it well. However, even a single word is enough to give a shade and a volume to that empty space. In an empty space 
there is always room for a beautiful start.
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الفضاء الفارغ
50 × 80 سم

جرافيك رقمي

Empty Space 
50 × 80 cm
Digital graphics
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baxterb53@gmail.com

Canada

Bonnie Baxter

ــرة عــن مســتقبل صديــق للبيئــة »RatKind«. تركــْت  ــاء العمــل علــى سلســلتي المعب ــدأُت العمــل فــي »سلســلة احتجــاز« أثن ب
الصــور المروعــة لألطفــال فــي أقفــاص، الذيــن ُفِصلــوا عــن والديهــم بأمــر مــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، انطباًعــا ال رجعــة 
فيــه عــن األخاقيــات التــي تتبعهــا أمريــكا الشــمالية، وأثــرت بعمــق فــي تفاؤلــي بــرد إيجابــي علــى تغيــر المنــاخ. ومــع انتشــار فيــروس 
ــذي يعــد أســيًرا  ــل الشــباب ال ــًدا لتصــوري لجي ــا جدي ــاع بطــرق ال يمكــن تصورهــا. لقــد أعطــت عمًق ز هــذا االنطب ــزِّ ــا 2، ُع ســارس كورون
للخيــال، والتعاطــف، والشــجاعة المحــدودة التــي تمتلكهــا العديــد مــن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. الُتقطــت الصــور ثــم عولجــت 

مــن خــال األشــعة العاديــة، وتحــت الحمــراء.

The Confinement Series began while working on my eco-dystopian series, RatKind. The shocking images of 
children in cages, separated from their parents by the order of the American president Donald Trump made an irreversible 
impression of the North American morality, and deeply impacted my optimism for a positive response to climate 
change. With the event of the SARS-CoV-2, this impression has been reinforced in unimaginable ways. It has given new 
depth to the image of a younger generation held captive by the limited imagination, empathy, and courage of several 
governments around the world. The images were shot and then processed through standard and infra-red spectrums.



المرحلة األولى
50 × 70 سم
طباعة رقمية

اإلغاق
50 × 70 سم
طباعة رقمية

َحِوّية
50 × 70 سم
طباعة رقمية

Phase One
50 × 70 cm
Digital print

Lockdown
50 × 70 cm
Digital print

Pod
50 × 70 cm
Digital print
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gelkheshen101@gmail.com

Gamal Elkheshen

قــد يكــون الظهــور المفاجــئ لألضــواء الســاطعة، أو الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد األشــخاص مــن حولــك، أو الظــل فــي رؤيتــك 
المحيطيــة، أو الســتارة الرماديــة التــي تتحــرك عبــر مجــال رؤيتــك؛ عامــات علــى انفصــال الشــبكية – أو الطبقــة العصبيــة فــي الجــزء 
الخلفــي مــن العيــن التــي ترســل صــوًرا إلــى الدمــاغ. قــد تكــون صــورة حقيقيــة، أو قــد ال تكــون كذلــك، لكنهــا مــا زالــت فــي هــذا الجــزء 

الرمــادي. لذلــك، دعونــا نــرى مــا وراء هــذا الظــل الرمــادي.

The sudden onset of flashing lights, a noticeable increase in the number of people around you, a shadow in your 
peripheral vision, or a gray curtain moving across your field of vision could be signs of a detachment of the retina—the 
nerve layer in the back of the eye that sends images to the brain. It might be a real image might not but it is still in this 
gray part. So, let us see beyond this gray shadow.

Egypt

Beyond the Gray Shadow
70 × 70 cm
Digital print
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ما وراء الظل الرمادي
70 × 70 سم
طباعة رقمية

Beyond the Gray Shadow
70 × 70 cm
Digital print
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Gamal Hosni
Egypt

وحــدي بالمنــزل، صمــت طويــل. ســكون متأمــل يعيــد صياغــة المحيــط العــادي، ويخلــق عالًمــا مغلًفــا بغــاالت وهميــة، ولكنهــا حقيقيــة 
داخــل النفــس.

Alone at home, a long silence. A contemplative stillness reshapes the ordinary surroundings and creates a world 
shrouded in imaginary boundaries, but is real within the soul.

gamal.hosni@bibalex.org     pavarotti1973@yahoo.com
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بدون عنوان 
50 × 50 سم
تصوير رقمي

Untitled 
50 × 50 cm 
Digital photography
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jddphoto@gmail.com

John Dean

علــى الرغــم مــن وجــود األســتوديو الخــاص بــي فــي المنــزل، فــإن عملــي يأخذنــي إلــى الجبــال المجــاورة إذ أكتشــف بــراري 
الطبيعــة فــي ألبرتــا. منــذ أن عزلتنــا جائحــة كورونــا، تمكنــت مــن العمــل فــي أســتوديو غرفتــي المظلمــة مــع الصــور التــي تأخذنــي إلــى 

ــزل. ــق بالمن الخــارج، كطريقــة لتفــادي الشــعور بالضي

تقــع المنطقــة المناخيــة المتطرفــة فــي ألبرتــا حيــث تتكــرر حرائــق الغابــات، ممــا يــؤدي إلــى تدميــر مســاحات شاســعة مــن البيئــة 
ــو كانــت تحــت المجهــر. إنهــا حقيقــة أن مــا يتركــه حريــق  ــات المحترقــة، وأستكشــفها كمــا ل ــة. أصــور بانتظــام مناطــق مــن الغاب الطبيعي

الغابــة وراءه، يخلــق فرًصــا لنمــو جديــد، لذلــك أرى عملــي علــى أنــه يقــع فــي مــكان مــا بيــن هاتيــن الحالتيــن.

علــى الرغــم مــن أننــي أعمــل مــن المنــزل، فــإن موضوعــات أعمالــي تأخذنــي إلــى البريــة؛ حيــث تســتمر هشاشــة الحيــاة، ممــا 
يســمح لــي بإبقــاء روحــي حيــة خــال فتــرة العزلــة هــذه.

Although I have my studio at home, my work takes me out into the nearby mountains where I discover the wilds 
of nature in Alberta. Since COVID-19 pandemic has isolated us, I have been able to work in my darkroom studio with 
the images that take me outside, as a way to not feel so house bound.

Alberta’s radical climate zone lies where forest fires are a frequent occurrence, destroying huge areas of natural 
environment. I photograph stands of burned forests regularly, exploring them as if under a microscope. It is fact that 
what a forest fire leaves behind, creates opportunities for new growth, so I see my work as operating somewhere be-
tween those two dichotomies.

Though I am working at home, my subject matter takes me out into the wilderness, where the fragility of life con-
tinues, and allows me to keep my spirit alive during this time of isolation.

Canada
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كوتيناي 2
50 × 70 سم

صورة ملونة

Kootenay 2
50 × 70 cm
Color photograph

ڤيرميلون 1
50 × 70 سم

صورة ملونة

Vermillion I
50 × 70 cm
Color photograph

روك كريك
50 × 70 سم

صورة ملونة

Rock Creek
50 × 70 cm
Color photograph

ڤيرميلون 2
50 × 70 سم

صورة ملونة

Vermillion II
50 × 70 cm
Color photograph
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georg.lebzelter@aon.at

Austria

Georg Lebzelter

هــذه األعمــال مــا هــي إال مقتطفــات مــن روايــة مصــورة كنــت أعمــل عليهــا أثنــاء الوبــاء. المــواد األوليــة مأخــوذة مــن كتــب 
ــإعادة  ل إلــى بيئــات حيويــة صغيــرة؛ كـ ق، ثــم ُتحــوَّ ق، وُتفــرَّ ــع الرســوم التوضيحيــة العلميــة، وُتمــزَّ األحيــاء القديمــة. بطريقــة مرحــة، ُتقطَّ
ــاء. نتــج عــن هــذه العمليــة صــور مجمعــة، ثــم مطبوعــات علــى الشاشــة الحراريــة، وأعمــال رقميــة بالتــوازي. تشــكيل لكتــب علــم األحي

The works are an excerpt from a graphic novel that I was working on during the pandemic. The starting materials 
are taken from old biology books. In a playful way, the scientific illustrations are cut up, torn from their interrelationships, 
and converted into their own small biotopes, as a “reconfiguration” of the biology books is carried out. This process 
resulted in analog collages, then screen prints, and, in parallel, digital works.
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The master´s tools

أدوات الماستر
50 × 70 سم

الرسم والكوالج 
التناظري والرقمي

ليبزلتر–3

The Master’s Tools
50 × 70 cm
Drawing, analog and 
digital collage
Lebzelter_3
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hussien.ouf@gmail.com

Hussein Ouf 

ــا الجميــع حــول العالــم علــى الخضــوع لسياســة التباعــد االجتماعــي. وقــد رافــق التعايــش مــع هــذا النمــط  أرغــَم فيــروس كورون
الجديــد للحيــاة قــدٌر كبيــٌر مــن الملــل الــذي أفضــى إلــى معاناتنــا مــن صراعــات ذهنيــة ونفســية كثيــرة. هــل سيســتمر هــذا النمــط 

ــا ونغــادر المــكان؟ ــى أشــكال الغــرف التــي نعيــش فيهــا؟ أم نخاطــر بمــا تبقــى مــن حياتن ــد ونتحــول إل ــى األب ــي إل الحيات

The pandemic has stressed, on a universal level, the necessity of social distancing. Living with this new norm has 
resulted in excruciating boredom, leading to mental and psychological battles within ourselves. Will this lifestyle last 
forever as we take the shape of the rooms we are in? Or should we risk what remains of our lives and leave the place?

Egypt
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بدون عنوان
50 × 70 سم
رسم رقمي

Untitled
50 x 70 cm
Digital painting 
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hakimaboukila@gmail.com

Hakeem Abokila 
Egypt

ُيوَلــدان رضيعيــن  أنثــى.  ذكــٍر  ذكــٌر، وفــي كلِّ  أنثــى  وأنثــى؛ ففــي كلِّ  ذكــر  فــي  لإلنســانية  والحقيقــي  التــام  المعنــى  يتجســد 
ات،  ــر – يغــدو هــو شــيًخا يشــبه الجــدَّ ــران أكث ــا، وَيشــبَّ االنجــذاب والعاطفــة بينهمــا. وعندمــا يكب ان ليصبحــا ناهــًدا وصبيًّ صغيريــن، ثــم يُشــبَّ

وينــزوي عــن العجــوز جمالهــا فتغــدو شــبيهة  الرجــال – يتبخــر االنجــذاب، ويتبلــور معنــى اإلنســانية قبــل النــوع، ويتحقــق خلــود الــروح.

The complete and true meaning of humanity is fulfilled in a male and a female. There is a boy within every girl and 
a girl inside every boy. Both are born as infants, and then grow—alongside the attraction and passion between them—
to become a young woman and man. As they grow into elders, the curtain falls off the motherly side inside the male, 
and the beauty wears off the female showing her masculine side. Only then, the attraction fades away, the meaning of 
humanity surpasses that of sex, and the immortality of the soul is realized.
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70 × 70 سم
أكريلك وأحبار وأقام على توال

70 x 70 cm
Acrylic, ink and pens on toile
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dahliarefaat@gmail.com

Dahlia Refaat

خــال فتــرة الحجــر الصحــي، لــم أشــعر برغبــة ملحــة فــي الخــروج. كانــت الشــرفة مســلية، إذ يســهر جيراننــا فــي الشــارع يناقشــون 
أعــداد اإلصابــات بصــوٍت عــاٍل، وأنــا مشــتركة فــي الحديــث بفعــل محــل إقامتــي. أعــدت اكتشــاف مصــادر اإللهــام القريــب، وكنــت أرســم، 
وأجــرب، وأهتــم بالتواصــل مــع مجتمــع الفنانيــن، واألصدقــاء، وزمــاء العمــل أو غيرهــم مــن خــال برامــج التواصــل المرئــي مثــل »زووم« 

ــا ويزيــد إنتاجــي الفنــي؟  ــا وفنيًّ و»ســكايب«. فــي مــرات قليلــة، تســاءلت: وفيــم حاجتــي إلــى الخــروج إذا كنــت أتواصــل اجتماعيًّ

خــال مــا يزيــد عــن 100 يــوٍم هــي فتــرة الحجــر الصحــي فــي مصــر، اســتعدُت وقتــي كامــًا. وهيئــت لــي تلــك الظــروف العمــل علــى 
ــر فــي  ــة نظــًرا لســعة الوقــت. ســريًعا مــا أنهيــت التجريــب، وانجذبــت بفعــل األحــداث والمنطــق العــام إلــى التفكي ــد ممارســاتي الفني تجوي
فيــروس كورونــا، والعــدوى، والكمامــة، والتباعــد االجتماعــي، والجيــران. أعيــُش فــي منطقــة شــعبية عريقــة فــي اإلســكندرية، فــي الحــي 
األقــرب لوســط المدينــة الــذي تقطنــه أســر عريقــة مــن المجتمــع النوبــي ال تعــرف معنــى أال نتســامر. يمكننــا أال نتعانــق، ولكــن مســتحيل 

أن تتوقــف حياتنــا االجتماعيــة. هنــاك دائًمــا احتفــال بشــكل مــا.

