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االستغالل غري التجاري
تــم إنتــاج املعلومــات الــواردة يف هــذا الكتالــوج لالســتخدام الشــخيص واملنفعــة العامــة ألغ ـراض غــر
تجاريــة ،وميكــن إعــادة إصدارهــا كلهــا أو جــزء منهــا أو بأيــة طريقــة أخــرى ،دون أي مقابــل ودون
تصاريــح أخــرى مــن مكتبــة اإلســكندرية .وإمنــا نطلــب اآليت فقــط:
• يجب عىل املستغلني مراعاة الدقة يف إعادة إصدار املصنفات.
• اإلشارة إىل مكتبة اإلسكندرية بصفتها «مصدر» تلك املصنفات.
• ال يعتــر املصنــف الناتــج عــن إعــادة اإلصــدار نســخة رســمية مــن املــواد األصليــة ،ويجــب أال ينســب
إىل مكتبــة اإلســكندرية ،وأال يشــار إىل أنــه تـ َّم بدعـ ٍـم منهــا.
االستغالل التجاري
يحظــر إنتــاج نســخ متعــددة مــن املــواد الــواردة يف هــذا الكتالــوج ،كلــه أو جــزء منــه ،بغــرض التوزيــع أو
االســتغالل التجــاري ،إال مبوجــب إذن كتــايب مــن مكتبــة اإلســكندرية .وللحصــول عــى إذن إلعــادة إنتــاج
املــواد الــواردة يف هــذا الكتالــوج ،يرجــى االتصــال مبكتبــة اإلســكندرية ،ص.ب ،138 .الشــاطبي ،21526
اإلســكندرية ،مــر.
الربيد اإللكرتوينsecretariat@bibalex.org :
طبع يف مرص
 1000نسخة

بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل السادس لكتاب الفنان

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

SIXTH INTERNATIONAL BIENNALE FOR THE ARTIST’S BOOK

احتفلــت مكتبــة اإلســكندرية يف عــام  2012بذكــرى مــرور عــرة أعــوام عــى افتتاحهــا الرســمي والــذي كان يف أكتوبــر  ،2002وهــو نفــس العــام الــذي
أقامــت فيــه املكتبــة الحــدث األول املعنــي بعالقــة الفــن التشــكييل مبفهــوم الكتــاب ،والكتابــة ،والتدويــن .وتوالــت دورات هــذا الحــدث كل عامــن ،مــع
كل منهــا .وجــاءت الــدورة الخامســة عــام  2012لتحتفــي مبجموعــة املكتبــة الدامئــة التــي تراكمــت
اختــاف كل دورة عــن ســابقاتها وتحــول أشــكال وتوجهــات ٍّ
عــر الــدورات الســابقة وأصبحــت بحــق مجموعــة متميــزة مــن هــذا النــوع مــن الفــن ،وتفخــر املكتبــة بأنهــا حصلــت عليهــا مــن خــال مبادرتهــا بإقامــة هــذا
الحــدث الفريــد ،ومــن خــال تقديــر الفنانــن لــه واهتاممهــم لالشـراك بــه ،وإهــداء أعاملهــم الفنيــة لتبقــى محفوظــة ضمــن هــذه املجموعــة املميــزة والدامئــة
باملكتبــة.
وكذلــك فإننــا يف هــذه الــدورة السادســة نســتكمل خطــى الــدورات الســابقة ،فــدورة هــذا العــام تعنــى بشــكل خــاص بـ«كتــاب الفنــان» ذي الحجــم الصغري،
فيــا ال تتجــاوز أبعــاده  15 × 15 × 15ســم ،وهــي محاولــة الستكشــاف إبداعــات الفنانــن يف هــذا املجــال ،ويف هــذا الحجــم الصغــر ،تأكيـدًا عــى أن املهــم يف
العمــل هــو قــدر اإلبــداع ،والحنكــة الفنيــة ،والتعبــر األصيــل ،وهــو مــا ال يرتبــط بالــرورة ب ِعظــم حجــم العمــل الفنــي.
خصيصــا ليواكــب اختيــار العــامل العــريب كضيــف
قســم آخــر مــن البينــايل هــو «فــن الكتــاب املعــارص يف العــامل العــريب» وهــو الحــدث الــذي تــم تنظيمــه
ً
الــرف يف معــرض فرانكفــورت الــدويل للكتــاب عــام  ،2004وقــد قــام بتنســيق الحــدث الفنــان األملــاين وأمــن مجموعــة «فــن الكتــاب املعــارص يف العــامل العــريب»
د .إيريــك بابــروث .وتحتــوي هــذه املجموعــة عــى أعــال لفنانــن منتمــن للعــامل العــريب ،وقــد تــم عرضهــا يف عــدة مــدن يف أملانيــا بعــد ذلــك ،واآلن تســتضيفها
املكتبــة ألول مــرة وتبقــى بعــد الحــدث لتحفــظ ضمــن املجموعــة الدامئــة بهــا.
ويقــوم «اســتوديو إنكــود» بعمــل ثــايث األبعــاد ميثــل قـراءة فلســفية ملفهــوم املدينــة ،وإمــكان اعتبارهــا فرا ًغــا مقــرو ًءا مبــا تحويــه مــن عنــارص عمرانيــة
متنوعــة يصبــح هــو بــدوره حامـاً ملعلومــات ومفاهيــم ميكــن ملــن يختــره أن يتواصــل معــه ويســتلهم منــه فيــا مياثــل عالقــة القــارئ بالكتــاب.
كذلــك يصاحــب البينــايل إقامــة عــدد مــن الــورش الفنيــة لتعريــف الجمهــور مبفهــوم فــن الكتــاب بالتعــاون مــع بعــض رشكائنــا الفنيــن؛ لــي يســتفيد منهــا
الشــباب املهتــم بالفنــون التشــكيلية ،واألطفــال ،واألطفــال ذوو االحتياجــات الخاصــة.
أود أن أشــكر كل القامئــن عــى إنتــاج البينــايل يف إدارة املعــارض واملقتنيــات الفنيــة باملكتبــة ،واملشــاركني مــن الفنانــن الذيــن أرســلوا أعاملهــم للمشــاركة،
ولإلهــداء الكريــم للمكتبــة ،وكذلــك د .إيريــك بابــروث واســتوديو إنكــود.
جامل حسني
مدير إدارة املعارض واملقتنيات الفنية

In 2012, the Bibliotheca Alexandrina (BA) celebrated its 10th anniversary of its official inauguration in
October 2002; the same year, the BA organized its first event to honor the relationship between visual art
and the concept of books, writing, and documentation. Since then, rounds of this event followed biannually;
each different from its predecessors, with different presentations and orientations. The 5th Biennale in 2012
celebrated the BA’s permanent collection acquired through past Biennales, becoming a truly distinguished
collection of this type of art. The BA is honored to have acquired this collection through this unique initiative,
and thanks to the artists’ appreciation and keenness to participate in the event, and donating their artworks
to be conserved within this special and permanent collection at the BA.
In this 6th round of the Biennale, we resume the footsteps of previous ones. This round is concerned, in
particular, with the Miniature “Artist’s Book”, the dimensions of which do not exceed 15 × 15 × 15 cm. It is an
attempt to explore the artists’ creativity in this field on this small scale, emphasizing that creativity, technical
skill, and authentic expression are the most important values in an artwork, which is not necessarily linked to
the greatness of the artwork’s size.
Another section of the Biennale is the “Contemporary Bookart from the Arab World”, an event organized
specifically to correspond to the selection of the Arab world as the guest of honor at the Frankfurt International
Book Fair in 2004. The “Contemporary Bookart from the Arab World” was organized by German artist and
curator, Dr. Erich Paproth. This collection includes artworks of artists belonging to the Arab world, and was
presented in several German cities afterwards. Currently, the BA is hosting the Collection for the first time;
following this event, it will be kept within the BA’s permanent collection.
ENCODE Studio also presents a 3D artwork that represents a philosophical reading of the concept of the
city, and the possibility of considering it a readable space with what it contains of various urban elements, in
turn becoming a carrier of information and concepts, enabling those who experience it to communicate with
and be inspired by it, similar to the relationship between the reader and the book.
In parallel with the Biennale, there will be a number of artistic workshops in cooperation with some of
our artistic partners. Our aim is to familiarize the public with the concept of book art, and to benefit youth
interested in visual arts, children, and children with special needs.
I would like to thank all of those in charge of producing the Biennale at the BA Art Exhibitions and Collections
Department, participating artists who sent and donated their artworks to the BA, Dr. Erich Paproth, and
ENCODE Studio.
Gamal Hosni
Director, Art Exhibitions and Collections Department

�أماين فاروق

م�رص

Amany Farouk
Egypt

farokamany@yahoo.com

فنانــة مرصيــة تعمــل حاليًّــا مدرســة للرســم التوضيحــي بكليــة الفنــون الجميلــة ،قســم الجرافيــك؛ كــا أنهــا عضــو يف نقابــة
الفنــون الجميلــة وأتيلييــه اإلســكندرية .شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة ،منــذ عــام  .1996وقــد نُــرت لهــا
العديــد مــن األبحــاث العلميــة يف مؤمت ـرات دوليــة ( .)2012-2011كــا قامــت بإلقــاء العديــد مــن املحــارضات وورش العمــل،
وتنظيمهــا ( .)2013-2010حصلــت أمــاين عــى العديــد مــن الشــهادات التقديريــة والجوائــز التشــجيعية مــن مختلــف املعــارض،
ولهــا العديــد مــن األعــال داخــل مــر وخارجهــا .كــا أنهــا مهتمــة بالطبعــات الفنيــة وتقنيــات الوســائط املتعــددة التقليديــة
والرقميــة عــى حـ ٍّد ســواء.

