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مقدمة

عرشون عاًما مضت عىل افتتاح مكتبة اإلسكندرية، مرت كأنها عاٌم أو بعض عام، أنتجت فيها املكتبة املئات من املشاريع والفعاليات الثقافية، التي سعت 

من خاللها إىل تأكيد رسالتها يف نرش العلم والثقافة والفنون ملختلف فئات املجتمع، انطالقًا من أهدافها األساسية يف أن تصبح نافذًة ملرص عىل العامل، وكذلك 

نافذة العامل عىل مرص من خالل تقدميها لخالصة الثقافة املرصية لزوارها من كافة أنحاء العامل، ومن خالل وسائط التواصل املتعددة املتاحة بفضل التكنولوجيا 

املعارصة.

ومن أهم فعاليات الفنون التشكيلية والبرصية التي تنتجها املكتبة »بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل لكتاب الفنان«، الذي ُولد مع افتتاح املكتبة عام 2002، 

وتوالت دوراته بانتظام كل عامني عدا سنة 2020؛ حيث مل تَُقم الدورة التاسعة للظروف القاهرة لتداعيات انتشار فريوس كورونا عامليًّا، وفرض إجراءات التباعد 

االجتامعي االحرتازية، التي أثّرت بشكل بالغ عىل كل الفعاليات الثقافية، بل وكافة األنشطة اإلنسانية يف العامل. ويف هذا العام، نسعد بإقامة الدورة العارشة 

للبينايل، وعرض ما يزيد عن 70 عماًل فنيًّا لفنانني من مرص وكندا وفرنسا وكولومبيا ودول أمريكا الالتينية. 

تتنوع األعامل املشاركة يف محتواها وفكرتها وتقنياتها املختلفة، ولكن يجمعها روح الحدث نفسه، والتي تدور حول الكتاب أو الكتابة أو القصة أو الحيك 

أو القصة املصورة أو استخدام الحرف والرمز يف العمل الفني؛ حيث إن حدود مفهوم »كتاب الفنان« يف هذا الحدث رَْحبة ومرنة لتتسع لكل هذه املجاالت 

والتطبيقات، ليُمكن لكل فنان أن يحيك قصته أو يعربرِّ عن حكايته بشكل نابع من روحه، ويف نفس الوقت متصل باملفهوم الشامل للحدث.

يشارك يف هذه الدورة 18 فنانًا وفنانة من مرص و14 فنانًا وفنانة من كندا، مبجموعة أعامل فنية تحمل عنوان Anthem: تعبريات عن الهوية الكندية، بتنسيق 

من الفنان ديريك بيسانت. باإلضافة إىل مشاركة 23 عماًل فنيًّا من أتيلييه Arte Dos Gráfico من بوجوتا يف كولومبيا، بالتعاون مع السيدة ماريا يوجينيا 

نينو التي تقدم هذه األعامل هديًة للمكتبة لتبقى ضمن مجموعتها الفنية الدامئة، وكذلك 25 عماًل فنيًّا من دار نرش »الديان فرانسيز« ومقرها مدينة نيس 

بفرنسا، والتي يحرص السيد جون بول أوريليا عىل املشاركة الدامئة يف البينايل منذ أكرث من عرش سنوات، وتقديم األعامل الفنية األصلية املعروضة كهدية ملكتبة 

اإلسكندرية تقديرًا منه لدور املكتبة يف نرش الوعي بالثقافة والفنون.

أود أن أشكر كل الفنانني املشاركني لحرصهم وحامسهم عىل املشاركة، وكذلك السيدة ماريا يوجينيا نينو والسيد جون بول أوريليا؛ ملساهمتهم الكرمية بإهداء 

األعامل الفنية، وأخص بالشكر معايل السيدة آنا ميلينا مونوز دي جافرييا؛ سفرية كولومبيا يف مرص، لتعاونها الكبري يف تنسيق املشاركة الكولومبية، وكذلك 

املعهد الفرنيس بالقاهرة لتعاونه يف دعم املشاركة الفرنسية بجهود من السيد دافيد رنييه؛ املستشار الثقايف بسفارة فرنسا بالقاهرة، وأخريًا تحية كبرية لداعمي 

الحدث الرئيسيني رشكة »املوزعون املتحدون«؛ حيث متكَّنا بفضل دعمهم من إخراج املعرض واملطبوعات بالشكل الذي نود إظهاره للجمهور، وهو توجه 

محمود للقطاع الخاص املرصي يف دعم الثقافة والفنون، حبذا لو تبنَّته جهات أكرث فأكرث حتى تتألق اإلبداعات الفنية يف مرص مبا هي بالفعل أهل له، فشكرًا 

ملساهمتهم، وأخص بالذكر الدكتور جامل طوقان لتبنرِّيه هذا التوجه وتنسيقه لهذا الدعم.

وختاًما أشكر فريق عمل املكتبة من كافة اإلدارات، خصوًصا الزمالء القامئني عىل املعرض لتفانيهم الكبري يف تنظيم الحدث.

جامل حسني

مدير إدارة املعارض واملقتنيات الفنية

والقيِّم عىل بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل لكتاب الفنان
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Introduction

Although it feels like yesterday, 20 years have passed since the inauguration of the Bibliotheca Alexandrina (BA), during which it 
produced hundreds of projects and cultural events, in line with its mission to disseminate science, culture and arts to society, and its 
primary goal of becoming a window for Egypt on the world as well as a window to the world on Egypt. The BA presents Egyptian culture 
to its visitors from all over the world through the multiple means of communication available thanks to modern technology.

One of the most important plastic and visual arts activities organized by the BA is the Bibliotheca Alexandrina International Biennale for 
the Artist’s Book, which was created with the inauguration of the BA in 2002 and its rounds continued regularly, every two years. With 
the exception of the year 2020, as the ninth round was not held due to the repercussions of the spread of the Coronavirus globally and 
the imposition of precautionary social distancing measures, which in turn halted all cultural events and even all humanitarian activities 
around the world. This year, we are pleased to host the 10th Biennale with more than 70 artworks by artists from Egypt, Canada, 
France, Colombia, and Latin American countries.

The participating works vary in their content, ideas and techniques, but are united by the spirit of the event itself, which revolves 
around the book, writing, stories, storytelling, illustrations, or the use of letters and symbols in the artwork. The boundaries of the 
concept of the “Artist’s Book” in this event are flexible to accommodate all these fields and applications, so that each artist can express 
his story in a way that stems from his soul, and at the same time is connected to the comprehensive concept of the event.

Eighteen artists from Egypt participate in this round, along with fourteen artists from Canada presenting a collection of artworks 
entitled Anthem: Interpretations of Canadian Identity, coordinated by the artist Derek Besant. In addition to the participation are 23 
artworks from the Arte Dos Gráfico workshop from Bogota, Colombia, in cooperation with Ms. Maria Eugenia Niño, who presents 
these works as a gift to the BA to remain within its permanent artistic collection. This, as well as 25 artworks from the publishing house 
La Diane Française, based in Nice, France, as Mr. Jean Paul Aurelia has been keen to continuously participate in the Biennale for more 
than ten years and to present the original artworks as a gift to the BA in appreciation of its role in spreading awareness of culture and 
arts.

I extend my gratitude to all the participating artists for their eagerness and enthusiasm to take part in the exhibition, Ms. Maria 
Eugenia Niño and Mr. Jean Paul Aureglia for their generous contribution by gifting the participating artworks, and especially Her 
Excellency Ms. Ana Milena Muñoz de Gaviria, Ambassador of Colombia to Egypt, for her extensive cooperation in coordinating the 
Colombian participation, and the Institut français d’Égypte in Cairo for their cooperation in facilitating the French participation with the 
aid of Mr. David Régnier, Cultural Advisor at the French Embassy in Cairo. Finally, I would like to thank the main supporters of the event, 
the United Distributors Company. As a result of their support, we were able to present the exhibition and its publications in a befitting 
manner to the public. It is a commendable approach from the Egyptian private sector to support the culture and arts movements in 
Egypt. We hope that the same approach is adopted by other entities so that more artistic creations in Egypt are brought to light.  I 
thank all the contributors, especially Dr. Jamal Tuqan, for adopting this approach and coordinating this support.

In conclusion, I would like to thank the BA Staff from all departments, especially the colleagues in charge of the exhibition, for their 
great dedication in organizing the event.

Gamal Hosni
Director, Art Exhibitions and Collections Department

Curator, Bibliotheca Alexandrina International Biennale for the Artist’s Book
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محمد سامل
فنان الصمت البليغ

Mohamed Salem 
The Artist of Eloquent Silence
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محمد سامل
فنان الصمت البليغ

Mohamed Salem 
The Artist of Eloquent Silence

تكريم خاص
Special Dedication
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ولد الفنان محمد سامل مبحافظة سوهاج عام 1940، تخرج يف قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية عام 1964، وحصل عىل درجة الدكتوراه 

يف فلسفة الفنون عام 1982، وتخصص يف التصوير الجداري. نجح محمد سامل يف إيجاد لغته الفنية الخاصة، وطوَّر أسلوبه الذي يتسق مع إحساسه وشخصيته، 

فجاءت أعامله شديدة الخصوصية تنبئ عن إحساس مرهف متعمق يف التأمل، ووثيق الصلة بالثقافة املرصية األصيلة مبختلف روافدها.

رحل عن عاملنا الفنان الكبري محمد سامل مؤخرًا بجسده، ولكن مل ترتكه روحه الجميلة، ويبقى أثره الطيب يف كل َمن تعامل معه، أو درس عىل يديه، خاصة 

طلبته الذين أسعدهم الحظ أن نهلوا املعرفة والفن منه، فقد ترك فيهم أثرًا ال مُيحى وذكرى أبًدا باقية.

The artist Mohamed Salem was born in Sohag in 1940. He graduated from the Painting Department at the Faculty of Fine Arts, 
Alexandria University, in 1964. He obtained a Doctorate of Arts in 1982, specializing in mural painting. Mohamed Salem succeeded 
in finding his own artistic language and developing a style that is consistent with his emotions and personality, so his works are 
particularly exceptional. They foretell a keen sense of deep meditation and are closely related to the authentic Egyptian culture with 
its various aspects.

The great artist, Mohamed Salem, recently passed away, but his beautiful soul and his impact remain in everyone who dealt with him, 
or studied under his tutelage; especially the students who were fortunate enough to benefit from his knowledge and art. He left an 
indelible mark on them and a memory that will remain forever.

محمد سامل.. فنان الصمت البليغ
Mohamed Salem, The Artist of Eloquent Silence
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الفنانون املشاركون

Participating Artists
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الفنانون املشاركون

Participating Artists
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مرص 

Egypt
solishaker@hotmail.com

Ahmed Refaat Suleiman Muhammad
أحمد رفعت سليامن محمد

الفنية،  الرتبية  بكلية  التصميم  قسم  ورئيس  والجرافيك،  التصميم  أستاذ 

جامعة حلوان، القاهرة، مرص. حصل عىل درجة الدكتوراه يف فلسفة الفن 

التكوين  يف  الورقي  للطني  العضوية  اإلمكانيات  حول  نيويورك  جامعة  من 

والتعبري الفني. لديه اهتاممات بالفنون الجميلة والبيئة الخرضاء، وخربات 

كام  التنمية،  مشاريع  كإنشاء  الفني؛  للورق  الجاميل  التوظيف  يف  متعددة 

ساهم يف مرشوع مكافحة التلوث البيئي. وهو عضو يف الجمعية األمريكية 

لفناين الورق والنقش )Dard Hunter(، وهو عضو يف املجموعة األوروبية 

فولربايت  هيئة  من  بدعم  املتحف  زمالة  جائزة  عىل  حصل  الورق.  لفناين 

بجامعة سان خوسيه، الواليات املتحدة األمريكية.

والثقافية؛  التشكيلية  األنشطة  لعدد من  املنسق  أحمد رفعت سليامن هو 

أهمها بينايل كتاب الفنان األول مبكتبة اإلسكندرية، كام مثَّل مرص يف بينايل 

البندقية الدويل للعامرة 2010 يف دورته العارشة، ويف بينايل البندقية الدويل 

2004. عرض أعامله وشارك يف معارض يف مرص وأمريكا وإيطاليا وطشقند 

واململكة العربية السعودية. من أعامله: واحد مرصي 70 × 58، وواحد مليم 

57 × 23، وقهوة الفيشاوي 52 × 34، وفينسيا 45 × 32، ومكاري 47 × 44، 

والسقا 58 × 42، ومكتبة اإلسكندرية 57 × 41.

He is a Professor of Design and Graphics, Chair of the Design 
Department Art Education College, Helwan University, Cairo, 
Egypt. He holds a PhD in Art Philosophy from New York University 
on the organic possibilities of paper slurries in composition and 
artistic expression. furthermore He has interests relating to 
the fine arts and green environment; has multiple experiences 
in the aesthetic employment of art-paper as an establishment 
of development projects; and contributed to project of anti-
environment pollution. He is a member of the American Paper 
and Engraving Artists Association (Dard Hunter), and the Paper 
Artists Europe Group, and has received a Museum Fellowship 
Award with the support of the Fulbright Authority of the 
University of San Jose, USA.

He is a coordinator of many plastic arts and cultural activities, 
the most important of which is the first Biennale of the artist’s 
book at the Bibliotheca Alexandrina, he represented Egypt at the 
Venice International Biennale of Architecture 2010 in its tenth 
session. He also represented Egypt at the Venice International 
Biennale 2004, and has exhibited and participated in exhibitions 
in Egypt, America, Italy, Tashkent, and Saudi Arabia. His works 
include One Egyptian 70 x 58, One Penny 57 x 23, Fishawy Café 
52 x 34, Venice 45 × 32, Mcary 47 × 44, Sakka 58 × 42, and 
Bibliotheca Alexandrina 57 × 41.
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طباعة بارزة وحروفيات

Embossed print and lettering
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فنان طباعة ومدرس يف كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. كام كان زمياًل 

مقياًم يف األكادميية املرصية يف روما. شارك يف عدد كبري من املعارض واملشاريع 

الفنية الوطنية والدولية يف مرص وإيطاليا وفرنسا وسوريا والكويت والصني 

الدولية؛  وإسبانيا واليابان، ملا يقرب من 30 عاًما. له عدد من املساهامت 

البندقية 2015، كام شارك يف ورشة  بينايل  الجناح املرصي يف  منها: مفوض 

هاين  حصل   .»I Libri del Mediterraneo« الفني  للكتاب  دولية  عمل 

الثقافة  األشقر عىل عدد من الجوائز؛ مثل: الجائزة الوطنية لإلبداع، وزارة 

املرصية )2000(.

من  عديد  له   ،1974 عام  سيناء  شامل  محافظة  مواليد  من  األشقر  هاين 

أهمها:  من  والدويل؛  املحيل  الصعيدين  عىل  والجامعية  الخاصة  املعارض 

الدورة 56، وبينايل األعامل الصغرية  ببينايل فينسيا  الجناح املرصي  قومسري 

جوائز  عدة  عىل  حصل  كام  باليابان.  سابورو  وبينايل  اإلسكندرية،  مبكتبة 

محلية ودولية؛ من أهمها: جائزة الدولة لإلبداع الفني )منحة اإلبداع بروما(، 

والجائزة الخامسة يف الحفر ببينايل فلورانس. وله مقتنيات فنية عديدة مبرص 

والخارج.

هاين األشقر
Hany Alashkar

مرص
Egypt

hanyalashkarart@gmail.com

He is a Printmaking Artist and Teacher at the Faculty of Fine 
Arts, Helwan University. He was a fellow resident at the Egyptian 
Academy in Rome. For nearly 30 years, he has participated in 
several national and international exhibitions and art projects in 
Egypt, Italy, France, Syria, Kuwait, China, Spain, and Japan. Among 
his international contributions, Commissioner of the Egyptian 
Pavilion at the Venice Biennale 2015 and the participated in “I 
Libri del Mediterraneo”. He won several awards, such as National 
Prize of Creativity – Egyptian Ministry of Culture (2000).

Hany Alashkar, born in North Sinai Governorate in 1974, has 
many private and group exhibitions at the local and international 
levels, such as the Commissar of the Egyptian Pavilion at the 
56th Venice Biennale, the Biennale of Miniature Artworks at 
the Bibliotheca Alexandrina, and Sapporo Biennale, Japan. 
He received local and international awards: the State Prize for 
Artistic Creativity (creativity grant in Rome) and the Fifth Prize in 
Engraving at the Florence Biennale. He has several art holdings 
in Egypt and abroad.
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Title of Artwork: FLUXUS

Printing Technique: Multiple 
Techniques 

Page Size: 60 x 80 cm

Production Date: 2022

عنوان العمل: التدفق

تقنية الطباعة: تقنية متعددة

حجم الصفحة: 60 × 80 سم

تاريخ اإلنتاج: 2022
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Mamdouh Kassifi received his Bachelor of Fine Arts in 1991, 
Graphics Department. He also practiced drawing, graphics and 
photography, and received a full-time grant for artistic creativity, 
graphics from the Ministry of Culture for four years, and a grant 
from the Siwa Ceremony in 2018. He held five solo exhibitions and 
five art groups in the form of an artist book, Book of Conditions 
(2008), Surreal Dreams (2010), Speak Now or Forever Hold your 
peace (2012), In the Quiet of the Night (2016), Bringing Loved 
Ones (2018).

He also managed a number of art workshops, such as hosting 
art from the Chinese government at the Graphic Museum and 
Artistic Printing Village (2019); a group of graphic workshops 
at the Future University in Cairo (2019), and the American 
University in Cairo (2015–2020); a printing workshop at Siwa 
Ateliers (2018); a workshop for young graphic artists affiliated to 
Youth Salon 23 (2012); and two workshops entitled Artist Book, 
Faculty of Fine Arts, Zamalek (2015–2016), and a silkscreen 
workshop for artists, Faculty of Fine Arts (2014). In addition to 
these were a residency grant and two graphic workshops with 
Prof. Salah El-Meligy and a group of international carvers in 
Guanlan, China (2009–2010). Kassifi has participated in more 
than fifty international and local group exhibitions.

قسم  عام 1991،  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  قصيفي عىل  حصل ممدوح 

الفوتوغرايف، وحصل عىل  الرسم والجرافيك والتصوير  الجرافيك. كام مارس 

الثقافة ملدة أربع سنوات،  الفني، جرافيك من وزارة  التفرغ لإلبداع  منحة 

وخمس  فردية،  معارض  خمسة  أقام   .2018 عام  سيوة  مراسم  ومنحة 

وأحالم   ،)2008( أحوال  ودفرت  فنان،  كتاب  شكل  عىل  فنية  مجموعات 

الليل  هدأة  ويف   ،)2012( لألبد  اصمت  أو  اآلن  وتكلم   ،)2010( سرييالية 

)2016(، وجلب الحبيب )2018(.

الصينية يف  الحكومة  فنية من  الفنية كاستضافة  الورش  أدار عدًدا من  كام 

متحف الجرافيك وقرية الطباعة الفنية )2019(، ومجموعة ورش جرافيك يف 

جامعة املستقبل بالقاهرة )2019(، والجامعة األمريكية بالقاهرة من )2015 

للفنانني  إىل 2020(، وورشة طباعة يف مراسم سيوة )2018(، وورشة عمل 

وورشتي   ،)2012( عام  الـ23،  الشباب  لصالون  تابعة  الشباب  الجرافيكيني 

الزمالك )2015–2016(، وورشة  الجميلة  الفنون  بكلية  الفنان،  عمل كتاب 

الجميلة )2014(. باإلضافة إىل  الفنون  للفنانني، بكلية  عمل سيلك سكرين 

منحة إقامة ورشتني عمل يف الجرافيك مع أ. د. صالح املليجي، ونخبة من 

العامليني بجوانالن، الصني )2009–2010(. وقد شارك يف  الحفارين  الفنانني 

أكرث من خمسني معرًضا جامعيًّا دوليًّا ومحليًّا. 

ممدوح قصيفي
Mamdouh Kassifi

مرص
Egypt

Mkassifi@gmail.com
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Title of Artwork: IN THE QUIET 
OF THE NIGHT

Printing Technique: Silk Screen + 
Drawing  

Author of Text: Dr. Sayed Gouda

Page Size: 30 x 37 cm 

Production Date: 2018

عنوان العمل: يف هدأة الليل

تقنية الطباعة: سيلك سكرين 

مؤلف النص: الدكتور سيد جودة

حجم الصفحة: 30 × 37 سم

تاريخ اإلنتاج: 2018
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مريم أبو طالب
Mariem Abutaleb

مرص
Egypt

mariemabutaleb@aucegypt.edu

Mariem Abutaleb is a graphic designer and lettering artist based 
in Cairo, Egypt. She holds a Bachelor’s degree in Graphic Design 
from the American University in Cairo (2020). Abutaleb focuses 
on Arabic lettering and type design in her work. Her main 
motivation is the experimentation of the Arabic script alongside 
creating harmonious lettering compositions from it. Abutaleb 
believes in the power of Arabic letters as a visual language in 
expressing and delivering messages. Her designs visualize songs, 
poems, thoughts, and daily diaries. She also applies her designs 
on various mediums, one of which is fabrics. 

القاهرة، مرص.  مريم أبو طالب مصممة جرافيك وفنانة حروف مقيمة يف 

حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف التصميم الجرافييك من الجامعة األمريكية 

بالقاهرة )2020(. تركز مريم عىل الحروف العربية وتصميم الكتابة يف عملها. 

دافعها الرئييس هو تجريب الخط العريب، إىل جانب إنشاء تراكيب متناغمة 

من الحروف. تؤمن مريم بقوة الحروف العربية كلغة برصية يف التعبري عن 

الرسائل وإيصالها. تصاميمها تصور األغاين والقصائد واألفكار واليوميات. كام 

أنها تطبق تصاميمها عىل وسائط مختلفة، منها عىل سبيل املثال األقمشة.
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Title of Artwork: BOOK OF DIARIES

Type of Book: Bound/ Paper Book

Page Size: 40 x 50 cm

Production Date: 2022

عنوان العمل: كتاب اليوميات

نوع الكتاب: ملزمة/ كتاب ورقي

حجم الصفحة: 40 × 50 سم

تاريخ اإلنتاج: 2020
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Omnia Sayed was born in Giza, 1992. She graduated from the 
Faculty of Fine Arts in Cairo in 2014, where she studied painting 
and photography. El-Sayed has participated in more than 15 
group exhibitions since her graduation and a number of artistic 
events, including the 13th Luxor International Symposium in 2020. 
She ha several participations in the Youth Salon in the field of 
drawing and photography for the years (2016, 2019, and 2021), 
and a participation in the Agenda Exhibition at the Bibliotheca 
Alexandrina, (2022). She won the Youth Salon Award in the field 
of media for the years 2019–2020.

Sayed produces humanitarian artworks that blend her spirit and 
her life experience with all the humane stories behind it. The 
Techniques she uses to express her ideas vary between drawing, 
photography, or video art. Her works are distinguished by their 
emotional expressive vision and their ability to transform what 
they have been through into works of art, through the surface of 
the painting and the difference in symbols and the combination 
of techniques and various materials on it according to the idea 
of   each project. Although her works often consist of several 
separate parts, she links them to a general framework that 
unifies her work and makes its reception harmonious despite its 
multiple shots.

الجميلة  الفنون  كلية  يف  تخرجت   .1992 الجيزة  مواليد  من  سيد  أمنية 

يف  أمنية  شاركت  والتصوير.  الرسم  فن  درست  2014، حيث  عام  بالقاهرة 

أكرث من 15 معرًضا جامعيًّا منذ تخرجها، وعدد من الفاعليات الفنية، منها 

سمبوزيوم األقرص الدويل يف دورته الثالثة عرشة عام 2020. ولها مشاركات 

 ،2019  ،2016( ألعوام  والتصوير  الرسم  مجال  الشباب،  بصالون  عديدة 

2021(، ومشاركة مبعرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2022. وقد حصلت عىل 

جائزة صالون الشباب، مجال امليديا لعامي 2019–2020.