During the quarantine period, I did not feel the urge to go out. The balcony provided enough entertainment, as 
our neighbors stayed up in the street, loudly discussing casualty numbers, and I joined the conversation from where I 
live. I rediscovered close sources of inspiration. I was drawing, experimenting, and interested in communicating with 
communities of artists, friends, co-workers or others through visual communication programs such as Zoom and Skype. 
A few times, I wondered: “Why do I need to go out if I communicate socially and artistically and my artistic production 
is increasing?”

In the more than 100 days of quarantine in Egypt, I used my time well. These conditions allowed me to work on 
improving my artistic practices due to the availability of more time. I quickly finished experimenting, and was drawn by 
events and common sense to thinking about the coronavirus, infections, face masks, social distancing, and neighbors. 
I live in an old area in Alexandria, in the neighborhood closest to the city center, which is inhabited by old families from 
the Nubian community who do not know what it means to not talk together well into the night. We cannot hug, but our 
social life cannot stop. There is always some kind of celebration.

Egypt
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اجتماع عن طريق برنامج زووم
12 لوحة مجمعة

70 × 70 سم
وسائط مختلطة على الورق والقماش

مسافات
12 لوحة مجمعة لقصة غير تسلسلية

70 × 70 سم
وسائط مختلطة على الورق

Zoom Meeting
Twelve collective portraits 
70 × 70 cm
Mixed media on paper and canvas

Distances
Twelve collective works of
a non-sequenced story 
70 × 70 cm
Mixed media on paper
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dragana777artproject@gmail.com 

Serbia

Dragana Grujicic

فــي عملــي، أبحــث فــي دواخــل العديــد مــن الكائنــات. ومــن خــال الرســم، أستكشــف الطبيعــة الخفيــة للعالــم المرئــي، وفــي 
نفــس الوقــت، مســاحة العمليــات الروحيــة الداخليــة. أتطــرق إلــى مســائل الحريــة، والبحــث عــن التــوازن بيــن الخبــرات الماديــة والروحيــة 
والحميمــة والتعبيريــة؛ بهــدف تحقيــق الخلــود واألصالــة لتجربــة اإلنســان المجــرد مــن جميــع التركيبــات األيديولوجيــة. إنــه تعبيــر فنــي 

فــي البحــث عــن الحريــات الشــخصية والحقائــق اإلنســانية العالميــة.
باإلضافــة إلــى التشــكيل، تركــز رســومي أيًضــا علــى الرمزيــة. استكشــاف مســألة الرســم نفســه، والعمــل، والرســم اإليمائــي 
ــة واحــدة؛  ــدة فــي مســاحة شــخصية عاطفي ــة. شــعور مؤقــت حقيقــي يضــع الشــخصيات الخال هــي طريقتــي فــي البحــث عــن العفوي
بهــدف إعــادة فحــص الواقــع مــن هــذا المنطلــق. األلــوان فــي عملــي لهــا رمزيــة واضحــة، ترتكــز علــى التجربــة البدائيــة والحضاريــة. توفــر 
المســاحات التأمليــة والحزينــة إطــاًرا للتفكيــر فــي جوهــر مــا هــو مرئــي. مــن خــال استكشــاف الرمــوز اإلبداعيــة للعالــم المرئــي، أبحــث 

عــن الشــعور باالنتمــاء والرضــا عــن القــدرة علــى اســتحضار عمليــة الخلــق فــي أبســط أشــكالها.

In my work, I research the inner spaces of beings. By painting, I am exploring the hidden nature of the visible 
world and, at the same time, the space of inner spiritual processes.

I tackle questions of freedom, the search for the balance of the material and the spiritual, intimate and expres-
sive experiences with the aim of achieving the timelessness and authenticity of the experience of one’s own being, 
stripped of all ideological constructions. It is an artistic expression in the search for personal freedoms and universal 
human truths.

In addition to figuration, my painting is also focused on symbolism. Exploring the matter of painting itself, 
action, and gestural painting are my way of searching for spontaneity; an authentic momentary feeling that actually 
places timeless figures in one personal emotional space, with the aim of re-examining reality as such.

The colors in my work have clear symbolism that rests on archetypal and civilizational experience. Meditative, 
melancholic spaces provide a framework for thinking about the essence of the visible.

By exploring the creative codes of the visible world, I am searching for the feeling of belonging and the satis-
faction of being able to evoke the process of creation in its most basic form.
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حمامة
50 × 70 سم

وسائط مختلطة على ورق

ذهب
50 × 70 سم

وسائط مختلطة على ورق

الهندسة المقدسة
50 × 70 سم

ألوان زيتية على قماش

خايا
50 × 70 سم

ألوان زيتية على قماش

Dove
50 × 70 cm
Mixed media on paper

Gold
50 × 70 cm
Mixed media on paper

Sacred Geometry
50 × 70 cm
Oil on canvas

Cells
50 × 70 cm
Oil on canvas
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besantd@telus.net 

Derek Besant

قبــل ســتة أشــهر، كان بإمكانــك معرفــة العديــد مــن األشــياء عــن األشــخاص بمجــرد قــراءة تعابيــر وجوههــم. ومــع ذلــك، وبســبب 
التباعــد االجتماعــي المفــروض، وأقنعــة الوجــه، التــي تخفــي انحنــاءات الفــم، وتجعــل األصــوات غيــر الواضحــة، فقــد أصبحنــا نمــر بلقــاءات 
غامضــة؛ إذ تكــون اإلشــارات مخفيــة إلــى حــدٍّ مــا. جعلتنــا فكــرة أن الهــواء مــن حولنــا ملــيء بالعناصــر الدقيقــة غيــر المرئيــة، التــي يتناولهــا 

علــم األحيــاء الدقيقــة، دائًمــا مــا نتربــص بالفيــروس فــي الاوعــي لدينــا.

رت عــن قصــد بشــكل غيــر واضــح – هــي ألصدقائــي. تحــوم غيــوم مــن المجــاالت الفيروســية المحتملــة حولهــم  الصــور – التــي ُصــوِّ
ــاء فيهــم. وبينمــا تخفــي الصــور  ــة للوب ــار الجانبي ــة النفســية الناتجــة عــن اآلث ــا يصــف الحال ا نصيًّ كشــهب. تشــمل كل صــورة ســرًدا شــخصيًّ

ــا، فإنهــا تكشــف بوضــوح عــن الحاضــر أثنــاء تنقلنــا فــي عالــم مجهــول. التعبيــرات بصريًّ

Until six months ago, you could tell several things about people by simply reading their facial expressions. 
Nevertheless, due to the imposed social distancing, and the facial masks that hide expressions at the corners of 
mouths and smother vocal patterns, we are left with murky encounters, where signs and signals are somewhat muted 
and obscured. The notion also that the air around us is actually full of invisible microbiology, has become an unseen, 
but deadly, orbiting solar system, where the virus lurks in our subconscious. 

The portraits—purposefully portrayed out-of-focus—are of my friends. Clouds of potential viral spheres swarm 
around them as shooting stars. Each portrait is embedded with textual personal narrative about the psychological state 
the pandemic side-effects are having on them. While the portraits conceal expressions visually, they explicitly reveal the 
present as we navigate the unknown.

Canada
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شهب
50 × 50 سم

حبر حراراي باألشعة 
فوق البنفسجية، نقل مايفير

7/ 2

شهب
50 × 50 سم

حبر حراراي باألشعة 
فوق البنفسجية، نقل مايفير

7/ 2

شهب
50 × 50 سم

حبر حراراي باألشعة 
فوق البنفسجية، نقل مايفير

7/ 3

شهب
50 × 50 سم

حبر حراراي باألشعة 
فوق البنفسجية، نقل مايفير

7/ 5

Shooting Stars
50 × 50 cm
UV thermal ink, 
transfer Mayfair
2/7

Shooting Stars
50 × 50 cm
UV thermal ink, 
transfer Mayfair
2/7

Shooting Stars
50 × 50 cm
UV thermal ink, 
transfer Mayfair
3/7

Shooting Stars
50 × 50 cm
UV thermal ink, 
transfer Mayfair
5/7



48

dinahesham17592@gmail.com

Dina Nour Eldine
Egypt

»األرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف« صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ــا مــا لــم أَر إال هــو، ذلــك الطفــل الجميــل الــذي حملتــه بيــن يــدي، وكان الــدم والــروح نفســهما ينبضــان داخلــي وداخلــه، ومــع  يوًم
ذلــك مــا كنــت أشــم منــه إال رائحــة المــوت! ذلــك الجميــل الــذي رأى مــا لــم نــَر، وكأن الحجــب قــد ُكشــفت لــه. نحــن هنــا فــي دار الحيــاة، وهــو 
هنــاك فــي دار الحــق. وصــراع مــا بيــن الحيــاة والحيــاة، ولكنهــا الحيــاة األخــرى. رحلــت يــا عزيــزي فــي ســام وبســام ومــع مائكــة الســام.

فليجمعنــا لقــاء قريــب .

“The arwah are a massed army. When they already know each other, they are friendly. When they do not know 
each other, they disagree.” – Prophet Muhammad peace be upon him.

One day I saw nothing but him, that beautiful baby that I carried in my hands, and the same blood and soul were 
pulsing inside both of us, and yet I could only smell death! That beautiful one who saw what we did not see, as if the 
unseen had been revealed to him. We are here in the sphere of life, and he is there in the house of truth. There was a 
struggle between life and life, but one of them is the afterlife. You left my dear in peace and with the angels of peace. 
Until we meet again soon.
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الغائب الحاضر 
50 × 50 سم
رسم رقمي

Absent but Present
50 x 50 cm
Digital painting
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ranaibrahim2199@gmail.com

Rana Ibrahim

األعمال عبارة عن تصويري الشخصي أللعاب الورق.

The artworks constitute my personal view of card games.