Egyptian artist currently works as a Lecturer of Illustration at the Faculty of Fine Arts,
Graphic Department; and she is a member of the Fine Arts Syndicate and the Alexandria
Atelier. Since 1996, she has participated in numerous national and international
exhibitions. She has also published scientific papers in international conferences
(2011/2012); and has lectured-organized several lectures and workshops (2010–2013).
Amany has gained certificates of merits and encouraging awards from various exhibitions,
and has a number of collections in Egypt and abroad. She is interested in printmaking
and mixed media techniques, both traditional and digital.
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كتاب الفنان

 مركب ورق:اسم العمل
 كتاب مونوتايب:نوع الكتاب
» «مركب ورق، رباعيات:عنوان النص
 صالح جاهني:مؤلف النص
 وحرب، وقلم، كوالج من الورق:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 كانسون:نوع الورق

Title of the Artwork: Paper Boat					
Type of Book: Monotype Book
Title of Text: Quatrains, Paper Boat
Author of Text: Salah Jahin
Material: Paper collage, pen and ink
Realization: 2013
Type of Paper: Canson
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ARTIST’S BOOK

�أماريلي�س �سينيو�سوجلو

Amaryllis Siniossoglou

اليونان

Greece

Ama_s@hotmail.com

ولــدت أماريليــس يف أثينــا ،اليونــان .درســت الرســم والتصويــر يف أثينــا ،اليونــان ،والنحــت يف املدرســة الوطنيــة العليــا للفنــون
الجميلــة ،يف باريــس .حصلــت عــى شــهادة املاجســتري يف النحــت والطبعــات الفنيــة مــن جامعــة ماساشوســتس ،أمهرســت،
وأكملــت برنامــج مــا بعــد الخــرة بالكليــة امللكيــة للفنــون يف لنــدن ،إنجلـرا .أعاملهــا مدرجــة يف مجموعــات دامئــة ،وهــي تحــرص
عــى املشــاركة يف معــارض محليــة ودوليــة.

Born in Athens, Greece. Studied Drawing and Painting in Athens, Greece, Sculpture
at the Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts in Paris, received the MFA in Sculpture
and Printmaking at the University of Massachusetts, Amherst, and completed the Post
Experience Program at the Royal College of Art in London, England. Her work is included
in permanent collections, and she actively exhibits nationally and internationally.
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كتاب الفنان

 فصل الشتاء:اسم العمل
 كتاب الفنان:نوع الكتاب
 والورق الرخامي، والنحت البارز، الطباعة الليثوجراف:التقنية
 ورق:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
.ك.ف. ورق آرتشيس القطني وورق ب:نوع الورق

Title of the Artwork: Winter
Type of Book: Artist’s Book
Technique: Lithography, relief, and marbled paper
Material: Paper
Realization: 2013
Type of Paper: Arches and BFK
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ARTIST’S BOOK

�أن�ستازيا �شاروكوبو

اليونان

Anastasia Charokopou
Greece

tasa.charokopou@gmail.com
www.monoprint.gr

ولــدت أنســتازيا يف عــام  1975يف أثينــا ،اليونــان .حصلــت عــى شــهاداتها الجامعيــة يف الرســم مــن جامعــة أرســطو يف
تســالونييك ،ويف الطبعــات الفنيــة مــن مدرســة أثينــا للفنــون الجميلــة .ويف عــام  ،2011أقامــت معرضهــا الخــاص «علــم أم ـراض
النســاء مــن امــرأة ألخــرى» يف الس فيجــاس ،بواليــة نيفــادا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وشــاركت يف بينــايل مكتبــة اإلســكندرية
الــدويل للحفــر الصغــر يف اإلســكندرية ،مــر .كــا شــاركت يف مهرجــان أثينــا للطباعة–الخطــة (ب) يف أثينــا ،اليونــان ،يف عــام
2012؛ ويف معــرض الفــن اليونــاين املعــارص يف شــنغهاي ،الصــن ،يف عــام .2013

Born in 1975, Athens, Greece. She received her degrees in Painting from Aristotle
University of Thessaloniki, and in Printmaking from Athens School of Fine Arts.
In 2011, she held her personal exhibition “Woman to Woman Gynecology” in Las
Vegas, Nevada, USA; and participated at the Bibliotheca Alexandrina’s International
Biennale for Miniature Graphics in Alexandria, Egypt. She also participated in Athens
Print Festival–Plan B in Athens, Greece, in 2012; and the Greek Contemporary Art in
Shanghai, China, in 2013.

اسم العمل :ليكوبريسيكوم
نوع الكتاب :كتاب فني مطبوع
عنوان النص :تقشري الجلد
مؤلف النص :أنستازيا شاروكوبو
التقنية :حفر حميض
الخامة :حفر جاف
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :فابريانو
Title of the Artwork: Lycopercicum
Type of Book: Art Printed Book
Title of Text: Peel off the Skin
Author of Text: Anastasia Charokopou
Technique: Intaglio
Material: Drypoint
Realization: 2013
Type of Paper: Fabriano
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ARTIST’S BOOK

�أندرا�س بوتاك

Andras Butak
Hungary

املجر

butak.andras@gmail.com
www.artportal.hu

درس بوتــاك التصويــر وفــن الجرافيــك يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة يف كلــوج ،رومانيــا ( .)1975-1970ثــم انتقــل للعيــش
والعمــل مبدينــة بودابســت يف عــام  .1981حصــل بوتــاك عــى «منحــة شــباب الفنانــن» املقدمــة مــن وزارة الثقافــة ()1986-1983؛
و«الجائــزة التقديريــة يف فنــون الجرافيك–فــارس الثقافــة» مــن رئيــس جمهوريــة املجــر يف عــام 1997؛ و«الجائــزة القوميــة لفنــون
الجرافيــك» املقدمــة مــن وزارة الثقافــة ،يف عــام 2003؛ و«املنحــة القوميــة لفنــاين الكتــاب (هونجــارت)» يف املجــر ،يف عــام .2007
وقــد شــارك أنــدراس بوتــاك يف معــارض الرســم ومطبوعــات الجرافيــك ،والفنــون الورقيــة ،وفنــون الكتــب يف النمســا ،وجمهوريــة
التشــيك (بينــايل بيلــزن الــدويل) ،ومــر (بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل لكتــاب الفنــان) ،وأملانيــا (فرانكفــورت وميونــخ)،
واملجــر ،واليابــان (مهرجــان كيوتــو للفنــون) ،وكوريــا (بينــايل كونســانو) ،ورومانيــا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة (نيويــورك).

Butak studied painting and graphic art at the Academy of Fine Arts, Kolozsvár in Cluj,
Romania (1970–1975). He moved to live and work in Budapest in 1981. Butak received
the “Grant for Young Artists” from the Ministry of Culture (1983–1986); the “Meritorious
Achievement Award in Graphic Arts–Cavalry of Culture” from the President of Hungary
in 1997; the “National Prize for Graphic Arts” from the Ministry of Culture, in 2003; and
the “National Grant for Book Artists (Hungart)” in Hungary, in 2007. He participated in
drawing, print graphics, paper art and book art exhibitions in Austria, Czech Republic
(International Biennale of Pilzen), Egypt (Bibliotheca Alexandrina International Biennale
for the Artist’s Book), Germany (Frankfurt and Munich), Hungary, Japan (Kyoto Impact
Art Festival), Korea (Kunsan Biennale), Romania, and the United States of America
(New York).

اسم العمل :خط الظالل
نوع الكتاب :كتاب الفنان
التقنية :الليزر
2
الخامة :ورق ناترون  90جم/م وكرتون كرافت
تاريخ اإلصدار2013 :
2
نوع الورق :ورق ناترون  90جم/م
Title of the Artwork: The Shadow Line
Type of Book: Artist’s Book
Technique: Laser
Material: Natron 90 gr/m2 and Kraft Carton
Realization: 2013
Type of Paper: Natron 90 gr/m2
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ARTIST’S BOOK

بالل مقلد

Bilal Makled
Egypt

م�رص

Engraving_master@hotmail.com

ولــد يف القاهــرة ،ويعمــل حال ًّيــا أســتاذًا بكليــة الرتبيــة الفنيــة ،جامعــة حلــوان .أقــام عــددًا مــن املعــارض الفرديــة ،والتــي
تشــمل معــرض الحــرم الجامعــي ( ،)1993وقاعــة الفنــون ( ،)1996وأتيلييــه القاهــرة ( ،)2000–1999ونقابــة الفنانــن التشــكيليني
( ،)2002وأتيلييــه القاهــرة ()2005-2004؛ كــا أنــه يشــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منــذ عــام  .1979فــاز بــال
كل مــن بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل لكتــاب الفنــان
بالجائــزة األوىل يف «حفــر الخشــب» يف بوفالــو ،نيويــورك .كــا شــارك يف ٍّ
يف  ،2008و ،2010و ،2012وبينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل للحفــر الصغــر يف عــام  .2009ولديــه عــدد مــن املجموعــات
املعروضــة يف أسـراليا ،والنمســا ،ومــر (وزارة الثقافــة وجامعــة حلــوان) ،وأملانيــا ،واليابــان ،وبولنــدا (مكتبــة وارســو) ،واململكــة
العربيــة الســعودية.