تعمل أمنية عىل إنتاج أعامل فنية إنسانية ممزوجة بروح تجربتها الحياتية، 

وما تحمله من قصص إنسانية. حيث تتنوع الطرق التي تستخدمها للتعبري 

عن أفكارها ما بني رسم وتصوير وفوتوغرافيا وفنون الفيديو. تتميز أعاملها 

بأنها تحمل رؤية تعبريية انفعالية خاصة، باإلضافة إىل قدرتها عىل تحويل 

ما مرت به إىل أعامل فنية. وذلك من خالل سطح اللوحة واختالف الرموز 

واملزج بني التقنيات والخامات املتنوعة تبًعا لفكرة كل مرشوع. وعىل الرغم 

من أن أعاملها غالبًا ما تتكون من عدة أجزاء منفصلة، فهي تربط بينها بإطار 

د عاملها، ويجعل تلقيها متصاًل رغم تعدد لقطاته. عام يوحرِّ

أمنية محمد سيد
Omnia Mohamed Sayed

مرص
Egypt

Omnia.mohamed.sayed@gmail.com
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Title of Artwork: DIARY OF AN ANGRY YOUNG WOMAN

Type of Book: Manual 

Text Title: Thoughts

Author of Text: Artist’s thoughts inspired by fiction literary works

Production Date: 2022

عنوان العمل: مذكرات شابة غاضبة

نوع الكتاب: يدوي

عنوان النص: خواطر

مؤلف النص: خواطر الفنانة مستلهمة من أعامل أدبية روائية

تاريخ اإلنتاج: 2022
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تخرجت  اإلسكندرية.  يف  ونشأت  ولدت  قصصية،  ومصورة  تشكيلية  فنانة 

يف قسم الرسم يف كلية الفنون الجميلة يف جامعة اإلسكندرية، ودرست فن 

الفيديو يف املدرسة العليا للفنون ديكس إن بروفانس يف فرنسا، وحصلت عىل 

درجة املاجستري يف الفن 2018. ُعرضت أعاملها يف أماكن ثقافية متعددة يف 

مرص واململكة العربية السعودية وقطر واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

وفرنسا وجنوب إفريقيا، باإلضافة إىل عديد من املنشورات املحلية والدولية. 

اململكة  يف  إبراهيم  محمد  مؤسسة  جائزة  منها:  الجوائز؛  من  بعدد  فازت 

بإقامة رقمية مع  التحقت سمر بيومي  املتحدة، ومسابقة تصوير يف قطر. 

معهد جوته وأكادميية فيي عام 2022.

سمر بيومي
Samar Baiomy

مرص
Egypt

samarbaiomy@gmail.com

محمد طارق
Mohamed Tarek

مرص
Egypt

mohamedtaarek.16110@gmail.com

Samar Baiomy was born and raised in Alexandria. She is a 
visual artist and storytelling photographer. She graduated from 
the Painting Department, Faculty of Fine Arts at Alexandria 
University. She studied Video Art at Ećole supérieure d’art d’Aix-
en-Provence in France and got her Master’s degree of Art in 
2018. Her works have been exhibited at multiple cultural venues 
in Egypt, Saudi Arabia, Qatar, UK, USA, France, and South Africa, 
in addition to various local and international publications. She 
won many prizes, such as the  award of Mo Ibrahim Foundation 
in UK and a photography competition award in Qatar. In 2022, 
she enrolled through digital residency with the Goethe Institute 
and Vii Academy. 

ولد محمد طارق ونشأ يف اإلسكندرية. وهو طبيب بيطري، وكاتب، وراوي 

حكايات برصية. بدأت رحلته مع التصوير الفوتوغرايف يف عام 2016، لتوثيق 

قصص الشوارع يف مرص بهدف الوصول إىل فهم أعمق لإلنسان واملجتمعات، 

األشخاص،  قصص  إىل  االستامع  إىل  الصور  التقاط  مجرد  من  انتقل  لذا 

كانت  حياتهم.  وقضايا  مشاعرهم  وكتابة  باملايض،  وارتباطهم  ومشاكلهم 

مشاركته األخرية يف معرض »أخرب قصتك« يف بساريا مع She Arts ومعهد 

جوته واملعهد الفرنيس.

يف مارس 2022، تعاونت سمر وطارق يف معرض وثائقي مفاهيمي بعنوان 

»ذاكرة مكان« يف املعهد الفرنيس باإلسكندرية، مرص.

Mohamed Tarek was born and raised in Alexandria. He is 
a Veterinarian, Visual Storyteller and Writer. He started 
photography in 2016, documenting street stories in Egypt with 
the aim of reaching a deeper understanding of the human being 
and communities. As such, he moves on from solely taking photos 
to listening to people’s stories, problems, and connections to 
the past, and writes down their feelings and life issues. His last 
participation was the Tell Your Story exhibition in B’sarya with 
She Arts, Goethe Institute and Institute Français.

In March 2022, Baiomy and Tarek collaborated in a conceptual 
documentary exhibition, Memory of a Place, in the French 
Institute in Alexandria, Egypt. 
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Title of Artwork: AVANT QUE J’OUBLIE

Printing Technique: Photography and collage 

Page Size: 50 x 70 and 40 x 60 cm 

عنوان العمل: قبل أن أنىس

تقنية الطباعة: التصوير الفوتوغرايف والكوالج 

حجم الصفحة: 50 × 70 و40 × 60 سم
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Yasser Alaa Mobarak is an award-winning photographer 
from Alexandria, Egypt. He has won photography prizes from 
Travel Photographer of the Year, National Geographic Sony 
World Photography Awards, Egypt Press Photo, International 
Federation of Photographic Art, Photographic Society of 
America, and Paris Photography Prize. Mobarak’s works have 
been featured in The Guardian, VICE, National Geographic, 
and Deutsche Welle. He was a judge at the Adobe Youth Voices 
Awards, China International Photographers Association, Baku 
Salon, Azerbaijan Press Photo, Association of Photographers of 
Georgia, Romania’s National Creativity Contest, and the Youth 
Journalism International Contest. He is a visiting instructor at the 
Delhi College of Photography in India.

يارس عالء مبارك مصور فوتوغرايف حائز عىل جوائز من اإلسكندرية، مرص. 

وقد فاز بجوائز التصوير الفوتوغرايف مثل: جائزة مصور السفر للعام، وجائزة 

ومرص  الفوتوغرايف،  للتصوير  العاملية  سوين  وجوائز  جيوغرافيك،  ناشيونال 

التصوير  وجمعية  الفوتوغرايف،  التصوير  لفن  الدويل  واالتحاد  فوتو،  برس 

األمريكية، وجائزة باريس للتصوير الفوتوغرايف. كام ظهرت أعامل يارس يف 

جريدة الجارديان، وقناة فايس، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، ودويتشه فيله. 

الدولية  الصينية  والرابطة  الشباب،  ألصوات  أدوب  جوائز  يف  محكرِّاًم  وكان 

للمصورين، وصالون باكو، وصورة الصحافة األذربيجانية، وجمعية املصورين 

يف جورجيا، ومسابقة اإلبداع الوطنية يف رومانيا، واملسابقة الدولية للصحافة 

الشبابية. وهو حاليًّا مدرس زائر يف كلية دلهي للتصوير يف الهند.

يارس عالء مبارك
Yasser Alaa Mobarak

مرص
Egypt

yaseralaa@gmail.com



25

Title of Artwork: EXPO DUBAI 2020

Printing Technique: Photography Print

Type of Book: Photographic Book

Title of Text: Reflections

Page Size:  50 X 50 cm

Production Date: 2022

عنوان العمل: إكسبو ديب 2020

تقنية الطباعة: طباعة فوتوغرافية

نوع الكتاب: كتاب فوتوغرايف

عنوان النص: انعكاسات

حجم الصفحة:50 × 50 سم

تاريخ اإلنتاج: 2022
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Artist, Professor and curator, he received his Ph.D. in Visual Arts 
in 2013 and represented Egypt at the 56th Venice Biennale. He 
was the former director of the Al-Ahram Foundation’s Acquisition 
and Exhibition Department, where he was overseeing the 
restoration and documentation of the foundation’s historic art 
collection as well as exhibiting his artwork all over the world. 
Dawoud expresses himself conceptually with several mediums, 
such as sound, video, mosaic, sculpture, painting, and writing as 
a visual solution.

فنان، وأستاذ جامعي، وأمني متحف. حصل عىل دكتوراه الفلسفة يف الفنون 

عام 2013، ومثَّل مرص يف بينايل فينسيا للفنون، الدورة رقم 56. وعمل مديرًا 

عىل  يرشف  كان  حيث  األهرام،  مبؤسسة  الفنية  واملعارض  املقتنيات  إلدارة 

يف  الفنية  أعامله  عرض  إىل  باإلضافة  التاريخية،  مجموعتها  وتوثيق  ترميم 

جميع أنحاء العامل.  يعرب داود عن نفسه من خالل العديد من الوسائط مثل 

الصوت والفيديو والفسيفساء والنحت والرسم والكتابة كحل برصي. 

ماهر داود
Maher Dawoud

مرص
Egypt

maher.dawoud@gmail.com
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Title of Artwork: NFT MISSING’S & HISTORY 

Printing Technique: Multiple   

Author of Text: The artist

Page Size:  50 x 35 cm  

Production Date: 2022

NFT :عنوان العمل

تقنية الطباعة: متعددة

مؤلف النص: الفنان

حجم الصفحة: 35 × 50 سم

تاريخ اإلنتاج: 2022
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Ahmed Saber Abd Elzaher is an Egyptian artist who lives in Luxor, 
Upper Egypt, where he received his BFA with honors in Graphic 
Design and Printmaking from the South Valley University. 
His delicate watercolor paintings and woodcuts reveal harsh 
realities in the worlds he creates. His works are burdened with 
symbolism. There is an edge of political subversion, at times 
playful and humorous, and other times, dark and somber.  His 
active participation in annual Youth Salons, and exhibiting all 
around Egypt, has earned him many awards to date. He currently 
teaches at the Faculty of Fine Arts in Luxor.

فنان مرصي مقيم يف األقرص، يف صعيد مرص، حصل عىل بكالوريوس الفنون 

الجميلة مع مرتبة الرشف يف التصميم الجرافييك والطباعة من جامعة جنوب 

الوادي. تكشف لوحاته املائية الدقيقة ونقوشه الخشبية عن حقائق قاسية 

التخريب  من  حافة  هناك  بالرمزية.  مثقلة  وهي  يخلقها،  التي  العوامل  يف 

السيايس، ويف بعض األحيان مرح وفكاهة، ويف أحيان أخرى مظلمة وكئيبة. 

السنوية، ومعارضه يف  الشباب  النشطة يف صالونات  أكسبته مشاركته  وقد 

جميع أنحاء مرص، عديًدا من الجوائز حتى اآلن. يَُدررِّس محمد صابر حاليًّا يف 

كلية الفنون الجميلة باألقرص.

أحمد صابر عبد الظاهر
Ahmed Saber Abd Elzaher

مرص
Egypt

Dabdab2000@yahoo.com
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عنوان العمل: األصدقاء

تقنية الطباعة: رسم

نوع الكتاب: تفضيل الكالب عىل كثري ممن يرتدي املالبس

عنوان النص: من القلب

تاريخ اإلنتاج: 2022

Title of Artwork: FRIENDS

Printing Technique: Drawing 

Type of Book: The superiority of dogs over those who wear clothes  

Title of Text:  heartfelt 

Production Date: 2022
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Sharaf was born in Alexandria in 1993 and graduated from the 
Faculty of Fine Arts, Alexandria University, Painting Department 
in 2017. He participated in various exhibitions and art galleries 
mostly with experimental art works, be they in the field of 
painting or video based on improvisation. This included the Youth 
Saloon in Cairo, 2021; First Time at the Bibliotheca Alexandrina 
in 2017; and other art events including Chamandar, which was 
built on a translation of a novel as a visual painting at Shelter 
Art in Alexandria 2020 and Guessing Exhibition at Mahmoud 
Saeed Museum in Alexandria 2021. He is also having some of 
his artworks exhibited at Safarkhan Art Gallery and Racotis Art 
Gallery in Cairo.

جامعة  الجميلة،  الفنون  كلية  يف  تخرج   .1993 عام  اإلسكندرية  يف  ولد 

الفنية،  املعارض  من  عدد  يف  وشارك   ،2017 عام  الرسم  قسم  اإلسكندرية، 

تعتمد  الفيديو،  أو  الرسم  مجال  يف  سواء  تجريبية  فنية  بأعامل  معظمها 

مبكتبة  مرة«  و»ألول   ،2021 بالقاهرة  الشباب  صالون  منها  االرتجال،  عىل 

التي  شامندر  منها  الفنية  الفعاليات  من  وغريها   ،2017 عام  اإلسكندرية 

استندت إىل ترجمة رواية إىل لوحة برصية بفضاء شيلرت للفنون باإلسكندرية 

2020، ومعرض »تخمني« يف متحف محمود سعيد يف اإلسكندرية 2021. كام 

راكوتيس  للفنون، ومعرض  الفنية يف معرض سفرخان  أعامله  بعض  يعرض 

للفنون يف القاهرة.

 

أحمد يرسي رشف
Ahmed Yousry Sharaf

مرص
Egypt

Toyo_300@hotmail.com
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Title of Artwork: IMPROVISATION
اسم العمل: ارتجال



32

He was born in 1975 and graduated from the Faculty of Fine Arts, 
Painting Department in Cairo, 1997. He is currently working as an 
Assistant Professor in the Department of Photography, Faculty of 
Fine Arts in Luxor. He moved to Luxor many years ago, which had 
a great impact on the topics he dealt with or tackled in his works.

Hassaan began to monitor and deal with the vocabulary of 
the environment of southern Egypt; people and places in a 
contemporary way. The works present several contemporary 
concepts and problems an individual may be exposed to in that 
environment and his works also intertwined at the same time 
and extend to what an individual faces outside the surroundings 
of that environment in the world as a whole.

التصوير  قسم  بالقاهرة،  الجميلة  الفنون  كلية  يف  وتخرج   ،1975 عام  ولد 

1997. ويعمل حاليًّا أستاًذا مساعًدا بقسم التصوير، بكلية الفنون الجميلة، 

باألقرص. انتقل إىل العيش يف مدينة األقرص منذ سنوات عديدة، مام كان له 

بالغ األثر يف املوضوعات التي تناولها واهتم بها يف أعامله.

بدأ حسان يف رصد وتناول مفردات بيئة جنوب مرص من أشخاص وأماكن 

بشكل معارص. فأعامله تعرض كثريًا من املفاهيم واملشكالت املعارصة التي 

يتعرض لها الفرد يف تلك البيئة، وتتشابك يف ذات الوقت، ومتتد إىل ما يواجهه 

خارج محيط تلك البيئة ويف العامل بأرسه.

عيل حسان 
Ali Hassaan

مرص
Egypt

alizoart@yahoo.com
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عنوان العمل: زواج مؤقت

حجم الصفحة: 298 × 175 سم

تاريخ اإلنتاج: 2020

Title of Artwork: TEMPORARY MARRIAGE 
Page Size: 298 x 175 cm 

Production Date: 2020
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أمل نرص
Amal Nasr

مرص
Egypt

Amalnasr465@gmail.com

جامعة  الجميلة،  الفنون  بكلية  األسبق  التصوير  قسم  ورئيسة  أستاذة 
أقامت  البرصية.  الفنون  مجال  وناقدة يف  فنانة مصورة  اإلسكندرية. وهي 
ا مبرص والخارج. وهي عضوة املجلس األعىل للثقافة املرصية  18 معرًضا خاصًّ
بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  متحف  أعامل  توثيق  لجنة  ورئيسة   ،2022
ومتحف  سعيد،  محمود  متحف  أعامل  توثيق  لجنة  وعضوة  اإلسكندرية، 

سيف وأدهم وانيل، ومتحف الفن الحديث باإلسكندرية 2018.

أمل نرص خبرية مبجموعة »بدايات مرص« لالستثامر. مثَّلت مرص يف كثري من 
يف مرص  املعارض  من  لعديد  قوميسري  وهي  العامل.  حول  الدولية  املعارض 
وامللتقيات  املحكَّمة،  العلمية  املؤمترات  من  كثري  يف  شاركت  كام  والخارج. 
التشكييل.  النقد  مجال  يف  املؤلفات  من  عديد  ولها  الدولية،  واملهرجانات 
تعرض مجموعاتها العامة والخاصة يف أرقى املعارض يف مرص والعامل. حصلت 

أمل نرص عىل عدد كبري من الجوائز.

Professor and former head of the Painting Department, Faculty 
of Fine Arts, Alexandria University. She is a photographer and 
a visual arts critic. She held 18 private exhibitions in Egypt and 
abroad. She is a member of the Supreme Council of Egyptian 
Culture (2022), Chair of the Documentation Committee for the 
works of the Museum of the Faculty of Fine Arts, Alexandria 
University, and a member of the Documentation Committee of 
Mahmoud Said Museum, Seif and Adham Wanly Museum, and 
the Museum of Modern Art in Alexandria 2018.

Nasr works as an expert in the Bidayat Misr Group for Investment. 
She represented Egypt in many international exhibitions 
around the world. She is a commissar of many exhibitions 
in Egypt and abroad. She had participated in many refereed 
scientific conferences and in several international conferences 
and festivals. She has several publications in plastic criticism. 
Her public and private collections are exhibited in prestigious 
exhibitions in Egypt and around the world. She won several 
prizes.
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عنوان العمل: قصص األرض

تقنية الطباعة: رسم ملون يدوي 

نوع الكتاب: صفحات ورقية منفصلة

عنوان النص: تعويذة الحيس

مؤلف النص: ديفيد إبرام

حجم الصفحة: غري منتظمة

تاريخ اإلنتاج: 2022

Title of Artwork: EARTH STORIES

Printing Technique: Hand colored drawing 

Type of Book: Separate paper pages

Title of Text: Sensual Mantra   

Author of Text: David Abram

Page Size: Irregular 

Production Date: 2022
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Plastic artist, potter, and graphic designer, graduated from 
the Department of Oil Painting, Faculty of Fine Arts, Helwan 
University, 1994. She worked as a graphic designer in Nagy 
Shaker Studio (1992–2000), then as a teaching assistant in the 
Art History Department, Faculty of Fine Arts (2001–2006). She 
is a cover designer, as she works in the book industry, Dar Al-
Ahram, Dar Sharqiyat, Dar Al-Ain, Dar Rawafid, and Dar Ibn 
Rushd from 2004 until today. She participated in a number of 
exhibitions; including Faces at Cairo Atelier, (2001); Bekia at Saad 
Zaghloul Center (2011); Old School at Cordoba Gallery (2016); 
Talisman at Gallery Note (2018/2019), and My Name is Blue at 
Motion Art Gallery (2020). She also participated in two group 
exhibitions at the University of London (2006 and 2007). She is 
the author and director of two books entitled Gwaya Shahid and 
Egyptian Revolution Street Art, Dar Al Ain (2013), and the author 
of a novel entitled A Girl in a Bag, Dar Al Ain (2017). 

التصوير  قسم  يف  تخرجت  جرافيكية،  ومصممة  وخزَّافة،  تشكيلية،  فنانة 

الزيتي بالفنون الجميلة، جامعة حلوان، 1994. وعملت مصممة جرافيكية 

الفن  تاريخ  قسم  يف  معيدة  ثم   ،)2000–1992( ستوديو  شاكر  ناجي  يف 

بالفنون الجميلة )2001–2006(. وهي مصممة أغلفة تعمل يف مجال صناعة 

الكتاب، بدار األهرام، ودار رشقيات للنرش، ودار العني للنرش، ودار روافد، 

املعارض؛  من  عدد  شاركت يف  وقد  اليوم.  منذ 2004 حتى  رشد  ابن  ودار 

 ،)2011( زغلول،  وبيكيا مبركز سعد   ،)2001( القاهرة،  بأتيلييه  منها وجوه 

 /2018( نوت،  بجالريي  وتعويذة   ،)2016( قرطبة،  بجالريي  سكول  وأولد 

2019(، واسمي أزرق بجالريي موشن آرت، )2020(. كام شاركت يف معرضني 

جامعيني بجامعة لندن )2006 و2007(، وهي مؤلفة ومخرجة كتايَب »جوايا 

ومؤلفة   ،)2013( للنرش  العني  دار  املرصية«،  الثورة  شارع  و»فن  شهيد«، 

رواية »بنت يف حقيبة«، دار العني للنرش )2017(.

هبة حلمي
Heba Helmi

مرص
Egypt

hebahelmi69@gmail.com
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Title of Artwork: TALISMAN  

Title of Text: Talisman

Author of Text: Heba  

Production Date: 2022

عنوان العمل: تعويذة

عنوان النص: تعويذة

مؤلف النص: هبة

تاريخ اإلنتاج: 2022
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Born in Alexandria in 1980 and graduated from the Faculty of 
Fine Arts, Painting Department (2013), she started her comic 
artist career in 2015 by publishing her first graphic novel entitled 
When Gods Gave up on Cavafy, and it was chosen as one of the 
best three graphic novels at the Cairo Comix Festival in 2017. 
She also won the Best Short Story Aword for “Pour in Femme” 
2018, at Cairo Comix Festival. She published a children’s book 
and anther educational book with Aphorisma Publishing House 
in Berlin. In 2020, she published her 2nd graphic novel entitled 
Case 43 Labban published by Kotobna Publishing House; which 
won at the Mahmoud Kahil Award 2021 for Best Graphic Novel 
in the Middle East.

قسم  الجميلة،  الفنون  كلية  يف  تخرجت   ،1980 اإلسكندرية  مواليد  من 

الرسم )2013(. بدأت مسريتها يف الكوميديا 2015، حيث نرشت أول رسم 

من  كواحدة  اختريت  كفايف«.  عن  اآللهة  رواية  تخلت  »عندما  بعنوان  لها 

أفضل ثالث فائزات يف الروايات املصورة يف مهرجان كايرو كوميكس 2017، 

 »Pour Femme« بعنوان  قصرية  قصة  ألفضل  كوميكس  كايرو  ومبهرجان 

2018. كام نرشت كتابًا لألطفال، وكتابًا تعليميًّا لدار نرش أفوريسام يف برلني، 

 »case 43 labban« بعنوان الثانية  ويف عام 2020 نرشت روايتها املصورة 

الرواية املصورة بجائزة محمود كحيل 2021،  لدار نرش كتبنا، حيث فازت 

ألفضل رواية مصورة يف الرشق األوسط.

مي كريم
Mai Koraiem

مرص
Egypt

Maisalah.koraiem@gmail.com
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Title of Artwork: CASE 43 LABBAN

Printing Technique: Digital  

Type of Book: Graphic novel comics

Author of Text: Mai Koraiem

Page Size:  A4

Production Date: 2021

عنوان العمل: القضية )43( اللبان

تقنية الطباعة: رقمية 

نوع الكتاب: روايات كاريكاتري مصورة 

مؤلف النص: مي كريم

A4 :حجم الصفحة

تاريخ اإلنتاج: 2021
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He graduated from the Department of Painting, Faculty of Fine 
Arts, Alexandria University in 1982; he obtained the first rank of 
the Republic in a specialized diploma in calligraphy and gilding 
in 1983. He also received a shield from the Former President of 
Pakistan in Lahore, and he has a career in art that extends for 
more than 40 years. Elmamlouk deals with Arabic calligraphy in 
his works with a unique visual and plastic vision, based on a rich 
civilizational and cultural heritage, as he has examined several 
ancient Egyptian and Islamic monuments and museums in Egypt 
and Europe, which contributed to the formation of his own 
artistic vision.

Elmamlouk was assigned to teach calligraphy at the Faculty of 
Fine Arts and the Faculty of Specific Education in Alexandria 
for several years. He also participated in 180 group exhibitions 
and held 16 private exhibitions in Egypt, Greece, Italy, Pakistan, 
Kuwait, Tunisia, Uzbekistan, Austria, Qatar, Serbia, UAE, Algeria 
and Germany, where he contributed with his research and 
lectures in a number of Egyptian and international events. He 
was awarded the shield of the Faculty of Fine Arts, Alexandria 
University in 2014, and the shield of the Emirates Society for the 
Art of Arabic Calligraphy and Islamic Ornamentation in 2017.

تخرج يف كلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية، قسم التصوير عام 1982، 

وحصل عىل ترتيب أول الجمهورية يف دبلوم التخصص يف الخط والتذهيب 

1983، كام حصل عىل درع من رئيس باكستان األسبق يف الهور، وله مسرية 

فنية متتد ألكرث من 40 عاًما. يتناول الفنان يرسي اململوك الخط العريب يف 

أعامله برؤية تشكيلية برصية متفردة، مستنًدا إىل تراث حضاري وثقايف ثري، 

حيث شاهد الفنان عديًدا من اآلثار املرصية القدمية واإلسالمية واملتاحف 

مبرص وأوروبا، مام أسهم يف تشكيل رؤيته الفنية الخاصة.