Egypt
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الرجل المشنوق
50 × 70 سم
كوالج رقمي

ملكة الكوبة
50 × 70 سم
كوالج رقمي

الموت
50 × 70 سم
كوالج رقمي

ملك السباتي
50 × 70 سم
كوالج رقمي

The Hanged Man
50 × 70 cm
Digital collage

Queen of Hearts
50 × 70 cm
Digital collage 

Death
50 × 70 cm
Digital collage

King of Clubs
50 × 70 cm
Digital collage 
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aldib516@gmail.com

Rowan Aldib
Egypt

فــي ظــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا وصــدور بعــض القــرارات باتخــاذ تدابيــر احترازيــة مــن بعــض الجهــات المختصــة، أصبــح أكثــر 
ــا للمــرء هــو البقــاء منفــرًدا أغلــب األوقــات. كان الوضــع صادًمــا بعــض الشــيء؛ إذ أمســت الشــوارع أشــبه بســاحات الحــروب،  الخيــارات أماًن
ال يمكــن للمــرء الســير فــي أمــان دون الشــعور بأنــه محاصــر بخطــر مــا غيــر مرئــي. للمــرة األولــى يختبــر المــرء الوحــدة اإلجباريــة، فلــم تعــد 
ف الزائــد مــن المخاطــر  خيــاًرا. لــم أكــن أعــي الهــدف مــن ربــط الشــخص بنفســه. ربمــا أفتقــد االقتــراب مــن النــاس فــي الشــوارع دون التخــوُّ

المحتملــة. إن أصبحــُت أنــا معــي فلــن أكــون وحيــًدا بمفــردي، بــل ســأكون برفقتــي. فمــاذا ســتكون المخاطــر؟

As the coronavirus pandemic spread and some precautionary measures were declared, the safest option way for 
one was to be alone most of the time. The situation was a bit shocking; the streets have become like battlefield where 
one cannot walk safely without being keenly aware that he/she is surrounded by some invisible danger. For the first 
time, one experiences coercion into loneliness. It is no longer a choice. I was not aware what the point of associating 
with oneself is. I might miss getting close to people on the streets without overly apprehending the risks involved. 
If I am staying with myself, I will not be alone or lonely. I will be with me. What would the risks be?
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بدون عنوان 
70 ×70 سم

فوتوغرافيا ورسم رقمي

Untitled
70 x 70 cm
Photography and digital painting
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ــان مــن خــال الوســائط المختلفــة فــي  ــى مــن مشــروع بحثــي؛ إذ يبحــث الفن ــة األول ــاث  إيمــاءات لجســد هــش« هــي المرحل »ث
مفهــوم الذكوريــة، ومــن أيــن بــدأت تلــك الهيمنــة الذكوريــة ليــس علــى النســاء فحســب، ولكــن علــى الرجــال أيًضــا، وكيــف ســيطرت تلــك 
ــة مشــاعر تتعلــق بالهشاشــة، أو  الفكــرة علــى عاقــات الذكــور بعضهــم ببعــض، وعاقاتهــم بأنفســهم، وكيــف أنهــم يحاولــون كتمــان أي
الضعــف، أو الحــب، أو إخفــاء الشــعور بالصدمــة. بــدأت فــي هــذا العمــل بالتطــرق إلــى عاقــة الرجــل مــع جســده، واســتخدمت تكــرار العناصــر 

كــرد فعــل للصدمــة: رســم صــور شــخصية – زهــور – هالــة.

Three Gestures of a Fragile Body is the first phase of my research project. Through different mediums, the artist 
experiments the concept of masculinity and how it became dominant, not only in relation to females but males as well. 
How masculinity controls the relationships men have with each other and with themselves. How it makes them try to 
suppress feelings of vulnerability, weakness, or love, and deny trauma. In this artwork, I started with the relationship 
between man and his body, and used repeated elements as a reaction to trauma: self-portraits, flowers, aura.

ziad.faid0007@gmail.com

Egypt

Ziad Faid 
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اإليماءة األولى
50 × 50 سم 
كوالج رقمي

اإليماءة الثانية
50 × 50 سم 
كوالج رقمي

اإليماءة الثالثة
50 × 50 سم 
كوالج رقمي

First Gesture
50 × 50 cm 
Digital collage

Second Gesture
50 × 50 cm 
Digital collage

Third Gesture
50 × 50 cm 
Digital collage
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sarah.taiseer@gmail.com 

Egypt

Sarah El-Shamy

ق إيماني بنفسي وبالعالم من حولي أكثر وأكثر. استكشاف الذات من خال الفن عمَّ

Self-exploration through art made me believe in myself and in the world around me even more.
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ضعيف
50 × 50 سم
طباعة رقمية

exe.سارة
50 × 50 سم
طباعة رقمية

إزهار
50 × 50 سم
طباعة رقمية

نمط
50 × 50 سم
طباعة رقمية

Frail
50 × 50 cm
Digital painting

Sarah.exe
50 × 50 cm
Digital painting

Bloom
50 × 50 cm
Digital painting

Pattern
50 × 50 cm
Digital painting
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Sara Samy
Egypt

أعمــال فنيــة عــن مدينــة اإلســكندرية العريقــة منفــذة بتقنيــة رقميــة، مــن خــال دمــج مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة تتضمــن 
المناطــق القديمــة ذات الطابــع الخــاص بمحافظــة اإلســكندرية. وتعــود أهميــة هــذه المناطــق لمــا تحتويه من طابع تاريخــي وتراثي  للمحافظة.

Works of art on the ancient city of Alexandria, executed using digital technology by merging a group of photographs 
that include the old areas of the Alexandria Governorate. The importance of these areas is due to the historical aspects 
and heritage they contain.

Sarahsamy104@gmail.com



كوم الدكة
50 × 70 سم

فن رقمي 

كوم الدكة
50 × 70 سم

فن رقمي 

بحري
50 × 70 سم

 فن رقمي

النبي دنيال
50 × 70 سم

فن رقمي

Kom El-Dikka 
50 × 70 cm
Digital art

Kom El-Dikka 
50 × 70 cm
Digital art

Bahari
50 × 70 cm
Digital art

Nabi Daniel 
50 × 70 cm
Digital art
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Sami Creta
Egypt

يتكــون العمــل الفنــي مــن ثــاث صــور فوتوغرافيــة التقطــت فــي أوقــات مختلفــة مــن اليــوم علــى كورنيــش اإلســكندرية. أخــذت تلــك 
اللقطــات مــن مســافات بعيــدة لتظهــر بعــض األشــخاص الذيــن تســللوا إلــى األماكــن الطبيعيــة المفتوحــة وســط الصخــور بعيــًدا عن الزحــام. فعلى 

الرغــم مــن صعوبــة فتــرة الحجــر، فإنهــا أتاحــت لبعــض النــاس إعــادة اكتشــاف الهــدوء والجمــال، بــل وأيًضــا إعــادة اكتشــاف العاقــات اإلنســانية.

The artwork consists of three photos taken at different timings during the day of Alexandria Corniche. The photos 
were taken from long distances, showing some people who had escaped into the natural outdoor spaces among the 
rocks far from the crowds. Despite the difficulty of the lockdown period, it allowed some people to rediscover not only 
serenity and beauty, but also human relationships.

creta_sami@hotmail.com



61

بدون عنوان 
50 × 50 سم

فوتوغرافيا

Untitled
50 × 50 cm 
Photography
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samiaelwelely@gmail.com

Egypt

Samia Elwelely

أســتلهم أعمالــي مــن حالــة عشــق أســري ممــزوج بمقاومــة الجائحــة. فجســدت رحلــه الجائحــة مــن الواقــع والحيــاة اليوميــة أيــام العــزل   
بالمنــزل عــن طريــق مــزج الفوتوغرافيــا بالفــن الرقمــي، وتغييــر الموقــع والمــكان مــن مشــهده المعتــاد لتذكيرنــا بأيــام الحجــر الصحــي.

My work is inspired by a case of family love mixed with resistance to the pandemic. The pandemic’s journey 
from reality and daily life during the days of isolation at home by mixing photography with digital art, and changing the 
location from the usual scene to remind us of the days of quarantine.
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رحلة الهروب من الجائحة
70 × 70 سم
تصوير رقمي

Journey to Escape 
Pandemic 
70 × 70 cm 
Digital photography
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salma.rahouma@gmail.com

Salma Rahouma
Egypt

ــا، وإبــراز قوتهــا مــن خــال المابــس التــي تعكــس القــوة  ُيعــدُّ الحــث علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وتمكيــن المــرأة اقتصاديًّ
واألصالــة؛ مــن العوامــل المهمــة لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة. ولــن يتحقــق هــذا إال مــن خــال دعــم المــرأة للمــرأة. 

Promoting equality between men and women, empowering women economically, and highlighting their strength 
through clothing that reflects strength and originality are important factors for achieving economic growth and sustainable 
development. This will only be achieved through women supporting other women. 
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50 × 70 سم
تصوير فوتوغرافي

50 × 70 cm 
Photography



Egypt

Salma Samy

salmasamy3613@gmail.com

ابتعــد اإلنســان عــن جمــال الطبیعــة بــكل ألوانهــا، رغًمــا عنــه أو بإرادتــه. فأصبحنــا نعیــش اآلن فــي مــدن أســمنتية بعــد أن كان اإلنســان یعیــش 
فــي الریــف، أو علــى ضفــاف األنهــار، أو فــي الغابــات بیــن جمــال الطبیعــة والحیــاة البســیطة. وقــد حــاول كثیــرون مــن ســكان المــدن الحفــاظ علــى وجــود 
ــار، وغیرهــا. ینمــو حــب  ــات الصب ــورود، ونب ــل ال ــة أو حتــى المصنوعــة مــن الباســتیك؛ مث ــات الطبيعي ــات فــي حیاتهــم، فاحتفظــوا ببعــض النبات النبات
الطبیعــة داخلنــا ببطــئ وجمــال مثــل أوراق األشــجار. وقــد نكــون نحــن أيًضــا مثلهــا، نذبــل ویصیبنــا الوهــن والضعــف ونحــن نجــوب أرجــاء المــدن. كنــت 
ــا خــال فتــرة الحجــر الصحــي، أتأمــل الزهــور وأوراق األشــجار المختلفــة وأتابعهــا وهــي تنمــو فــي المدینــة الباهتــة، وأتفكــر فــي  أتجــول حــول المنــزل يوميًّ

عاقتهــا باإلنســان الــذي ســاهم بشــكل مــا فــي كل تلــك التفاصیــل الجمیلــة والقبیحــة. 
قــررت التعبیــر باللونيــن األبیــض واألســود عــن مشــاعري تجــاه الطبیعــة المفقــودة، وقلــة األلــوان واألشــجار. وعبــرت عــن عاقــة اإلنســان باختفــاء 
الطبیعــة مــن حیاتــه بهذيــن اللونيــن فــي خطــوط متصلــة. وقــد ذكرتنــي وحدتــي فــي أثنــاء الحجــر الصحــي بالكائنــات الحیــة الموجــودة فــي الریــف، وبــكل 
مــوت وحیــاة قبــل الجائحــة، خاصــة تلــك البومــة التــي حملتهــا بیــن یــدي محاولــًة إنقاذهــا دون جــدوى. صادفــت فــي حیاتــي كثیــًرا مــن األشــجار المقطوعــة 
والحیوانــات المقتولــة علــى قارعــة الطــرق الســریعة، تذكرتهــا وتصــورت حیــاة أقــل قســوة تتنفــس فيهــا الطبيعــة. حاولــت رســم بعض الخطوط البســیطة 
ألعبــر عــن أوراق األشــجار التــي تنمــو بداخلنــا ببــطء، وتزیــد شــوقنا إلــى األرض والنمــو فــي عاقــة أزلیــة بیــن األصــل والفــرع وبيــن الحیــاة والمــوت، وحــب 

بیــن الطبیعــة األم وأوالدهــا داخــل المــدن.

Man turned away from the beauty of nature with all its colors, whether willingly or against his will. Thus, we now live in 
concrete cities after people used to live in the countryside, on the banks of rivers, in forests, amongst the beauty of nature and 
enjoying the simple life. Many city dwellers tried to preserve the presence of plants in their lives, so they kept some natural plants 
around or even ones made of plastic, such as roses, cactuses, and others. The love for nature grows in us slowly and beautifully 
like the leaves of trees. We may be similar to nature in the fact that we shrivel and grow weaker and weaker as we roam around 
cities. I used to wander around the house every day during the quarantine period, contemplating the flowers and leaves of the 
different trees and watching them grow in the faded city, and thinking about their relationship with humans who contributed in 
some way to all these beautiful and ugly details.

In black and white, I decided to express my feelings about the lost nature, the lack of colors and trees. I expressed the 
relationship of man to the disappearance of nature from his life in these two colors in continuous lines. During the quarantine, I 
was reminded of the living creatures in the countryside, of all deaths and lives before the pandemic; especially the owl that I once 
carried in my hand trying to save it to no avail. In my life, I encountered many trees cut down and animals killed on the highways, 
remembered them and envisioned a less cruel life in which nature breathed. I tried to draw some simple lines to express the 
leaves of the trees that grow inside us slowly, increase our longing for the earth and grow in an eternal relationship between origin 
and branch and between life and death, and love between mother nature and its children within cities.