Born in Cairo, and currently is a Professor at the Faculty of Art Education, University of
Helwan. He held a number of individual exhibitions that include Campus Gallery (1993),
Hall of Arts (1996), Cairo Atelier (1999/2000), Plastic Artists Guild (2002), and Cairo
Atelier (2004/2005). He has also participated in numerous group exhibitions since 1979.
Bilal received the “Wood Engraving” first prize in Buffalo, New York. He participated in the
Bibliotheca Alexandrina’s International Biennale for the Artist’s Book in 2008, 2010 and
2012; and the International Biennale for Miniature Graphics in 2009. He has a number
of collections in Australia, Austria, Egypt (Ministry of Culture and University of Helwan),
Germany, Japan, Poland (Warsaw Library), and Saudi Arabia.
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Title of the Artwork: Pyramids
Type of Book: Monotype
Title of Text: Famous Quotes
Technique: Mixed Media Technique
Realization: April 2014
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 األهرام:اسم العمل
 مونوتايب:نوع الكتاب
 أقوال مأثورة:عنوان النص
 الوسائط املتعددة:التقنية
2014  إبريل:تاريخ اإلصدار

ARTIST’S BOOK

بيليانا فوكوفيت�ش

�رصبيا

Biljana Vuković
Serbia

biljana.vukovic@eunet.rs
www.biljanavukovic.com

ولــدت بيليانــا فوكوفيتــش يف بلغ ـراد ،يف عــام  .1949تخرجــت يف قســم الطبعــات الفنيــة بكليــة الفنــون الجميلــة ،يف عــام
 ،1973وأكملــت دراســاتها العليــا يف عــام  .1975وتعمــل بيليانــا يف كليــة الفنــون الجميلــة يف بلغـراد منــذ عــام  ،1984وهــي تعمــل
حال ًّيــا أســتاذ كــريس وتــد ِّرس الطبعــات الفنيــة والرســم .تعــرض بيليانــا أعاملهــا منــذ عــام 1974؛ حيــث أقامــت  47معرضً ــا فرديًّــا
ألعاملهــا ،وشــاركت يف أكــر مــن  300معــرض جامعــي يف رصبيــا والخــارج ،وقــد تــم تكرميهــا عــدة مـرات .كــا أقامــت العديــد مــن
املعــارض وعملــت فنانــة زائــرة يف العديــد مــن الجامعــات يف بلجيــكا ،وكنــدا ،والصــن ،والدمنــارك ،واليونــان ،وتايــوان ،والواليــات
املتحــدة األمريكيــة.

Biljana Vuković was born in Belgrade, in 1949. She graduated from the Faculty of
Fine Arts, Department of Printmaking, in 1973 and completed her postgraduate studies
in 1975. She has been working at the Faculty of Fine Arts in Belgrade since 1984. She is
currently a Full Professor and teaches printmaking and drawing. She exhibits since 1974,
and has held 47 individual exhibitions, and took part in more than 300 group exhibitions
in Serbia and abroad; and she was awarded several times. She exhibited and worked as
visiting artist in many Universities in Belgium, Canada, China, Denmark, Greece, Taiwan
and the United States of America.

اسم العمل :ستودينسكا
نوع الكتاب :كتاب أكورديون
عنوان النص :حفر غائر وأكواتينت
الخامة :ورق
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :ورق هانيمولة
Title of the Artwork: Studenica
Type of Book: Accordion Book
Title of Text: Etching-Aquatint and Chine Collé
Material: Paper
Realization: 2013
Type of Paper: Hahnemühle
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ARTIST’S BOOK

بوجان �أوتا�سيفيت�ش

�رصبيا

Bojan Otašević
Serbia

botasevic@sbb.rs

ولــد بوجــان يف كراغوييفاتــس ،يف عــام  .1973وتخــرج يف قســم الطبعــات الفنيــة بكليــة الفنــون الجميلــة يف بلغــراد،
يف عــام 1998؛ وأكمــل دراســاته العليــا يف عــام  2001تحــت إرشاف األســتاذة الدكتــورة بيليانــا فوكوفيتــش .وهــو يعمــل حال ًّيــا
أســتاذ مســاعد يف كليــة فقــه اللغــة والفنــون يف كراغوييفاتــس ،كــا أنــه عضــو يف نقابــة الفنانــن املتحديــن للفنــون الجميلــة يف
رصبيــا منــذ عــام  .2000ق ـدَّم أكــر مــن  31معرضً ــا فرديًّــا وشــارك يف أكــر مــن  200معــرض جامعــي يف رصبيــا والخــارج .وقــد
حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز ألعاملــه يف مجــال املطبوعــات ،والرســومات ،واللوحــات.

Bojan was born in Kragujevac, in 1973. He graduated from the Printmaking Department,
Faculty of the Fine Arts in Belgrade, in 1998, and completed his postgraduate studies
in 2001 under the mentorship of Professor Biljana Vuković. He currently works as an
Assistant Professor at the Faculty of Philology and Arts (FILUM) in Kragujevac, and he
is a member of the United Artists of Fine Arts, Serbia (ULUS) since 2000. He has had
31 individual exhibitions and has taken part in over 200 group exhibitions in Serbia and
abroad. He has received numerous awards for his works in the field of prints, drawings
and paintings.
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Title of the Artwork: Conversation with a Friend
Type of Book: Object Book
Title of Text: Conversation with a Friend
Author of Text: Bojan Otašević
Material: Watercolor and colored pencils
Realization: 2013
Type of Paper: Fabriano
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 حوار مع صديق:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 حوار مع صديق:عنوان النص
 بوجان أوتاسيفيتش:مؤلف النص
 ألوان مائية وأقالم رصاص ملونة:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 فابريانو:نوع الورق

ARTIST’S BOOK

 تي وو-ت�شيا

Chia-ti Wu
Taiwan

تايوان

amberwu33@yahoo.com.tw

، وقبــل التخــرج. بجامعــة تايــوان الوطنيــة للفنــون، تخرجــت يف قســم الفنــون الجميلــة. تايــوان،يت وو يف تايبيــه-ولــدت تشــيا
 كــا تعلمــت يف قســم الفنــون الجميلــة اســتخدام مجموعــة.عملــت مســاعدة إداريــة لتتعلــم مهــارات التواصــل والتفــاوض
 تعلمــت اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن تقنيــات، باإلضافــة إىل ذلــك.متنوعــة مــن الوســائط يف املعهــد والخدمــة املدرســية
. وهــي ت َـدْرس حاليًّــا يف معهــد جامعــة تايــوان الوطنيــة للفنــون.الطبعــات الفنيــة واســتخدامات األدوات

Chia-Ti Wu was born in Taipei, Taiwan. She graduated from the Department of
Fine Arts, National Taiwan University of Arts. Before graduation, she served as an
administrative assistant to learn communication and negotiation skills, and learned from
the Fine Arts Department to use a variety of media in the Institute and school service.
In addition, she learned to apply a variety of printmaking techniques and tools usages.
She is currently studying at the Institute of National Taiwan University of Arts.

Title of the Artwork: Peep
Type of Book: Sculpture
Title of Text: Peep I
Technique: Screen printing
Material: Acrylic sheet
Realization: 19 November 2013
Type of Paper: Acrylic sheet

كتاب الفنان

 زقزقة:اسم العمل
 النحت:نوع الكتاب
I  زقزقة:عنوان النص
 طباعة الشاشة:التقنية
 ورقة أكريليك:الخامة
2013  نوفمرب19 :تاريخ اإلصدار
 ورقة أكريليك:نوع الورق
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ARTIST’S BOOK

ديريك مايكل بي�سانت

كندا

Derek Michael Besant
Canada

besantd@telus.net
www.derekbesant.com

ديريــك مايــكل بيســانت فنــان كنــدي ولــد يف عــام  ،1950يف ألربتــا ،كنــدا .حصــل عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة مــع
مرتبــة الــرف ( )1973-1969وأكمــل دراســاته العليــا يف عــام  1974بجامعــة كالغــاري .صمــم بيســانت معــرض متحــف جيلينبــو
يف كنــدا ()1977-1973؛ وكان أيضً ــا رئيــس قســم برنامــج الرســم بأكادمييــة الفنــون الجميلــة ( .)1993-1977شــارك بيســانت
يف العديــد مــن املعــارض؛ مثــل :معــرض نــوي بالنــش يف باريــس ،فرنســا ،عــام  ،2012ومعــرض املركــز الثقــايف الكنــدي الخــاص،
والبينــايل الــدويل لعــام  2013يف لييــج ،بلجيــكا ،ومتحــف الفنــون الجميلــة ،وترينــايل كراكــوف الــدويل :متحــف كونســتلرهاوس
الخــاص يف فيينــا ،النمســا ،يف عــام  .2013كــا حصــل بيســانت أيضً ــا عــى «جائــزة البينــايل الــدويل للطباعــة» يف لنــدن ،اململكــة
املتحــدة ،يف عــام  ،2013وترينــايل تالــن الــدويل بإســتونيا يف عــام  /2011متحــف كومــو للفــن.

Derek Michael Besant is a Canadian artist, born in 1950, in Alberta, Canada. He
received a BFA Honours (1969–1973) and continued his graduate studies in 1974 at
the University of Calgary. Besant was the exhibition designer of the Glenbow Museum
in Canada (1973–1977); he was also the Head of the Drawing Program Department at
the Fine Arts Academy (1977–1993). Besant participated in numerous exhibitions such
as the Nuit Blanche 2012 in Paris, France, and the Canadian Cultural Centre Feature
Exhibition, the International Biennial 2013 in Liége, Belgium, the Musée des Beaux Art,
the International Triennial Krakow: feature Künstlerhaus Museum in Vienna, Austria, in
2013. Besant also received the “International Print Biennial Prize” in London, United
Kingdom, in 2013; and the International Triennial Tallinn, Estonia in 2011/Kumu Art
Museum.