الجميلة، وكلية  الفنون  لتدريس الخط بكلية  الفنان يرسي اململوك  انتدب 

الرتبية النوعية باإلسكندرية لعدة سنوات. كام شارك يف 180 معرًضا جامعيًّا، 

والكويت،  وباكستان،  وإيطاليا،  واليونان،  ا يف مرص،  خاصًّ معرًضا   16 وأقام 

وتونس، وأوزبكستان، والنمسا، وقطر، ورصبيا، واإلمارات، والجزائر، وأملانيا، 

والدولية.  املرصية  الفعاليات  من  عدد  بأبحاثه ومحارضاته يف  شارك  حيث 

وقد حصل عىل درع كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية عام 2014، 

ودرع جمعية اإلمارات لفن الخط العريب والزخرفة اإلسالمية عام 2017. 

يرسي اململوك
Yousry Elmamlouk

مرص
Egypt

Yousry.mamlouk@yahoo.com
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Title of Artwork: EGYPTIAN FOLK SUPPLICATION

Printing Technique: Carving and coloring on wood  

Title of Text: Oh Allah the Opener, the All-Knowing, the Provider, the Generous

Page Size: 165 x 55 cm

عنوان العمل: الدعاء الشعبي املرصي

تقنية الطباعة: نحت وتلوين عىل الخشب

عنوان النص: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم

حجم الصفحة: 165 × 55 سم
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ياسني حراز
Yassin Harraz

مرص
Egypt

yassinharraz5@gmail.com

جامعة  الجميلة،  الفنون  كلية  يف  تخرج  سكندري،  فنان  حراز،  ياسني 

والتصوير  الرسم  فن  تدريس  ىف  ويعمل  التصوير،  قسم   اإلسكندرية، 

مدرسة  من  العريب  الخط  دبلوم  الكلية، كام حصل عىل  والالند سكيب يف 

محمد إبراهيم باإلسكندرية.

التي  الشيخ  كفر  الربلس شامل  بحرية  الفنان  إلهام  رأس مصادر  ويأيت عىل 

أضافت له الكثري مبراكبها الرشاعية البيضاء املختلفة عن مراكب النيل، وباليتة 

ألوانها املميزة، هذا باإلضافة إىل مشهد الطيور املائية املهاجرة واملقيمة.

 ونرى يف كثري من األحيان تلّون املياه بدرجات لونية رمادية، وذلك يف تقسيم 

مساحات  إىل  الفنية  لوحته  بتقسيم  قام  الذي  الفنان  يُلِهم  بديع  هنديس 

أفقية، وهو املنظور الذي صوره كذلك املرصي القديم يف أعامله التصويرية. 

وقد شغلت فكرة تأثري البيئة يف اإلبداع الفنان ياسني حراز، فكان موضوع 

بحثه يف الدكتوراه »خصوصية املكان كعامل مؤثر يف إبداع املرصي املعارص«.

وإذا انتقلنا إىل تجربة الفنان يف الخط العريب، فإننا نجده قد ركز فيها عىل 

خط الثلث، ومن أعامله الفنية يف هذا الخط تركيب خطي اشتمل عىل جملة 

)الحب من شيم الكرام(، وقد استخدم فيه ألوان اإلكريليك عىل مسطح من 

القامش املحرض، وحاول فيه التأكيد عىل جامليات الحرف والكلمة يف تناغم 

وتداخل خطي ولوين يعتمد عىل قوة الخط واللون.

Alexandrian artist Yassin Haraz graduated from the Painting 
Department, Faculty of Fine Arts, Alexandria University, and 
teaches the art of drawing, painting, and landscape at the same 
college. He also obtained a diploma in Arabic calligraphy from 
the Mohamed Ibrahim School in Alexandria.

His main source of inspiration is Lake Burullus, north of Kafr El-
Sheikh. It inspired him with its white sailing boats, which are 
different from the Nile boats, and its distinctive color palette. This 
is in addition to the scenery of migratory and local waterfowls.

We often see the water›s gray tones spread in wonderful 
geometric patterns that inspire the artist, who divided his 
painting into horizontal areas: a perspective that the ancient 
Egyptians also depicted in their symbolic works.

The environment’s impact on creativity preoccupied Yassin Haraz, so 
much so that the topic of his doctoral research was “Space Privacy 
as an Influential Factor in Contemporary Egyptian Creativity”.

If we move to the artist’s experience in Arabic calligraphy, we 
find that he focused on the Thuluth font, and among his artworks 
in this line is a calligraphic installation that included the phrase 
“Love is a Hallmark of The Generous”. Therein, he used acrylic 
colors on cloth, and tried to emphasize the aesthetics of the 
letters and words through a harmony of linear and chromatic 
overlap based on the boldness of the lines and colors.
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عنوان العمل: الحب من شيم الكرام

حجم الصفحة: 100 × 100 سم 

Title of the Artwork: LOVE IS A HALLMARK OF THE GENEROUS

Page Size: 100 x 100 cm
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Adel Moustafa was born in 1980, and holds a Bachelor of Fine 
Arts in photography, Alexandria University. He also holds a 
Master’s and Doctorate degrees in Fine Arts, and works as a 
university teacher in the Department of Photography. He has 
a number of private exhibitions, including one at the Egyptian 
Cultural Office in Rome 2012, and three private exhibitions at the 
Zamalek Art Gallery in Cairo, Mahmoud Said Museum, Creativity 
Center, and others. He also participated in a large number of 
group exhibitions and art workshops in Egypt, Italy, Greece, 
Turkey, Poland, Morocco, Macedonia, Kenya, UAE, and India.

Moustafa presents a new piece of art entitled Roses Boats, in 
an experiment that celebrates dream, imagination, and human 
feelings against the life pressures that people go through in the 
contemporary world (i.e. disease, fear, or war). Here, he is trying 
to resist these pressures and fears and spread a spirit of joy 
to activate imagination in those who watch his works, so as to 
take them to a dreamy state of fantasy that creates happiness 
and joy in the soul and provokes meditation and passion for 
everything that is beautiful. He does not paint what is there, but 
rather what is desired. The artist uses Egyptian wooden puppets 
and animates them to emphasize that state of fantasy, and to 
celebrate his beautiful and joyful Egyptian heritage.

The element of the boat also represents an important symbol of 
life and the journey in search of livelihood and safety. The boat 
here is the artist’s book in which he recounts his dreams and 
aspirations for a fun and joyful journey that is more optimistic 
and romantic.

ولد عادل مصطفى عام 1980، وهو حاصل عىل بكالوريوس الفنون الجميلة، 

املاجستري  درجتي  عىل  حصل  كام  اإلسكندرية،  جامعة  تصوير،  تخصص 

والدكتوراه يف الفنون، ويعمل مدرًسا بقسم التصوير. له عدد من املعارض 

وثالثة   ،2012 بروما  املرصي  الثقايف  باملكتب  خاص  معرض  منها  الخاصة 

معارض خاصة بقاعة الزمالك للفن بالقاهرة، ومتحف محمود سعيد، ومركز 

اإلبداع، وغريها. كام شارك يف عدد كبري من املعارض الجامعية والورش الفنية 

يف مرص، وإيطاليا، واليونان، وتركيا، وبولندا، واملغرب، ومقدونيا، وكينيا، واإلمارات، 

والهند.

يقدم عادل مصطفى عماًل جديًدا بعنوان )مراكب الورد(، يف تجربة تحتفي 

يعيشها  التي  الحياتية  الضغوط  اإلنسانية، مقابل  والخيال واملشاعر  بالحلم 

اإلنسان يف العامل املعارص؛ من مرض وخوف وحرب. وهو هنا يحاول مقاومة 

الخيال والحلم  البهجة وتفعيل  تلك الضغوط والتخوفات، ويبث روًحا من 

يف نفوس من يشاهد أعامله، لينقلهم إىل حالة خيالية فانتازية حاملة، تبث 

السعادة والبهجة يف النفس، وتثري التأمل والعاطفة لكل ما هو جميل. فهو 

ال يرسم ما هو موجود، بل يرسم ما هو منشود. ويستخدم الفنان العرائس 

برتاثه  وليحتفي  الفانتازية،  الحالة  عىل  ليؤكد  ويحركها  املرصية  الخشبية 

املرصي الجميل واملبهج.

كام ميثل عنرص املركب رمزًا مهامًّ من رموز الحياة، ورحلة البحث عن الرزق 

واألمان. فاملركب هنا هو كتاب الفنان الذي يرسد فيه أحالمه وتطلعه لرحلة 

ممتعة ومبهجة، أكرث تفاؤاًل ورومانسية.

عادل مصطفى

Adel Moustafa
مرص

Egypt
adelmostafa80@hotmail.com



45

اسم العمل: مركب الورد

تقنية الطباعة: مجسم خشبي، وألوان أكريليك، وورق 
ذهب وفضة

تاريخ اإلنتاج: 2022

Title of Artwork: ROSES BOATS

Printing Technique: Holographic woodblock, 
acrylic color, gold leaf, silver 

Production Date: 2022
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متتد  القاهرة.  مشاركًا يف جامعة  مدرًسا  يعمل  عام 1984،  القاهرة  ولد يف 

مامرساته لتشمل وسائط الرسم وفن الفيديو والرتكيب. انخرط خطاب يف هذا 

املجال منذ أن كان عمره 12 عاًما، عندما ابتكر لوحات إعالنية عىل األقمشة 

والجدران التي أقيمت يف شوارع القاهرة. ال تزال هذه التجربة املبكرة تؤثر 

عىل عمله؛ حيث أشعلت شغفه بالخط العريب الذي ميكن اعتباره باستمرار 

عنرًصا مهامًّ يف مجموعة أعامله. منذ عام 2007، قدم خطاب أعامله بشكل 

تقدير ملحوظ محليًّا،  متكرر يف معارض جامعية وفردية. وقد حصل عىل 

ومعارض منتظمة يف مختلف املراكز الفنية واملعارض يف القاهرة. 

أن  بعد  الخارج،  إىل ذلك، قدم خطاب عروًضا مثرية لإلعجاب يف  باإلضافة 

العامل )السويد، وكيب تاون، وعامن(،  عرض أعامله عىل نطاق واسع حول 

دي  وآرت  )2017(؛  العريب  للخط  الشارقة  بينايل  يف  مشاركته  إىل  إضافة 

إيجيبت، القاهرة )2020(؛ وغريهم الكثري.

إبراهيم خطاب
Ibrahim Khatab

مرص
Egypt

ibrahimkhatab8@gmail.com

Ibrahim Khatab was born in Cairo in 1984 and works as a 
Associate Teacher at Cairo University. His practice spans across 
the mediums of painting, video art, and installation. Khatab 
has been practicing since he was 12 years old when he created 
billboards on cloths and walls that were put up in the streets 
of Cairo. This early experience continues to influence his work 
and ignites his passion for Arabic calligraphy, which can be seen 
in his later work. Since 2007, Khatab’s work has frequently 
been presented in group and solo exhibitions. He has garnered 
notable recognition locally and regularly exhibits across various 
art centers and galleries in Cairo. 

Additionally, Khatab has seen impressive exposure abroad, 
having exhibited widely–from Sweden to Cape Town to Oman, 
including his participation in Sharjah Calligraphy Biennial (2017); 
Art De Egypte Gallery, Cairo (2020), among many others.
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اسم العمل: لو كنت أهاًل للوصال

تقنية الطباعة: ميكسد ميديا

حجم الصفحة: 150 × 150 سم 

تاريخ اإلنتاج: 2022

Title of Artwork: Possibly Worthy of a Reunion.

Printing technique: Mixed media.

Page Size: 150 x 150 cm 

Production date: 2022
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Rania Fouad graduated from Faculty of Fine Arts Painting 
Department, and completed her postgraduate studies in the 
School of Art and Design, Tsukuba University, Japan (2009-2012). 
She is an Assistant Professor at the Faculty of Fine Arts. She 
participated in various events and art-residencies in la Capella, 
Barcelona 2010, Tokyo Wonder Site, Japan 2014, Äkkigalleria, 
Finland 2015, the Centre for Creative Activities of Ustka, Poland 
2016, and the ESA University in Dunkirk, France (2018). 

Sherif El Azma graduated from the Surrey Institute of Art and 
Design, University College in the U.K. in 1997. He was actively 
involved in experimental filmmaking and video art production 
from 1997 until 2010. In 2014, his career took a turn towards 
building multi-media and sculptural installations. His works 
appeared at the Townhouse Gallery, Cairo; Pacific Film 
Archive, Berkley Calif; World Wide Video Festival, Amsterdam; 
Transmediale, Berlin; Kunsthaus Bethannien, Berlin; Sharjah 
Biennial, ACAF Alexandria, Art Lab, Berlin; Funen Art Akademie, 
Video Brazil in São Paolo, Brazil; Ashkal Alwan, Beirut; Rotterdam 
Film Festival, Art Dubai; Gropis Bau Museum in Berlin; Tate 
Gallery in London; and others. 

رانيا فؤاد تخرجت يف كلية الفنون الجميلة قسم الرسم، وأكملت دراساتها 

العليا يف اليابان، كلية الفنون والتصميم، جامعة تسوكوبا 2009–2012. وهي 

الفعاليات  من  عديد  يف  شاركت  الجميلة.  الفنون  بكلية  مساعدة  أستاذة 

واإلقامات الفنية يف ال كابيال، برشلونة 2010، وموقع طوكيو العجائب، اليابان 

أوستكا،  يف  اإلبداعية  األنشطة  ومركز   ،2015 فنلندا  وشكيجالرييا،   ،2014

بولندا 2016، وجامعة ESA يف دونكريك، فرنسا 2018. 

رشيف العظمة تخرج يف معهد ساري للفنون والتصميم، الكلية الجامعية يف 

اململكة املتحدة 1997. شارك بنشاط يف صناعة األفالم التجريبية وإنتاج فن 

املهنية منعطًفا جديًدا  الفيديو منذ 1997 حتى 2010. ثم أخذت مسريته 

النحت.  مع  جنب  إىل  جنبًا  الوسائط  متعددة  منشآت  بناء  نحو   2014 يف 

أفالم  أرشيف  ويف  بالقاهرة،  هاوس  تاون  جالريي  يف  أعامله  عرضت  كام 

أمسرتدام؛  العاملي،  الفيديو  كاليفورنيا؛ ويف مهرجان  بريكيل  الهادئ،  املحيط 

ويف ترانسميديال، برلني؛ ويف كونستهاوس بيثانني، برلني؛ ويف بينايل الشارقة، 

وفيديو  للفنون،  فنني  وأكادميية  برلني،  الب  وآرت  اإلسكندرية،   ACAFو

ألوان،  الربازيل. كام عرضت أعامله كذلك يف أشكال  الربازيل يف ساو باولو، 

يف  باو  ومتحف جروبيس  ديب،  وآرت  السيناميئ،  روتردام  ومهرجان  بريوت؛ 

برلني، ومعرض تات يف لندن وغريها.

رانيا فؤاد

رشيف العظمة
مرص

Egypt

Rania Fouad

Sherif El Azma
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اسم العمل: كتاب املاعز والزهور

نوع الكتاب: عمل تركيبي أنشأه فنانان، مؤلف من 8 قطع زينة معروضة بصورها العاكسة 
املنحوتة عىل ألواح لينو، تكرميًا لخيال الفنان كام تم التقاطه يف كراسة الرسم والعمليات غري 

املرئية للطباعة

عنوان النص: كتاب املاعز والزهور

مؤلف النص: النص وكراسة الرسم األصلية لرشيف العظمة، والرتكيب لرانيا فؤاد

حجم الصفحة: 14 × 20 سم 

تاريخ اإلنتاج: 2022

Title of Artwork: BOOK OF GOATS AND FLOWERS   

Type of Book: An installation created by two artists, composed of 8 
dessins displayed with their mirrored images carved on linoleum plates. 
Homage to the artist’s imagination as captured in his sketchbook and 
the unseen processes of printmaking

Title of Text: Book of Goats and Flowers

Author of Text: Text and original sketchbook by Sherif El Azma, 
installation by Rania Fouad

Page size: 14 x 20 cm

Production Date: 2022
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الديان فرانسيز

La Diane Française
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الديان فرانسيز
La Diane Française

Jean-Paul Aureglia 
Director of La Diane Française

جون بول أوريليا 

مدير الديان فرانسيز 

ثالثون عاًما! وما زال يوجد ما يستحق االلتفات إليه مام مل يعد موجوًدا! وليس 

هذا فقط تقديرًا ملا اندثر وكان، ولكن ألن ذلك املايض متتد آثاره إىل الحارض، 

فإنه يُفضل القول إن الحارض هو الذي يستمر يف إضفاء املعنى عىل إرث املايض. 

منذ ثالثني عاًما، توىل جون بول أوريليا إدارة دار نرش »الديان فرانسيز« التي 

املعرض  مالك  مهام  بني  يجمع  أن  أراد  لقد  عام 1947.  كوتالوردا  بيري  أسسها 

والنارش واملتخصص يف الطباعة، فإن الكتاب ميثل يف منظوره »حديقة ميكن لكل 

منا تأملها وتشاركها وفًقا لرؤيته وأعامله«، ومن بعده جاء رافاييل مونتيتشييل 

يف  مصوًرا  كان  كام  الحايل،  لوقتنا  ملذات  »حديقة  مبثابة  الكتاب  أن  وأضاف 

اللوحة التي تحمل نفس االسم«. ويف هذا السياق، أضيف بدوري أن مجرد ذكر 

اسم جريوم بوش – الرسام الشهري صاحب هذه اللوحة – يستحرض إىل األذهان 

رساًما متفرًدا يف تناوله مسألة املصري اإلنساين.

السنوية   وهكذا هو نهج »الديان فرانسيز«، حيث دامئًا ما ترتبط إصداراتها 

السبعة بعرض أعامل فنان ما من خالل الكتاب أو الكتب التي يخرجها جون 

بول أوريليا إىل النور بكل نبل وتواضع، موليًا االهتامم يف املقام األول بإظهار 

نسب  عن  مرتفًعا  أحسن صورة،  رواشم يف  من  بها  جاء  وما  الكتب  صفحات 

الفضل إليه يف ذلك. إن كتب جون بول أوريليا هي جسور. وبفضل فناين اليوم 

الُكتَّاب تصاحب  أكرث وضوًحا، وبفضل  املايض يف صورة مختلفة  أعامل  تصلنا 

مكتوبة  النادرة  الثمينة  الكتب  هذه  إن  متعددة.  أصداء  ذات  كلامت  الصور 

عىل  تحتوي  وهي  املطبعية،  والتقاليد  القواعد  وتتبع  بالرصاص،  حرفًا  حرفًا 

أعامل أصلية متعددة )رواشم، ورسوم، وطبعات أحادية...(. 

يتبادر إىل ذهني كلمة طفل أعجبت الشاعر جاستون بويل – صديق مقرب 

ل«. نعم، إن جون بول أوريليا  لروبري روفيني وهرني ماكريوين – وهي »ُمَوصرِّ

لني«، أي مبعنى آخر »صانع كتب«، يكرس حياته بتفاٍن  هو أحد أولئك »املَُوصرِّ

وسخاء إلحياء كلامت وصور اآلخرين.

يصور رسامو ونحاتو اليوم، بدعوة من جون بول أوريليا أعامل ماضينا املؤسس، 

مثلام يُطلب من نقاد الفن والُكتَّاب والشعراء الرد واالنهيال بكلامت يف وصف 

أعامل الفنانني املعارصين املتاحة للجمهور باملعرض.

ثالثون عاًما! يجعلها ذلك رصًحا مقدًسا! حاولت أن أعطي لها صورة متعددة 

األ

آالن فريكس
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Thirty years! There is more to look back on! Not only is it out of 
pure respect for what is no longer here but the past continues 
to affect the present; rather, it is the present that continues to 
give it meaning. Thirty years ago, Jean-Paul Aureglia took over 
La Diane Française, which was established by Pierre Cottalorda 
in 1947. A one-man-orchestra, he wanted to bring together the 
three practices of a gallery owner, a publisher, and a printer. In 
his view, the book is “a garden that everyone can open and share 
according to their individual perspectives”, and it is up to Raphaël 
Monticelli to add “a Garden of  Eorthly Delights for our time”, as 
was depicted in the painting of the same name. In turn, I would 
add that to evoke Jérôme Bosch’s name is to bring to memory a 
painter who knew how to take on the question of human destiny 
in a unique manner.

This is La Diane Française’s method, as its seven editions were 
always linked to an exhibition showcasing the works of the artist 
highlighted in the book or books that Jean-Paul Aureglia brought 
to light. With both nobility and humility, Aureglia takes a step 
back, disregarding personal credit, and putting the focus on 
displaying said book in the best possible light. Jean-Paul Aurelia’s 
books are bridges and thanks to today’s artists, the works of 
the past come to us in a different, more vivid form, and thanks 
to the writers, the images are accompanied with resounding 
words. These unique books are composed letter by letter in lead, 
following the rules of the typographical tradition, illustrated with 
multiple originals (prints, drawings, monotypes, etc.).

I remember a child’s word that the poet Gaston Puel—a close 
friend of Robert Rovini and Henri Maccheroni—loved, it is the word 
“deliverer”. Yes, Jean-Paul Aureglia is one of those “deliverers”, 
a book maker, someone who devotes his life, with loyalty and 
generosity, to give life to the words and images of others. Today’s 
painters and engravers, invited by Jean-Paul Aureglia, illustrate 
the works of our founding past, just as to art critics, writers, 
poets are called upon to do, to pour out words on the works of 
contemporary artists that the gallery exhibits.

Thirty years! This makes it a sanctified establishment! And so, I 
tried to give it a multi-faceted image.

Alain Freixe

Trente ans ! Il y a de quoi se retourner ! Et cela non par pur 
respect pour ce qui n’est plus mais parce que ce qui a été 
accompagne le présent, mieux parce que c’est ce présent qui 
continue à lui donner sens. Il y a trente ans, Jean-Paul Aureglia 
reprenait en mains La Diane Française, créée par Pierre 
Cottalorda en 1947. Homme-orchestre, il a voulu réunir les trois 
pratiques d’un galeriste, d’un éditeur et d’un imprimeur, pour 
qui le livre est « un jardin que chacun peut ouvrir et partager 
au gré de ses œuvres », et c’est à Raphaël Monticelli d’ajouter 
« un Jardin des délices pour notre temps », à quoi je rajouterais 
à mon tour qu’évoquer Jérôme Bosch c’est évoquer un peintre 
qui sut prendre de manière singulière la question de la destinée 
humaine. 

Ainsi va La Diane Française, ses sept éditions annuelles sont 
toujours liées à l’exposition des œuvres de l’artiste concerné par 
le ou les livres que Jean-Paul Aureglia mène jusqu’aux rivages de 
la lumière, mettant en œuvre cette noblesse du geste et cette 
humilité de qui s’efface derrière les pages et/ou les estampes. 
Les livres de Jean-Paul Aureglia sont des ponts/des passerelles. 
Ainsi, grâce aux artistes d’aujourd’hui le passé finit par nous 
parvenir autrement éclairé et grâce aux écrivains les images 
s’habillent de mots aux multiples résonances. Ce sont des 
livres de haute bibliophilie composés lettre à lettre au plomb, 
obéissant aux règles de la tradition typographique, illustrés 
d’originaux multiples (estampes, dessins, monotypes…).

Me revient un mot d’enfant qu’aimait le poète Gaston Puel – un 
ami proche de Robert Rovini et d’Henri Maccheroni – c’est le 
mot « livreur ». Oui, Jean-Paul Aureglia est un de ces « livreurs », 
un faiseur de livres, quelqu’un qui consacre sa vie, fidélité  
et générosité mêlées, à donner existence aux mots et aux images 
des autres. Les peintres, les graveurs d’aujourd’hui invités par 
Jean-Paul Aureglia illustrent les œuvres de notre passé fondateur 
comme les critiques d’art ; les écrivains, les poètes sont appelés 
à répliquer, à faire pleuvoir des mots sur les œuvres des artistes 
contemporains que la galerie expose.

Trente ans ! Ça vous fait une sacrée bâtisse ! J’ai essayé d’en 
donner une image aux facettes multiples.

Alain Freixe
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Amphisbène et autres chimères d’Eric Massholder (Allemagne)

Portfolio de 5 peintures originales sur xylo, texte de Raphaël 
Monticelli.

Avec cette série d’œuvres, Eric Massholder construit un 
vocabulaire iconographique sur les travers de la société ; ses 
images sont de quasi proverbes : son requin, assimile la voracité 
du monde des affaires à la puissance sexuelle ; son union fait 
la force, montre que si l’union renforce l’individu c’est souvent 
contre un autre ; son Dollar-monster dénonce la finance 
internationale porteuse de mort ; Teddy-croco nous entraine 
dans l’ambiguïté de l’être et Erotica vers une sexualité sans limite.