67

ورق شجر
50 × 70 سم
حبر على ورق

Leaves
50 × 70 cm 
Ink on paper 
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ــه  ق العالــم. وعلــى صغــر حجــم ذلــك الفيــروس، فإن ــا مــن فيــروس أرَّ ــا خوًف ــا إلــى البقــاء فــي المنــزل إجباريَّ ذات يــوم، اضطررن
قــد يكــون قاتــًا خاصــة لكبــار الســن. ورغــم صعوبــات فتــرة الغلــق، فإنهــا كشــفت لــي أشــياء لــم أرهــا مــن قبــل، فقــد ســمعت قصًصــا 

كثيــرة خــال تلــك الفتــرة. وتحولــت أيــام مــا قبــل فيــروس كورونــا إلــى ذكريــات مــن الماضــي نتمنــى العــودة إليهــا ولــو ليــوم. 

قــت فــي أثنــاء  كل بورتريــه يعبــر عــن قصــة مختلفــة وحالــة مختلفــة، جميعهــا مرتبطــة بالمخــاوف نفســها. كلُّ تلــك الوجــوه وثِّ
ــرة الحجــر. فت

One day, we were forced to stay at home for fear of a virus that plagued the world. Although it is tiny, it could be 
deadly, especially for the elderly. Despite the difficulties of the lockdown period, it has revealed things that I had never 
seen before, and I heard many stories during it. The pre-Coronavirus days have become memories of a past that we 
hope to live again, even for a day.

Each portrait expresses a different story and a different status, all linked to the same fears. All these faces were 
documented during the lockdown period.

samarbaiomy@gmail.com

Egypt

Samar Baiomy
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بدون عنوان 
50 × 70 سم

تصوير فوتوغرافي

Untitled
50 × 70 cm 
Photography
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Egypt

Chadi Salama

The exchange and continuation among cultures leads to their intermingling and development, starting with the 
ancient Egyptian culture, through the Coptic and Islamic, and even our modern culture. There is always hope for 
development. In the age of technology, virtual worlds and social media platforms have become ingrained in our lives as 
a result of home quarantine, as they served as a window for the transmission of the outside world to us, but at its own 
terms and vision. They became new gods, with whom a person communicated more than with himself. Therefore, we 
must seek hope in science in light of the spread of this deified incomplete culture.

chadi.salama@gmail.com

يــؤدي تبــادل الثقافــات وتتابعهــا إلــى تداخلهــا وتطورهــا؛ بدايــة مــن الثقافــة المصريــة القديمــة، ومــروًرا بالقبطيــة واإلســامية، 
التواصــل  ومنصــات  االفتراضيــة  العوالــم  أمســت  التكنولوجيــا،  عصــر  وفــي  للتطــور.  أمــل  دائًمــا  فهنــاك  الحديثــة.  ثقافتنــا  وحتــى 
ــا، ولكــن بشــروطها  ــم الخارجــي إلين ــة نافــذة لنقــل العال ــت بمثاب ــزل، إذ كان ــا نتيجــة الحجــر الصحــي بالمن ــة فــي حياتن االجتماعــي متأصل
ــا البحــث عــن األمــل فــي  ــه. لهــذا، وجــب علين ــه مــع ذات ــر مــن تواصل ــدة يتواصــل معهــا الشــخص أكث ورؤيتهــا الخاصــة. فغــدت آلهــة جدي

العلــم فــي ظــل انتشــار تلــك الثقافــة المؤلهــة الناقصــة.
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آلهة جديدة
100 × 100 سم

فوتومونتاج

أمل المعرفة
100 × 100 سم

فوتومونتاج

New Gods
100 × 100 cm
Photomontage

Hope for Knowledge
100 × 100 cm
Photomontage
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Sherouk Talaat
Egypt

عزلتــي لفتــرة طويلــة أطلقــت لــي العنــان فــي النظــر إلــى جمــال الطبيعــة وظالهــا والتأمــل فــي جانبهــا التجريــدي، وكذلــك فــي إعــادة 
اكتشــاف بواطــن نفســي وخباياها.

My long isolation unleashed my desire to observe the beauty and shadows of nature and contemplate its abstract 
elements, as well as re-discover my innermost self.

sherouk.talaat@gmail.com
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50 × 70 سم
فوتوغرافيا

50 × 70 cm
Photography
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Tarek Elleissy 

ــة. اعُتبــرت  يقــوم العمــل علــى اســتخدام الحــروف العربيــة والاتينيــة والزخــارف المختلفــة فــي تناغــم وتداخــات معقــدة غيــر تقليدي
ــن للمتلقــي ماهيــة  الحــروف مفــردات زخرفيــة، دون االلتــزام بالقوانيــن التقليديــة المتعــارف عليهــا، مــع الحفــاظ علــى شــخصية الحــرف ليتبيَّ
ــد بالحــدود والقوانيــن الفنيــة المتعــارف عليهــا، لتأكيــد  الحــرف. العمــل مبنــي علــى فكــرة، أو مقولــة، أو بيــت شــعر ذي داللــة أو رســالة، دون تقيُّ
رؤيــة مبتكــرة يكــون لهــا تأثيــر فــي المتلقــي بشــكل يربطــه بالعمــل لفتــرة زمنيــة يتجــول خالهــا بيــن مفــردات، وتداخــات، وعاقــات فنيــة غيــر 

مألوفــة وغيــر مقيــدة بحــدود، مــع الحفــاظ علــى شــخصية كل عنصــر مــن عناصــر العمــل الفنيــة المختلفــة.

وكان الحصــار المنزلــي خــال فتــرة الحجــر الصحــي بســبب جائحــة فيــروس ســارس كورونــا 2 فرصــة لكــي نواجــه أنفســنا وانفعاالتنــا ومشــاعرنا، 
ويدخــل كلٌّ منــا مــع ذاتــه فــي حــوار صامــت، ليخــرج عمــًا ذا مضمــون وداللــة  تخاطــب عقــل وروح المتلقــي، قبــل أن تخاطــب عينيــه وعقلــه.

The artwork is based on the implementation of text with various knots and frills, overlapped and harmonized in a 
nontraditional manner, considering text as a decorative matter without adhering to known technical rules or limits while 
preserving the key attributes of text, whether Arabic or Latin, for the receiving audience to recognize the character’s 
essence. The artwork is built on an aphorism, poetry, phrase, or insight that has a significance or sends a message 
without being tied to a certain limit or known tradition to affirm an innovative vision that has an impact on the viewer in 
a way that connects her/him to the artwork, allowing them to wander through the unbound vocabulary, interactions, 
and unusual artistic, while preserving the character of each of the various artistic elements.

The period of home quarantine due to COVID-19 pandemic was an opportunity to confront ourselves, our inner 
reactions and feelings, engaging into a long silent dialogue with ourselves so that the artwork carries content and 
meaning that speaks to the onlooker’s soul and subconscious before his mind.

Egypt

tarek.elleissy@gmail.com
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الحب – الخير - الجمال
x 50 70 سم 

وسائط متعددة مع ورق  ذهب

في قلب الليل
x 70 70 سم

وسائط متعددة على ورق

طوني فانجيللي
x 50 70 سم

وسائط متعددة على ورق

Love – Good – Beauty
50 x 70 cm
Mixed media with golden paper

In the Heart of the Night
70 x 70 cm
Mixed media on paper

Tony Fangelli
50 x 70 cm
Mixed media on paper

رجال عاهدوا الله
x 50 70 سم

الوان مائية و أحبار

Men Who Swore to God
50 x 70 cm
Watercolors and ink
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Egypt

Tarek Rady

هــذا العمــل جــزء مــن التفكيــر البصــري والبحــث التجريبــي الــذي أجريــه بطــرق مختلفــة حــول استكشــاف دور الصدفــة فــي توليــد 
أقصــى طاقــة بصريــة ومفاهيميــة للعنصــر. ومــن خــال المراقبــة، والماحظــة، وتســجيل العاقــات بيــن الفعــل ورد الفعــل، والمباشــر 
ــرة فيهــا،  ــة المحيطــة مــع العوامــل المؤث ــز البصــري والبيئ ــة الكتشــاف العاقــات التــي تتجــاوز التحفي ــه أيًضــا محاول ــر المباشــر، فإن وغي

وكذلــك اكتشــاف العاقــة بيــن المفاهيــم والفلســفات واألفــكار مــع الشــكل المرئــي والقوانيــن التــي تحكمهــا.

This work is a part of visual thinking and experimental research I do in different ways to explore the role of 
serendipity in generating the maximum visual and conceptual energy of an element. Through monitoring, observing, 
and recording relationships between action and reaction, as well as the direct and the indirect, it is also an endeavor 
to discover relationships beyond visual stimulus and the surrounding environment, with the factors influencing them, as 
well as to discover the relationships between the concepts, philosophies, and ideas with the visual form and the laws 
that govern them.

tarekrady2@gmail.com
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بدون عنوان 
50 × 70 سم

عمل رقمي

Untitled 
50 × 70 cm
Digital work
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Egypt

Abd-Elrahman Sharaf

قبــل أن أتحــدث يجــب أن تنصــت إلــىَّ جيــًدا، ألننــي ســأحدثك عــن أفعــى فاتنــة لــن تــرى فــي مثــل جمالهــا. فتلــك األفعــى تملــك 
نفــوس النــاس وعقولهــم وتتحكــم فــي قلوبهــم وشــهواتهم بأســاليبها الخاصــة. ال تســتغرب، فهــي تمتلــك أقــوى أنــواع الســموم 
وأفضلهــا، وال يمكــن ألحــد أن ينجــو منهــا. هــل علمــت مــن هــى تلــك األفعــي؟ نعــم، إنهــا األفعــى »ســيربنت«، رمــز اإلغــواء، فهــي 

تتســلل خفيــة لتنشــر ســمومها بيــن النــاس وتشــعل الفتــن بينهــم.

Before I speak, you must listen to me well, because I am going to talk to you about a beautiful snake the likes 
of which you will never see again. This snake possesses the souls and minds of people and controls their hearts and 
desires with its own methods. Do not be surprised, it has the strongest and best toxins, and no one can survive its bite. 
Did you realize who that snake is? Yes, it is the “Serpent” snake, the symbol of seduction. It sneaks secretly to spread 
its toxins among people and ignite discord between them.

abdelrahman_sharaf22@yahoo.com
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بدون عنوان
100 × 100 سم

عمل فني رقمي

Untitled 
100 × 100 cm
Digital artwork
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Egypt

Ghadi Amer

ُأنتــج هــذا العمــل الفنــي خــال فتــرة بقــاء الفنــان بمنزلــه وقــت تفشــي حائجــة فيــروس كورونــا المســتجد. ويتكــون العمــل مــن 
قطعــة واحــدة ُكــررت مــرات عديــدة بــذات الشــكل واللــون، باســتثناء القطعــة األخيــرة التــي يختلــف لونهــا بهــدف كســر حالــة الملــل التــي 

ــذ العمــل باســتخدام برنامــج أدوبــي إليســتريتور، ثــم ُطبــع علــى ورق. قــد تنتــج عــن التكــرار. نفِّ

This artwork was produced under the artist’s home quarantine period during the outbreak of the novel coronavirus. 
The work consists of one piece that has been repeated several times with the same shape and color; with the exception 
of the last piece, which has a different color in order to break the state of boredom that may result from repetition. The 
work was executed in Adobe Illustrator, then printed on paper.

ghdiamer@gmail.com
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100 × 100 سم
جرافيك باستخدام برنامج 

أدوبي إليستريتور على ورق

100 x 100 cm
Graphics, Adobe 
Illustrator on paper
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تعــرض هــذه الصــورة الرقميــة أجــزاء مــن صــور مأخــوذة مــن نقــوش أوروبيــة تعــود للقــرن الخامــس عشــر، تصــور أشــكااًل هندســية 
ــة  ــي فــي الغاب ــة لفــروع األشــجار الموجــودة بالقــرب مــن األســتوديو الخــاص ب ــم تجميعهــا مــع صــورة ظلّي ومابــس وآالت موســيقية. ت
ــاة وانعــدام األصــوات. يرســل العمــل الفنــي  ــر الصــورة عــن تكســر التدفــق الزمنــي وانقطــاع لحــن الثقافــة والحي ــة. تعب الشــمالية الكندي

ــد للفــن. ــر الموحِّ ــار المحتمــل للمجتمــع، وفقــدان التأثي ــًرا مــن االنهي تحذي

This digital photograph presents fragments of imagery drawn from the fifteenth-century European engravings 
depicting geometrical forms, clothing, and musical instruments. These have been collaged together with silhouette of 
branches found near my studio in the Canadian boreal forest. The image expresses the fracturing of the temporal flow; 
the interruption of the melody of culture and life, and the silencing of voices. The artwork sends a warning of possible 
breakdown of society and the loss of the unifying influence of art.

judugas@telus.net

Karen Dugas
Canada
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اللحن المتقطع
50 × 70 سم
صورة رقمية

5 /2

The Interrupted Melody
50 × 70 cm
Digital photograph
2/5
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دفعنــي االهتمــام المســتمر بالزمانيــة إلــى استكشــاف مفهــوم النســيان. فــي الســنوات األخيــرة، كان عملــي يــدور حــول شــغل 
نــوع مــن الفــراغ؛ مســافة بينيــة مــن الزمانيــة المطولــة التــي أنــا مهتــم بالكشــف عنهــا. تبحــث الشــخصيات عــن مســاحة يتــم فيهــا تعليــق 
الوقــت، ويمكــن أن تحــوم فــي طــي النســيان، وتدفــع الذاكــرة والمعرفــة مؤقًتــا إلــى النســيان. فــي وضعنــا الحالــي مــن النســيان والعزلــة، 
أصبحــت أكثــر وعًيــا بالمســافة والشــوق. فــي هــذه الصــورة، علــى شــاطئ بعيــد، يمكنــك رؤيــة شــخص آخــر. الشــيء الوحيــد الــذي يفصــل 
بيــن الشــخصين هــو المســافة والكيانــات غيــر المرئيــة التــي يجــب عليهمــا التنقــل عبرهــا بعنايــة للوصــول بعضهمــا إلــى البعــض. هــذه هــي 

حقيقــة الحــب المؤســفة.