اسم العمل :اللمس
نوع الكتاب :كتاب أكورديون
عنوان النص :اللمس
مؤلف النص :ديريك مايكل بيسانت
التقنية :طباعة شاشة حريرية
الخامة :حرب مايئ
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :قصاصات هانيمولة
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Title of the Artwork: TOUCH
Type of Book: Accordion Book
Title of Text: TOUCH
Author of Text: Derek Michael Besant
Technique: Silkscreen
Material: Water-based Ink
Realization: 2013
Type of Paper: Hahnemühle Rag
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ARTIST’S BOOK

�إيدفني دراجي�شيفيت�ش

كرواتيا

Edvin Dragičević
Croatia

edvin@umas.hr

ولــد إيدفــن دراجيشــيفيتش يف عــام  1968يف ســبليت ،كرواتيــا .بعــد أن أنهــى دراســته مبدرســة الفنــون التطبيقيــة يف ســبليت،
التحــق بكليــة تعليــم الرياضيــات والعلــوم ،ضمــن مجموعــة الثقافــة البرصيــة ،وتخــرج يف عــام  .1997وهــو عضــو يف الرابطــة
الكرواتيــة للفنانــن التشــكيلني .ويعمــل حاليًّــا أســتاذ مســاعد لفنــون الجرافيــك يف أكادمييــة الفنــون ،بجامعــة ســبليت ،كرواتيــا.
حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز والتــي تشــمل الجائــزة األوىل يف البينــايل الــدويل لفــن الجرافيــك صغــر التصميــم يف عــام ،2011
وكان قــد شــارك يف نفــس العــام يف معــرض املركــز الثقــايف «فرانسيســكو باكــو أرونــدو» يف بوينــس آيــرس ،األرجنتــن؛ كــا حصــل
عــى الجائــزة الخاصــة يف البينــايل الــدويل الســادس لفــن الجرافيــك يف ســبليت بكرواتيــا ،يف عــام 2013؛ والجائــزة الثانيــة يف الرتينــايل
الــدويل الثامــن ألشــكال الجرافيــك الصغــرة يف فيلنيــوس ،ليتوانيــا ،يف نفــس العــام .وحتــى اآلن ،أقــام إيدفــن يف  12معرضً ــا فرديًّــا
وشــارك يف  68معرضً ــا جامعيًّــا.
Edvin Dragičević was born in 1968, in Split, Croatia. After finishing School of Applied
Art in Split he enrolled at the Faculty of Mathematics and Science Education, Visual
Culture Group, and graduated in 1997. He is a member of the Croatian Association
of Visual Artists (HDLU). He currently is Associate Professor of Graphic Arts at the
Academy of Arts, University of Split, Croatia. He received a number of awards that include
the 1st Prize at the International Biennial of Small Format Graphic Art in 2011, and
exhibited at the Cultural Centre “Francisco Paco Urondo” in Buenos Aires, Argentina; the
Special Award at the 6th International Graphic Art Biennial in Split, Croatia, in 2013; the
2nd Prize at the 8th International Triennial of Small Graphic Forms in Vilnius, Lithuania, in
2013. To date, Edvin participated in 12 individual exhibitions and 68 group exhibitions.

اسم العمل :كورنكوبيا
نوع الكتاب :كتاب فني مطبوع
التقنية :حفر غائر
الخامة :ورق
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :فابريانو روزاسبينا أبيض  285جرام

Title of the Artwork: Cornucopia
Type of Book: Art Printed Book
Technique: Etching
Material: Paper
Realization: 2013
Type of Paper: Fabriano Rosaspina Bianco 285 gr
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فرناندا فيدي

Fernanda Fedi

�إيطاليا

Italy

fernanda-fedi@tiscali.it
www.fernandafedi.it
www.fedi-gini-artistbook.org

رســامة ونحاتــة إيطاليــة ،تعيــش وتعمــل يف مدينــة ميالنــو .درســت بأكادمييــة الفنــون الجميلــة يف ميالنــو وتخرجــت بعــد
دراســة تاريــخ الفنــون مبدينــة بولونيــا ،وقــد تخصصــت يف علــم املتاحــف ونُظُمهــا بجامعــة العــارة مبيالنــو .عرضــت فرنانــدا
أعاملهــا يف أكــر مــن  200معــرض فــردي وجامعــي دويل منــذ عــام  ،1968وذلــك يف اإلســكندرية ،وبودابســت ،وموســكو ،وباريــس،
ورومــا ،وســان باولــو بالربازيــل ،وســكوبيه ،وشــانغهاي ،وفينيســيا ،وغريهــا مــن البلــدان .وتركــز أعاملهــا منــذ عــام  1982عــى
الرمــز ،والكلمــة املكتوبــة ،بوصفهــا طريقتــن الســتعادة الذاكــرة .وتؤمــن فرنانــدا بــأن «لغــز نقــل الرمــز وصعوبتــه هــو الظاهــرة
الحقيقيــة للتواصــل».

An Italian painter and sculptress. Lives and works in Milan. She studied at the
Academy of Fine Arts in Milan, and graduated in History of Art in Bologna. Specialized in
Museology and Museography, University of Architecture in Milan. Since 1968, she has
held more than 200 international individual and group exhibitions in Alexandria, Budapest,
Moscow, Paris, Rome, Sao Paulo in Brazil, Skopje, Shangai, Venice, Washington, among
others. Since 1982, her works focused on the sign, the handwritten word, as a way to
regain memory. She believes that “the mystery and incommunicability of sign is the real
phenomenology of communication”.

اسم العمل :األبجدية واملوسيقى
نوع الكتاب :مونوتايب (كتابات ،وكوالج ،وتصوير)
الخامة :كتاب ذو غالف مقوى ،وأوراق متنوعة
تاريخ اإلصدار2013 :
Title of the Artwork: Alphabets and Music
)Type of Book: Monotype (writings, collage, and painting
Material: Hard cover and various papers
Realization: 2013
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Gino Gini

جينو جيني

Italy

gino-gini@libero.it
www.ginogini.it
www.fedi-gini-artistbook.org

�إيطاليا

 درس بأكادمييــة الفنــون الجميلــة. مبدينــة ميالنــو اإليطاليــة؛ حيــث يقيــم ويعمــل حال ًّيــا1939 ولــد چينــو چينــي يف عــام
 اهتــم بالعالقــة بــن الصــورة والكلمــة؛.1968  وقــد عــرض أعاملــه يف عــدد مــن املعــارض الفرديــة والدوليــة منــذ عــام.مبيالنــو
 وقــد عمــل عــى تعزيــز الحركــة العامليــة للفــن الربيــدي.»حيــث يعــد أحــد أهــم الفنانــن يف أحــدث اتجاهــات «الشــعر البــري
. أســس مــع فرنانــدا فيــدي «أرشــيف كتــاب الفنــان» يف ميالنــو،1983  ويف عــام.)1983–1977( «الصــورة األســطورية» وتوجيهــه
. كتــب چينــو العديــد مــن النصــوص واملقــاالت حــول نظرياتــه يف كتــاب الفنــان،باإلضافــة إىل ذلــك

Born in Milan, Italy, 1939. Lives and works in Milan. He studied at the Academy of
Fine Arts Brera, Milan. He has participated in individual and international exhibitions
since 1968. He has been working on the relationship between image and word. He is
considered one of the most important artists of the latest development of “Visual Poetry”.
He promoted and directed the international operation of “MAIL ART – The Mythical
Image” (1977–1983). In 1983, he founded, with Fernanda Fedi, the “Artist Book Archive”
in Milan. In addition, he has written many texts and essays about his theories of the artist
book.

 األحوال الجوية:اسم العمل
 كتاب أكورديون:نوع الكتاب
 وكتابات، وتصوير، كوالج:الخامة
2006 :تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: Meteo
Type of Book: Accordion Book
Material: Collage, painting and writings
Realization: 2006
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جورجيا جريجوريادو
اليونان

Georgia Grigoriadou
Greece

gogo@go-teetotum.g
www.go-teetotum.gr

ولــدت چورچيــا جريجوريــادو يف عــام  ،1975يف كــوزاين باليونــان .درســت إدارة األعــال والتحقــت بعــدد مــن الربامــج لتعليــم
الفــن ،والتــي تشــمل دورات لفــن الزجــاج املعشَّ ــق يف ثيســالونييك ( ،)1993وصناعــة الدمــى باســتخدام عجائــن الــورق يف أثينــا
( ،)1998وورشــة عمــل للطبعــات الفنيــة مبركــز هيليــوس يف ثيســالونييك ( .)2005ويف الفــرة  ،2000-1998ك َّونــت مجموعــة
عــرض الدمــى «فورفــوري» ومقرهــا املركــز الثقــايف املجتمعــي يف ســريس؛ حيــث درســت ومثَّلــت مــع املجموعــة ،كــا شــاركت يف
عمليــات الطباعــة ،والفــن الرقمــي ،واألعــال املركَّبــة .كــا شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الوطنيــة والدوليــة منــذ عــام 2005
يف األرجنتــن ،وبنغالديــش ،والربازيــل ،وكولومبيــا ،والدمنــارك ،ومــر ،وفرنســا ،واليونــان ،وهولنــدا ،واملجــر ،وإيطاليــا ،وإيرلنــدا،
واليابــان ،واملكســيك ،ونيبــال ،وبنــا ،وبولنــدا ،والربتغــال ،ورومانيــا ،ورصبيــا ،وإســبانيا ،وتركيــا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

Georgia Grigoriadou was born in 1975, in Kozani, Greece. She studied Business
Administration and joined a number of programs for art education that include
stained glass courses in Thessaloniki (1993), puppets making with Papier Mâché in
Athens (1998), and Printmaking Workshop at Hellios Center, in Thessaloniki (2005).
During 1998–2000, she created the puppets-show group “Fourfouri” based at the Cultural
Centre of the Community of Serres where she taught and performed with the group,
and was involved in printing, digital art and installations. Since 2005, she participated
in numerous national and international exhibitions in Argentina, Bangladesh, Brazil,
Colombia, Denmark, Egypt, France, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Japan, Mexico,
Nepal, the Netherlands, Panama, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Turkey,
and the United States of America.
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 خطوط بسيطة – فن الكتاب:اسم العمل
 نسخة فريدة من كتاب فني صغري؛ والتي تشكل هذا الرتكيب30  من20 :نوع الكتاب
 حفر لينوليوم:التقنية
 أوراق جرائد مستعملة:الخامة
2012 :تاريخ اإلصدار
 وعينة ورقية، أوراق جرائد:نوع الورق