Amphisbène et autres chimères (Amphisbaena and Other 
Chimeras) by Eric Massholder (Germany)

Portfolio of five original paintings on xylo, text by Raphaël 
Monticelli.

With this series of works, Eric Massholder builds an iconographic 
vocabulary on the quirks of society. His images are quasi-
proverbs: his shark equates the voracity of the business world 
with sexual power, expressing that union is strength, and that if 
union strengthens the individual it is often against another. His 
dollar-monster denounces the world of international finance that 
brings death, and his teddy-croco leads us into the ambiguity of 
being and erotica towards limitless sexuality.

»أمفيسبينا وخيمريا أخرى« إلريك ماسهولدر )أملانيا( 

رافاييل  نصوص  الخشب،  عىل  مطبوعة  أصلية  رسوم   5 من  مكونة  حقيبة 

مونتيتشييل.

السلسلة من األعامل، ينشئ إريك ماسهولدر مفردات رمزية  من خالل هذه 

حول مواطن الخلل باملجتمع؛ حيث إن صوره تكاد تكون أقوااًل مأثورًة؛ ففي 

الجنسية،  والقوة  األعامل  عامل  وجشع  رشاهة  بني  القرش  سمكة  متاثل  نظره 

واالتحاد هو ما يصنع القوة، موضًحا أن االتحاد غالبًا ما يقّوي الفرد ضد نظريه، 

ويدين وحش الدوالر املالية الدولية التي تجلب املوت، ويسحبنا تيدي-كروكو 

)دمية متساح( إىل غموض الوجود وإروتيكا نحو الجنس الالمحدود.
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Vallées et montagnes de Fumika Sato (Japon)

Portfolio de 5 monotypes originaux à partir d’origamis, texte de 
Raphaël Monticelli.

J’ai tout de suite été emballé par le nouveau travail que me pré-
sentait Fumika : utiliser l’origami pour tirer des estampes sur 
une presse à taille douce ; réaliser des pliages et fixer chaque 
étape en les encrant et s’en servant de matrices pour imprimer 
la forme obtenue… confronter et unir une technique typique-
ment asiatique, apparue au Japon durant l’ère Edo, l’origami, à 
l’invention de la gravure traditionnelle sur métal apparue au XVe 
siècle en Occident. 

Raphaël Monticelli a adhéré à ce jeu et s’est promené dans ces 
pliages comme en vallées et montagnes.

Vallées et montagnes (Valleys and Mountains) by Fumika Sato 
(Japan)

Portfolio of five original origami monotypes, text by Raphaël 
Monticelli.

I was immediately thrilled by the new artwork Fumika presented 
to me. Using origami to make prints on an intaglio press, folding 
and fixing each step using ink and dyes to print the final shape... 
all in the traditional Asian origami technique, which appeared in 
Japan during the Edo era, and combing it with the invention of 
traditional engraving on metal appeared in the 15th century in 
the West.

Raphaël Monticelli adhered to this game and walked through 
these folds as though they were valleys and mountains.

»وديان وجبال« لفوميكا ساتو )اليابان(

حقيبة مكونة من 5 طبعات أحادية أصلية مصنوعة من األوريغامي )ورق 

مطوي(، نصوص رافاييل مونتيتشييل.

أعجبني  فوميكا،  يل  قدمته  الذي  الجديد  للعمل  الفور  عىل  تحمست  لقد 

الغائر،  النقش  مطبعة  خالل  من  رواشم  عىل  للحصول  األوريغامي  استخدام 

وعمل الطيات مع إرساء كل مرحلة عن طريق تحبريها واستخدامها كقوالب 

األوريغامي  بتقنية  والتعامل  عليه،  الحصول  تم  الذي  النهايئ  الشكل  لطباعة 

اخرتاع  وبني  بينها  والجمع  إيدو،  اليابان خالل عرص  التي ظهرت يف  اآلسيوية 

النقش التقليدي عىل املعدن الذي ظهر يف القرن الخامس عرش يف الغرب.

لقد اندمج رافاييل مونتيتشييل يف هذه اللعبة، وجال بني هذه الطيات كام لو 

كان يجول بني الوديان والجبال.
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L’invention des anges de Muriel Desambrois (France)

Portfolio de 5 monotypes originaux, texte de Raphaël Monticelli.

« Réversibilité », ce poème de Baudelaire est le point de départ 
de ce nouveau portfolio de Muriel Desambrois. Adressé à une 
femme, Apollonie Sabatier, en laquelle il croit trouver tout ce qui 
lui manque, un amour angélique, donc bienfaisant. Ce poème 
fait aussi allusion au dogme chrétien de la réversibilité, tant 
étudié par Joseph de Maistre, qui pose le sacrifice sanglant du 
calvaire comme authentique voie de régénération spirituelle.

Mais, au-delà d’une approche spirituelle, qu’est donc l’ange 
pour l’adulte ou l’enfant d’aujourd’hui ? Nos omoplates ne 
sont-elles pas l’espérance de futures ailes ou le signe de celles 
perdues à jamais ? Qui est cet ange gardien dont certains parlent  
et prétendent connaître le nom ?

L’invention des anges (The Invention of Angels) by Muriel 
Desambrois (France)

Portfolio of five original monotypes, text by Raphaël Monticelli.

Reversibility: this poem by Baudelaire is the starting point of this 
new portfolio by Muriel Desambrois. It is addressed to a woman, 
Apollonie Sabatier, in whom he believes he finds everything 
he lacks: an angelic and therefore altruistic, love. This poem 
also alludes to the Christian dogma of reversibility, studied by 
Joseph de Maistre, who posits the bloody sacrifice of Christ as 
an authentic way of spiritual regeneration.

But, beyond the spiritual approach, what does the angel 
represent for the adult or the child of today? Do our shoulder 
blades carry the hope of future wings or do they represent those 
lost forever? Who is this guardian angel that some speak of and 
claim to know his name?

»إبداع املالئكة« ملورييل ديزامربوا )فرنسا(

حقيبة مكونة من 5 طبعات أحادية أصلية، نصوص رافاييل مونتيتشييل.

تعد قصيدة »االنعكاسية« لبودلري نقطة البداية لهذه املجموعة الجديدة ملورييل ديزامربوا. إن القصيدة موجهة إىل سيدة تعرف باسم أبولوين ساباتييه؛ يظن بودلري 

أنه وجد فيها كل ما ينقصه: حب مالئيك وبالتايل خري. كام تحمل القصيدة أيًضا إشارة إىل مبدأ االنعكاسية املسيحي الذي أسهب يف دراسته جوزيف دي مايسرت، 

والذي يفرتض أن التضحية بدم صلب املسيح هي طريقة أصلية وصحيحة لالنبعاث الروحي. 

ولكن بعيًدا عن النهج الروحي، ما الذي ميثله املالك بالنسبة للبالغني أو األطفال اليوم؟ أليس من املأمول أن تكون مناكبنا هي األجنحة املستقبلية؟ أو أليست هي 

األثر لألجنحة التي فُقدت إىل األبد؟ َمن هو هذا املالك الحارس الذي يتحدث عنه البعض ويدعون أنهم يعرفون اسمه؟
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Verità d’Eric Massholder (Allemagne)

Portfolio de 5 peintures originales sur xylo, texte de Jean-Luc Bruyas.

Monte Verità est une colline située sur le territoire d’Ascona, dans 
le canton du Tessin en Suisse, qui a été le berceau de nombreux 
événements culturels et communautés utopiques depuis la fin 
du XIXe siècle. Ce lieu identifié de forte résonance tellurique 
a attiré autant d’artistes et célébrités, tels Hermann Hesse, 
C. G. Jung, Isadora Duncan, Paul Klee ou Rudolf Steiner, que 
d’anarchistes venus de l’Europe entière. La première tentative 
d’installation d’une communauté à Monte Verità date de 1889 
avec les théosophes Pioda et Blavatsky, elle sera très vite suivie 
d’autres tentatives.

Ce lieu, Jean-Luc Bruyas nous le fait vivre depuis la préhistoire. 
Et Eric Massholder nous montre sa profondeur et sa magie, mais 
aussi la fragilité des utopies à l’aide de xylographies rehaussées 
à la main.

Verità by Eric Massholder (Germany)

Portfolio of five original paintings on xylo, text by Jean-Luc 
Bruyas.

Monte Verità is a hill located in the territory of Ascona, in the 
canton of Ticino in Switzerland, which has been the cradle of 
many cultural events and utopian communities since the end 
of the 19th century. This renowned place has attracted as many 
artists and celebrities, such as Hermann Hesse, C. G. Jung, Isadora 
Duncan, Paul Klee and Rudolf Steiner, as anarchists from all over 
Europe. The first attempt to set up a community in Monte Verità 
dates back to 1889 with the theosophists Pioda and Blavatsky, 
and it was quickly followed by other attempts.

Jean-Luc Bruyas brings this place to life from prehistoric times, 
while Eric Massholder shows us its depth and its magic, but also 
the fragility of utopias, through manually-enhanced woodcuts.

»مونتي فرييتا« )جبل فرييتا( إلريك ماسهولدر )أملانيا(

حقيبة مكونة من 5 رسوم أصلية مطبوعة عىل الخشب، نصوص جون-لوك برويا.

إن مونتي فرييتا هو تل يقع يف بلدية أسكونا، يف مقاطعة تيسينو بسويرسا، وقد كان مهًدا للعديد من الفعاليات الثقافية واملجتمعات املثالية منذ نهاية القرن التاسع 
عرش. لقد اجتذب هذا املكان، الذي ُعرف بصًدى قوي، كثريًا من الفنانني واملشاهري مثل هريمان هيس، وك. ج. يونج، وإيزادورا دانكن، وبول كيل أو رودلف شتايرن، 
إضافًة إىل العديد من الفوضويني، من أنصار األناركية والالسلطوية، الوافدين من مختلف بقاع أوروبا من ناحية أخرى. وتعود املحاولة األوىل إلنشاء مجتمع يف مونتي 

فرييتا إىل عام 1889 عىل يد الثيوصوفيني بيودا وبالفاتسيك، ورسعان ما تبعتها محاوالت أخرى. 

يقوم جون-لوك برويا بإحياء املكان منذ عصور ما قبل التاريخ كام لو كنا نعيش فيه. أما إريك ماسهولدر فيظهر لنا عمق املكان وسحره، وكذلك هشاشة مفهوم 
نة يدويًّا.  املثالية مبساعدة نقوش خشبية محسَّ
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Henri Baviera  – Collection « L’Art au carré » (France)

Texte de Raphaël Monticelli et Frédérik Brandi – Illustration de 
Henri Baviera.

Peintre, graveur, éventuellement sculpteur ou mosaïste, Henri 
Baviera enrichit le paysage artistique azuréen depuis les années 
60 et a parcouru le monde pour présenter ses travaux de salons 
en galeries internationales. Si nous nous connaissons depuis la 
fin des années 80, depuis l’installation de son atelier à Nice, voilà 
le premier ouvrage qu’il réalise pour La Diane Française – ce 
n’était pas faute d’en parler.

Il est aisé, du moins apparemment, de repérer dans son 
travail différentes périodes qui jouent de subtiles variations 
et combinaisons entre abstraction, matière, architecture et 
métaphysique.

De la même manière, sa palette glissera d’une tonalité pastel 
à des couleurs plus vives et chaudes pour mieux en revenir, 
jusqu’au monochrome du geste classique du graveur.

Raphaël Monticelli et Frédérik Brandi nous livrent de ce travail 
des textes à la fois critiques et poétiques.

Henri Baviera – “L’Art au carré” Collection (France)

Text by Raphaël Monticelli and Frédérik Brandi, illustration by 
Henri Baviera.

Painter, engraver, possibly sculptor or mosaic artist, Henri Baviera 
has enriched the artistic landscape of the Riviera since the 
1960s and has traveled the world to present his work at fairs in  
international galleries. Although we have known each other since 
the end of the 1980s, since the installation of his studio in Nice, 
this is the first work he has produced for La Diane Française.

It is easy, at least apparently, to identify different periods in his 
work which play on subtle variations and combinations between 
abstraction, matter, architecture, and metaphysics.

In the same way, his palette slides from a pastel tonality to 
more lively and warm colors to return better, to the classic  
monochrome style of the engraver.

Raphaël Monticelli and Frédérik Brandi provide us with texts that 
are both critical and poetic.

هرني بافيريا – مجموعة »الفن والفن« )فرنسا(

نصوص رافاييل مونتيتشييل وفريديريك براندي – تصوير هرني بافيريا.

ات أو فنان املوزاييك، بإثراء املشهد الفني امللون يف الريفيريا منذ الستينيات، ولقد جاب العامل لعرض  قام هرني بافيريا، الرسام واملتخصص يف النقش، وميكن القول النحَّ

أعامله يف املعارض الدولية. ترجع معرفتي ببافيريا إىل أواخر الثامنينيات منذ أن أقام األتيلييه الخاص به يف نيس، وها هو أول عمل نفذه لحساب الديان فرانسيز. 

من السهل، عىل األقل ظاهريًّا، رصد مراحل مختلفة يف عمل بافيريا من شأنها اللعب عىل اختالفات وتوليفات دقيقة بني التجريد )األفكار املجردة(، واملادة، والعامرة، 

وامليتافيزيقا. وتنساب لوحة ألوانه من طابع األلوان الهادئة والفاتحة لتتحول إىل األلوان األكرث حيوية ودفئًا، متهيًدا للرجوع يف النهاية إىل السمة الكالسيكية ملتخصص 

النقش أال وهي اللون األوحد. 

يقدم رافاييل مونتيتشييل وفريديريك براندي من خالل هذا العمل نصوًصا نقدية وشاعرية. 
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La musique, éperdument de Fernanda Fedi (Italie)

Portfolio illustré de 5 pièces originales de Fernanda Fedi, texte 
d’Alain Freixe.

Passionnée par l’écriture, toutes formes d’écritures, Fernanda 
Fedi a désiré travailler sur la musique, une autre forme d’écriture 
mais aussi un autre média qui permet de toucher à l’indicible, 
à l’incommunicable. Les mots donc la poésie, la peinture et la 
musique tenus ensemble pour faire œuvre… Pour ce faire, elle 
utilise la peinture, l’écriture, le collage de lambeaux d’anciennes 
partitions ; et répète inlassablement ses gestes et les mêmes 
mots qui résonnent dans sa tête et sur le papier : infini, silence 
et âme.

Ces mêmes mots qui résonneront dans la tête d’Alain Freixe 
lorsqu’il travaillera le texte de ce portfolio et décidera de le 
structurer selon les variations Goldberg de Bach en deux arias 
encadrant 30 variations.

La musique, éperdument (Music, Passionately) by Fernanda Fedi 
(Italy)

Portfolio illustrated with five original pieces by Fernanda Fedi, 
text by Alain Freixe.

Passionate about all forms of writing, Fernanda Fedi wanted to 
work on music, another form of writing but also another medium 
that allows us to touch the unspeakable, the incommunicable. 
Words, poetry, painting and music held together to create an 
artwork… To do this, she uses painting, writing, gluing shreds of 
old scores; and tirelessly repeats these gestures along with those 
same words that resonate in her head and onto paper: infinity, 
silence and soul.

These same words will resonate in Alain Freixe›s mind as he 
works on the text based on this portfolio and decides to structure 
it according to Bach›s Goldberg variations in two arias including 
30 variations.

»املوسيقى، هيام وشغف« لفرناندا فيدي )إيطاليا(

حقيبة مكونة من 5 أعامل أصلية لفرناندا فيدي، نصوص آالن فريكس.

نظرًا لشغفها بالكتابة بجميع أشكالها، أرادت فرناندا فيدي العمل عىل املوسيقى 

التي تعد شكاًل آخر من أشكال الكتابة والتأليف، وأيًضا وسيطًا مغايرًا يسمح 

بلمس ما ال ميكن وصفه أو توصيله بطرق أخرى. لذلك تجمعت كلامت الشعر 

والرسم واملوسيقى مًعا إلنتاج عمل. وهو ما تطلب منها أن تستخدم الرسم، 

والكتابة، وتركيب قطع من تقسيامت قدمية )الكوالج(، وكذلك أال تفتأ تكرر 

اإلشارات والكلامت ذاتها التي ترتدد يف رأسها وعىل الورق: الالنهاية، والصمت 

والروح. 

وسترتدد نفس هذه الكلامت يف رأس آالن فريكس عندما يعمل عىل نص هذه 

املجموعة، ويقرر تركيبه وفًقا لتنويعات جولدبريج عىل نغمتني متضمنتني 30 

اختالفًا.
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Jean-Jacques Laurent – Collection « L’Art au carré » (France)

Ce nouvel exemplaire est consacré à Jean-Jacques Laurent qui réalise 
8 estampes originales faites de déchirures, tamponnage et peinture 
sur des textes de Raphaël Monticelli et Alain Freixe.

Jean-Jacques Laurent est un artiste multiple, espiègle et joueur. Il joue 
avec les matériaux, les techniques, l’espace, les nerfs des amateurs 
d’art : les matériaux, ceux qui lui tombent sous la main, naturels ou 
synthétiques ; les techniques, sculptures, céramiques, peinture, des-
sin, gravure ; l’espace, car il est incapable de rester dans le cadre, il 
déborde ; les nerfs de son public et des auteurs ou galeristes avec qui 
il travaille parce qu’il n’est jamais là où on l’attend.

Dans ce nouvel ouvrage de la collection « L’Art au carré », nous avons 
retenu deux de ces séries de peintures les plus récentes. Pour réaliser 
ses estampes, il utilise les ciseaux, les déchirures, colle, peintures  
et tampons. C’est dire qu’il accompagne les textes de Raphaël 
Monticelli et d’Alain Freixe d’originaux multiples mais quasi uniques. 

Jean-Jacques Laurent – “L’Art au carré” Collection (France)

This new copy is dedicated to Jean-Jacques Laurent who made eight 
original prints made of cloth, stamping and painting based on texts by 
Raphaël Monticelli and Alain Freixe.

Jean-Jacques Laurent is a talented, mischievous and playful artist. He 
plays with materials, techniques, space, the nerves of art lovers: mate-
rials, those that come to hand, natural or synthetic; techniques, sculp-
tures, ceramics, painting, drawing, engraving; space, because it is un-
able to remain within the frame, it overflows; the nerves of his public 
and the authors or gallery owners with whom he works because he is 
never where you expect him to be.

In this new book from the “L’Art au carré” Collection, we have select-
ed two of these most recent series of paintings. To make his prints, 
he uses scissors, cloth, glue, paints and stamps. This means that he 
added to the texts of Raphaël Monticelli and Alain Freixe multiple and 
almost unique original works.

جون-جاك لوران – مجموعة »الفن والفن« )فرنسا(

إن هذه النسخة الجديدة مهداة إىل جون-جاك لوران الذي نفذ 8 رواشم أصلية باستخدام القطعات والختم، ومن خالل الرسم عىل نصوص رافاييل مونتيتشييل وآالن فريكس.

جون-جاك لوران هو فنان شامل متعدد املواهب، وماكر، وماهر حيث يتفنن يف توظيف املواد التي تكون يف متناول يده سواء طبيعية أو صناعية؛ والتقنيات التي 

تتنوع ما بني نحت وسرياميك وتصوير ورسم وحفر؛ واملساحة إذ إنه يخرج عن اإلطار ألنه يصعب عليه التقيد بحدوده، وكذلك يتالعب بأعصاب جمهوره من محبي 

الفن واملبدعني وماليك املعارض الذين يعمل معهم؛ ألن أعامله ال تكون أبًدا يف حيز توقعاتهم. 

ويف هذا العمل الجديد من مجموعة »الفن والفن«، اخرتنا اثنتني من أحدث سالسل اللوحات. ولقد استخدم لوران املقص، والقطعات، والغراء، والطالء والطوابع 

لتنفيذ الرواشم الخاصة به. وعليه، يتسنى القول بأنه أضاف إىل نصوص رافاييل مونتيتشييل وآالن فريكس أعاماًل أصلية متعددة تكاد تكون فريدة من نوعها. 
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En feux d’Henri Maccheroni (France)

Collection « Apocalypse des peintres » – Texte de Jean Khalfa.

La découverte de ce projet de livre d’artiste inédit dans les 
archives d’Henri Maccheroni, déposées à l’IMEC, et le désir 
partagé, par sa famille et ses amis proches, de le sortir de l’oubli, 
m’ont amené à réfléchir sur la manière dont je pourrai m’acquitter 
de cette mission. Editer le travail d’un artiste disparu, qui n’a 
pu en réaliser qu’un exemplaire original, ne correspond pas à 
mon ouvrage habituel fait d’originaux multiples accompagnés 
d’un texte composé en typographie. Je devais envisager une 
édition numérique, que j’avais jusqu’à présent écartée. Seule 
la possibilité d’enrichir la moitié de cette édition d’un original 
d’Henri Maccheroni pouvait lever mes réticences et j’ai obtenu, 
sans besoin de les prier, l’accord de son épouse, Jeannine, et de 
son fils, Renaud. 

Jean Khalfa, parmi les rares personnes autorisées à ouvrir  
et consulter les archives d’Henri, écrira le texte accompagnant 
ces œuvres.

En feux (Burning) by Henri Maccheroni (France)

“Apocalypse of Painters” Collection – Text by Jean Khalfa.

The discovery of this unpublished artist’s book project in Henri 
Maccheroni’s archives, deposited at the IMEC, and the desire 
shared by his family and close friends to bring it out of oblivion, 
led me to think about how I can carry out this mission. Editing 
the work of a deceased artist, who was only able to produce an 
original copy, does not correspond to my usual work made of 
multiple originals accompanied by a text composed in typogra-
phy. I had to consider using a digital edition, which I had so far 
ruled out. Only the possibility of enriching half of this edition 
with an original by Henri Maccheroni could remove my reluc-
tance and I did obtained it, upon the agreement of his wife, Jean-
nine, and his son, Renaud.

Jean Khalfa, among the few people authorized to open and consult 
Henri’s archives, will write the text accompanying these works.

»محرتق« لهرني ماكريوين )فرنسا(

امني« - نصوص جون خلفة. مجموعة »فناء الرسَّ

لقد دفعني اكتشاف مرشوع كتاب الفنان هذا، والذي مل يسبق نرشه يف أرشيف هرني ماكريوين املحفوظ لدى معهد ذاكرة النَّرش املعارص )إمييك IMEC(، باإلضافة 

إىل رغبة كل من عائلة ماكريوين وأصدقائه املقربني يف إخراج هذا العمل من طيات النسيان إىل النور، دفعني إىل التفكري يف كيفية تنفيذ هذه املهمة. إن نرش عمل 

لفنان متوىف مل يعد عىل الساحة، مل يُنتج منه إال نسخة أصلية، ال يتوافق مع أعاميل املعتادة املكونة من نسخ أصلية متعددة مصحوبة بنص مكتوب بخط الطباعة. 

كان عيلَّ التفكري حينها يف إصدار نسخة رقمية، وهو األمر الذي طاملا استبعدته. ولكن مجرد سنوح الفرصة بإثراء نصف هذه الطبعة بعمل أصيل لهرني ماكريوين 

أذهب عني الرتدد، ولقد حصلت عىل موافقة زوجته جانني وابنه رينو دون تكبد أي عناء. 

وسيتكفل جون خلفة، الذي يعد من األشخاص القالئل املسموح لهم بفتح أرشيف هرني واالطالع عليه، بكتابة النص املصاحب لهذه األعامل.
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Peindre comme façon de parler de Gianpietro Luraghi (Italie)

Collection « Apocalypse des peintres » – Texte de Raphaël 
Monticelli.

Aujourd’hui, il est question de révéler, de vous faire découvrir, le 
travail d’un artiste, peintre, dessinateur, discret trop discret au 
point qu’il ne disparaisse sans laisser traces. Je ne pouvais exiger 
de lui, à 82 ans, qu’il se mette à la gravure ou à la lithographie, 
alors cette collection me permet de rompre mes habitudes. J’ai 
été séduit par l’imagination, l’acidité, parfois la violence des 
dessins de Gianpietro Luraghi. Sa vision du monde, de la société, 
de la politique est tranchante ; il dénonce, accuse, mais s’amuse 
des pantins que nous sommes devenus.

J’ai proposé à Raphaël Monticelli de s’intéresser à ce personnage 
et à son œuvre ; ce qu’il a volontiers accepté, nous livrant le 
texte qui accompagne cette édition.