An ongoing interest in temporality has led me to explore the concept of oblivion or forgetfulness. In recent years, 
my work has been about occupying a kind of limbo space; an in-between space of protracted temporality that I am 
interested in revealing. The figures are searching for a space where time is suspended, they can hover in limbo, and 
temporarily push memory and knowing into oblivion. In our current state of limbo and isolation, I have become more 
acutely aware of distance and longing. In this image, on a faraway shore, you can see another figure. The only thing 
separating the two individuals is the distance and the invisible entities that they must carefully navigate their way 
through. This is love, and it is unfortunate circumstances.

laurel@laureljohannesson.com

Laurel Johannesson
Canada
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الحب وظروفه المؤسفة
100 × 100 سم

صورة
6 /1

Love, and Its Unfortunate Circumstances
100 × 100 cm
Photograph
1/6
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يــدور عملــي عــادة حــول الكــوارث واإلنقــاذ فــي مســاحات كبيــرة. ونظــًرا ألننــا نعيــش فــي كارثــة كوفيــد-19، تركــز هــذه السلســلة 
مــن مطبوعــات المناظــر الطبيعيــة الرقميــة علــى إعــادة االســتخدام. تســتمد المناظــر الطبيعيــة مــن ذكرياتــي لرؤيــة شــروق الشــمس فــوق 
بحــر بوفــورت فــي القطــب الشــمالي الكنــدي، فــي الشــتاء الماضــي. إن الجمــال الطبيعــي يشــبه التنفــس العميــق الــذي يجعــل مكاننــا 

الصغيــر أكثــر راحــة فــي عالــم شاســع.
»الجمــال القطبــي« هــو عالــم مــن األمــان واألرق والنــوم واألحــام؛ يخلــق شــعوًرا بالوجــود داخــل الفقاعــة؛ مــع العلــم أن مســاحة 
التنفــس هــذه غيــر موجــودة، وأن الفقاعــة ال يمكــن أن تــدوم. كنقطــة مقابلــة نهائيــة، تنظــر الفتــاة المســتلقية فــي الطبعــة األخيــرة إلــى 

.)Hahnemühle Agave الــوراء مــن خــارج الفقاعــة )ُطبعــت فــي األصــل علــى ورق

My work usually revolves around disaster and rescue in large panoramas. Since we are living through the disaster 
of COVID-19, this series of digital landscape prints focuses on recuse. The landscapes draw on my memory of a sunrise 
over the Beaufort Sea in the Canadian Arctic, last winter. In the gentlest way, the natural beauty is like a deep intake of 
breath that paradoxically makes our small place more comforting in an immense world.

Arctic Grace is a world of safety, insomnia, sleep, and dreams. It creates the dislocating feeling of floating in 
a bubble; knowing that this breathing space does not exist and that bubble cannot last. As a final counterpoint, the 
reclining girl in the last print looks back from outside the bubble (originally printed on Hahnemühle Agave paper).

libbylibby@sympatico.ca

Libby Hague
Canada
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الكلب والشمس
50 × 70 سم
طباعة رقمية

15 /15

Sun Dog 
50 × 70 cm
Digital print
15/15

أرنب القطب الشمالي
50 × 70 سم
طباعة رقمية

15 /15

Arctic Hare
50 × 70 cm
Digital print
15/15

دفء الليل
50 × 70 سم
طباعة رقمية

15 /15

Snug at Night
50 × 70 cm
Digital print
15/15

خط الندى
50 × 70 سم
طباعة رقمية

15 /15

Dew Line
50 × 70 cm
Digital print
15/15
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lizingra@ualberta.ca

Liz Ingram

لســنوات عديــدة، اســتخدمت الصــور المطبوعــة والــورق والحبــر والزجــاج والضــوء والعناصــر المتأللئــة والنســيج، فــي محاولــة لربــط 
المشــاهد باإلحســاس بمكاننــا فــي/ كطبيعــة. تــم إنشــاء المــادة األساســية مــن موقــع خــاص بعيــد، وبحيــرة وجــدول فــي الغابــة الشــمالية 
فــي ألبرتــا، كنــدا. تحــاول األعمــال الحديثــة التأكيــد وزيــادة وعينــا بوحدتنــا األساســية التــي ال تنفصــم مــع الطبيعــة والجانــب األساســي 
ألهميــة الميــاه لجميــع أشــكال الحيــاة. خــال األيــام المجهــدة لإلغــاق بســبب كوفيــد-19، خضعــت لتجربــة خاصــة أخــرى مــن جراحــة الدمــاغ 
اإلشــعاعية لعــدد مــن األورام الصغيــرة. تســتخدم هــذه األعمــال – الرنيــن المغناطيســي 1 و2 – فحوصــات التصويــر بالرنيــن المغناطيســي، 

وتتنــاول ضــرورة حمايــة صحتنــا وبقائنــا، فــي الطبيعــة الخارجيــة والداخليــة، مــع التركيــز علــى المــاء والدمــاغ.

For many years, I have used printed images, paper, ink, glass, light, shimmering pixels, and fabric, in an attempt 
to connect the viewer to a sense of our place in/as nature. Source material has been generated from a special remote 
site, lake and stream in the northern boreal forest of Alberta, Canada. Recent works attempt to emphasize and heighten 
awareness of our inextricable and fundamental oneness with nature and the elemental aspect of water to all life forms. 
During the stressful days of COVID-19 lockdown, I underwent a further alienating experience of Gamma Knife brain 
surgery for a number of small tumors. These works—Magnetic Resonance 1 and 2—use my MRI scans. They address 
the necessity to protect our health and survival, in both external and internal nature, with a focus on water and the brain. 

Canada
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الرنين المغناطيسي 1
50 × 70 سم
صورة رقمية

Magnetic Resonance 1
50 × 70 cm
Digital image

الرنين المغناطيسي 2
50 × 70 سم
صورة رقمية

Magnetic Resonance 2
50 × 70 cm
Digital image
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mbovey@nscad.ca

Mark Bovey

ــا، تتكــون مــن ســجل  ــا والُمنشــأة جزئيًّ تــم تجهيــز األعمــال األربعــة مــن مجموعــة The Ledge Suite )2018–2020(، الجاهــزة جزئيًّ
متحلــل للحقبــة الصناعيــة )حوالــي عــام 1895( الــذي أصبــح كتاًبــا للخــردة والخربشــة. تمــت إضافتــه مــن قبــل جــدي جــاك وجدتــي الكبــرى 
ألمينــا فــي أوائــل القــرن العشــرين. بصفتــي مشــارًكا فــي العمــل، قمــت بتفســير الصفحــات وفًقــا لمحتواهــا، ثــم غطيتهــا بالصــور التــي 
ــا مــن الصــور. كشــفت التراكيــب عــن العديــد مــن االســتعارات للمــكان والزمــان  تــم البحــث عنهــا والمجمعــة، وكذلــك األجــزاء المشــتقة رقميًّ
اللذيــن نشــغلهما علــى كوكــب غاضــب اآلن، ممــا يتطلــب التصالــح معــه. تهــدف األعمــال إلــى تقديــم إشــكالية وإضفــاء الطابــع الشــعري 
علــى التاريــخ المعقــد للغايــة. وقــد أصبــح هــذا أكثــر وضوًحــا خــال الجائحــة. لقــد حــان الوقــت اآلن لماحظــة ماضينــا االســتعماري فــي الغــرب، 

ويجــب أن نتذكــر أن الماضــي أيًضــا يكشــفنا فــي النهايــة.

Partly readymade and partly constructed, the four works from The Ledge Suite (2018–2020) incorporate a 
decaying industrial age accounting ledger (c.1895) that became a scrap and scribble book. It was added by my 
grandfather Jack and great grandmother Almina in the early twentieth century. As a collaborator, I have interpreted the 
pages for their content, then overlaid them with researched and collected images, as well as digitally derived fragments 
from photographs. The compositions revealed many metaphors for the space and time we occupy on a-now-angry 
planet, requiring reconciliation. The works are intended to both problematize and poeticize the very complicated history. 
This has been made even more apparent during the pandemic. It is now time to observe our colonial past in the West, 
and we must remember that the past is also ultimately examining us. 

Canada
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أثناء االنسياق
50 × 70 سم

طباعة نافثة للحبر من مصفوفة رقمية
9 /1

هناك دمعة... 
50 × 70 سم

طباعة نافثة للحبر من مصفوفة رقمية
9 /1

While Adrift
50 × 70 cm
Inkjet from a digital matrix
1/9

There is a Tear…
50 × 70 cm
Inkjet from a digital matrix
1/9

مراقب 1
50 × 70 سم

طباعة نافثة للحبر من مصفوفة رقمية
9 /1

مراقب 2
50 × 70 سم

طباعة نافثة للحبر من مصفوفة رقمية
9 /1

Observer #2
50 × 70 cm
Inkjet from a digital matrix
1/9

Observer #1
50 × 70 cm
Inkjet from a digital matrix
1/9
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atelier@michaelwegerer.net

Michael Wegerer

نقطــة البدايــة لسلســلة العمــل الحاليــة »أشــكال« هــي صــور إخباريــة معدلــة للصحافــة اليوميــة خــال فتــرة اإلغــاق بســبب كوفيد-19 
فــي النمســا فــي 2020. يتــم تحويــل المحتويــات الرقميــة المختلفــة وفًقــا لنظــام القيمــة الرقميــة، ويصبــح لهــا شــكل مرئــي جديــد بإعــادة 
ــع هندســي قــوي، علــى الرغــم مــن أن األشــكال المعقــدة يتــم حســابها أيًضــا  ــز التصــورات الناتجــة بطاب ــة. تتمي صياغــة المصــادر التناظري
باســتخدام الخوارزميــات واســتخراجها مــن محتويــات صفحــة الجريــدة المعنيــة إلــى أنمــاط هندســية. تغيــر التحــوالت المرئيــة الصــورة األصليــة 
بشــكل كبيــر وتشــكل المســتوى األول مــن التكويــن. فــي ســياق العمــل، يتــم دمــج هــذه العمليــات الجرافيكيــة مــع التعبيــرات الرســومية 

الشــخصية. لذلــك، تحتــوي كل قطعــة فرديــة علــى وجهــة نظــر خارجيــة للعالــم، وكذلــك شــعور ذاتــي بوقــت غيــر مؤكــد.