Title of the Artwork: Simple Lines – Book Art
Type of Book: 20 of 30 unique small Book Art; forming this Installation
Technique: Linocut
Material: Used newspapers
Realization: 2012
Type of Paper: Newspapers and Sample Paper
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هان ماتي�سن

Hanne Matthiesen
Denmark

الدامنرك

hannematthiesen@gmail.com
www.hannematthiesen.dk

فنانــة متخصصــة يف الوســائط املتعــددة ،ومد ِّرســة ،وأمينــة متحــف ،وكاتبــة .تلقــت تعليمهــا بأكادمييــة آرهــوس للفنــون
الجميلــة وكليــة الرتبيــة بآرهــوس .وقــد شــاركت هــان ماتيســن يف عــدد مــن املعــارض والفعاليــات يف الدامنــرك وخارجهــا؛ منهــا:
نــوك ( ،)2013ونيويــورك ( ،)2013واليبزيــغ ( ،)2012وفينيســا ( ،)2013وبراتيســافا ( ،)2009وســيونغنام ( ،)2008وبروكســل
( ،)2007وتشيتوتشــوفا ووارســو (يف أعــوام  ،2006و ،2007و ،)2008وفرانكفــورت ( ،)2004وليــل ( ،)2004وفيلنيــوس (يف أعــوام
 ،2003و ،2005و ،2006و ،2007و ،2009و ،)2012وجوتبــورج ( ،)2000وباريــس ( ،)1998ولوكســمبورج ( ،)1996وطوكيــو (،)1994
وأوكالنــد (يف أعــوام  ،1993و ،1994و .)1995وقــد حصلــت هــان عــى عــدد مــن الجوائــز ،واملنــح ،وشــهادات التقديــر .كــا
أنهــا عضــوة يف الجمعيــة الدمناركيــة للفنانــن التشــكيلني ،واتحــاد الفنانــن املحرتفــن ،واتحــاد الفنانــات التشــكيليات ،وأرتوفــرت،
ومجموعــة الفنانــن الدمناركيــن التجريبيــن ،والبنــك الــدويل لألمــوال الفنيــة ،ومبدعــي كتــب الفنانــن.
Mixed media artist, teacher, curator and writer, educated at Aarhus´ Academy
of Fine Arts and Aarhus College of Education. Hanne Matthiesen has participated in
several exhibitions and events in Denmark and abroad: Nuuk (2013), New York (2013),
Leipzig (2012), Venice (2012), Reykjavik (2004, 2007, 2010, and 2014), Alexandria
(2010), Umeå and Gotland (2010), Lecce (2009), Bratislava (2009), Seongnam (2008),
Bruxelles (2007), Czestochowa and Warsaw (2006, 2007 and 2008), Frankfurt (2004),
Lille (2004), Vilnius (2003, 2005, 2006, 2007, 2009 and 2012), Goteborg (2000), Paris
(1998), Luxembourg (1996), Tokyo (1994), Auckland (1993, 1994 and 1995). She has
been honored with a number of awards, grants and merits. She is also a member of
the Danish Association of Visual Artists (BKF), the Society of Professional Artists and
Craftsmen (PROKK), Female Visual Artists (KKS), ARTROVERT, Danish experimental
artist group, Bank of International Art Money (BIAM) and Artists Book Creators (ABC).

اسم العمل :مبا همست الفراشة يف أذين
نوع الكتاب :كتاب ذو صفحة واحدة
مؤلف النص :هان ماتيسن وجيه آر تولكني (بيت من «أغنية السري القدمية»)
التقنية :الوسائط املتعددة
الخامة :ورق
تاريخ اإلصدار :نوفمرب 2013
Title of the Artwork: What the Butterfly whispered in my Ear
Type of Book: One-page book
Author of Text: Hanne Matthiesen and J.R. Tolkien (a verse from
)”“The Old Walking Song
Technique: Mixed Media Technique
Material: Paper
Realization: November 2013
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هيذر راين كيلي

الواليات املتحدة الأمريكية

Heather Ryan Kelley
United States of America
heatherryankelley@gmail.com
www.heatherryankelley.com

تعمــل هيــذر رايــن كيــي أســتاذة للفــن يف جامعــة مكنيــس يف ليــك تشــارلز ،بواليــة لويزيانــا؛ حيــث تُــد ِّرس التصويــر .وهــي
حاصلــة عــى بكالوريــوس يف الطبعــات الفنيــة مــن جامعــة ميثوديســت الجنوبيــة ،وماجســتري يف التصويــر مــن جامعــة واليــة
نورثوســرن .ويف عــام  ،2009أسســت جريــدة «ميــدن هيــب» ،وهــي صحيفــة مكرســة للطبعــات ،وكتــب الفنانــن ،ومــا يتعلــق
بروايــة «ســهرة مأتــم فينــن» لجيمــس جويــس .وقــد عرضــت أعــال كيــي يف دبلــن مبركــز جيمــس جويــس ويف معــرض أســتوديو
الجرافيــك ،والجمعيــة األيرلنديــة األمريكيــة التاريخيــة يف نيويــورك ،ومركــز هــاري رانســوم بجامعــة تكســاس ،يف أوســن .وكانــت
هيــذر واحــدة مــن مثانيــة أفـراد يف الدولــة حصلــوا عــى منحــة «جوائــز فنــاين وعلــاء لويزيانــا (أتــاس)» لدراســاتها بعــد مــروع
«ســهرة مأتــم فينــن».

Heather Ryan Kelley is a Professor of Art at McNeese State University in Lake Charles,
Louisiana, where she teaches painting. She holds a BFA in printmaking from Southern
Methodist University and an MA in painting from Northwestern State University. In 2009,
she established the “Midden Heap” Press, a press devoted to prints, artists’ books, and
collaborative ephemera related to James Joyce’s “Finnegans Wake”. Kelley’s work has
been shown in Dublin at the James Joyce Centre and at the Graphic Studio Gallery, the
American Irish Historical Society in New York, the Harry Ransom Center at the University
of Texas, Austin. She was one of eight individuals in the State to receive the “Awards to
”Louisiana Artists and Scholars (ATLAS)” Grant for her studies after “Finnegans Wake
project.

36

كتاب الفنان

 سعال يف محارضة: الرعد التاسع:اسم العمل
 كتاب أكورديون:نوع الكتاب
 سهرة مأتم فينني:عنوان النص
 جيمس جويس:مؤلف النص
 حفر حميض وطباعة من سطح بارز:التقنية
 والكوالج، ونقل املذيبات، األلوان املائية:الخامة
2013 و2009 :تاريخ اإلصدار
 رمادي.ك.ف. ورق رافيس ب:نوع الورق

Title of the Artwork: Ninth Thunder: A Cough in a Lecture
Type of Book: Accordion Book
Title of Text: Finnegans Wake
Author of Text: James Joyce
Technique: Intaglio and Relief Printing
Material: Watercolor, solvent transfer, and collage
Realization: 2009 and 2013
Type of Paper: Grey Rives BFK
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هيلدا باز ليفوزان

Hilda Paz Levozan
Argentina

الأرجنتني

pazhilda@gmail.com

ولــدت هيلــدا بــاز ليڤــوزان يف بوينــس آيــرس ،األرجنتــن .درســت الفنــون الجميلــة يف مدرســة «كارلــوس موريــل» ،كويلمــس.
تلقــت العديــد مــن الجوائــز ،والتــي تشــمل جائــزة «فنــان لــه مســار» مــن زيلــون بوينــس آيــرس ،األرجنتــن ()2005؛ والجائــزة
الرشفيــة يف البينــايل الــدويل لقصاصــات الكتــب «كونرتتــاال» ،إســبانيا ()2006؛ وجائــزة اإلنجــاز عــن الســرة الذاتيــة لجوديــه بريــزكا
مــن بــاراكا فورتيسيســتا ()2007؛ وجائــزة تقديــر العمــل الفنــي مــن املؤسســة الثقافيــة بكويلمــس ()2008؛ والجائــزة الرشفيــة
يف الطبعــات الصغــرة الدوليــة يف روســاريو ،األرجنتــن ()2008؛ والجائــزة الرشفيــة يف البينــايل الــدويل التجريبــي لباكــو أورانــدو
(.)2011

Born in Buenos Aires, Argentina. She studied Fine Arts in “Carlos Morel” School of
Quilmes. She received a number of awards that include “Artist with Path” Prize from
Xylon Buenos Aires, Argentina (2005); Honourable Mention Award at the International
Exlibris Biennale “Contratalla”, Spain (2006); Prize of Achievement of Gaudier Brezka
Biography from Barraca Vorticista (2007); Prize of Artistic Work Recognition from Cultura
;)de Quilmes (2008); Mention Award of International Mini-print, Rosario, Argentina (2008
and Mention Award at the Experimentation International Biennale of Paco Urondo (2011).