Peindre comme façon de parler (Painting as a Way of Speaking) 
by Gianpietro Luraghi (Italy)

“Apocalypse of Painters” Collection – Text by Raphaël Monticelli.

Today, it is a question of revealing, of making you discover, the 
work of an artist, painter, draftsman, who is discreet too discreet 
to the point that it disappears without leaving a trace. I couldn’t 
ask him, at 82, to take up engraving or lithography, so this collec-
tion allows me to break my habits. I was seduced by the imagina-
tion, the acidity, sometimes the violence of Gianpietro Luraghi’s 
drawings. His vision of the world, of society, of politics is sharp; 
he denounces, accuses, yet is amused by the puppets we have 
become.

I proposed to Raphaël Monticelli to take an interest in this artist 
and his work, which he gladly accepted, giving us the text that 
accompanies this edition.

»الرسم كوسيلة للتعبري« لجيانبيرتو لوراجي )إيطاليا(

امني« - نصوص رافاييل مونتيتشييل. مجموعة »فناء الرسَّ

الستار واكتشاف عمل فنان، ومصور، ورسام مقل يف  اليوم برفع  يتعلق األمر 

حضوره لدرجة أنه يختفي دون ترك أي أثر. مل أكن ألنتظر منه يف عمر الثانية 

املجموعة  هذه  ولكن  الحجرية،  والطباعة  الحفر  بأعامل  يهمَّ  أن  والثامنني 

وأحيانًا  التعبري،  وحّدة  بالخيال،  فُتنت  لقد  تفكريي.  منط  تغيري  من  متكنني 

العنف يف رسوم جيانبيرتو لوراجي. إن رؤيته للعامل واملجتمع والسياسة حادة؛ 

فهو يدين ويتهم، ولكنه يف ذات الوقت يستمتع بتحولنا إىل دمى.

لقد اقرتحت عىل رافاييل مونتيتشييل االهتامم بهذه الشخصية وأعاملها، وقد 

تفضل بقبول اقرتاحي بكل رسور، وبتسليمنا النص املصاحب لهذه الطبعة.
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The “Golden Legend” Collection
Collection « La Légende dorée »

مجموعة »األسطورة الذهبية«

Saint Augustin illustré par Alain Lestié (France) – Xylogravures

Pour connaitre l’œuvre immense et la vie de Saint Augustin, se 
confronter à cette puissance, il faut plonger dans ses Confes-
sions ; c’est ce qu’a fait Alain Lestié pour illustrer quatre xylogra-
phies de ce fascicule.

Saint Augustin illustrated by Alain Lestié (France) – Xilografía 
(Woodcut)

To know the immense work and the life of Saint Augustine, to 
confront this power, one must dive into his book Confessions; 
this is what Alain Lestié did to illustrate four woodcuts in this 
booklet.

»القديس أوغسطينوس« تصوير آالن ليستييه )فرنسا( – نقوش خشبية

إىل هذه  والتطرق  وحياته،  الضخم  أوغسطينوس  القديس  عمل  للتعرف عىل 

القوة، يجب االنغامس يف اعرتافاته، وهو ما فعله آالن ليستييه لريفق 4 نقوش 

خشبية بهذا الكتيب.
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Saint Thomas illustré pas Wolfgang Seierl (Autriche) – Gravures

Wolfgang Seierl est un artiste aux nombreux talents, guitariste 
de concert, diplômé de l’école de musique de Vienne ; peintre, 
graveur abstrait, il nous amène dans les entrelacs de son cer-
veau, nous perd dans un treillis de lignes fines, nous bloque par 
de sombres masses et nous redonne respiration vers des trouées 
infinies. Il joue des plaies du Christ qu’il auréole de gloire.

Saint Thomas illustrated by Wolfgang Seierl (Austria) – Engravings

Wolfgang Seierl is a multi-talented artist, concert guitarist, gra-
duate of the Vienna School of Music, painter, and abstract engra-
ver. He leads us into the inner workings of his mind, where we 
will get lost in a trellis of fine lines, blocks us with dark masses 
and gives us breath again through infinite gaps. He portrays the 
wounds of Christ, which he halos with glory.

»القديس توما« تصوير فولفجانج زيلر )النمسا( – حفر

فولفجانج زيلر هو فنان متعدد املواهب وعازف جيتار، تخرج يف مدرسة املوسيقى يف فيينا. وهو أيًضا رسام، ومتخصص يف النقش والفن التجريدي. يحملنا زيلر يف 

زحام األفكار املتشابكة التي تدور يف رأسه بحيث نتوه يف شبكة من الخطوط الرفيعة والدقيقة، ويحاوطنا بكتل مظلمة تحجب عنا كل يشء، ثم يعيد لنا القدرة 

عىل التنفس من خالل فتحات متناهية العدد. ويتناول جروح املسيح فيكللها بهالة من املجد.
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Saint Paul illustré par Wolfgang Seierl (Autriche) et Remo Giatti 
(Italie) – Gravures

La complicité entre ces deux artistes date d’une vingtaine 
d’années, et, déjà en ce temps, ils travaillaient à quatre 
mains sur des lithographies. L’idée de ce travail conjoint m’a 
immédiatement séduit – Remo a déjà illustré cinq fascicules 
de « La Légende dorée » ; Wolfgang présente Saint Thomas et 
voilà un Saint Paul réalisé par eux deux. Si l’on repère les lignes 

 
et la manière de Wolfgang Seierl, on peut comprendre l’apport de 
Remo Giatti, comme si la complexité des sentiments s’opposait 
à la pureté du sens et de l’âme, dans un dialogue intérieur 
permanent.

Saint Paul illustrated by Wolfgang Seierl (Austria) and Remo 
Giatti (Italy) – Engravings

The complicity between these two artists dates back twenty 
years, and, already at that time, they were working together on 
lithographs. The idea of   this joint work immediately appealed to 
me – Remo has already illustrated five booklets of “The Golden 
Legend” Collection, Wolfgang presented Saint Thomas, and here 
is Saint Paul created by them both. If we identify the lines and 
the style of Wolfgang Seierl, we can understand the contribution 
of Remo Giatti, where the complexity of the feelings oppose 
the purity of the meaning and the soul in a permanent inner 
dialogue.

»القديس بولس« تصوير فولفجانج زيلر )النمسا( ورميو جيايت )إيطاليا( – حفر

يعود تاريخ االنسجام والتوافق بني هذين الفنانني إىل عرشين عاًما، ويف ذلك الوقت كانا بالفعل يتعاونان يف عمل املطبوعات الحجرية. لقد جذبتني فكرة هذا العمل 

املشرتك عىل الفور؛ حيث نفذ رميو رسوم 5 كتيبات من مجموعة »األسطورة الذهبية«، أما فولفجانج فقد صوَّر القديس توما، وها هو تصوير للقديس بولس من 

د املشاعر يتعارض مع نقاء املعنى  تنفيذهام مًعا. إذا تتبعنا خطوط وطريقة فولفجانج زيلر، ميكننا أن نستدل عىل اإلضافة التي أىت بها رميو جيايت، كام لو أن تعقُّ

والروح يف حوار داخيل دائم.
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L’invention de la sainte Croix illustré par Olga Parra (France) – 
Gravures

Pour l’illustration de ce fascicule de « La Légende dorée », Olga 
Parra choisit quatre moments clés de la légende – (1) la dévotion 
de la reine de Saba, lorsque dans une vision elle comprend que 
le pont qu’elle allait traverser pour se rendre à Jérusalem était 
construit du bois sacré ; (2) la victoire de Constantin sur Maxence 
par le signe de la Croix ; (3) la révélation de la vraie Croix par le 
jeune homme ressuscité ; et (5) Sainte Hélène et la vraie Croix 
retrouvée – qu’elle traduit à l’aide de gravures sur cuivre dont la 
plupart sont imprimées en deux couleurs.

L’invention de la sainte Croix (The Invention of the Holy Cross) 
illustrated by Olga Parra (France) – Engravings

For the illustration of this booklet of “The Golden Legend” 
Collection, Olga Parra chooses four key moments of the legend; 
(1) the devotion of the Queen of Sheba, when in a vision she 
realizes that the bridge she was going to cross to go to Jerusalem 
was built of sacred wood; (2) Constantine’s victory over 
Maxentius by painting the Sign of the Cross; (3) the revelation 
of the true Cross by the resurrected young man; and (5) Saint 
Helena and the True Cross Found, which Parra depicted using 
copperplate engravings most of which are printed in two colors.

»إبداع الصليب املقدس« تصوير أولجا بارا )فرنسا( – حفر

لعمل رسوم هذا الكتيب من مجموعة »األسطورة الذهبية«، اختارت أولجا بارا أربع لحظات محورية من األسطورة وهي: ورع ملكة سبأ عندما أدركت من خالل 

القدس بُني من الخشب املقدس؛ وانتصار قسطنطني عىل مكسنتيوس برسم عالمة الصليب؛ واكتشاف  الذي كانت ستعربه للوصول إىل  رؤيا راودتها أن الجرس 

الصليب الحقيقي عندما ُشفي الشاب وأُْحِيَي من جديد؛ والقديسة هيلينا والعثور عىل الصليب الحقيقي. ولقد صوَّرت بارا هذه اللحظات باستخدام نقوش عىل 

ألواح نحاسية مطبوعة يف الغالب بلونني.
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Saint Silvestre illustré par Jean-Louis Charpentier (France) – 
Linos rehaussées

Jean-Louis Charpentier, peintre, sculpteur, représente ses sujets, 
ses proches, son environnement, de manière symbolique pour 
tendre vers une abstraction géométrique. Dans ses dessins, nulle 
perspective… ce sont les couleurs qui vont créer les niveaux de 
lecture et mettre du relief dans la représentation.

Pour réaliser ses illustrations, Jean-Louis Charpentier utilise 
la linogravure en noir ; et, conformément à son habitude, la 
seconde couleur qu’il amène est cerclée de ce noir.

Saint Silvestre illustrated by Jean-Louis Charpentier (France) – 
Linocut

Jean-Louis Charpentier, painter and sculptor, represents his 
subjects, his relatives, his environment, in a symbolic way leaning 
towards geometric abstraction. His carry no perspective... it is 
the colors that create the levels of understanding and create 
relief in the representation.

To create his illustrations, Jean-Louis Charpentier uses black 
linocut; and, in accordance with his habit, the second color he 
introduces is surrounded by black.

»القديس سيلفسرت« تصوير جون-لويس شاربنتييه )فرنسا( – لينوليوم )مشمع( محسن

رسوم  يف  منظور  يوجد  ال  الهنديس.  التجريد  نحو  متيل  رمزية  بطريقة  وبيئته  وأقاربه  يتناولها  التي  املوضوعات  والنحات،  الرسام  شاربنتييه،  يصور جون-لويس 

شاربنتييه، ولكنها األلوان التي ستخلق مستويات للمطالعة مع عمل بروز يف التصوير. 

ولتنفيذ رسومه، يستخدم جون-لويس شاربنتييه حفر اللينوليوم )الحفر عىل الحجر( باللون األسود، وكعادته يحاوط اللون اآلخر الذي يضيفه باللون األسود.
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Saint Martin illustré par Martin Miguel (France) – Dessin au fer 
rouillé / pâte à papier 

Martin Miguel apporte sa pâte à papier et son dessin de rouille 
et de fer, qu’il complète d’un dessin à la mine de plomb sur le 
papier du livre.

Saint Martin illustrated by Martin Miguel (France) – Rusty Iron 
Drawing/Paste Paper

Martin Miguel uses paste paper and rusted iron drawing, which 
he completes with pencil, on the papers of the book.

»القديس مارتن« تصوير مارتن ميجيل )فرنسا( – رسم بالحديد الصدئ ولباب 

الورق

بالصدأ  وتصميمه  الورق  لباب  الكتاب  ورقة  عىل  ميجيل  مارتن  يستخدم 

والحديد املكتمل برسم بالرصاص.
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The “Ceramic Sheet” Collection
Collection « Une feuille de céramique »

مجموعة »رقاقة من السرياميك«

Dans le vacarme des couleurs de Raphaël Monticelli, illustré par 
Fernanda Fedi (Italie)

Toutes nos impressions sont incommunicables, sauf si nous en 
faisons de la littérature. » (Pessoa)

Cette feuille de céramique pose exactement ce rapport entre 
la sensibilité de l’artiste et la perception de l’écrivain – tout les 
sépare, tout les réunit, et chacun fera son chemin sur cette faille, 
créera sa réalité propre.

Dans le vacarme des couleurs (In the Din of Colors) by Raphaël 
Monticelli, illustrated by Fernanda Fedi (Italy)

“All our impressions are incommunicable, unless we turn them 
into literature.” (Pessoa)

This ceramic sheet poses exactly this relationship between 
the sensitivity of the artist and the perception of the writer – 
everything separates them, everything brings them together, 
and therefore, each will make his way and create his own reality.

»وسط صخب األلوان« لرافاييل مونتيتشييل – تصوير فرناندا فيدي )إيطاليا(

»يصعب وصف جميع انطباعاتنا إال إذا حولناها إىل عمل أديب«. )بيسوا(

إن هذه املجموعة توضح بدقة العالقة بني إحساس الفنان وتصور الكاتب؛ حيث يوجد الكثري مام ميكنهام االتفاق أو االختالف عليه، وبناء عىل ذلك يشق كل منهام 

طريقه لينشئ الواقع الخاص به. 
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Valse de Françoise Oriot, illustré par Martin Miguel (France)

Cette nouvelle feuille de céramique met en scène de petits 
bétons très fins traversés et reliés par un fer (à béton) qui prend 
la forme d’un cordeau souple en surface des bétons. Ce faisant, 
il perd son rôle de cordeau, prend forme et préfigure son futur.

Valse (Waltz) by Françoise Oriot, illustrated by Martin Miguel 
(France)

This new ceramic sheet features small, very fine concretes 
crossed and connected by a (concrete) iron which takes the form 
of a flexible cord on the surface of the concrete. In doing so, it 
loses its role as a line, takes shape and prefigures its future.

»الفالس« لفرانسواز أوريو – تصوير مارتن ميجيل )فرنسا(

إن هذه املجموعة الجديدة تعرض قطًعا خرسانيًة صغرية رقيقة للغاية يتخللها ويوصل بينها حديد )خرساين( عىل هيئة سلك أملس يعلو سطح القطع الخرسانية. 

وهكذا يفقد السلك ماهيته املتعارف عليها، ويتشكل، ويتخذ مالمح جديدة. 
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L’oiseau rouge n’achève pas le ciel d’Alain Freixe, pièces de 
Sabrina D’Agliano (Allemagne)

Que suggèrent donc à Alain  Freixe ces trois pièces de Sabrina, 
faites de papier, carton et métal rouillé ? Poisson, oiseau, terrain 
vague sous le vent du hasard... et que vous suggèrent-elles ?

L’oiseau rouge n’achève pas le ciel (The Red Bird Does Not 
Reach the Sky) by Alain Freixe, three artwork pieces by Sabrina 
D’Agliano (Germany)

So what do these three pieces by Sabrina, made of paper, 
cardboard and rusty metal, suggest to Alain Freixe? Fish, bird, 
wasteland under the wind of chance... and what do they suggest 
to you?

»العصفور األحمر ال يبلغ عنان السامء« آلالن فريكس، 3 قطع من أعامل سابرينا داليانو )أملانيا( 

ما الذي توحيه هذه القطع الثالث لسابرينا، املصنوعة من الورق والكرتون واملعدن الصدئ، إىل آالن فريكس؟ سمك... وعصفور... وأرض واسعة وسط الرياح اآلنية... 

ما الذي تستنبطونه من ذلك؟
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Entre deux feuilles d’eau de Raphaël Monticelli, trois pièces de 
Sabrina D’Agliano (Allemagne)

Celle-ci est composée de deux œuvres faites de fils de fer rouillés 
insérés entre des feuilles de mousseline ou de papier soie, le 
tout intimement collé, fondu en seule matière, et d’une gravure 
tirée à partir d’un lingot de mokume-gane.

Entre deux feuilles d’eau (Between Two Leaves of Water) by 
Raphaël Monticelli, three pieces by Sabrina D’Agliano (Germany)

This is composed of two works made of rusty iron wires inserted 
between sheets of muslin or silk paper, all intimately glued, 
melted in a single material, with an engraving taken from an 
ingot of mokume-gane.

»بني ورقتي مياه« لرافاييل مونتيتشييل، 3 قطع لسابرينا داليانو )أملانيا( 

تتكون هذه القطعة من عملني مصنوعني من أسالك حديد صدئة متداخلة بني أوراق املوسلني )الشاش( أو الحرير، وجميعها ملصقة بشكل وطيد لتمتزج يف مادة 

واحدة، كام تحتوي عىل نقش مأخوذ من قالب ُصب عىل طريقة »موكومي جني«.
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Le Poiseau de Parisi de Raphaël Monticelli, deux céramiques de 
Salvatore Parisi (France)

Cet oiseau s’est imposé à nous comme le sujet évident de cette 
feuille de céramique, par sa simplicité, sa force évocatrice de la 
vie et de la poésie, la multiplicité des motifs – plumes écaillées ou 
écailles plumées nous dit Raphaël – des glaçures, des couleurs…

Le Poiseau de Parisi by Raphaël Monticelli, two ceramics by 
Salvatore Parisi (France)

This bird imposed itself as the obvious subject of this ceramic 
sheet, by its simplicity, its evocative force of life and poetry, 
the multiplicity of motifs—scaled feathers or feathered scales, 
according to Raphael—glazes, colors…

»العصفور السمكة لباريزي« لرافاييل مونتيتشييل، رقاقتان لسالفاتور باريزي )فرنسا( 

يرتبع هذا الطائر كموضوع واضح لهذه الرقاقة ببساطته، وقوته املفعمة بالحياة والشعر، وتعدد الزخارف من ريش حرشفي متدرج أو حراشف ريشية وفًقا لرافاييل، 

واستخدام الطالء واأللوان.
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Xylophage de Françoise Oriot, deux M.O.C. de Gérard Eli (France)

Détestant jeter une matière si précieuse et sacrée que le bois, 
Gérard Eli récupérera l’ensemble des copeaux issus de son 
travail d’ébéniste pour les assembler en des blocs compacts 
auxquels il incorporera des colles et des peintures. De ces blocs 
de copeaux qu’il découpera en tranche, il créera de nouvelles 
pièces, paysages aléatoires qui chaque fois le surprendront  
et surprendront son public.

Xylophage by Françoise Oriot, two M.O.C. by Gerard Eli (France)

Loathing to throw away such a precious and sacred material 
as wood, Gérard Eli recovers all the shavings from his work as 
a cabinet maker to assemble them into compact blocks, adding 
glue and paint. From these blocks of shavings that he will cut 
into slices, he will create new pieces, random landscapes that 
will surprise him and his audience every time.

»إكسيلوفاج« لفرانسواز أوريو، عمالن أصليان لجريارد إييل )فرنسا(

ال يحب جريارد إييل أن يرمي مادة قيرِّمة ومقدسة مثل الخشب، ولذلك يجمع كل نشارة الخشب التي نتجت عن عمله كصانع أثاث من اآلبنوس يف كتل سميكة 

يضيف إليها مواد الصقة ودهانات. ثم يقطعها بعد ذلك ليبتكر بها قطًعا جديدة ومناظر طبيعية عشوائية تدهشه وتدهش جمهوره يف كل مرة.
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Quand blanches sont les ombres d’Alain Freixe, deux céramiques 
de Gérard Eli (France)

Gérard Eli va vite adjoindre au bois, son matériau de prédilection, 
la céramique qu’il traitera en blanc et noir, dessinant ou écrivant, 
en creux ou en pigments, tel le découvreur d’une nouvelle 
sémiologie.

Quand blanches sont les ombres (When White is the Shadow) 
by Alain Freixe, two ceramics by Gérard Eli (France)

Gérard Eli quickly adds to wood, his favorite material, ceramics 
which he will use in white and black, drawing or writing, engraving 
or using pigments, like a discoverer of a new semiology.

»عندما يكون األبيض هو الظل« آلالن فريكس، رقاقتان لجريارد إييل )فرنسا(

الكتابة، بشكل غائر أو  الرسم أو  رسعان ما سيضيف جريارد إييل إىل مادته املفضلة الخشب، السرياميك الذي سيعالجه باللونني األبيض واألسود ويستخدمه يف 

باستعامل األصباغ، كام لو كان مكتشًفا لسيميولوجيا ورموز جديدة. 
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“The Pocket Museum” Collection
Collection « Musée de Poche »

مجموعة »متحف الجيب«

La surface respire de Michel Bohbot, illustration Sabrina 
D’Agliano (Allemagne)

Une thématique : peintures-reflets, sculptures évanescentes 
dont les lignes se perdent, nous perdent, entre air et eau, 
xylographies et collages… et sa passion pour le Japon.

Passion que Michel Bohbot a parfaitement identifiée 
puisqu’illustrations en mains, quatre linos rehaussées à la main, 
il nous livre une série de Haiku.

La surface respire (The Surface Breathes), text by Michel Bohbot, 
illustrations by Sabrina D’Agliano (Germany)

Theme: Paintings-reflections, evanescent sculptures whose lines 
get lost, lose us, between air and water, woodcuts and collages, 
and his passion for Japan.

Michel Bohbot perfrectly represented this passion with 
illustrations, 4 linocuts enhanced by hand, depicitng a series of 
Haïkaï.

»السطح يتنفس« نصوص ميشيل بوبو وتصوير سابرينا داليانو )أملانيا(

املوضوع الرئييس: انعكاسات اللوحات، واملنحوتات املضمحلة التي تتالىش خطوطها، وتجعلنا نتوه بني الهواء واملاء، والرسم عىل الخشب والكوالج، وشغفه باليابان.

لقد ترجم ميشيل بوبو شغفه برباعة من خالل 4 لينوليوم محسنة باليد، فهو يقدم لنا سلسلة هايكو.



80

سيز
الديان فران

Lumières dans la boue de Guido Giuliante, illustration Remo 
Giatti (Italie)

Remo Giatti illustre de quatre très belles gravures les œuvres 
d’un poète, mais il était aussi médecin, homme politique  
et grand connaisseur des mythes et légendes, trop vite disparu, 
et que j’ai grand plaisir à vous faire découvrir.

Lumières dans la boue (Lights in the Mud) by Guido Giuliante, 
illustrations by Remo Giatti (Italy)

Remo Giatti illustrates, with four very beautiful engravings, the 
works of the poet, doctor, politician, and great connoisseur 
of myths and legends, Guido Giuliante, who disappeared too 
quickly and who I have great pleasure in introducing you to his 
works.

»أضواء يف الوحل« لجويدو جوليانت، تصوير رميو جيايت )إيطاليا(

يصور رميو جيايت بأربعة نقوش غاية يف الجامل أعامل الشاعر، وأيًضا الطبيب والسيايس والخبري الكبري بالخرافات واألساطري، جويدو جوليانت، الذي اختفى برسعة 

كبرية، ولذلك يرشفني أن أكشف لكم عن أعامله. 
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»وليمة« وصفات لتونتون فيليكس

41 وصفة ونقش لينوليوم لفيليكس ريتشارد.

لقد جال فيليكس ريتشارد طوياًل عرب املحيطات كطاٍه، ولكن مل مينعه ذلك من تنمية شغفه اآلخر بالنقش.

وهكذا يقدم لنا الفنان مجموعة خرباته يف الطهي مصحوبة بـ 41 نقًشا فكاهيًّا.

Gueulethons Recipes by Thonthon Félix

41 recipes and linocuts by Félix Richard.

Félix Richard has long traveled the oceans as a cook, which did 
not prevent him from cultivating his other passion: engraving.

The artist then gives us his ranges of culinary experiences 
accompanied by 41 comical engravings.

Gueulethons – Les recettes de Thonthon Félix

41 recettes et linogravures de Félix Richard.

Félix Richard a longtemps sillonné les océans en qualité de 
cuisinier ; ce qui ne l’a pas empêché de cultiver son autre 
passion : la gravure. 

L’artiste nous livre alors ses gammes d’expériences culinaires 
accompagnées de 41 gravures drolatiques.
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مجموعة »كتاب الفنان« من كندا
Anthem: تعبريات عن الهوية الكندية

Artistʼs Book Collection from Canada
Anthem: Interpretations of Canadian 
Identity
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ن الهوية الكندية
ت ع

Anthem: تعبريا

Anthem: تعبريات عن الهوية الكندية
نترشف مبشاركة املعرض الكندي يف البينايل، خاصة يف الذكرى العرشين الفتتاح مكتبة اإلسكندرية.