س  ُتكــدَّ العمــل.  عــن طريــق طــي ســطح  األبعــاد  ثاثيــة  رســومات  ل  وُتشــكِّ الهندســية،  األشــكال  »الطــي«  تتنــاول سلســلة 
مــا. بزمــن  مرتبطــة  مختلفــة  بمشــاعر  ترتبــط  أن  ويمكــن  فــي طبقــات،  والمحتويــات  الموضوعــات 

The starting point for the current work series Figures is scaled news images of the daily press during the COVID-19 
lockdown period, in Austria, 2020. Various numerical contents are transformed according to a numerical-value system, 
and they receive a new visual form by reworking the analogue sources. The resulting visualizations have a strong 
geometric character, although complex shapes are also calculated with algorithms and extracted from the contents of 
the respective newspaper page into geometric patterns. Visual transformations substantially alter the original image 
and constitute the first level of the composition. In the course of the work, these graphic processes are combined with 
personal painterly expressions. Therefore, each individual piece contains an exteriorly reported view of the world, and 
also a subjective feeling of an uncertain time.

The work series Fold takes up the geometric forms and drives the graphics into the third dimension by folding the 
surface. The topics and contents are stacked in layers and can be associated with different emotions of a time.

Austria
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أشكال مطوية رقم 3
50 × 70 سم

طباعة الشاشة الحرارية، سيانوتايب، 
وأشكال بورق أوريغامي

يوتوبيا األشكال
50 × 70 سم

طباعة الشاشة الحرارية، سيانوتايب، 
وأشكال بورق أوريغامي

أشكال مطوية رقم 2
70 × 50 سم

طباعة الشاشة الحرارية، سيانوتايب،
وأشكال بورق أوريغامي

Figures Fold No. 3
50 × 70cm
Screen print, cyanotype, and paper 
origami object

Figures Utopia
50 × 70 cm
Screen print, cyanotype, and paper 
origami object

Figures Fold No. 2
50 × 70cm
Screen print, cyanotype, and paper
origami object



94

Egypt

Mohamed El-Masry 

masry102@gmail.com
تأثــر عملــي بصــور متعــددة بســبب جائحــة فيــروس كورونــا. أعيــش فــى القاهــرة، ويقــع مرســمي فــي وســط المدينــة بالقــرب مــن المعامــل المركزية 
ــة بالفيــروس شــرًطا لســفر  ــد بعــدم اإلصاب ــج الحصــول علــى شــهادة رســمية تفي ــاك حيــن فرضــت دول الخلي ــدأت األزمــة هن ــوزارة الصحــة والســكان. وب ل
المتعاقديــن إليهــا. فاجتمــع اآلالف فــي مشــهٍد هزلــي للحصــول علــى الشــهادات، وتوقفــت الحيــاة تماًمــا فــى وســط المدينــة لثاثــة أيــام، وتدخلــت قــوات 
األمــن المركــزي لفــرض النظــام وحظــر تجــول فــي بعــض الشــوارع مــن ضمنهــا الشــارع الــذي يقــع بــه مرســمي. ومنــذ يــوم 8 مــارس 2020، أصبــح الخــروج مــن 

المرســم والتجــول فــي الشــوارع فــي أضيــق الحــدود.
مــع تلــك التغيــرات العنيفــة المفاجئــة، اضطــررت إلــى البقــاء بالمرســم لفتــرات طويلــة واســتخدام المــواد المتاحــة بــه. ونظــًرا لقــرب المرســم مــن 
المناطــق التجاريــة واألســواق الشــعبية، فلــم أكــن أحتفــظ بمخــزون كبيــر مــن المــواد. ولكــن فــي ظــل األزمــة والقيــود المفروضــة علــى الحركــة، بــدأ المخــزون 
فــى النفــاد واختفــت مــواد كثيــرة مــن األســواق لتأثــر االســتيراد بشــكل عــام. مــن ثــم، بــدأت سلســلة مــن التجــارب إلنتــاج »عجائــن ملونــة« بوصفهــا بديــًا 
للمــواد غيــر المتوفــرة. اســتخدمت جميــع الخامــات المتاحــة ورخيصــة الســعر لتحضيــر العجائن؛ مثل: المســاحيق الملونة، واألكاســيد الترابية، واألصبــاغ المائية، 
واألعشــاب العطريــة، واألعشــاب الملونــة، وأي شــيء يمكــن أن تســتخرج منــه لوًنــا. اســتثمرت الوقــت فــي تجــارب التجفيــف، والطحــن، والتخميــر، والعجــن 
إلنتــاج ألــوان مســتقرة يمكــن اســتخدامها فــي أعمــال التصويــر، وأنتجــُت عجائــن يمكــن مزجهــا مــع األلــوان التقليديــة. واســتمررت فــي العمل بتكلفــة أقل من 

المعتــاد لتوفيــر المــوارد الماديــة ألطــول فتــرة ممكنــة، وإنتــاج سلســلة مــن األعمــال الجديــدة تكــون بدايــة لحــل األزمــة الناجمــة عــن فتــرة الحجــر.

My work has been affected in multiple ways by the coronavirus pandemic. I live in Cairo, and my studio is located in the city center 
near the central laboratories of the Ministry of Health and Population. The crisis began there when the Gulf states mandated the necessity 
of obtaining an official certificate stating that travelers were not infected with the virus as a condition for travel for work. Thousands 
gathered in a comic scene to obtain certificates, and life stopped completely in the city center for three days. The Central Security Forces 
intervened to impose order and curfews in some streets, including the one on which my studio is located. Since 8 March 2020, getting 
out of the studio and walking around the streets has become nearly impossible.

With these sudden changes, I had to stay in the studio for long periods and make do with the materials available. Due to the 
studio’s proximity to commercial districts and popular markets, I did not keep a large stock of materials. However, in light of the crisis and 
the restrictions imposed on movement, stocks began to run out and many materials disappeared from the market due to the impact on 
imports in general. I then began a series of experiments to produce “colored pastes” as a substitute for unavailable materials. I used all 
available and inexpensive materials to make the paste, such as pigments, earth oxides, water dyes, aromatic herbs, colored herbs, and 
anything that color can be extracted from. I invested time in experimenting with drying, grinding, fermentation, and kneading to produce 
stable colors that could be used in painting work, and produced pastes that could be mixed with traditional colors. I continued to work at 
a lower cost than usual to provide material resources for as long as possible, and to produce a series of new works that would be the 
beginning of solving the crisis caused by the quarantine period.



مصري 2020/ 1 
70 × 70 سم

عجائن ملونة وألوان زيت

مصري 2020/ 3 
70 × 70 سم

عجائن ملونة وألوان زيت

مصري 2020/ 2 
70 × 70 سم

عجائن ملونة وألوان زيت

مصري 2020/ 4 
70 × 70 سم

عجائن ملونة وألوان زيت

Masry 2020/1
70 × 70 cm
Colored pastes and oil paint

Masry 2020/3
70 × 70 cm
Colored pastes and oil paint

Masry 2020/2
70 × 70 cm
Colored pastes and oil paint

Masry 2020/4
70 × 70 cm
Colored pastes and oil paint
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Egypt

Mohamed Anwar 

البقــاء فــي المنــزل يجعلــك تعيــد النظــر فــي كل شــيء فــي حياتــك؛ بدايــة مــن األمــور الشــخصية، مــروًرا بنظامــك اليومــي 
المعتــاد، ووصــواًل إلــى واجهــة منزلــك.

Staying at home makes you revisit everything in your life; starting from your personal issues through your daily 
routine and even the front of your house.

eng.mohamed.anwar14@gmail.com



ليالي يومية
50 × 70 سم

تصوير فوتوغرافي

رؤية يومية
50 × 70 سم

تصوير فوتوغرافي

بورتريه ذاتي
50 × 70 سم

تصوير فوتوغرافي

Daily Nights
50 × 70 cm
Photography

Daily View
50 × 70 cm
Photography

Self Portrait
50 × 70 cm
Photography
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Egypt

Mohamed Khamis 

هدنــة لعزلــة النفــس مــع األفــكار وانعكاســاتها، واســتفتاء العقــل، ومطــاردة األحــام، والتفكــر فــي مــا يتمنــاه ومــا يحتاجــه ومــا 
يفتقــده، وأكثــر مــا يحبــه. إنهــا هدنــة لتحريــر خيالــه الجامــح وفــك قيــوده، هدنــة للتفكــر واإلبــداع.

A pause to self-isolate with your thoughts, and reflections. To listen to your mind. To chase your dreams. To think 
about what you hope for, what you need, what you miss, and what you love the most. A pause to unlock your wild 
imagination. A pause to dream and create.

engmkhamis12@gmail.com



بدون عنوان
100 × 100 سم

رسم، وتلوين رقمي

Untitled
100 × 100 cm
Illustration and Digital 
Painting
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Egypt

Mohamed Nabil Abdel-Salam 

اعتمــدت التجربــة علــى اســتخدام الصــور الفوتوغرافیــة لعــدد مــن العناصــر والمســطحات والتأثیــرات، وقــد التقطــت بهــدف 
الفوتوغرافیــة بعضهــا مــع  الصــور  الباحــث دمــج عديــد مــن  حــاول  المعتــاد،  الصــور. وعلــى غیــر  دمجهــا باســتخدام برمجیــات معالجــة 
ــا عــن قیمــة تشــكیلیة مغایــرة ألصــل تلــك الصــور  بعــض، ومــع عــدد مــن العناصــر التشــكیلیة األخــرى بمــا یمحــي قیمتهــا الشــكلیة، بحًث
والعناصــر، تحمــل فــي طیاتهــا إیحــاءات متعــددة وفقــا لطابعهــا المجــرد. والهــدف مــن هــذا إبــداع أعمــال فنیــة تعتمــد علــى الحــس 
ــة للشــكل  ــم البصری ــم التشــكیلیة مجــردة مــن القی ــة مــن التصــوف، ســعًیا خلــف اإلحســاس بالقی ــدي عامــة، وتنطــوي علــى حال التجری
ومــا تحملــه مــن مســمیات وانطباعــات ســابقة اإلدراك، والتحلیــق فــي آفــاق جدیــدة لــإلدراك البصــري تعتمــد فــي أساســها علــى حالــة 
مــن االنفعــال والتفاعــل الحســي، مــع تتابــع العاقــات المجــردة بیــن مختلــف الكتــل والمســاحات والقیــم الظليــة واللونيــة. وُيتــرك 
ــا  المتلقــي لیــدرك بإحساســه مــا قــد تنطــوي عليــه تلــك العاقــات التشــكیلية التــي قــد یختلــف تحلیلهــا الحســي مــن متلــٍق آلخــر تبًع
لثقافتــه البصریــة ورؤیتــه الفلســفية. وبعــد الدمــج، تمــت معالجــات جرافیكیــة معاصــرة تحمــل فــي طیاتهــا عدیــًدا مــن التأثیــرات الناتجــة 
ــة. وبعــد المعالجــة الرقميــة، اســُتخدمت  ــوان المائی ــر لعــدد مــن البقــع المنفــذة باألل عــن اســتخدام صــور لعناصــر مختلفــة، وكذلــك تأثی

ــات العمــل الفنــي. ــات والمامــس وغیرهــا مــن العناصــر ضمــن مكون صــور لبعــض الكتاب

The experiment depended on the use of photographic images for a number of elements, surfaces, and effects, 
which were specially photographed in order to combine them using image processing software. However, and unusually, 
the researcher tried to merge several photographic images with each other and one carried a number of other visual 
elements, thus erasing its value visually. In search for a formative value different from the original one of those images 
and elements, bearing in their folds multiple connotations according to their abstract nature, with the aim of creating 
works of art that depend on the intangible sense in general and involve a state of mysticism. It pursues the sense of 
formative values abstract from the visual values of the form and what they bear. The precedent of perception and flying 
into new horizons of visual perception depends mainly on a state of emotion and sensory interaction with the succession 
of abstract relationships between different masses, spaces, shadow, and color values, and letting the recipient realize 
with his own sense what these formative relationships may entail. Perceptual analysis may differ from one recipient to 
another, according to one’s visual culture and one’s philosophical vision. After the merging of a large number of images, 
a contemporary graphic process took place, including several stylistic touches resulting from the use of images of so 
many different elements, as well as the effect of a number of stains that have been rendered from watercolors, as well 
as the use of images of some writings, textures, and other elements within the components of the artwork.

dr.mnabil@hotmail.com
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تكوين 
50 × 70 سم

فن رقمي

Formation 
50 x 70 cm
Digital art
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Egypt

Mohamed Wahba 

artist.whba@gmail.com

ــا األشــبه باحتــال  تتمحــور فكــرة العمــل حــول فتــرة الحجــر الصحــي التــي قضيتهــا بالمنــزل. فبعــد تفشــي جائحــة فيــروس كورون
عالمــي، أصبــح حالــي مثــل حــال كثيريــن ممــن كانــوا مــن قبــل يتحركــون بشــكل دائــم علــى مــدار اليــوم، أتحــرك ولكــن داخــل حــدود منزلــي.