اسم العمل :ذكرى منظر طبيعي
عنوان النص :نص آثم
التقنية :كوالج
الخامة :ورق وكوالج مضغوط
تاريخ اإلصدار :أكتوبر 2013
نوع الورق :ورق ياباين ( 9جرام)
Title of the Artwork: Memory of a Landscape
Title of Text: Sin text
Technique: Collage
Material: Paper and Collage Impress
Realization: October 2013
)Type of Paper: Japanese paper (9 grams
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هيون جني كيم

Hyun-Jin KIM
Taiwan

تايوان

khjart@naver.com
www.flytoart.com

ولــدت هيــون چــن كيــم يف عــام  ،1958يف كوريــا .ويف عــام  ،1981تخرجــت يف قســم الفنــون الجميلــة بجامعــة كيونــج هــي
يف كوريــا .ويف عــام  ،1983حصلــت عــى شــهادة املاجســتري يف الفنــون الجميلــة مــن جامعــة الثقافــة الصينيــة بتايــوان .شــاركت
يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة ،مثــل البينــايل الــدويل للطبعــات الفنيــة مــن طباعــة دورو العامليــة يف آلهيــو ،الربتغــال (،)2013
وبينــايل برمييــو أيك الســادس الــدويل للحفــر يف إيطاليــا ( .)2013كــا حصلــت هيــون عــى جوائــز مختلفــة ،والتــي تشــمل الجائــزة
الكــرى يف املعــرض القومــي للطبعــات الفنيــة يف تايــوان ( ،)2013وجائــزة املركــز الثــاين يف مســابقة جيالنيــك الثانيــة عــرة لفنــون
الجرافيــك مــن قســم الفنــون مبتحــف كاركونوســكيجو ،بولنــدا ()2012؛ وجائــزة االمتيــاز يف املطبوعــات الصغــرة يف معــرض البينــايل
الــدويل الثــاين لقصاصــات الكتــب والطبعــات الصغــرة يف قوانتشــو ،الصــن.

Hyun-Jin KIM was born in 1958, in Korea. In 1981, she graduated from the Department
of Fine Arts, Kyung-Hee University, Korea. In 1983, she obtained an MA in Fine Arts at the
Chinese Culture University, Taiwan. She took part in numerous international exhibitions,
such as the International Printmaking Biennial of Douro-Global Print in Alijo, Portugal
(2013), and the Premio Acqui-XI International Biennial of Engraving, Italy (2013). Also,
won various prizes that includes the Grand Prize at the National Printmaking Exhibition,
Taiwan (2013); the Runner-Up Prize at 12th Gielniak Graphic Arts Competition from
Dział Sztuki Muzeum Karkonoskiego, Poland (2012); and Excellent Mini-prints at the 2nd
International Exlibris and Mini-prints Biennale Exhibition in Guangzhou, China.

اسم العمل :بعد املطر
نوع الكتاب :كتاب مطبوع
التقنية :حفر عىل الخشب
الخامة :حرب ،وورق ،وعيدان
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :ورق األرز
Title of the Artwork: After the Rain
Type of Book: Book in Edition
Technique: Woodcut
Material: Ink, paper and chopsticks
Realization: 2013
Type of Paper: Rice Paper
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جمال عبد الرحيم

Jamal Abdul Rahim

البحرين

Bahrain

Jamala@batelco.com.bh
www.art-jamal.com

ولــد الفنــان جــال عبــد الرحيــم يف مدينــة املحــرق ،مبملكــة البحريــن ،يف عــام  .1965وهــو يعــد مــن أبــرز الفنانــن املعارصين
يف البحريــن ،والذيــن تقــام لهــم معــارض يف أوروبــا والــرق األوســط .يؤمــن جــال عبــد الرحيــم بــأن إلهــام الفنــان ميكــن أن
يتولــد مــن أي يشء ويف أي مــكان ،خاصــة مــع تفاعــل اإلنســان مــع مــا حولــه ومــن حولــه .وعــى الرغــم مــن اشــتهاره بأعــال
الطبعــات الفنيــة والتصويــر ،فإنــه قــد أصبــح لــه نشــاط واســع يف مجــال النحــت مؤم ًنــا بــأن «كل قطعــة حجــر جميلــة يف ذاتهــا
وال يلزمهــا إال القليــل مــن اللمســات إلظهــار هــذا الجــال يف قالــب معــن» .والنحــت عــى قطــع الحجــر بالنســبة لــه يجلــب
خاصــا مــن املتعــة التــي ال توصــف؛ حيــث إن الفــن هــو نــوع مــن التدريــب الروحــي الــذي ال ميكــن تجاهلــه.
إىل الــروح نو ًعــا ًّ

Jamal Abdul Rahim was born in Muharraq, Kingdom of Bahrain, in 1965. He is one of
Bahrain’s most established and highly regarded contemporary artists, exhibiting his work
in Europe and the Middle East. He believes that artists can pick their inspiration from
everywhere and from people around them. Although he is known as a printmaker and
painter, he has become an avid sculpting fan who believes that: “stone is already beautiful
and by sculpting it, I am inspired, withdrawing that beauty into a form”. According to him,
working on stone fills the soul with a special kind of pleasure that cannot be explained,
as art is a spiritual exercise which cannot be ignored.
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 كتايب:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 الربونز:الخامة
2006 :تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: My Book
Type of Book: Object book
Material: Bronze
Realization: 2006
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يوهان�س جريارد

Johannes Gérard
Germany

�أملانيا

chrisger9@gmail.com
www.johannesgerard.com

ولــد يف عــام  1959يف كولونيــا ،بأملانيــا ،ودرس فيهــا يف كليــة الطباعــة والتصميــم ( .)1977-1975ويف الفــرة مــن
عــام  ،1981-1977درس يف مدرســة دون الوجــر للفــن والتصميــم بدبلــن ،أيرلنــدا .ومنــذ عــام  ،1981يعكــف يوهانــس عــى
عــرض أعاملــه ،والنــر ،والتدريــس بانتظــام ،كــا يشــارك يف مرشوعــات فنيــة يف املعــارض ،واملتاحــف ،واملبــادرات الفنيــةُ .عرضــت
أعاملــه يف بــاد عــدة؛ مثــل :األرجنتــن ،وأسـراليا ،والنمســا ،وبلجيــكا ،وبوليفيــا ،والبوســنة والهرســك ،والربازيــل ،وبلغاريــا ،وكرواتيــا،
ومــر ،وفرنســا ،وأملانيــا ،والهنــد ،وأيرلنــدا ،وإيطاليــا ،واليابــان ،وقرغيزســتان ،وماليزيــا ،ومالطــا ،وناميبيــا ،وهولنــدا ،وبولنــدا،
ورومانيــا ،وروســيا ،ورصبيــا ،وإســبانيا ،والســويد ،وتايــوان ،وتركيــا ،واململكــة املتحــدة ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

Born in 1959, Cologne, Germany. During 1975‒1977, he studied from at the School
of Print and Design, Cologne, Germany. During 1977–1981, he studied at the Dun
Laoghaire School of Art and Design, Dublin, Ireland. Since 1981, he exhibits, publishes
and teaches regularly; and takes part in art projects at galleries, museums and art
initiatives. His works were shown in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia,
Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Croatia, Egypt, France, Germany, India, Ireland,
Italy, Japan, Kyrgyzstan, Malaysia, Malta, Namibia, the Netherlands, Poland, Romania,
Russia, Serbia, Spain, Sweden, Taiwan, Turkey, United Kingdom, and United States of
America.

اسم العمل :أختام حمراء من الذهب
نوع الكتاب :مونوتايب /شيئي
عنوان النص :صيني وإنجليزي
مؤلف النص :يوهانس جريارد
التقنية :أختام طوابع صينية
الخامة :ورق ،وورق مق َّوى
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :ورق ياباين
Title of the Artwork: Red Seals of Gold
Type of Book: Monotype/Object
Title of Text: Chinese and English
Author of Text: Johannes Gérard
Technique: Chinese stamp seals
Material: Paper and Cardboard
Realization: 2013
Type of Paper: Japanese paper
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جوزيه روزينهاز

José Rosinhas
Portugal

الربتغال

jose_rosinhas@yahoo.com
www.joserosinhas.com

 درس التصويــر يف كليــة الفنــون. الربتغــال؛ حيــث يقيــم ويعمــل حاليًّــا، يف بورتــو،1972 ولــد جوزيــه روزينهــاز يف عــام
 الجامعــة الكاثوليكيــة، ثــم أكمــل دراســاته العليــا يف إدارة الـراث الثقــايف بكليــة اآلداب،)1998-1993(  جامعــة بورتــو،الجميلــة
،)2013  أمــن معــرض دافينــي للفــن (منــذ عــام: شــغل جوزيــه العديــد مــن املناصــب؛ ومنهــا،1998  ومنــذ عــام.الربتغاليــة
 و ُمعلِّــم،)2012  واألمــن واملديــر الفنــي ملعــرض جوزيــه روزينهــاز (منــذ عــام،)2013-2012( وأمــن متحــف إنكونـرارت أمــارس
 وأمــن،)2011-2008(  وأمــن معــرض أولجــا ســانتوس،)2012-2009( نســق يف ســنرتو دي اســتوديو ايــه ترابالهــو دى بــدرا
ِّ و ُم
 ومراقــب للخدمــة التعليميــة،)2010-2005(  وأمــن ومرشــد الســياحة الثقافيــة مبؤسســة ســرفالس،)2010-2008( مكتبــة إندكــس
-1998(  املستشــار الثقــايف ملؤسســة ســرفالس، ومســاعد األســتاذ الدكتــور فرنانــدو برينيــس،)2009-1998( مبؤسســة ســرفالس
.)2003
José Rosinhas was born in 1972, Porto, Portugal, where he currently lives and works.
He studied Painting at the Faculty of Fine Arts of Porto University (1993–1998) and then
completed his postgraduate studies in Management of Cultural Heritage at the School of
Arts, Portuguese Catholic University. Since 1998, José held several positions that include
Curator of Leonardo da Vinci Art Gallery (since 2013), Curator of Encontrarte Amares
(2012–2013), Curator and Art Director of José Rosinhas Art Gallery Wall (since 2012),
Teacher and Coordinator at Centro de Estudo e Trabalho da Pedra (2009–2012), Curator
of Olga Santos Gallery (2008–2011), Curator of Index Bookshop (2008–2010), Curator
and Guide of the Cultural Tourism of Serralves Foundation (2005–2010), Monitor of the
Educational Service of Serralves Foundation (1998–2009), and Assistant to Professor
Fernando Pernes, the Cultural Consultant of Serralves Foundation (1998–2003).
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 قلبي:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 ورشيط حرير، وصورة بيانية كهربائية للقلب، الكوالج – إطار/ الوسائط املتعددة:الخامة
2013  نوفمرب:تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: My heart
Type of Book: Object Book
Material: Mixed Media Technique/collage – Frame, Electrocardiogram printout and
silk ribbon
Realization: November 2013