يف وقتنا الحايل، يبدو أن هوية املرء يتغري فيها مع الوقت أسلوب النظر إىل املستقبل واملايض وما يعنيه »االنتامء« إىل مكان ما. 

ويف كندا، دار الكثري من النقاش حول معنى كلمة »O’Canada« يف النشيد الوطني؛ إذ تم تغيري بعض الكلامت لتعكس معاين أكرث حداثة، يف حني أن بعض 

الكلامت األخرى أصبح لها معاٍن جديدة بسبب التغريات الثقافية واللغوية.

وتعد كندا منطقة جغرافية شاسعة يحدها ثالثة محيطات، ولكل منطقة يف كندا موجود فيها أفكار معينة حول ماهية أن تكون كنديًّا. 

لذلك، قمت بدعوة أربعة عرش فنانًا تشكيليًّا للنظر فيام يؤثر عىل عالقتهم بهذا املكان الذي نعرفه باسم كندا. ومن خالل العمل عن كثب مع منظمي بينايل 

مكتبة اإلسكندرية الدويل لكتاب الفنان، فقد دعوت هؤالء الفنانني الراسخني لتحويل مناهجهم إىل كتب فنان.

للمهاجرين،  مثل قصص شخصية  مواضيع مختلفة،  تشمل  التي  املعروفة  الجرافيك  أساليب  متنوعة من  تحقيقات يف مجموعة   Anthem ويجمع معرض

وعالمات السكان األصليني، والسفر عرب املناطق الجغرافية، واملواقف التاريخية واملعارصة، والتوق إىل البدايات الضائعة. أدى ذلك إىل موضوعات الهجرة، 

وأسطورة الشامل، وجمع الخربات من الوافدين الجدد، والخرائط املجهولة، والرحالة، وخطط املدن، ومحفوظات تسطر تاريخ األجداد، وأنظمة اللغة املتكاملة، 

والغموض الشعري، واملناطق الطبيعية املعرّضة للخطر.

وقد دعوت فنانني مهرة من جميع أنحاء البالد، ألن تعبرياتهم، عىل الرغم من تفردها بالنسبة للمناطق التي يعيشون فيها، تتامىش مع ما متثله كندا بالفعل، 

وهو أنها تجمع بني الرتاث وأمناط الكالم والطقوس والرومانسية واالستكشافات، لتجمع بني املاليني من األصوات.

يف رحاليت الخاصة إىل أراٍض أجنبية، أدرُك االختالفات املثرية لالهتامم بني البلدان، وتلك العوامل التي تشكل تفردنا يف امتالك القدرة عىل االستامع ورؤية 

اآلخرين، واحرتام تلك االختالفات. 

وأدين بالفضل لصديقي الفنان املرص؛ الدكتور فاروق شحاتة، الذي التقيت به عدة مرات خالل إقامات فنية، وشاركنا وجهات نظره حول الحياة والفن. وقد 

اعترب فاروق اإلسكندرية موطنه، وأود أن أكرّس له معرضنا الكندي كمثال عىل كيفية التقاء املسافة والثقافة واللغة والتفاهم بني األفراد من خالل الفن.

- ديريك مايكل بيسانت، األكادميية الكندية امللكية للفنون



85

An
th

em
:  I

nt
er

pr
et

ati
on

s o
f C

an
ad

ia
n 

Id
en

tit
y

Anthem:  Interpretations of Canadian Identity
We are honored to have the Canadian exhibition be a feature within the Biennale, especially during the 20th Anniversary of the 
inauguration of the Bibliotheca Alexandrina.

In the time we all live in, one’s identity seems to be a topic where looking ahead, looking backwards, and tracing the lines of what it 
means to “belong” somewhere, changes with the context of time.  

In Canada, there has been much discussion about the meaning of the words in our National Anthem, “O’Canada”.   Some words have 
been traded to reflect more contemporary definitions, while others have new meanings because of culture and language shifts.   

Canada is a vast geography that borders three oceans, and every region has particular ideas as to what it is to be Canadian.   Therefore, 
I invited fourteen visual artists to consider their personal reflections towards what informs and inflects their relationship to this place 
we know as Canada.

Working closely with the organizers of the Bibliotheca Alexandrina Internation Bennale for the Artist’s Book, I invited these established 
artists to adapt their approaches to be in the form of book works.  

The resulting Anthem exhibition draws together investigations in a variety of expert graphic methods that includes personal immigrant 
histories, Indigenous signposts, travels across geographies, combinations of historical and contemporary attitudes, and yearnings for 
lost beginnings. These led to themes of migration, the myth of the North, gathered experiences from newcomers, uncharted maps, 
wanderers—and city plans, archives of ancestral memory, integrated language systems, poetic trances, and the landscape in jeopardy...  

I’ve invited skilled artists from across the country, because their interpretations, though each unique to the regions they live in, align 
into what Canada truly is: a cacophony of heritage, speech patterns, rituals, romances, and explorations that assemble into the sound 
of millions of voices. 

In my own travels to foreign lands, I am aware of the intriguing differences between countries, and those factors that make up our 
uniqueness to have the ability to listen and see others, as well as respect those differences.    

I am indebted to an artist friend from Egypt, Dr. Farouk Shehata, who I met several times at artist residencies, and who shared his 
perspectives on life and art. Farouk called Alexandria his home. I would like to dedicate our Canadian exhibition to him as an example 
of how distance, culture, language, and understanding between individuals can meet through art.

–  Derek Michael Besant, RCA
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Anthem: تعبريا

كندا 

Canada
haeseker@telus.net

Alexandra Haeseker
ألكسندرا هايسيكر 

البكالوريوس  درجة  عىل  حاصلة  كندية،  فنانة  هي  هايسيكر  ألكسندرا 

واملاجستري يف الفنون الجميلة من الكلية امللكية للفنون. تتعامل يف أعاملها 

الفنية مع وسائط متعددة، وتعرب أعاملها عن حياتها الشخصية ومحيطها. 

كام عربت أعاملها خالل العقد املايض عن آثار التغيريات الصغرية يف البيئة 

الحرشات  مثل  كائنات  تصوير  طريق  عن  أكرب،  عواقب  إىل  تؤدي  التي 

التفكري يف كيفية مشاركته  املتلقي عىل  لتحفيز  النباتية  واألسامك والحياة 

لنا يف نفس البيئة.

تكون  ما  غالبًا  والطباعة،  والفيديو  والنحت  الرسم  عىل  العمل  من خالل 

أعاملها املركبة املتحفية عبارة عن تجارب مبنية باستخدام تقنيات ومواد 

متقدمة مرتبطة بصناعة اللوحات اإلعالنية.

Alexandra Haeseker BFA, ACAD, MFA, RCA is a multimedia 
Canadian artist whose work investigates her own personal 
auto-biographical life and surroundings. Exhibitions of her work 
during the past decade looked to the effects of small changes 
in the environment that result in bigger consequences. Subjects 
are larger-than-life images of insects, fish, and plant life where 
the viewer is positioned to consider how we share the same 
environment together. 

Working between painting, sculpture, video, and printmaking, 
her museum installations are often experiences constructed 
with advanced technologies and materials associated with the 
billboard industry.

 



87

An
th

em
:  I

nt
er

pr
et

ati
on

s o
f C

an
ad

ia
n 

Id
en

tit
y

عنوان العمل الفني: األوراق املتساقطة
تقنية الطباعة: طباعة الشاشة الحريرية + ديجيتال

نوع الكتاب: كتاب أكورديون ذو غالف مقوى
عنوان النص: األوراق املتساقطة 

مؤلف النص: الفنان
حجم الصفحة: 30 سم )عرض( × 40 سم )ارتفاع(

تاريخ اإلنتاج: 2021

Title of Artwork : FALLEN LEAVES 
Printing Technique : Serigraphy + Digital
Type of Book : Accordion hard cover
Title of Text : Fallen Leaves 
Author of text : The artist
Page Size : 30 cm (w) x 40 cm (h)
Production Date : 2021
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Anthem: تعبريا

كندا

Canada

Derek Michael Besant
ديريك مايكل بيسانت

عام  يف  كالجاري  جامعة  يف  الرشف  مبرتبة  بيسانت  مايكل  ديريك  تخرج 

1973، والتحق باألكادميية امللكية الكندية للفنون يف عام 1978. حصل عىل 

جائزة الخريجني املتميزين من جامعة كالجاري يف عام 1999، وكان محارًضا 

 .2016 يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إنديانا،  جامعة  ماكيني  برنامج  يف 

حصل عىل جائزة الثقافة العاملية لآلداب والفنون والعلوم، مركز الدراسات 

والبحوث األممية، ميالنو، إيطاليا عام 1984.

مثَّل كندا يف العديد من الدورات الثالثية الدولية، ولديه أيًضا مشاريع فنية 

واملوضوعات  الوسائط  من  العديد  تتضمن  متحفية،  مركبة  وأعامل  عامة 

الهجينة، كام تعاون مع مؤلفي املوسيقى واملهندسني املعامريني والكتّاب 

وغريهم من الفنانني التشكيليني.

Derek Michael Besant graduated with honors from the University 
of Calgary in 1973, and was elected to the Royal Canadian 
Academy of Art/RCA in 1978. He received the Distinguished 
Alumni Award from the University of Calgary in 1999 and was 
the McKinney Scholar Lecturer at the University of Indiana, USA, 
2016. He was awarded the World Culture Prize for Letters, Arts 
and Science, Centre Studie Richerche delle Nazioni, Milan, Italy 
in 1984.  

Representing Canada in various International Triennials, he also 
has public art projects and museum installations that cross over 
multiple hybrid medias and subjects, including collaborations 
with music composers, architects, writers and other visual artists.

       

besantd@telus.net
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عنوان العمل: املنعطفات القطبية.

تقنية الطباعة: طباعة الشاشة الحريرية + ديجيتال.

نوع الكتاب: كتاب أكورديون ذو غالف مقوى.

عنوان نص: املنعطفات القطبية. 

مؤلف النص: الفنان.

حجم الصفحة: 30 سم )عرض( × 40 سم )ارتفاع(.

تاريخ اإلنتاج: 2021.

Title of Artwork : ARCTIC TURNS 
Printing Technique : Serigraphy and digital 
Type of Book :  Accordion/hard cover
Title of Text : Arctic Turns
Author of text : The artist
Page Size : 30cm (w) x 40cm (h) 
Production Date : 2021
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Anthem: تعبريا

تعيش جو آن النفيل وتعمل يف تروا ريفيري، كيبيك. اشتهرت بأعاملها الفنية 

من  وأكرث  كندا  فرديًّا يف  معرًضا  أربعني  من  أكرث  أقامت  وقد  الطباعة،  يف 

اثنتي عرشة دولة حول العامل، وتم اختيار أعاملها لتشارك يف أهم فعاليات 

الجوائز، يف  من  العديد  النفيل عىل  آن  العامل. حصلت جو  الطباعة حول 

كيبيك وخارجها، وأبرزها: جائزة بهارات بهافان الدولية الكربى للطباعة يف 

معرض  الدعوة،  وجائزة  باريس،  يف  الطباعة  معرض  وجائزة  الهند،  بوبال، 

ًسا  آن النفيل مؤسرِّ كانت جو  املتحدة.  اململكة  للطباعة،  الدويل  ريكسهام 

مشاركًا لكلٍّ من ورشة عمل Presse Papier، والبينايل الدويل للمطبوعات 

املعارصة برتوا ريفيري.

Jo Ann Lanneville lives and works in Trois-Rivières, Québec. 
Mainly known for her printmaking, she has held more than forty 
solo exhibitions, presented both in Canada and in over a dozen 
countries worldwide, and her work has been selected for the 
most prestigious printmaking events on the international stage. 
Jo Ann Lanneville has been the recipient of several awards, 
both in Québec and abroad, most notably: the Bharat Bhavan 
International Print Biennial Grand Prize Award, Bhopal, India; 
the Prix du Salon de l’estampe, Paris; and the Invitation Prize, 
Wrexham International Print, United Kingdom. Jo Ann Lanneville 
was co-founder of both the Presse Papier workshop and the 
Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-
Rivières. 

كندا

Canada

Jo Ann Lanneville
جو آن النفيل

lannevillejoann@gmail.com
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عنوان العمل الفني: املوطن األصيل

تقنية الطباعة: الطباعة الليثوجراف، طباعة الشاشة الحريرية

نوع الكتاب: كتاب فنان )الطبعة 3(

عنوان النص: املوطن األصيل

مؤلف النص: فابريس كويف

حجم الصفحة: 45 سم × 45 سم

تاريخ اإلنتاج: 2020

Title of Artwork : TERRE NATALE
Printing Technique : Lithography, silkscreen
Type of Book : Artist’book (édition 3)
Title of Text : Terre Natale 
Author of text : Fabrice Koffy
Page Size : 45cm x 45cm 
Production Date : 2020
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Anthem: تعبريا

Liz Ingram
Bernd Hildebrandt

ليز إنجرام

بريند هيلدبراندت

ولدت ليز إنجرام يف األرجنتني، ونشأت يف نيودلهي ومومباي وتورنتو. وهي 

أستاذة جامعية فخرية يف جامعة ألربتا. ُعرضت أعاملها الفنية يف أكرث من 

300 معرض جامعي يف أمريكا الشاملية والجنوبية وأوروبا والرشق األوسط 

والرشق األقىص. وحصلت عىل جوائز عن مطبوعاتها يف معارض محكَّمة يف 

كندا وسلوفينيا وبولندا وكوريا والربازيل وإستونيا والهند وفنلندا. وحصلت 

عىل عدة تكرميات من عدة جهات مثل: األكادميية امللكية الكندية للفنون، 

عىل  حصلت  كام  إدمونتون،  مبدينة  املشاهري  وقاعة  امللكية،  والجمعية 

الطباعة  أعاملها، مبا يف ذلك  ليز وسائط مختلفة يف  كندا. تستخدم  وسام 

>LIZINGRAM.COM< .الليثوجراف والطباعة الرقمية واألعامل املركبة

يتمتع بريند هيلدبراندت بخلفية يف التصميم الصناعي والجرافييك والنحت. 

العرض،  مساحات  يخطط  كام  املؤسسات،  ومع  مستقل  بشكل  ويعمل 

خربته  حفزت  فنية.  ومعارض  متاحف  ويؤسس  للعرض،  أثاثًا  ويصمم 

الشخصية يف كتابة الشعر العديَد من تجارب التعاون مع صانعة الطباعة 

ليز إنجرام؛ حيث تم دمج قصائده وأعامله الرقمية يف نسيج أعاملها املركبة 

ومطبوعاتها الكبرية. لقد كان تعاونهام مثمرًا للغاية، ونتج عنه العديد من 

األعامل املركبة الكبرية التي تشمل النسيج والورق والهياكل عىل الصعيدين 

>HILXING.COM<. الوطني والدويل

Liz Ingram was born in Argentina and raised in New Delhi, Mumbai 
and Toronto. She is Distinguished University Professor Emerita 
at the University of Alberta. Her artwork has been exhibited in 
over 300 group exhibitions in North and South America, Europe, 
the Middle East, and the Far East, receiving awards for her 
prints at juried exhibitions in Canada, Slovenia, Poland, Korea, 
Brazil, Estonia, India, and Finland. She received several honors, 
including: Royal Canadian Academy of Arts (RCA); Royal Society 
Fellow; City of Edmonton Hall of Fame; and the Order of Canada. 
She works in various media including etching, lithography, digital 
print, and installation. <LIZINGRAM.COM>

 Bernd Hildebrandt has a background in industrial and 
graphic design, and sculpture. Working independently and for 
institutions, he plans exhibit spaces, designs display furniture 
and installs object based museum and art exhibitions. A personal 
practise in writing poetry has sparked numerous collaborations 
with printmaker Liz Ingram in which his poems and digital work 
are integrated into the fabric of her large-scale installations and 
prints. Their collaboration has been very productive and has 
resulted in numerous large-scale installations utilizing fabric, 
paper and structures nationally and internationally. <HILXING.
COM> 

كندا
Canada

lizingra@ualberta.ca
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عنوان العمل: ملس الجاذبية

تقنية الطباعة: الطباعة الليثوجراف بدون ماء 

والطباعة البارزة بالفضة

نوع الكتاب: كتاب الفنان

عنوان النص: ملس الجاذبية

مؤلف النص: بريند هيلدبراندت

حجم الصفحة: متنوع

تاريخ اإلنتاج: 2018

Title of Artwork: TOUCHING GRAVITY 
Printing Technique: Waterless lithography and 
silver relief printing
Type of Book:  Artist Bookwork 
Title of text: Touching Gravity 
Author of text: Bernd Hildebrandt
Page Size: Varied
Production Date:2018



94

ن الهوية الكندية
ت ع

Anthem: تعبريا

بولندا 

Canada

Mark Bovey
مارك بويف

مارك بويف أستاذ مشارك يف كلية نوفا سكوشا للفنون والتصميم يف هاليفاكس 

يف  الجميلة  الفنون  ماجستري  عىل  حصل   .2004 منذ  بكندا  سكوشا  نوفا 

الطباعة من جامعة ألربتا، إدمونتون، كندا، عام 1992، وبكالوريوس الفنون 

الجميلة من جامعة كوينز يف كينجستون أونتاريو، كندا، عام 1989.

مثلت أعامله كندا دوليًّا يف معارض محكَّمة تُعقد كل سنتني وثالث سنوات 

يف 19 دولة حول العامل منذ عام 1998. وقد ُعرضت أعامله يف معارض فردية 

وأبرزها  تنسيقيًّا،  18 مرشوًعا  ذلك  يف  مبا  كندا  أنحاء  جميع  يف  وجامعية 

معارض تحالف الطباعة األكادميية الدولية لعام 2016 و2018 و2020 يف 

الصني، ويف معرض »أنثم - تعابري الهوية الكندية« مبكتبة اإلسكندرية.

Mark Bovey is Associate Professor at the Nova Scotia College of 
Art and Design in Halifax Nova Scotia Canada (2004-present). He 
received his MVA in Printmaking from the University of Alberta, 
Edmonton, Canada, in 1992 and his BFA from Queen’s University 
in Kingston Ontario, Canada, in 1989. 

His work has represented Canada internationally in juried 
biennial and triennial exhibitions in 19 nations worldwide since 
1998. He has exhibited in solo and group exhibitions across 
Canada including 18 curatorial projects, most notably the 2016, 
2018 and 2020 International Academic Printmaking Alliance 
exhibitions in China, and in Anthem – Interpretations of Canadian 
Identity at the Bibliotheca Alexandrina.

mbovey@nscad.ca



95

An
th

em
:  I

nt
er

pr
et

ati
on

s o
f C

an
ad

ia
n 

Id
en

tit
y

Title of Artwork : PAGES OF THE SKIES
Printing Technique : Pigmented Inkjet 
Type of Book : Clamshell folio
Title of text : Pages of the Skies
Author of text : Mark Bovey
Page size : 61cm x 79cm
Production Date : 2022

عنوان العمل: صفحات من السامء
تقنية الطباعة: الطابعات النافثة للحرب املصطبغ

نوع الكتاب: ورق صديف
عنوان النص: صفحات من السامء 

مؤلف النص: مارك بويف
حجم الصفحة: 61 سم × 79 سم

تاريخ اإلنتاج: 2022
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Anthem: تعبريا

إنديانا. ُعرضت أعاملها عىل نطاق  الطباعة يف جامعة  متبلتون هي رئيس 

العامل، مبا يف  أنحاء  املتحدة وكندا وجميع  الواليات  أنحاء  واسع يف جميع 

ذلك أكرث من 150 معرًضا. ألقت محارضات مكثفة حول تقنياتها وأعاملها 

كيوتو  مدينة  ومتحف  للفنون،  طوكيو  جامعة  مثل:  مؤسسات  يف  الفنية 

للفنون، واملعهد العايل للفنون يف سانت آن، يف بوينس آيريس، األرجنتني، 

وأكادميية وارسو للفنون يف بولندا. تظهر مطبوعاتها يف مجموعات يف جميع 

أنحاء العامل، ونرُشت أعاملها يف أكرث من مائة مطبوعة مختلفة، مبا يف ذلك 

 Grapheion: The European Review of Modern Prints, Book,

and Paper Art، وPrintmaking Today، ومقرها اململكة املتحدة.

Templeton is the Area Head of Printmaking at Indiana University. 
Her work has been widely exhibited across the United States, 
Canada, and throughout the world, including more than 150 
exhibitions. She has lectured extensively on her technique and 
artwork at institutions such as Tokyo University of the Arts; 
Kyoto Municipal Museum of Art; Instituto Superior de Arte Santa 
Ana, Buenos Aires, Argentina; and the Warsaw Academy of Art 
in Poland. Her prints appear in collections worldwide, and her 
work has been published in more than one hundred different 
publications, including Grapheion: The European Review of 
Modern Prints, Book, and Paper Art, and a profile in UK-based 
Printmaking Today.

كندا 

Canada

Tracy Templeton
ترييس متبلتون

trtemple@iu.edu
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Title of Artwork : PRAIRIE
Printing Technique : Digital and 
foil stamping
Type of Book : Accordian
Title of Text : Prairie 
Author of Text : Tracy Templeton
Page Size : 25cm x 30cm
Production Date : 2018

عنوان العمل: الرباري

تقنية الطباعة: طباعة رقمية وختم 

الرقائق املعدنية

نوع الكتاب: أكورديون

عنوان النص: الرباري

مؤلف النص: ترييس متبلتون

حجم الصفحة: 25 سم × 30 سم

تاريخ اإلنتاج: 2018
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Anthem: تعبريا

Yael Brotman
يائِل برومتان

املركبة،  واألعامل  والنحت  الطباعة  عىل  أعاملها  يف  برومتان  يائِل  تعتمد 

وتدمج الصور التي تشري إىل اإلنشاءات والرتاكيب التي من صنع اإلنسان 

التحكم،  الضوء عىل موضوعات مثل  الطبيعة، وذلك إللقاء  واملوجودة يف 

والصدفة، والغموض.

يف  سليبليس  متحف  ذلك  يف  مبا  كندا،  ويف  دوليًّا  أعاملها  برومتان  عرضت 

الجميلة يف كراكوف، ومعرض سنرتال  الفنون  فيلنيوس، وأكادميية معارض 

بوكينج يف نيويورك جالريي بارك للفنون، تروا ريفيري، كيبيك، ومتحف هايدا 

غواي، وسكيدجايت يف كندا، ومتحف مدينة كيوتو للفنون.

حصلت برومتان عىل منح فنية يف الصني وأسرتاليا وأيرلندا هايدا غواي. وتم 

إلحاقها باألكادميية امللكية الكندية للفنون.

وهي تعيش وتعمل يف تورونتو.

Yael Brotman has a multi-faceted practice based in printmaking, 
print sculpture, and installation. She incorporates imagery 
suggesting human-made constructions and structures found in 
nature, exploring themes of control, chance, and mystery.

Brotman has exhibited internationally and in Canada, including 
at Šlapelis Museum, Vilnius; Academy of Fine Arts Galleries, 
Krakow; Central Booking Gallery, New York; Galerie d’art du 
Parc, Trois-Rivières, Québec; Haida Gwaii Museum, Skidegate, 
Canada; and Kyoto Municipal Museum of Art. 

Brotman has been awarded grants and residencies in China, 
Australia, Ireland, and Haida Gwaii. She was inducted into the 
Royal Canadian Academy of Arts.

She lives and works in Toronto.

كندا 

Canada
yael.brotman@sympatico.ca
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عنوان العمل: األغاين التي نحملها، القصائد التي نحتفظ بها

تقنية الطباعة: نقش، كوالج، اقمي، استنسل

نوع الكتاب: كتاب بطباعة فنية وعنارص صوتية

عنوان النص: األغاين التي نحملها، القصائد التي نحتفظ بها

مؤلف النص: ترجامت نصية لألغاين/ القصائد بعنارص صوتية، ياعيل 

برومتان

 حجم الصفحة: 32 سم × 32 سم. 