The idea of the artwork revolves around the home quarantine period, after the outbreak of the coronavirus 
pandemic that resembles a global invasion, I am presently like many who previously frequently went out throughout the 
day, whom now move within the borders of their homes.
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من وحي 
50 × 70 سم

فن رقمي

From Inspiration
50 x 70 cm
Digital art
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Mahmoud Zinc

Mahmoud.zinc@gmail.com

ــا إلــى خــارج المنــزل، فإنــك مــا زلــت مرتبــًكا داخــل  ــد الحجــر الصحــي صراعــات داخليــة. ففــي حيــن أنــه ال يمكنــك التحــرك فعليًّ ولَّ
رأســك، ال تعــرف إلــى أيــن تذهــب أو مــاذا عليــك أن تفعــل.

The quarantine has generated internal conflicts. While you cannot actually leave the house, you are still confused: 
not knowing where should you go or what should you do?
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ارتباك 1
50 × 50 سم

فوتوغرافيا

ارتباك 2
50 × 50 سم

فوتوغرافيا

ارتباك 3
50 × 50 سم

فوتوغرافيا

Confusion 1
50 × 50 cm  
Photography

Confusion 2
50 × 50 cm  
Photography

Confusion 3
50 × 50 cm  
Photography
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mahmoudsolima@gmail.com

أتاحــت تلــك الفتــرة الفرصــة للتأمــل فــي البورتريــه، ومــا قــد يعطيــه مــن مدلــول علــى الشــخصية فــي ثقافــات عــدة، ومــا تســاعد 
ــوان واألشــكال،  فقــد تبيــن أن حجــم  ــه مامــح وجهــك فــي التعــرف علــى شــخصيتك وحالتــك. فنحــن لســنا مجــرد وجــوه مختلفــة األل ب

وجوهنــا، وألوانهــا، وأشــكالها كلهــا أشــياء تكشــف عــن أمــور غايــة فــي األهميــة عــن شــخصيتنا، وصحتنــا، وحتــى ســلوكنا.

The past period has provided an opportunity to reflect on portraiture, what it may offer as a reference of personality 
in several cultures, and how your facial features help identify your personality and your living condition. We are not just 
faces of different colours and shapes; it turns out that the size, colour, and shape of our faces all reveal very important 
things about our personality, our health, and even our behaviour.

Egypt

Mahmoud Soliman 
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وجوه 
50 × 70 سم

كمبيوتر جرافيك

Faces
50 × 70 cm
Computer Graphics



Egypt

Mahmoud Soliman

mahmoudsoliiman1@gmail.com

»في البدء كنت رجًا.. وامرأة.. وشــجرة« – أمل دنقل، قصيدة ســفر التكوين.

أنظــر فــي مرآتــي وأقــول: هــذا ليــس جســدي، وتلــك ليســت مشــاعري، تلــك مأســاة رجــل آخــر. أحمــل فــوق ظهــري – ُمكرًهــا – 
ثانــي الغربــة، والفضــول، والشــقاء،  ثنــي والــداي ثقــل الخطيئــة األولــى، وكأننــي أنــا مــن قربــت الشــجرة، ورَّ أحــزان البشــر منــذ أولهــم. ورَّ

والحنيــن الدائــم لبيــٍت لــن نعــود إليــه. هاتــان اللوحتــان إهــداء لهمــا.

“In the beginning I was a man, woman, and tree”―Poet Amal Dunqul, “Genesis”.

I look in my mirror and say: “This is not my body, this is not my sorrow, this is the tragedy of another soul.” 
Compelled, as I carry with me the grief of mankind, since its dawn. I inherited the judgment of the original sin, as if it 
was me who ate of the tree. I inherited the alienation, the inquisitiveness, the misery, and the perpetual nostalgia for a 
godforsaken home.

O mother, this painting is for you.
O father, this painting is for you.
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حواء
50 × 70 سم

فن رقمي

آدم
50 × 70 سم

 فن رقمي

Eve
50 × 70 cm
Digital art

Adam
50 × 70 cm
Digital art
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m.hagras1980@gmail.com

ــخ وحتــى اآلن بهــذا الهــدوء الشــامل لجميــع األنشــطة البشــرية إال مرتيــن؛  مــن وجهــة نظــري، لــم تحــظ البشــرية منــذ فجــر التاري
أمــا األولــى فكانــت مــع طوفــان ســيدنا نــوح، وأمــا الثانيــة فكانــت مــع جائحــة فيــروس كورونــا. جعلنــا هــذا الهــدوء الــذي نعيشــه اآلن مــع 
ظــروف اإلغــاق نتأمــل أكثــر فــي محيطنــا، كمــا جعلنــا نــدرك ألول مــرة معنــى أننــا لســنا وحدنــا علــى هــذا الكوكــب. مــع تأمــل الجــدران، 
واألخشــاب، واألركان اكتشــفت كائنــات تســكنها؛ تشــاهدنا، وقــد تتعجــب مــن أفعالنــا، وتســتكمل طريقهــا .كانــت تشــاهدنا طــوال 

الوقــت، ولــم أكــن أحظــى بفرصــة مشــاهدتها عــن قــرب مــن قبــل .

In my view, since the dawn of time and until today, mankind has enjoyed this universal calm of all human activities 
only twice. The first time was after the flood of Noah, and the second was during the coronavirus pandemic. This calm 
that we are living in now with the conditions of enclosure forced us to contemplate our surroundings, and made us 
realize for the first time that we are not alone on this planet. Looking at the walls, the wood, and the nooks, I discovered 
creatures that inhabit them, watching us, perhaps marveling at our actions, and continuing on their path. They watched 
us all the time, and I have never had a chance to watch them up close before.

Egypt

Mahmoud Hagras



لسنا وحدنا على الكوكب 3
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

لسنا وحدنا على الكوكب 1
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

لسنا وحدنا على الكوكب 2
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

We are Not Alone on the Planet 3
50 × 70 cm
Photography

We are Not Alone on the Planet 1
50 × 70 cm
Photography

We are Not Alone on the Planet 2
50 × 70 cm
Photography
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Marwa Adel 

marwa_adel1984@hotmail.com

العمــل واحــد مــن مجموعــة صوريــة تتنــاول الصــراع بيــن مفهــوم الهويــة الفرديــة واالجتماعيــة. فمــع الضغــط المســتمر، نســعى 
ن تلــك الصــورة تتاشــى هويتنــا  ــا والحفــاظ عليهــا، لنشــعر معهــا باالندمــاج فــي المجتمــع. ومــع تكــوُّ محاوليــن تكويــن صــورة مقبولــة اجتماعيًّ
د قــوة هــذا المجتمــع الهجيــن ومــا يحويــه مــن تناقضــات شــكل الهويــة الذاتيــة ومفهومهــا.  ــا إلــى أن نفقــد ذاتنــا تماًمــا. وُتحــدِّ الحقيقــة تدريجيًّ

This body of artwork explores the conflict between individual and social constructions of identity. With the pressure 
to be socially accepted, we attempt to uphold a certain image to validate ourselves. With the materialization of this 
image, our true identity gradually disappears until we have completely lost who we are. The hybridization of the society 
influences and determines the conceptions of our identity and who we truly are. 
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بدون عنوان 1
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

Untitled 1
50 × 70 cm
Photography 
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يشــغلنى دائمــا التعبيــر عــن المــرأة: األم والفتــاة، البســيطة والعاملــة، وأحامهــا وآمالهــا فــى تحقيــق ذاتهــا، وارتباطهــا ببيئتهــا وثقافتهــا وكلِّ 
مــن حولهــا، والخــوض فــى مــا تحملــه مــن مشــاعر وأحاســيس فــى إطــار خيالــي. تعتمــد أعمالــي الفنيــة علــى أســلوب فنــي معاصــر ومبتكــر، يجمــع 
بيــن البســاطة والتعقيــد، ويعتمــد علــى الفكــر أكثــر مــن الشــكل فحســب. فتبــدو شــخوص أعمالــي وكأنهــا تمثيــل لجوهــر الــروح مــن خــال تأثيرهــا 
المرئــي فــي العالــم المــادي. وذلــك فــي تجســيد للمعانــي الروحيــة مــن خــال تعبيــرات الوجــوه وحــركات الجســد، لتوثيــق الصلــة بيــن الفنــون البصريــة 

واألفــكار والعواطــف المتعلقــة بهــا.
ــز أعمالــي الفنيــة. اســتخدمت طبقــات  ســاعدتنى أبحاثــي العلميــة فــي تقديــم مجموعــة لونيــة معاصــرة تعتمــد علــى ألــوان الضــوء التــي ُتميِّ
مــن اللــون علــى القمــاش، ومارســت التجريــب فــي الشــكل واللــون. واســتخدمت تقنيــات الخــدش وتكثيــف الخطــوط بدقــة، لتظهــر وكأنهــا زخــارف 
نابعــة مــن روح شــخوص العمــل الفنــي، فــا ُتــرى أشــياَء ماديــة، بــل تظهــر كأفــكار ورؤى مجازيــة تتحــول إلــى دالالت رمزيــة عميقــة تحمــل عاطفــة تصــل 
ســريًعا إلــى المشــاهد. ُيكســب هــذا الزخــارف التــي عهدناهــا مســطحة أبعــاًدا مســافية، ويكســر انتظامهــا الزخرفــي فتدخــل فــي ســياٍق تعبيــري 
ورمــزي مــوٍح. وقــد عملــت فــى اآلونــة األخيــرة علــى دمــج الفــن بالتكنولوجيــا، واســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز مــن أجــل خلــق بيئــة أكثــر تفاعليــة تؤثــر 

بقــوة فــي حــواس المشــاهد، فينشــأ حــوار بينــه وبيــن العمــل الفنــي يدعــو إلــى التفكيــر والتأمــل.

I am always preoccupied with the expressing of «Woman»: the mother and daughter, the simple-lived and working; her 
dreams and hopes for self-realization, and her connection to her environment, culture and everything around her, delving into the 
feelings and emotions she bears  within a frame of imagination. I have adopted in my artworks a contemporary and innovative 
style that combines simplicity and complexity, and that depends on thought more than just form. The figures in my works seem 
to represent the essence of the soul through its visual effect on the physical world. This is in the embodiment of spiritual meaning 
through facial expression and body language, to document the link between the visual arts and the thoughts and emotions related 
to them. 

My scientific research helped me present a contemporary color group of which I relied on; the colors of light that characterize 
my artworks. I used layers of paint on the canvas, and I experimented with shape and color. I used scratching techniques and 
intensified the lines in a meticulously calculated manner so that they appear as decorations stemming from the spirit of the 
figures of the artistic work. They are not seen as material things, but rather come out of their state that they were in and appear 
in the work as metaphorical ideas and visions, transformed into deep symbolic connotations carrying emotion that quickly reach 
the viewer. This renders the decorations that we are accustomed into flat and spaced dimensions, and breaks their decorative 
regularity, entering into an expressive and symbolic context that is evocative. I have worked in recent times to integrate art with 
technology and used augmented reality technology to create a more interactive environment that strongly affects the viewers› 
senses so that a dialogue arises between them and the artwork calling for contemplation and meditation.

nadiawahdan@gmail.com

Egypt

Nadia Wahdan 
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روح 2
70 × 70 سم

أكريلك على توال

روح 1
70 × 70 سم

أكريلك على توال

Soul 2
70 × 70 cm
Acrylic on canvas

Soul 1
70 × 70 cm
Acrylic on canvas
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Nelly El-Sharkawy

hello@nellyelsharkawy.com

I have always had a strong belief that the context shapes our perception of the beauty and ugliness around us. 
Changing the urban context of a building might be a way for this building to speak out and make an independent 
statement. This project is the “what if” scenario that I often reflect on and question myself about, a way to expand ideas 
that keep on flashing into my mind each time I roam the streets of Cairo.