47

ARTIST’S BOOK

جوليا نيل�سون جال

الواليات املتحدة الأمريكية

Julia Nelson-Gal

United States of America
julianelsongal@gmail.com
www.julianelsongal.com

جوليــا نيلســون جــال فنانــة وســائط متعــددة تهتــم بشــكل خــاص بالتصويــر الفوتوغ ـرايف ،والطبعــات الفنيــة ،والكــوالج.
تعــرض أعاملهــا يف مــا يقــرب مــن عــرة معــارض ســنويًّا ،كــا تــدرس يف أكادمييــة ســان فرانسيســكو للفنــون ،وتتــدرب بأســتوديو
ممــول مــن املدينــة ،مبركــز كابــريل يف بالــو ألتــو ،كاليفورنيــا .ويُظهــر عملهــا اهتــام بالزمــان واملــكان ،مــع الرتكيــز عــى مفاهيــم
التغيــر ،والتدهــور ،والحيــاة ،وذلــك مــن خــال إعــادة تفســر أعــال اآلخريــن .وتشــتمل أعاملهــا عــى أعــال يدويــة ملــن ســبقها
مــن فنانــن وأفكارهــم؛ حيــث تعيــد تقدميهــا يف شــكل فريــد متا ًمــا .وتوضــح هــذه األعــال حقيقــة أن هنــاك تسلســل لتحقيــق
أي يشء ،وأنــه ال أحــد يعمــل مــن الفـراغ.

Julia Nelson-Gal is a mixed-media artist with a special interest in photography,
printmaking and collage. She exhibits her work in several exhibitions each year, teaches
at the San Francisco Academy of Art, and works out of a city-sponsored studio at the
Cubberley Center in Palo Alto, California. Her work explores an interest in time and place
while emphasizing change, deterioration and mortality through the reinterpretation of
objects made by others. Her work incorporates the handwork and thoughts of people who
worked before her, while producing them into something completely unique. The work
reveals that there is a continuum of seeing what happens, no one works in a vacuum.
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 فريد من نوعه:اسم العمل
 جوليا نيلسون جال:مؤلف النص
Title of the Artwork: One of a kind
Author of Text: Julia Nelson-Gal
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جوليان بالن

Julien Blaine
France

فرن�سا

julien.blaine@free.fr

ُولــد جوليــان بــان يف عــام  1942مبدينــة رونيــاك الفرنســية املطلــة عــى شــاطئ بحــرة بــر .وهــو يعيــش حال ًّيــا بــن مدينتــي
فانتابريــن ومرســيليا؛ ويقــي معظــم وقتــه يف الســفر والرتحــال حــول العــامل كلــا ســنحت لــه الفرصــة .يُطلــق عــى جوليــان
بــان أيضً ــا اســم كريســتيان بواتفــان ،إىل جانــب الكثــر مــن األســاء األخــرى .وهــو نــارش مجلــة «دوكــس» الشــعرية والكثــر مــن
الدوريــات األخــرى .ينتمــي جوليــان للشــعراء امليتافيزيقيــن ،ولــه  13.427قصيــدة ،والكثــر مــن الكتــب والكتالوجــات األخــرى.
ويقــوم بــان بعــرض أعاملــه يف العديــد مــن املعــارض ،وتنظيــم لقــاءات شــعر دوليــة ،كــا أســس عــددًا مــن املراكــز الثقافيــة.

Julien Blaine was born in 1942, in Rognac, a city overlooking the Berre Lake in
France. He currently lives between Ventabren and Marseille, and he spends most of
his time travelling and roaming the world whenever he can. Blaine is also known as
Christian Poitevin along with many other names. He is a publisher at “Doc(k)s” poetry
magazine and many other periodicals. He belongs to the Metaphysical poets, and has
written 13,427 poems and many other books and catalogues. He has exhibited his works
in several exhibitions, has organized international Poetry events, and founded a number
of cultural entities.
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 أساطري:اسم العمل
 كتاب الفنان:نوع الكتاب
 أساطري:عنوان النص
 جوليان بالن:مؤلف النص
 طباعة شاشة حريرية وتيبوجراف:التقنية
2011 :تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: Fables
Type of Book: Artist’s Book
Title of Text: Fables
Author of Text: Julien Blaine
Technique: Silkscreen and Typography
Realization: 2011
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كيكا ليفي

Kika Levy
Brazil

الربازيل

kikalevy@msn.com
www.espacoatelier.com

درســت كيــكا ليفــي التصميــم الصناعــي وتخرجــت يف «فندجــاو أرمانــدو ألفاريــز بينتيــادو» بالربازيــل ،يف عــام  .1985حصلــت
عــى شــهادة الدراســات العليــا يف الفنــون التشــكيلية مــن كليــة ســانتا مارســيلينا ،يف عــام  ،2000كــا حــرت برنامــج أتيلييــه
دروســا يف الطباعــة واأللــوان
برياتينينجــا ( .)2006–2002وتعمــل حال ًّيــا يف األتيلييــه الخــاص بهــا «إيســباكو أتيلييــه»؛ حيــث تعطــي ً
دروســا يف الطباعــة مبكتــب أوزوالــد دي أنــدرادي وسيســك بيلينزينــو للثقافــة.
املائيــة .كــا تعطــي ً

Kika Levy studied Industrial Design and graduated from the Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP), in 1985. She received her post-graduate degree in Plastic
Arts from Faculdade Santa Marcelina, in 2000; and attended the Atelier Piratininga
(2002–2006). At present, she works in her own atelier “Espaço Atelier”, where she
teaches print and watercolor. She also gives print classes at the Oficina Cultural Oswald
de Andrade and Sesc Belenzinho.
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 القمر:اسم العمل
 إصدار وحيد:نوع الكتاب
 وأكواتينت، ميزوتينت وحفر غائر:التقنية
 حرب الحفر الغائر والورق:الخامة
2013 ،2005 :تاريخ اإلصدار
 ورق هانيمولة:نوع الورق
Title of the Artwork: Moon
Type of Book: Unique Edition
Technique: Mezzotint, Etching, Aquatint
Material: Etching Ink and paper
Realization: 2005, 2013
Type of Paper: Hahnemühle
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كري�ستي جرومتول

الرنويج

Kirsti Grotmol
Norway

kirstigrotmol@gmail.com
www.kirstigrotmol.no

درســت كريســتي جرومتــول يف املدرســة العليــا للفنــون الجميلــة يف لشــبونة ،الربتغــال؛ والكليــة الوطنيــة للفنــون ،والحــرف
اليدويــة ،والتصميــم يف أوســلو؛ وأكادمييــة التليفزيــون والســينام ،بجامعــة أوســلو .وهــي فنانــة تشــكيلية ،ونحاتــة ،وفنانــة
جرافيــك ،ومصــورة فوتوغرافيــة ،ومخرجــة .عرضــت أعاملهــا يف عــدد مــن املعــارض الفرديــة يف بلغاريــا ،وفرنســا ،وأملانيــا ،واليونــان،
والرنويــج ،والســويد؛ وعــدد مــن املعــارض الجامعيــة يف أســراليا ،والصــن ،واليابــان ،وروســيا ،ودول أوروبيــة أخــرى .ترأســت
كريســتي لفــرة رابطــة الفنانــن الرنويجيــن للفنــون البرصيــة وجمعيــة النحاتــن الرنويجيــن.

Kirsti Grotmol studied at the Superior School of Fine Arts of Lisbon, Portugal; the
National College of Art, Crafts and Design in Oslo; and the Academy of TV and Film,
University of Oslo. She is a painter, sculptor, graphic artist, photographer, and film-maker.
She has exhibited in a number of individual shows in Bulgaria, France, Germany, Greece,
Norway, Sweden; and in a number of collective exhibitions in Australia, China, Japan,
Russia, and other European countries. Kirsti is former President of the Association of
Norwegan Visual Artists and the Association of Norwegian Sculptors.
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Title of the Artwork: Letter to My Unknown Daughter
Type of Book: Object Book
Material: Paper and Textile
Realization: 2013
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 رسالة إىل ابنتي املجهولة:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 ورق ونسيج:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار

ARTIST’S BOOK

ليليانا �إي�ستبان

Liliana Esteban
Argentina

الأرجنتني

lilianaesteban@emic.org.ar

ولــدت ليليانــا إيســتبان يف عــام  ،1959يف بوينــس آيــرس ،األرجنتــن .ويف عــام  ،1981عملــت مدرســة للفنــون البرصيــة يف
املدرســة الوطنيــة للفنــون الجميلــة «مانويــل بلغرانــو» .ويف عــام  ،1985أصبحــت أســتاذة لفــن الرســم والحفــر يف مدرســة البلديــة
للفنــون «كارلــوس موريــل» يف بوينــس آيــرس .ويف عــام  ،1987أصبحــت مصــورة فوتوغرافيــة محرتفــة بعــد تخرجهــا يف مركــز
كويلمــس للتصويــر الفوتوغ ـرايف .شــاركت ليليانــا يف عــدد مــن املعــارض وحصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز ،والتــي تشــمل
جائــزة الرتشــيح مــن صالــون بكارونــاري الــدويل للحفــر الصغــر ،رومانيــا ( ،)2009وجائــزة ل .كارافيلــوف مــن املكتبــة اإلقليميــة يف
بلغاريــا ( ،)2009والجائــزة الرشفيــة يف البينــايل الــدويل الرابــع عــر ملعــرض الطباعــة ،يف تايــوان (.)2010