طباعة فنية: 95 سم × 95 سم

تاريخ اإلنتاج: 2021

Title of Artwork : SONGS WE CARRY, POEMS WE HOLD
Printing Technique : Etching, collage, digital, stencil
Type of Book : Object book with art print and sound 
element 
Title of Text :  Songs We Carry, Poems We Hold 
Author of Text : Translations of songs/poems in sound 
element, ed. Yael Brotman
Page Size :  Book page: 32cm x 32cm. Art print:  
95cm x 95cm 
Production Date : 2021
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Anthem: تعبريا

كندا  

Canada

Karen Dugas
كارين دوغاس

ودرجة  كوينز،  جامعة  من  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  عىل  حصلت 

املاجستري يف صناعة الطباعة من جامعة ألربتا. ظهرت أعاملها يف أكرث من 

250 معرًضا وطنيًّا ودوليًّا، وفازت بإحدى عرشة جائزة، مبا يف ذلك: جائزة 

ليوبليانا  الجرافيك،  لفن  السادس عرش  الدويل  البينايل  من  التحكيم  لجنة 

عىل  العثور  وميكن  وخارجها،  كندا  يف  فرديًّا  معرًضا   15 ولديها   ،)1985(

مطبوعاتها وجدارياتها الرقمية يف أكرث من 50 مجموعة رئيسية حول العامل. 

وقد تولت العديد من اإلقامات الفنية، مبا يف ذلك: قاعدة جوانالن للطباعة 

األصلية، شنتشن، الصني، 2010. تحتفظ دوغاس بأستوديو بالقرب من إلك 

آيالند بارك، ألربتا، كندا.

Karen Dugas received a BFA from Queen’s University and an 
MFA in printmaking at the University of Alberta. Her work has 
appeared in over 250 national and international exhibitions and 
has won eleven awards, including: The Prix by the Jury, 16th 
International Biennial of Graphic Art, Ljubljana (1985). She has 
had 15 solo exhibitions in Canada and abroad, and her prints 
and digital murals can be found in over 50 major collections 
worldwide. She has undertaken numerous residencies including: 
Guanlan Original printmaking Base, Shenzhen, China, 2010. 
Dugas maintains a studio near Elk Island Park, Alberta, Canada.

judugas@telus.net
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Title of artwork : ROCKY MOUNTAINS 
– NEAR JASPER
Printing Technique : Digital Output
Type of Book : Scroll
Title of text : Rocky Mountains – Near 
Jasper
Author of text : Karen Dugas
Page size : 12’’ x 10’
Production Date : 2022

عنوان العمل: جبال رويك - بالقرب 

من جاسرب.

تقنية الطباعة: رقمية. 

نوع الكتاب: لفيفة.

عنوان النص: جبال رويك - بالقرب 

من جاسرب.

مؤلف النص: كارين دوغاس.

حجم الصفحة: 12 × 10 بوصة.

تاريخ اإلنتاج: 2022.
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Anthem: تعبريا

كندا

Canada

Libby Hague
ليببي هيج

الضخمة  املطبوعة  برتكيباتها  وتشتهر  تورونتو،  من  طباعة  صانعة  هيج 

املكونة أساًسا من الورق واملطبوعات. ويسلط عملها الضوء عىل العالقات 

االجتامعية البرشية واملعقدة يف العامل غري املستقر واملرتابط. تشمل معارضها 

األخرية معرض »كل قلب ميكن أن ينمو: افسح املجال« يف جالريي أو دي 

دي، داوسون سيتي، يوكون، ومعرض »يف هذا البحر الرائع« يف بينايل كراتيش، 

باكستان، ومعرض »كل قلب ميكن أن ينمو« يف جالريي سرتاتفورد، ومعرض 

الرئييس  االستعادي  واملعرض  تورنتو،  لوب،  السامء« يف جالريي  »أوسع من 

»املايض مل ينتِه قط« يف معرض فنون ميسيسوجا.

Hague is a Toronto-based printmaker known for her large-scale 
print installations composed primarily of paper and prints. 
Hague’s work examines human and complex social relationships 
in the precarious and interconnected world. Her recent 
exhibitions include Every Heart Can Grow Bigger: Make Room at 
O.D.D. Gallery, Dawson City, Yukon, On this Wondrous Sea at the 
Karachi Biennale, Pakistan, Every Heart Can Grow Bigger, Gallery 
Stratford, Wider than the Sky, at Loop Gallery, Toronto, and the 
major retrospective, The Past is Never over at the Art Gallery of 
Mississauga.

libbylibby@sympatico.ca
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Title of artwork : THE HEART IN CONFLICT 
WITH ITSELF
Printing Technique : Hand woodcut 
Type of Book : Experimental
Title of text : The Heart in Conflict with 
Itself
Author of text : L. Hague
Page size : Various
Production Date : 2020/21Walter Jule

عنوان العمل: القلب يف رصاع مع 

نفسه.

تقنية الطباعة: حفر يدوي عىل خشب. 

نوع الكتاب: تجريبي.

عنوان النص: القلب يف رصاع مع نفسه.

مؤلف النص: لـيببي هيغ.

حجم الصفحة: متنوع.

تاريخ اإلنتاج: 21/2020.
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Anthem: تعبريا

René Derouin
رينيه ديروين

أخذته  عاًما،  أربعني  من  ألكرث   .1936 عام  مونرتيال  يف  ديروين  رينيه  ولد 

الهوية  التخصصات يف رحالت متتالية بحث فيها عن  استكشافاته متعددة 

النتيجة هي مامرسة  وكانت  الجنوب.  إىل  الشامل  من  لألمريكتني،  القارية 

فنية منوذجية حديثة للغاية، مختلطة ثقافيًّا وباروكيًّا، وترتاوح من الطباعة 

والرسم إىل النحت والرتكيب الفني.

تظهر الجوائز املرموقة العديدة التي فاز بها يف كيبيك وخارجها )املكسيك 

والدور  البارزة  بوضوح مساهمته  تظهر  الفرانكفونية(؛  الربملانية  والجمعية 

األسايس الذي لعبه يف عامل الفنون والثقافة يف كيبيك عرب كندا، ويف جميع 

أنحاء األمريكتني.

والنيشان   ،)2011( كندا  وسام  عىل  فحصل  دول  عدة  يف  تكرميه  تم  وقد 

العقاب األزتيك باملكسيك،  الوطني لكيبيك بدرجة فارس )2008(، ونيشان 

 ،)2006( األجانب  للمواطنني  املكسيكية  الحكومة  متنحه  وسام  أعىل  وهو 

وجائزة بول-إمييل-بوردوا )1999( عن مجموع أعامله ومساهمته االستثنائية 

يف التنمية الثقافية ملجتمع كيبيك.

Rene Derouin was born in Montréal in 1936 For over 40 years, 
the explorations of this multidisciplinary artist have taken him 
on successive journeys in which he has probed the continental 
identity of the Americas , from North to South. The result is an 
exemplary, highly current artistic practice, itself culturally mixed 
and baroque, which ranges from printmaking and drawing to 
sculpture and installation.

The many prestigious awards he has won both in Quebec and 
beyond its borders (Mexico and Assemblée parlementaire de la 
francophonie) clearly demonstrate his outstanding contribution 
and the fundamental role he has played in the world of arts and 
culture in Quebec, across Canada, and throughout the Americas.

He was honored in several countries and he was awarded the 
Member of the Order of Canada (2011), Chevalier of the Ordre 
National du Québec (2008), Mexican Order of the Aztec Eagle 
(the highest distinction the Mexican government awards to 
foreign citizens) (2006), Québec’s Prix Paul-Emile û Borduas 
(1999), for his remarkable body of work and his exceptional 
contribution to the cultural development of Québec society.

كندا

Canada
Info@trenederquin.com
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عنوان العمل: الطبيعة النازحة.
تقنية الطباعة: رقمية.

نوع الكتاب: ملف.
عنوان النص: ارتداد األمواج 1996.

مؤلف النص: غاستون مريون ماري - أندريه بيوديه.
حجم الصفحة: 55.8 × 43.1 سم.

تاريخ اإلنتاج: 2020-2019.

Title of artwork : PAYSAGE EN MIGRATION 
Printing Technique : Mumérique
Type of Book : Portefolio
Title of text : RESSAC 1996
Author of text : Gaston Miron-Marie – Andrée Beaudet
Page size : 55.8 x 43.1 cm
Production Date : 2019–2020
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Anthem: تعبريا

Walter Jule
والرت جول

ولد يف سياتل، الواليات املتحدة األمريكية، 1940. درس يف جامعة واشنطن 

وجامعة أريزونا. هاجر إىل كندا يف عام 1970، حيث ساعد يف تأسيس أول 

طباعة،  كصانع  نشط  ألربتا.  جامعة  يف  كندا  يف  للطباعة  ماجستري  برنامج 

ومصمم كتب وملصقات، وقيرِّم وكاتب، وقد عرض يف أكرث من 350 معرًضا 

يف 44 دولة، وفاز بست عرشة جائزة دولية وثالث عرشة جائزة وطنية. ميكن 

العثور عىل أعامله يف أكرث من ستني مجموعة عامة يف جميع أنحاء العامل، مبا 

يف ذلك املعارض الوطنية يف كندا ونيوزيلندا والهند، ومتحف مقاطعة لوس 

أنجلوس للفنون، ومتحف الفن الحديث بالواليات املتحدة األمريكية. يف عام 

2015، حصل عىل جائزة التدريس الدويل من مجلس الرسومات الجنوبية. 

ويف عام 2019، حصل عىل جائزة الفنان املتميز يف ألربتا مالزم أول.

He was born in Seattle, USA in 1940. He shared at the University 
of Washington and University of Arizona. Immigrated to Canada 
in 1970 where he helped establish Canada’s first printmaking 
Master’s program at the University of Alberta. He is active as a 
printmaker, book and poster designer, curator, and writer, he has 
shown his work in over 350 exhibitions in 44 countries, winning 
16 international and 13 national awards. His work can be found 
in over 60 public collections worldwide, including The National 
Galleries of Canada, New Zealand and India; Los Angeles County 
Museum of Art and the Museum of Modern Art, USA. In 2015 
he was awarded the Southern Graphics Council International 
Teaching Award and in 2019 he received the Alberta Lieutenant 
Governors Distinguished Artist Award.

كندا

Canada
judugas@telus.net



107

An
th

em
:  I

nt
er

pr
et

ati
on

s o
f C

an
ad

ia
n 

Id
en

tit
y

Title of artwork : MEMORY BOX: AN ODE TO TIME
Printing Technique : Digital and lithography
Type of Book : Boxed portfolio
Title of text : Memory Box: An Ode to Time
Author of text : Walter Jule
Page size : 51 x 38 cm
Production Date : 2022

عنوان العمل: صندوق الذكريات: يف مدح الزمان.

تقنية الطباعة: طباعة رقمية وطباعة الليثوجراف.

نوع الكتاب: ملف معلب.

عنوان النص: صندوق الذكريات: يف مدح الزمان.

مؤلف النص: والرت جول.

حجم الصفحة: 51 × 38 سم.

تاريخ اإلنتاج: 2022.
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Anthem: تعبريا

األوىل  األمم  رابطة  عضو  وهي  ألربتا،  برايري،  هاي  يف  وترعرعت  ولدت 

للسكان األصليني بأمريكا الشاملية. حصلت عىل درجة املاجستري يف الفنون 

الجميلة يف الطباعة من جامعة ألربتا، إدمونتون )2008(. تم عرض أعاملها 

زارت جويل  والدويل يف معارض جامعية مختلفة.  الوطني  الصعيدين  عىل 

شو إقامات الفنانني يف كندا والواليات املتحدة وأسرتاليا. حصلت عىل العديد 

املنشورات  من  العديد  يف  عملها  عىل  العثور  ميكن  والجوائز؛  املنح  من 

من  والخسارة  والهوية  الذاكرة  تستكشف  والخارج.  كندا  يف  واملجموعات 

الطباعة  تستخدم  عليها.  العثور  تم  التي  واألشياء  الرمزية  الصور  خالل 

التقليدية والرسم والوسائط الرقمية لتوضيح الروايات الشخصية التي تبحث 

والنصوص  والصور  األشياء  والحزن.  للصدمة  والوراثية  الجامعية  الذاكرة  يف 

هي استعارات، تهدف إىل تنشيط الذاكرة واستنباط القصص التي قد تظل 

مدفونة لوال ذلك.

Born and raised in High Prairie, Alberta and is a member of the 
Sucker Creek First Nation.  She earned a Masters of Fine Art in 
Printmaking from the University of Alberta, Edmonton (2008). 
Her work has been shown nationally and internationally in 
various group exhibitions. Shaw has attended artist residencies in 
Canada, the United States, and Australia; has been the recipient 
of many grants and awards; her work can be found in various 
publications, and collections in Canada and abroad. She explores 
memory, identity and loss through symbolic imagery and found 
objects. She uses traditional printmaking, drawing and digital 
media to illustrate personal narratives that investigate the 
collective and genetic memory of trauma and grief. The objects, 
images, and text are metaphors, intended to trigger memory 
and elicit stories that may otherwise remain buried.  

Jewel Shaw
جويل شو

كندا

Canada
jewel@ualberta.ca
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Title of Artwork : INHERITED 
INARTICULATIONS
Printing Technique : woodcut, 
drawing
Type of Book: Object book 
Page Size:  18”x24” open
Production Date: 2022--2020

عنوان العمل: مفصليات موروثة

تقنية الطباعة: نقش خشبي، رسم

نوع كتاب: كتاب موضوع

حجم الصفحة: 18×24 مفتوحة

تاريخ اإلنتاج: 2022-2020
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Sean Caulfield 
شون كولفيلد 

كندا

Canada
stc@ualberta.ca

Sean Caulfield is a visual artist and Professor in the Department 
of Art and Design, University of Alberta (U of A), with a creative 
practice focused on printmaking, artist’s books, drawing, and 
sculpture. 

Sue Colberg is Associate Professor of Design Studies in the 
Department of Art & Design at the U of A, with a practice focused 
in visual communication design, typography, and book design. 

Case Caulfield is a writer, musician, and geophysicist based in 
Calgary, Alberta, Treaty 6 Territory.

بجامعة  والتصميم  الفنون  قسم  يف  وأستاذ  برصي،  فنان  كولفيلد،  شون 

ألربتا، له مامرسات إبداعية تركز عىل صناعة الطباعة وكتب الفنانني والرسم 

والنحت. 

سو كولبريج، أستاذة مشاركة يف دراسات التصميم يف قسم الفنون والتصميم، 

مع مامرسات تركز عىل تصميم االتصاالت املرئية والطباعة وتصميم الكتب. 

كالجاري،  يف  مركزه  جيوفيزيايئ،  وعامل  وموسيقي  كاتب  كولفيلد،  كايس 

مقاطعة ألربتا، إقليم املعاهدة 6.
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عنوان العمل: دائرة مائية

تقنية الطباعة: نقش بارز

نوع كتاب: أكورديون

عنوان النص: دائرة مائية

مؤلف النص: كايس كوليبريج

حجم الصفحة 45×35 

تاريخ اإلنتاج: 2020

Title of Artwork : WATERCIRCLE
Printing Technique : Relief 
Type of Book  : Accordion
Title of Text : Watercircle
Author of text : Case Caulfield
Page Size : 45 x 35 cm
Production Date : 2020
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مجموعة »كتاب الفنان« من كولومبيا
Arte Dos Gráfico أتيلييه

Artistʼs Book Collection from Columbia
Arte Dos Gráfico Workshop
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ن كولومبيا
ب الفنان« م

مجموعة »كتا

نينو  يوجينيا  ماريا  يد  عىل   1975 عام  يف   Arte Dos Gráfico أتيلييه  تأسس 

املحليون  والشعراء  والكتّاب  الفنانون  اختارها  بدايتها،  ومنذ  بارا.  أنجيل  ولويس 

والدوليون ليقّدموا أعاملهم الفنية، ودمج التقنيات األكرث تنوًعا يف عامل الجرافيك 

من خاللها.

سمح ذلك أتيلييه، من بني أمور أخرى، بالحصول عىل مجموعة كبرية ومثينة من 

واألمريكيني  الكولومبيني  الفنانني  من  الجرافيك  وأعامل  ومشاريع  الفنانني  كتب 

الالتينيني. 

أصبح الفنانون والكتاب والشعراء يرتددون عىل الورشة مراًرا وتكراًرا، ألنهم يعلمون 

أنها ستوفر لهم مساحة من الحرية فيام يخص التجريب واالرتجال والجودة؛ حيث 

أصبحت مكانًا لتوليد األفكار ودمج املشاريع املختلفة. 

مجموعة »كتاب الفنان« من كولومبيا
Arte Dos Gráfico أتيلييه
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Arte Dos Gráfico Workshop was founded in 1975 by Mariá Eugenia 
Niño and Luis Ángel Parra. Since its beginning, national and 
international artists, writers, and poets have chosen this printing 
house to give birth to their artwork, where they have incorporated 
the most varied techniques available in the graphic world. 

Such, amongst others, has allowed the workshop to have a numerous 
and precious collection of Artist’s Books, graphic projects, and graphic 
work from Colombians and Latin Americans. 

Artists, writers, and poets have become friends of the house and 
revisit the workshop over and over, as they know they will be able 
to find great freedom of experimentation and improvisation, quality, 
and a place to generate ideas and integrate projects. 

Artistʼs Book Collection from Columbia
Arte Dos Gráfico Workshop
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Equipaje De Mano )أمتعة اليد( لراؤول الزارو

إصدار مشرتك من Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا، ومركز هانجر يف برشلونة، إسبانيا. يحتوي عىل 25 عماًل 

جرافيكيًّا أصليًّا مرقاًّم وموقًَّعا من ِقبل الفنان يف علبة خشبية، 25 × 43.5 سم. الطبعة لها 60 نسخة. تم االنتهاء من 

الطباعة يف أتيلييه Arte Dos Gráfico للطباعة الحريرية والحجرية والتيبوجراف والتجليد يف فرباير 2010 تحت إرشاف 

ماريا يوجينيا نينو.

Equipaje De Mano by Raúl Lázaro 
This is a joint edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia and Hangar, Barcelona, Spain. It contains 
25 original numbered and signed graphic works by the artist in a wood case, 25 x 43.5 cm. The edition 
has 60 copies. Its printing was finished in Arte Dos Gráfico serigraphy, lithography, typography, and 
binding workshops in February 2010 under the care of María Eugenia Niño. 
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La Balada De Timoteo )قصيدة تيموتيو( إنتاج مشرتك من 
Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا، جالريي خورخي مارا يف 

بوينس آيرس، األرجنتني.

يحتوي العمل عىل قصيدة لدانيال سامويلوفيتش و22 عماًل جرافيكيًّا أصليًّا 

يول  غراهام  أندرو  وقام  الطبعة.  لهذه  ستوبيا، مصنوعة خصيًصا  إلدواردو 

مرقمة  نسخة   250 عىل  الطبعة  تحتوي  اإلنجليزية.  إىل  القصيدة  برتجمة 

وموقعة. وقد ُصنع العمل باستخدام ورق Aralda من فافيني هاوس، 200 

جرام. والخط املستخدم هو Poplar Std، وحجم العمل 24.5 × 26.5 سم. 

تم إنتاج العمل يف أتيلييه للطباعة الحجرية والحريرية والتيبوجراف والتجليد 

يف Arte Dos Gráfico يف مايو 2011، تحت رعاية ألنجيليكا زوريال وماريا 

يوجينيا نينو ولويس أنجيل بارا.

La Balada De Timoteo by Eduardo Stupía
A joint edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia and Jorge 
Mara Gallery, Buenos Aires, Argentina. It contains a poem by 
Daniel Samoilovich and 22 original graphic works by Eduardo 
Stupía, made especially for this edition. It was translated into 
English by Andrew Graham-Yooll. The edition has 250 numbered 
and signed copies. The paper is Aralda from Favini House, 200 gr, 
the font Poplar Std, and the format 24.5 x 26.5 cm. Its printing 
was finished in the Arte Dos Gráfico lithography, serigraphy, 
typography, and binding workshops in May 2011, under the care 
of Angélica Zorrilla, María Eugenia Niño and Luis Ángel Parra. 
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Animalario لروبرتو تريانا وبالنكا مورينو 

نرُش العمل من خالل Arte Dos Gráfico، بوغوتا، كولومبيا. ويحتوي عىل 

مقدمة لرامون كوت بارايبار وناتاليا فيغا، وقصائد لروبرتو تريانا، ورسومات 

لبالنكا مورينو. الحجم 30.5 × 30.5 سم. والورق املستخدم هو Prisma من 

منزل فافيني، 220 غراًما. الخط املستخدم هو Bodoni Bk BT. والطبعة 

لها 300 نسخة. تم إنتاج العمل يف أتيلييه الطباعة الحجرية والتيبوجراف 

ماريا  أغسطس 2014، تحت إرشاف  والتجليد يف Arte Dos Gráfico يف 

يوجينيا نينو.

Animalario by Roberto Triana and Blanca Moreno
It was published by Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. It 
contains a prologue by Ramón Cote Baraibar and Natalia Vega, 
poems by Roberto Triana, and drawings by Blanca Moreno. The 
format is 30.5 x 30.5 cm. The paper used is Prisma from Favini 
house, 220 gr. The typeface used is Bodoni Bk BT. The edition 
has 300 copies. Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico 
lithography, typography, and binding workshops in August 2014 
under the care of María Eugenia Niño. 
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ولويس  يوسا  فارغاس  ملاريو  هومريو(  )األب   Padre Homero
فرناندو بياليز 

إصدار محدود من Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. تشمل الطبعة 

عىل  العمل  ويحتوي  الرومانية.  باألرقام  و25  العربية  باألرقام  نسخة   100

قصيدة ملاريو فارغاس يوسا وخمس مطبوعات حجرية أصلية للويس فرناندو 

 Feuilles “C” A Grain بياليز. واألوراق املستخدمة هي أوراق كانسون

جراًما   285 هاوس،  فابريانو  من  روزاسبينا  وأوراق  للقصيدة،  غرام   200

جراًما،   120 فافيني،  منزل  من  فاخرة  بيانكوفالش  وأوراق  الفنية،  لألعامل 

 Arte Dos لتغطي األعامل، وورق مصنوع يدويًّا يف مصنع الورق بأتيلييه

Gráfico - Subachoque، كونديناماركا، لواجهة الكتاب. والخط املستخدم 

العمل  حجم  للعناوين.  و48  للقصيدة   14 بحجم  املتحرك   Bodoni هو 

الغائر.  بالنقش  العناوين  عمل  وتم  بالقامش  مبطنة  العلبة  41 × 41سم. 

وكُتبت كل من بيانات النسخ والطباعة الحجرية بخط اليد من قبل املؤلفني. 

تم إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico - Subachoque للطباعة 

الحجرية والتيبوجراف خالل األيام الهادئة يف شهري يوليو وأغسطس 2020، 

تحت إرشاف لويس أنجيل بارا وماريا يوجينيا نينو.

Padre Homero by Mario Vargas Llosa and Luis 
Fernando Peláez 
It is a limited edition of Taller Arte Dos Gráfico, Bogotá Colombia. 
The edition has 100 copies in Arabic numerals and 25 in Roman 
numerals for subscribers. It contains a poem by Mario Vargas 
Llosa and five original lithographs by Luis Fernando Peláez. The 
papers used are Feuilles “C” A Grain from Canson house of 200 
gr for the poem, Rosaspina from Fabriano House, 285 gr for the 
artworks, Bianco flash Premium from Favini house, 120 gr, for 
the shirts over the works, and hand-paper made in the papermill 
of Arte Dos Gráfico Workshop-Subachoque, Cundinamarca for 
the frontispiece. The typography used is a movable type Bodoni 
in 14 points for the poem and 48 points, for the titles. The format 
is 41 x 41cm. The case is lined in fabric and the titles were done 
in intaglio. Both the colophon and the lithographs are signed 
in handwriting by the authors. Its printing was finished in the 
Arte Dos Gráfico-Subachoque, lithography, and typography 
workshops during the silent days of July and August 2020 under 
the care of Luis Ángel Parra and María Eugenia Niño. 
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-1863 كفافيس  )قسطنطني  )اإلسكندرية(،   El Alejandrino

1933( ملاريو فارغاس يوسا وفرناندو دي سزيسزلو 

عىل  يحتوي  كولومبيا.  بوغوتا،  يف   Arte Dos Gráfico من  محدود  إصدار 

قصيدة ملاريو فارغاس يوسا وخمس مطبوعات حجرية أصلية لفرناندو دي 

سزيسزلو. تشكل الطبعة 100 نسخة مرقمة بالعربية و25 بالرومانية. وحجم 

 .Marathon )Greek-Roman( هو  املستخدم  الخط  42×42سم.  العمل 

واألوراق املستخدمة هي Velin BFK Rives من أرجو ويجينز. تم توقيع كل 

من القصيدة واملطبوعات الحجرية بخط اليد من قبل املؤلفني. وتم إنتاج العمل 

يف أتيلييه الطباعة الحجرية والتيبوجراف والتجليد يف Arte Dos Gráfico يف 

ديسمرب 2014، تحت إرشاف لويس أنجيل بارا وماريا يوجينيا نينو.