دائًمــا مــا كان لــديَّ اعتقــاد قــوي عــن شــدة تأثيــر الســياق المحيــط فــي تشــكيل رؤيتنــا للجمــال أو القبــح مــن حولنــا. فــإن تغييــر المحيــط 
العمرانــي حــول أي مبنــى بمثابــة فرصــة إلعطائــه صوًتــا للظهــور بشــكل مســتقل. هــذا المشــروع هــو ســيناريو الـ»مــاذا لــو« الــذي يشــغل 
جــزًءا كبيــًرا مــن تفكيــري وتســاؤالتي، وهــو وســيلة لتوســيع آفاقــي وإجابــة بعــض التســاؤالت التــي تطــرق بــاب خيالــي فــي كل مــرة أجــوب 

فيهــا شــوارع القاهــرة.
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القاهرة، مصر – 
كامبريدج، بريطانيا

50 × 70 سم
تصوير

رشيد، مصر – 
نيس، فرنسا
50 × 70 سم

تصوير

القاهرة، مصر – 
نيس، فرنسا
50 × 70 سم

تصوير

Cairo, Egypt – 
Cambridge, UK
50 × 70 cm
Photography

Rashid, Egypt – 
Nice, France
50 × 70 cm
Photography

Cairo, Egypt – 
Nice, France 
50 × 70 cm
Photography
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Egypt

Nehal Soliman 

nehalsoliman145@gmail.com

التقطــت هــذه الصــور فــي مقابــر الجاليــة اليونانيــة الواقعــة فــي منطقــة الشــاطبي باإلســكندرية، والتــي تمثــل حقبــة زمنيــة تمــزج 
بيــن الحضارتيــن األوروبيــة واليونانيــة. عولجــت الصــور بطريقــة الرســم الرقمــي لتحويلهــا إلــى قطــع فنيــة تمــزج بيــن أصالــة الفــن وحداثتــه.

These photos were taken at the cemeteries of the Greek community in Chatby, Alexandria, which represents 
an era that mixes the European and the Greek civilizations. The photos were digitally processed into artworks that 
comprise art, originality, and modernity.



119

بدون عنوان
50 × 70 سم
تصوير رقمي

Untitled 
50 × 70 cm
Digital photography
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Egypt

Hani Mahfouz 

hani.mahfouz@gmail.com

طيور إلكترونية من الجحيم وإليه في سرعة النيزك.

Electronic birds from hell and back at meteor speed.
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50 × 70 سم
 فن رقمي

50 × 70 cm
Digital art
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Egypt

Haidy Marouf

haidymarouf1@gmail.com

مــن أهــم األحــداث التــي جــرت علــى أرض مصرنــا الغاليــة عبــر تاريخهــا الطويــل قــدوم الســيد المســيح والعائلــة المقدســة إليهــا 
بحًثــا عــن الســام. يرمــز اســم العمــل »الراهبــة« إلــى مــا كانــت تبحــث عنــه العائلــة المقدســة مــن ســام وســكينة وأمــان. اللوحــة باللونيــن 

ــا. األبيــض واألســود دون غيرهمــا رمــًزا إلــى الخيــر والشــر مًع

One of the most important events that took place in our dear Egypt throughout its long history was the arrival 
of Christ and the Holy Family in search of peace. The name of the work The Nun symbolizes what the Holy Family was 
looking for in terms of peace, tranquility, and security. The black and white painting is a symbol of both good and evil.
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األمل
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

الراهبة 1
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

الصبر
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

الراهبة 2
50 × 70 سم

فوتوغرافيا

The Hope
50 × 70 cm 
Photography

The Nun 1
50 × 70 cm 
Photography

The Patience
50 × 70 cm 
Photography

The Nun 2
50 × 70 cm 
Photography
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wjhlaing@gmail.com

William Bill Laing

لطالمــا كانــت الزراعــة شــغًفا طــوال حياتــي. إن إعــادة زيــارة الحديقــة بعــد شــتائنا القــارس الطويــل أمــر مبهــج وملهــم. كانــت العزلــة 
خــال األشــهر الثمانيــة الماضيــة صعبــة، لكنهــا كانــت مرضيــة أيًضــا علــى عــدة مســتويات. األعمــال الفنيــة فــي هــذا المعــرض هــي تقطيــر 
بصــري واســتجابة للعالــم الطبيعــي. تتحــدث هــذه األعمــال عــن انعــكاس المناظــر الطبيعيــة الدقيقــة الكلّيــة التــي تحيــط بنــا، والمســارات 

المألوفــة والحدائــق فــي كالجــاري، والســير لمســافات طويلــة فــي المتنزهــات الوطنيــة فــي مقاطعتنــا.

Gardening has been a lifelong interest and passion for me. Revisiting the garden after our long harsh winter is 
exhilarating and inspirational. The isolation of the past eight months has been challenging, but also gratifying on several 
levels. The artworks in this exhibition are a visual distillation and response to the natural world. They speak of the time 
spent in reflection of the micro and macro landscapes that surround us, the familiar pathways and parks of Calgary, 
and hiking in the national parks of our province.

Canada
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السير 9
50 × 50 سم
طبعة رقمية

السير 1
50 × 50 سم
طبعة رقمية

2

Walking #9
50 × 50 cm
Digital print

Walking #1
50 × 50 cm
Digital print
2
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yael.brotman@sympatico.ca

Yael Brotman

بينمــا كنــت فــي عزلــة أثنــاء تفشــي الوبــاء فــي ربيــع عــام 2020، كنــت محظوًظــا بمــا يكفــي ألتمكــن مــن الوصــول إلــى األســتوديو 
الخــاص بــي. يمكننــي فقــط اســتخدام المــواد الموجــودة فــي األســتوديو: إصــدارات النقــش القديمــة المخفيــة فــي أدراجــي الورقيــة 
ــار الطباعــة؛ حيــث ظلــت المتاجــر الفنيــة مغلقــة. ثبــت أن هــذا تحــدٍّ عملــي وفكــري مثمــر. لقــد ألهمنــي اللعــب  ــوان محــدودة مــن أحب وأل

باأللــوان بشــكل حدســي حيــث كنــت أعمــل بَنَهــم. هــذه الوتيــرة المحمومــة ســاعدتني علــى التخلــص مــن قلقــي بشــأن حالــة العالــم.

مــن الناحيــة الموضوعيــة، هــذه المطبوعــات الفريــدة – فــي مجموعــة »مــا يمكننــا أن نؤمــن بــه« – تعيــد تكــرار المفاهيــم التــي 
استكشــفتها فــي العمــل الســابق. أنــا أتمعــن فــي قــدرة البشــرية علــى البنــاء واالختــراع مــن خــال الرجــوع إلــى العناصــر المعماريــة فيمــا 
يتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة. يــدرس هــذا العمــل أيًضــا واقعنــا الجديــد المتمثــل فــي التباعــد االجتماعــي والعزلــة، وكيــف يعّقــد ذلــك ويشــكك 

فــي عاقتنــا بهياكلنــا ومعتقداتنــا.

While in isolation during the pandemic in the Spring of 2020, I was lucky enough to be able to access my studio. 
I could only use materials present in the studio: old etching editions tucked away in my paper drawers and limited colors 
of printing inks. Art stores remained shut. This proved to be a practical, intellectual, and fruitful challenge. I was inspired 
to play with color intuitively as I worked voraciously. This frantic pace emerged to shut out my anxiety about the state 
of the world.

Thematically, these unique prints—collectively What Can We Believe In—re-iterate concepts that I have explored 
in previous work. I consider humanity’s capacity for construction and invention by referencing architectural elements in 
relation to the natural environment. This work also examines our new reality of social distancing and isolation, and how 
that complicates and questions our relationship to our structures and beliefs.

Canada
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ما يمكننا أن نؤمن به
50 × 50 سم

BFK  حفر واستنسل على ورق
فريد

What Can We Believe In
50 × 50 cm
Etching, stencil on BFK paper
Unique
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Egypt

yehiao@hotmail.com

إن كنــا نعلــم بمــا كان ســيحدث فــى بدايــة هــذه الســنة، وكيــف ســتكون آثــار تلــك الجائحــة، مــا كنــا لنســتطيع تحضيــر أنفســنا علــى 
المســتويين الشــخصي أو النفســي، أو أن نواكــب التغيــرات الجذريــة التــي نراهــا مــن حولنــا. أجبــر الحجــر الصحــي النــاس علــى البعــد عــن 
أحبائهــم علــى الرغــم مــن الحاجــة الشــديدة إليهــم خــال هــذا الوقــت العصيــب. وكان الهــروب مــن الواقــع المفاجــئ األليــم إلــى عالــم الخيــال 
مــاًذا ُيحســُد عليــه مــن اســتطاع إليــه ســبيًا. هــذا العمــل هــو هــروب مــن الواقــع مجهــول المعالــم، وخيــٌط رفيــع مــن النــور فــى عاصفــة 

نســيجها المــوت واأللــم.

If we knew what was going to happen at the beginning of this year, and how the effects of the pandemic could 
be, we still would not have been able to prepare ourselves on a personal or psychological level, or keep pace with the 
radical changes that we would see around us. The quarantine has forced people to distance themselves from their 
loved ones despite the desperate need for them during this difficult time. Escape from a sudden and painful reality to 
the realm of imagination was an enviable haven for those who have been able to find their way. This work is an escape 
from an unknown reality, a thin thread of light in a storm weaving death and pain.

Yehia Ossama 
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كوارانفاي
50 × 70 سم

ألوان زيتية

إكسوالنسيس
50 × 70 سم

ألوان زيتية

سترول
50 × 70 سم

ألوان زيتية

Quaranfly
50 × 70 cm
Oil paint

Exulansis
50 × 70 cm
Oil paint

Stroll
50 × 70 cm
Oil paint
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Youssef Abdelmaged

youssef.mohamed@alexu.edu.eg

يستكشــف هــذا العمــل حالــة تغييــر موقــع عنصــر مــا، ومكانــه، ومقياســه، ومســاحته مــن مشــهده المعتــاد داخــل نســيج اإلســكندرية 
العمرانــي، ليطابــق المشــهد محتــواه.

This work explores the state of decontextualizing the location, place, scale, position, and space of an element 
from its regular scene within the urban fabric of Alexandria, so that the scene corresponds to its theme.
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مراقبة ميدوسا
50 × 50 سم
كوالج رقمي

شاي أزرق
50 × 50 سم
كوالج رقمي

متصدع
50 × 50 سم
كوالج رقمي

احتال اإلسكندرية 1882
50 × 50 سم
كوالج رقمي

Surveillance Medusa
50 × 50 cm
Digital collage

Blue Tea
50 × 50 cm
Digital collage

Cracked
50 × 50 cm
Digital collage

Alexandria 1882 Invasion
50 × 50 cm
Digital collage
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Work Team
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Work Team



مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
جمال حسني

نائب مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
محمد خميس

رئيس قسم المعارض والمشروعات الفنية
شروق طلعت

رئيس وحدة المشروعات الفنية
محمد سامي

أخصائي المشروعات الفنية
أحمد عكاشة

رئيس وحدة المعارض المؤقتة
محمود هجرس

أخصائيو المعارض المؤقتة
إسراء األعصر
أحمد الزلباني

روان حجاج
فنيون

أيمن الخضراوي
أيمن عبد اللطيف
عبد السميع محمد

محمد أمين
يسري رمضان

إداري موازنة
إسراء رجب

سكرتير تنفيذي
إيمان حسني

مسئول التعاون والعالقات الخارجية
نهى راغب

وحدة إصدارات التواصل الثقافي
رئيس الوحدة

مايسة عزب
تصميم جرافيك

فاتن محمود
تحرير

هند فتحي
مراجعة النص العربي

محمد البرسيجي
ترجمة 
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