El Alejandrino, (Constantino Cavafis 1863–1933) by 
Mario Vargas Llosa and Fernando de Szyszlo 

It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. It contains 
a poem by Mario Vargas Llosa and five original lithographs by 
Fernando de Szyszlo. The edition has 100 copies numbered in 
Arabic and 25 in Roman. The format is 42x42 cm. The font used 
is Marathon (Greek-Roman). The papers are Velin BFK Rives from 
the house of Arjo Wiggins. Both the poem and the lithographs 
are signed in handwriting by the authors. Its printing was finished 
in the Arte Dos Gráfico lithography, typography, and binding 
workshops in December 2014, under the care of Luis Ángel Parra 
and María Eugenia Niño. 
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Anatomia Completa )ترشيح كامل( لتشارلز فريدمان 

صدر العمل عن Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. والورق املستخدم 

و20  عربية  بأرقام  نسخة   70 بها  الطبعة  جراًما.   285 روزاسبينا،  فابريانو 

إنتاج  من  االنتهاء  تم  سم.   28  ×  37 العمل  حجم  رومانية.  بأرقام  نسخة 

العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico يف ليلة من ليايل أغسطس 2006.

Anatomia Completa by Charles Friedman 

It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The paper 
is Fabriano Rosaspina 285 gr. The edition has 70 copies in Arabic 
numbers and 20 copies in Roman numbers. The format is 37 x 28 
cm. Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico Workshop on 
the night of August 2006. 
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Escrituras )كتابات( لهوجو زاباتا 

صدر العمل عن Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. الطبعة بها 100 
نسخة مرقمة بالعربية و20 نسخة مرقمة بالرومانية. ويحتوي عىل ستة عرش 
العمل  حجم  أوسبينا.  لويليام  وقصيدة  زاباتا  لهوجو  أصليًّا  جرافيكيًّا  عماًل 
35.5 × 44.5 سم. والورق املستخدم كانسون من فرنسا. تم إنتاج العمل يف 

 Arte أتيلييه النقش والطباعة الحجرية والحريرية والتيبوجراف والتجليد، يف
الشهب  من  بوابل  مضاءة   2008 سبتمرب  ليايل  من  ليلة  يف   Dos Grafico

يذكرنا بأصولنا.

Escrituras by Hugo Zapata 
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The edition 
has 100 copies numbered in Arabic and 20 copies numbered in 
Roman. It contains sixteen original graphic works by Hugo Zapata 
and a poem by William Ospina. The format is 35.5 x 44.5 cm. The 
paper used is Canson from France. Its printing was finished in the 
Arte Dos Gráfico engraving, lithography, serigraphy, typography, 
and binding workshops one night in September 2008 illuminated 
by a great meteor shower that reminded us of our origin. 
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Amazonas )األمازون( لباورباوال

إصدار Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. تشمل الطبعة 250 نسخة 

باألرقام العربية. حجم العمل 21 × 13.5 سم. والورق املستخدم أرالدا من 

فافيني، 280 غراًما. تم إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dosgráfica للطباعة 

الحجرية يف يوليو 2016، تحت إرشاف ماريا يوجينيا نينو.

Amazonas by Powerpaola 

It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The edition 
has 250 copies in Arabic numerals. The format is 21 x 13.5 cm. 
The paper is Aralda from Favini, 280 gr. Its printing was finished 
in the Arte Dos Gráfico lithography workshop in July 2016 under 
the care of María Eugenia Niño. 
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África )إفريقيا( لويليام أوسبينا 

إصدار مشرتك بني Arte Dos Gráfica يف بوغوتا، كولومبيا، وأميليا جاكومي 

مرقمة  و50  العربية  باللغة  مرقمة  نسخة   250 العمل  يشمل  بينتو.  دي 

الورق املستخدم Middle Age. تم  بالرومانية، بحجم 37.5 × 14.5 سم. 

إنتاج العمل يف ورشة Arte Dos Gráfica للتيبوجراف يف مايو 1999.

África by William Ospina 
It is a joint production of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia, and 
Amelia Jácome de Pinto. The edition has 250 numbered copies in 
Arabic and 50 numbered in Roman. The format is 37.5 x 14.5 cm. 
The paper used is Middle Age. Its printing was finished in the 
Arte Dos Gráfico typography workshop in May 1999. 
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De Lo Racional A Lo Razonable )من املنطقي إىل املعقول( 
لويليام أوسبينا وفابيان ريندون 

 Arteو  Red Multicolor Mastercard Association إصدار مشرتك بني

وتشمل  22 سم.   ×  22 العمل  كولومبيا. حجم  بوغوتا،  يف   Dos Gráfico

والورق  بالرومانية،  نسخة  و200  بالعربية  مرقمة  نسخة   200 الطبعة 

املستخدم توريون 180 جراًما، والخط Goudy بحجم 12. تم إنتاج العمل 

للتيبوجراف يف نوفمرب 1997، تحت   Arte Dos Gráfico  يف ورشة عمل

إرشاف لويس أنجيل بارا.

De Lo Racional A Lo Razonable by William Ospina 
and Fabian Rendón 
It is a joint production of Red Multicolor Mastercard Association 
and Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The format is 22x22 cm. 
The edition is 200 copies in numbered Arabic and 200 in Roman. 
The paper is Torreon 180 g. The typography is Goudy 12 points. 
Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico typography 
workshop in November 1997 under the care of Luis Ángel Parra.
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Teatro De Sombras  )مرسح الظل( ألنطونيو ساموديو

إصدار Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. ويحتوي عىل مقدمة لفرناندو دي سزيسزلو، وقصائد خوان مانويل روكا، ونقوش ألنطونيو ساموديو. الورق 

املستخدم هو Guarro Creysse 250 غراًما. وحجم العمل 36 × 27 سم. تم إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico يف يوليو 2002، متأثرًا بأعامل 

الشاعر قيرص باييخو.

Teatro De Sombras by Antonio Samudio
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. It contains a prologue by Fernando de Szyszlo, poems by Juan Manuel Roca, and 
etchings by Antonio Samudio. The paper is Guarro Creysse of 250 gr. The format is 36 x 27 cm.  Its printing was finished in the Arte Dos 
Gráfico workshops in July 2002 under the shadow of Cesar Vallejo. 
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Nunca Tan Lejos y Jamás Tan Cerca )ال تبتعد كثريًا وال 
سواريز  أنطونيو  وخوسيه  فاسيولنس  أباد  لهيكتور  كثريًا(  تقرتب 

لوندونيو 

 Arteو Red Multicolor Mastercard Association إصدار مشرتك بني

بالعربية  مرقمة  نسخة   250 يشمل  كولومبيا.  بوغوتا،  يف   Dos Gráfico

و250 مرقمة بالرومانية، بحجم 22 × 22 سم. الورق املستخدم توريون 180 

 Arte حجم 12. تم إنتاج العمل يف أتيلييه Goudy جراًما، والطباعة بخط

Dos Gráfico يف ديسمرب 1998، تحت إرشاف لويس أنجيل بارا.

Nunca Tan Lejos y Jamás Tan Cerca by Hector Abad 
Faciolince and José Antonio Suárez Londoño
It is a joint production of Red Multicolor Mastercard Association 
and Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The edition has 250 
copies numbered in Arabic and 250 numbered in Roman. The 
format is 22 x 22 cm. The paper is Torreon 180g. The typography 
is Goudy 12 points.  Its printing was finished in the Arte Dos 
Gráfico workshops in December 1998 under the care of Luis 
Ángel Parra. 
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Del Lunario Circense الرتجمة لفابيان ريندون

إصدار Arte Dos Gráfico يف بوغوتا، كولومبيا. يحتوي العمل عىل قصائد 

لخوان مانويل روكا ولينوليوم لفابيان ريندون. تتكون الطبعة من 300 نسخة 

 Rusticus املستخدم هو  والورق  18 سم.   ×  30 بحجم  بالرومانية  مرقمة 

Fabriano 180 جراًما. والطباعة بخط Bodoni بحجم 12. تم إنتاج العمل 

يف أتيلييه Arte Dos Gráfico يف ديسمرب 1990، تحت إرشاف لويس أنجيل 

بارا.

Del Lunario Circense by Fabian Rendon
It is an edition of Arte Dos Gráfico Bogotá, Colombia. It contains 
poems by Juan Manuel Roca and linoleums by Fabian Rendon. 
The edition has 300 copies numbered in Roman. The format is 
30 x 18 cm. The paper is Rusticus Fabriano 180g. The typography 
is Bodoni 12 points. Its printing was finished in the Arte Dos 
Gráfico workshops in December 1990 under the care of Luis 
Ángel Parra. 
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Heroe Plástico الرتجمة لجامييس فريير 

إصدار مشرتك من Galeria Arte Nueve Miami وArte Dos Gráfico، يف 

بوغوتا، كولومبيا. تتكون الطبعة من 500 نسخة مرقمة باللغة العربية بحجم 

21.5 × 21.5 سم. والورق املستخدم Propalmate 240 جراًما، باإلضافة إىل 

الكثافة. يحتوي  ليفي متوسط  Kraft، والغالف مصنوع من خشب  كرتون 

العمل عىل صور جاميي فريير وخيمينا برييز-أياال وكوالجات )تجميعات من 

الصور( لجاميي فريير. قام لويزا كوريا دوغاس بالرتجمة لإلنجليزية. تم إنتاج 

العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico للطباعة الرقمية والطباعة الحجرية 

والطباعة الحريرية والتيبوجراف يف إبريل 2007، تحت إرشاف لويس أنجيل 

بارا  وماريا يوجينيا نينو.

Heroe Plástico by Jaime Ferrer 

It is a joint edition of Galeria Arte Nueve Miami and Arte Dos 

Gráfico, Bogotá, Colombia. The edition has 500 copies numbered 

in Arabic. The format is 21.5 x 21.5 cm. The papers used are 

propalmate of 240 grs, and Kraft cardboard, the cover in MDF. 

It contains photographs by Jaime Ferrer in collaboration with 

Ximena Pérez-Ayala. and collages (assemblies) by Jaime Ferrer. 

The English translation is by Luisa Correa-Dugas. F Its printing was 

finished in the Arte Dos Gráfico digital, lithography, silkscreen 

and typography workshops in April 2007 under the care of Luis 

Ángel Parra and María Eugenia Niño. 



130

ن كولومبيا
ب الفنان« م

مجموعة »كتا

I See Something )أرى شيًئا( لدارجا لوين شاليم 

 40 من  مكون  اإلصدار  كولومبيا.  بوغوتا،  Arte Dos Gráfico، يف  إصدار 

نسخة بحجم 11 × 15.5 سم. الورق املستخدم هو Arches، 280 جراًما. 

وتم إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico للطباعة الحريرية والتجليد، 

يف يونية 2010.

I See Something by Darja Lewin Shalem 
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá,Colombia.The edition 
is 40 copies. The format is 11 x 15.5 cm. The paper used is Arches, 
280 g.  Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico serigraphy 
and binding workshops, in June 2010. 
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Del Ojo a La Lengua الرتجمة لخوان أنطونيو رودا

إصدار Arte Dos Gráfico، يف بوغوتا، كولومبيا. تتكون الطبعة من 120 

نقوش  عرشة  عىل  تحتوي  الرومانية.  باألرقام  و30  العربية  باألرقام  نسخة 

من  مختلفة  سالسل  وست  ا  نصًّ وعرشين  وستة  رودا  أنطونيو  لخوان 

النصوص حول النقوش التي رسمها داريو جاراميلو أغوديلو، وحجم العمل 

والتصميم  أومانيا،  كاميلو  بواسطة  املطبعي  التصميم  وتم  41 × 30 سم، 

املستخدم  الورق  سم.   39  ×  27 بحجم  بارا.  أنجيل  لويس  بواسطة  للنرش 

الطباعة بخط Ehrhardt من قبل  أرجوماري.  هو BFK Rives من رشكة 

 ،Arte Dos Gráfic مؤسسة مونوتايب بلندن. وتم إنتاج العمل يف أتيلييه

يف 30 نوفمرب 1995.

Del Ojo a La Lengua by Juan Antonio Roda
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá Colombia. The edition 
is of 120 copies in Arabic numerals and 30 in Roman numerals. 
It contains ten etchings by Juan Antonio Roda and twenty-
six texts from A to Z and six different series of texts about the 
etchings by Dario Jaramillo Agudelo. The format is 41 x 30 cm. 
The typographical design is by Camilo Umaña. The publishing 
design is by Luis Angel Parra. Format: 27 x 39 cms. The paper 
used is BFK Rives trom the Arjomari Company. The typography is 
Ehrhardt by the Monotype Foundation from London.  Its printing 
was finished in the Arte Dos Gráfico workshops on 30 November 
1995. 
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Doble Vista )نظرة مزدوجة( للينا دورادو ولويس كانتيلو

كتاب فنان غري مرقّم، أكورديون. يحتوي عىل 22 لوحة ملونة، مثني القطع، 

غالف قامش. الحجم 14.5 × 22 سم. نرُش ذاتيًّا يف عام 2004، بالتعاون مع 

أتيلييه Arte Dos Gráfico، يف بوغوتا، كولومبيا، بلغتني.

Doble Vista by Lina Dorado and Luis Cantillo
It has an unpaginated, accordion fold, artist’s book with 22 
color plates. 8vo, cloth in a slipcase. The format is 14.5 x 22 cm. 
Self-Published in 2004, in collaboration with Arte Dos Gráfico 
Workshop, Bogotá, Colombia. Bilingual edition. 
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En Tierra Hilando Vientos )رياح تدور عىل األرض( لناتاليا كاستانيدا

إصدار مشرتك بني Arte Dos Gráfico وNueveochenta Gallery، يف بوغوتا، كولومبيا. تحتوي عىل رسومات للفنان، خالل شهري أغسطس وسبتمرب 2008، 

يف بوغوتا ومانيزاليس، وطُبع بالطباعة الحجرية عىل ورقة واحدة من ورق Aralda Favini Cartiere 160 جراًما، مطوية إىل 17 جزًءا بحجم 14.5 × 9.5 سم 

لكل جزء. ومرفق بصورة مطبوعة طباعة حجرية لربج هريفيو، توليام، التقطها أورالندو كاستانيدا يف عام 1987. تتكون الطبعة من 150 نسخة مرقمة بالعربية. 

تم إنتاج العمل يف أتيلييه الطباعة الحريرية والطباعة الحجرية والتجليد يف Arte Dos Gráfico، يف أكتوبر 2008، تحت إرشاف ناتاليا كاستانيدا وماريا 

يوجينيا نينو.

En Tierra Hilando Vientos by Natalia Castañeda
It is a joint edition of Arte Dos Gráfico and Nueveochenta Gallery Bogotá, Colombia. It contains a drawing made by the artist during 
August and September 2008 in Bogotá and Manizales, printed in lithography on a single sheet of Aralda Favini Cartiere paper of 160 
gr., folded into 17 bodies of 14.5 x 9.5 cm each. It is accompanied by a photograph printed as a lithograph of the tower of the cable 
in Herveo, Tolima, taken by Orlando Castañeda in 1987. The edition has 150 copies in Arabic numerals.  Its printing was finished in 
the Arte Dos Gráfico serigraphy, lithography, and binding workshops, in October 2008, under the care of Natalia Castañeda and María 
Eugenia Niño. 
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Escrito En El Aire )مكتوب يف الهواء( لليون فرياري ورافائيل 
ألربيت

إصدار Arte Dos Gráfico، يف بوغوتا، كولومبيا، لالحتفال بعيد ميالد ليون 

مكتب  قبل  من   1964 عام  مرة يف  الكتاب ألول  نرش  تم  التسعني.  فرياري 

Art Grafica A. Lucini e C. حجم العمل 29 × 19.5 سم، ويحتوي عىل 

عرش رسومات لليون فرياري وتسع قصائد مكتوبة بخط اليد لرافائيل ألربيت. 

تتكون الطبعة من 75 نسخة مرقمة وموقعة من قبل املايسرتو ليون فرياري. 

وتم  اإلصدار.  زوريال يف  ماريا  وأنجليكا  كويجانو  كاتالينا جاراميلو  تعاونت 

إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico للتيبوجراف والنقش بارز املعامل، 

يف ديسمرب 2010، تحت إرشاف ماريا يوجينيا نينو.

Escrito En El Aire by León Ferrari and Rafael Alberti
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia, to celebrate 
León Ferrari’s ninetieth birthday. The book was first published 
in 1964 by the office of Art Grafica A. Lucini e C. The format is 
29 x 19.5 cm. It contains ten drawings by León Ferrari and nine 
handwritten poems by Rafael Alberti. The edition is 75 copies 
numbered and signed by maestro León Ferrari. Catalina Jaramillo 
Quijano and Angélica María Zorrilla collaborated in the edition. 
Finished printing in Arte Dos Gráfico typography and high relief 
workshops, in December 2010 under the care of María Eugenia 
Niño.
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Jodas Elementales لدانيال سامرب بيزانو 

إصدار مشرتك من Arte Dos Gráfico، يف بوغوتا، كولومبيا، وجالريي ألونسو 

جارسيس، بالتعاون مع كارمن بارفو وخوان سوداريك وكييل فيالسكيز، تكرميًا 

نريودا،  لبابلو   Elemental Odes كتاب  فيالسكيز. مستوحى من  ألسينيث 

ا حول الحياة اليومية، كتبها دانيال سامرب  يتكون العمل من سبعة عرش نصًّ

بيزانو، ومثانية عرش عماًل جرافيكيًّا أصليًّا، بتقنيات مختلفة، لفنانني عملوا مع 

أسينيث. تتكون الطبعة من 160 نسخة. وقامت ماريا يوجينيا نينو باإلرشاف 

يف  التصميم  قسم  توىل  بينام  التحريري،  والتوجيه  الجرافييك  املفهوم  عىل 

تافور  ليليانا  وقامت  العمل،  شكل  تنسيق   Arte Dos Gráfico أتيلييه 

 Arte بتصحيح النمط. حجم العمل 29.5 × 23 سم. وتم إنتاجه يف ورش

والطباعة  الحجرية  والطباعة  الغائر  والنقش  للتيبوجراف   Dos Gráfico

الحريرية وورش العمل الرقمية والتجليد، يف فرباير 2019.

Jodas Elementales by Daniel Samper Pizano 
A tribute to Aseneth Velásquez, this is a joint edition of Arte 
Dos Gráfico, Bogotá, Colombia and Alonso Garcés Gallery, with 
the collaboration of Carmen Barvo, Juan Sudarky, and Kelly 
Velásquez. Inspired by the elemental Odes by Pablo Neruda, 
the work consists of seventeen texts about objects of daily life, 
written by Daniel Samper Pizano, and eighteen original graphic 
works, in different techniques, by artists who worked with 
Aseneth. The edition is 160 copies. The graphic concept and the 
editorial direction were in charge of María Eugenia Niño and 
the layout of the design department of the Arte Dos Gráfico 
Workshop. The style correction by Liliana Tafur. The format is 
29.5x23 cm.  Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico 
typography, intaglio, lithography, serigraphy, digital, and binding 
workshops in February 2019. 
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Bajo El Nombre De Juan )تحت اسم خوان( لترييزا برييدا 

إصدار Arte Dos Gráfico، بوغوتا، كولومبيا. تتكون الطبعة من 60 نسخة 

 Arches باألرقام الرومانية بحجم 46 × 37 سم. واألوراق املستخدمة هي

Velin 270 جراًما، مصنوعة يدويًّا مع تراب ورماد من إيسيل وكوتشينوكا. 

الربانس  جبال  إيسيل،  جزيرة  يف  الصيفي  االنقالب  مجلدين:  من  ويتألف 

الكاتالونية، واالنقالب الشتوي يف األلتيبالنو يف جبال األنديز. يحتوي العمل 

عىل 50 مطبوعة حجرية و7 نقوش لترييزا برييدا، و8 صور ألومربتو ريفاس، 

إنتاج العمل  و8 صور ملونا إيشيل رييل، ونصوص إليرما أريستيزابال. وتم 

والطباعة  الحجرية  والطباعة  للتيبوجراف   Arte Dos Gráfico ورش  يف 

الحريرية وورش عمل التجليد والورق اليدوي، يف يونية 2001، تحت إرشاف 

ترييزا برييدا ولويس أنجيل بارا وماريا يوجينيا نينو.

Bajo El Nombre De Juan by Teresa Pereda 
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. The edition 
is 60 copies in Roman numerals. The format is 46 x 37 cm. The 
papers used are Arches Velin of 270 g and handmade with 
earth and ashes of Isil and Cochinoca. It consists of 2 volumes: 
Summer Solstice in Isil, Catalan Pyrenees and Winter Solstice in 
Cochinoca -Andean Altiplano-. It contains 50 lithographs and 
seven embosses by Teresa Pereda, eight photos by Humberto 
Rivas, and eight by Muna ichel Riel, texts by Irma Arestizábal.  
Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico typography, 
lithography, silkscreen, binding, and handmade paper workshops 
in June 2001 under care of Teresa Pereda. Luis Ángel Parra and 
María Eugenia Niño.
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In Formales, 2582 M. Sobre El Nivel Del Mar )رسميًّا، 
2582 مرتًا فوق مستوى البحر( ألرتورو أبريسيو إتشافاريا )بوغوتا 

)1988

25 صورة  عىل  يحتوي  كولومبيا.  بوغوتا،  يف   ،Arte Dos Gráfico إصدار 

سم.   22  ×  16 الحجم   .2017 عام  بوغوتا خالل  وسط  التقطت يف  أصلية 

وثالث مسودات  العربية  باللغة  مرقمة  نسخة  من عرشين  الطبعة  تتكون 

 Epson والورق املستخدم Times New Roman فنية. الخط املستخدم هو

 Arte 260 جراًما. تم إنتاج العمل يف أتيلييه  Premium Luster Photo

إبريل 2019، تحت  األخرية من  األيام  والتجليد يف  الرقمية   Dos Gráfico

إرشاف ماريا يوجينيا نينو.

In Formales, 2582 M. Sobre El Nivel Del Mar by 
Arturo Aparicio Echavarriá (Bogotá 1988) 
It is an edition of Arte Dos Gráfico, Bogotá, Colombia. It contains 
25 original photographs, taken in the center of Bogotá during 
2017. The Format is 16 x 22 cm. The edition consists of 20 copies 
numbered in Arabic and three artist›s proofs. The font used is 
Times New Roman. The paper is Epson Premium Luster Photo 
of 260 gr.  Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico digital 
and binding workshops in the last days of April 2019 under the 
care of Mariá Eugenia Niño. 



138

ن كولومبيا
ب الفنان« م

مجموعة »كتا

A Oriente Por Occidente )إىل الرشق وإىل الغرب( للويس فيليبي نوي

جهد مشرتك بني Arte Dos Gráfico ولويس فيليبي نوي. يتكون من 136 صفحة بطباعة األوفست والطباعة الحريرية 

بحجم 51 × 42 سم، وغالف لني. تتكون الطبعة من 500 نسخة مرقمة بالعربية. والتصميم العام للويس أنجيل بارا. تم 

إنتاج العمل يف أتيلييه Arte Dos Gráfico يف 30 نوفمرب 1992.

A Oriente Por Occidente by Luis Felipe Noé
It is a joint effort by Arte Dos Gráfico and Luis Felipe Noé. It consists of 136 pages in offset and silkscreen 
print. Format: 51 × 42 cms., soft-cover. The edition has 500 copies in Arabic numerals. Overall design is 
by Luis Angel Parra.  Its printing was finished in the Arte Dos Gráfico workshops on 30 November 1992.
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ملحات من بيناليات سابقة

Glimpses from Past Biennales

Photos taken by the Photography Unit, TV Studio Department

التليـفزيـونـي الفـوتوغـرايف، إدارة األسـتوديو  التصـوير  تصـوير وحـدة 
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ملحات من بيناليات سابقة

Glimpses from Past Biennales

Photos taken by the Photography Unit, TV Studio Department

التليـفزيـونـي الفـوتوغـرايف، إدارة االسـتوديو  التصـوير  تصـوير وحـدة 

البينايل الخامس 2012
 The Fifth Biennale 2012



143

La
 D

ia
ne

 F
ra

nç
ai

se



144

سيز
الديان فران

البينايل الخامس 2012
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 The Sixth Biennale 2014  
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البينايل السابع 2016
 The Seventh Biennale 2016
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 The Seventh Biennale 2016
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 The Eighth Biennale 2018
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