Liliana Esteban was born in 1959, Buenos Aires, Argentina. In 1981, she worked
as a visual art teacher at the National School of Fine Arts “Manuel Belgrano”. In 1985,
she became a professor of art in drawing and engraving at Municipal School of Art
“Carlos Morel”, in Buenos Aires. In 1987, she became a professional photographer
after graduation from Quilmes Photographic Centre. She participated in a number of
exhibitions and has received a number of awards that include Nomination Award from
the International Small Engraving Salon Carbunari, Romania (2009), the Prize of
L. Karavelov from the Regional Library, Bulgaria (2009), and the Honourable Mention
Prize at the 14th International Biennial for Print Exhibition, Taiwan (2010).
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 املسخ – قصة من رؤية ليليانا إيستبان:اسم العمل
 كتاب ألعامل الجرافيك من رواية «املسخ» لفرانز كافكا:نوع الكتاب
 «املسخ» لفرانز كافكا:عنوان النص
 فرانز كافكا:مؤلف النص
 طابعة ليزر: النص والغالف:التقنية
 يحتوي عىل حفر غائر يدوي ونصوص مخيطة:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 كانسون:نوع الورق
Title of the Artwork: The Metamorfosis, Liliana Esteban Visual Story
Type of Book: Graphic Works Book from the text
“The Metamorphosis” by Franz Kafka
Title of Text: “The Metamorphosis” by Franz Kafka
Author of Text: Franz Kafka
Technique: Text and Cover: Laser Printer
Material: Handmade Etchings and Stitched Texts
Realization: 2013
Type of Paper: Canson
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ليليانا جرياردي

الواليات املتحدة الأمريكية

Liliana Gerardi

United States of America
heatherryankelley@gmail.com
www.heatherryankelley.com

ولــدت ليليانــا ج ـراردي يف األرجنتــن ،وهــي حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة مــن الجامعــة الوطنيــة دي كويــو؛
حيــث تخصصــت يف الطبعــات الفنيــة .شــاركت منــذ عــام  1990يف العديــد مــن املعــارض يف األرجنتــن ،والربازيــل ،وبلجيــكا،
والصــن ،ومــر ،وفرنســا ،واليابــان ،واملكســيك ،وبنــا ،وإســبانيا ،واململكــة املتحــدة ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة .تقيــم ليليانــا
يف الواليــات املتحــدة منــذ عــام  .2000ومــع التزامهــا القــوي لنــر تقنيــات الحفــر يف جنــوب فلوريــدا ،فإنهــا تقــي كثــر مــن
كل مــن بــروارد وميامــي ديــد .كــا أنهــا متتلــك حال ًّيــا األســتوديو الخــاص
وقتهــا يف إقامــة ورش عمــل يف املتاحــف واملعــارض يف ٍّ
بهــا يف مركــز لودرهيــل للفنــون ،يف لودرهيــل.

Liliana Gerardi, born in Argentina. She holds a BFA from the Universidad Nacional de
Cuyo with a Major in Printmaking. Since 1990, she has participated in several exhibitions
in Argentina, Brazil, Belgium, China, Egypt, France, Japan, Mexico, Panama, Spain,
United Kingdom, and United States of America. She resides in the USA since 2000. With
a strong commitment to spread engraving techniques in South Florida area, she spends
part of her time giving workshops in museums and galleries in Broward and Miami-Dade.
She currently has her studio in the Lauderhill Arts Center in Lauderhill.
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 أحب الرياح:اسم العمل
 كتاب أكورديون فني:نوع الكتاب
 أحب الرياح:عنوان النص
 إليال جرياردي:مؤلف النص
 الطبعات الفنية البارزة وطباعة عىل الخشب:التقنية
2011 :تاريخ اإلصدار
88  ورق آرتشيس:نوع الورق

Title of the Artwork: Amo el Viento (I love the Wind)
Type of Book: Accordion Art Book
Title of Text: Amo el Viento (I love the Wind)
Author of Text: Elleale Gerardi
Technique: Relief Printmaking and Xylography
Realization: 2011
Type of Paper: Arches 88
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ليزيت تيبو

Lisette Thibeault
Canada

كندا

lthibo@videotron.ca

حصلــت ليزيــت تيبــو عــى درجــة املاجســتري يف الفنــون البرصيــة ( ،)2012-2009وبرنامــج الدراســات العليــا املصغــر يف
تأســيس كتــب الفنانــن (عــام  ،)2011والبكالوريــوس يف الفنــون البرصيــة ( ،)2009-2004مــن جامعــة الفــال ،كيبــك؛ باإلضافــة
إىل عــدد مــن ورش العمــل يف مجــال الطباعــة .كــا حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز ،والتــي تشــمل جائــزة التميــز يف فئــة
الطباعــة الرقميــة يف بينــايل فيــل مــاري الــدويل الحــادي عــر للحفــر الصغــر ،يف كيبيــك ( ،)2012والجائــزة الرشفيــة يف بينــاىل
تــروا ريفيــر الــدويل الســادس للطبعــات الفنيــة املعــارصة ،يف كيبيــك ،والجائــزة الرشفيــة يف بينــايل ســان نيكــوال للحفــر الصغــر ،يف
كيبيــك ( .)2009كــا شــاركت يف عــدد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة منــذ عــام  2009يف كنــدا (يف مقاطعــات ألربتــا  ،وكولومبيــا
الربيطانيــة ،ونيــو برونزويــك ،وأونتاريــو ،وكيبيــك) ،وبلغاريــا ،وفرنســا ،وإســكتلندا .كــا أن لديهــا عــددًا مــن املجموعــات املعروضــة
يف املعهــد الكنــدي يف كيبيــك ،واملكتبــة واملحفوظــات الوطنيــة يف كيبيــك ،مونرتيــال ،وإمياجوتيــك بجامعــة الفــال.
Lisette Thibeault received her Master’s degree in Visual Arts (2009–2012), micro
program graduate-level in the creation of artists books (2011), and Bachelor’s degree
in Visual Arts (2004–2009), from Laval University, Quebec; in addition to a number of
workshops in printing. She received a number of awards that include the Excellence
Award in the digital print category at the Ville-Marie’s 11th International Biennale for
Miniature, Quebec (2012); the Honourable Mention Prize at the Trois-Rivières’ 6th
International Biennale for Contemporary Printmaking, Quebec and the Honourable
Mention Prize at Saint-Nicolas’ International Biennale for Miniature, Quebec (2009).
She participated in a number of individual and group exhibitions since 2009 in Canada
(Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario and Quebec Provinces), Bulgaria,
France and Scotland. She has a number of collections at the Institut Canadien de Québec,
Bibliothèque et archives nationales du Québec à Montréal, Québec and Imageothèque
of Université Laval.
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 شظايا:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 الشظية األوىل والثانية:عنوان النص
 ليزيت تيبو:مؤلف النص
 رسوم عىل ورق الوايش:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 ورق كوزويك توجا كوزو:نوع الورق
Title of the Artwork: Fragments
Type of Book: Object Book
Title of Text: Fragments 1 and 2
Author of Text: Lisette Thibeault
Material: Drawings on Washi Paper
Realization: 2013
Type of Paper: Kizuki Tosa Kozo
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لوي�س �ألربتو هرناندز

Luis Alberto Hernández

فنزويال

Venezuela

luisalbertohernandez5@gmail.com
www.luisalbertohernandez.com

ولــد لويــس ألربتــو هرنانــدز يف عــام  ،1950يف بويرتــو ال كــروز ،فنزويــا .درس الفنــون الجميلــة واألدب يف جامعــة فنزويــا
املركزيــة .أجــرى أبحاثًــا متعمقــة يف موضوعــات متعلقــة بالتقاليــد املقدســة يف جميــع أنحــاء العــامل؛ مثــل :الفلســفة الغيبيــة،
واملوروثــات الروحيــة ،والخ ـرات االفتتاحيــة ،والخيميــاء ،والرمــوز اإللهيــة ،مــا أمــده ببصــرة روحيــة كبــرة انعكســت طــوال
رحلتــه الفنيــةُ .وعرضــت أعاملــه الفنيــة يف مــر ،وإنجلـرا ،وفرنســا ،وأملانيــا ،وإيطاليــا ،وموناكــو ،وإســبانيا ،وســويرسا ،وســلطنة
عــان ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة (يف إمــاريت الشــارقة وديب) ،وتونــس ،والعديــد مــن بلــدان
أمريــكا الالتينيــة .كــا ت ُعــرض أعــال هرنانــدز يف املتاحــف وكذلــك ضمــن مجموعــات خاصــة وعامــة هامــة يف العديــد مــن
الــدول.

Luis Alberto Hernández, born in 1950, Puerto La Cruz, Venezuela. He studied Fine
Arts and Literature at the Central University of Venezuela. He carried out extensive
research in sacred traditions worldwide such as occult philosophy, spiritual legacies,
initiatory experiences, alchemy, divine symbols which have provided him great spiritual
insight throughout his artistic reflection. His artwork was displayed in Egypt, England,
France, Germany, Italy, Monaco, Spain, Switzerland, Sultanate of Oman, the United
States of America, the United Arab Emirates (in Sharjah and Dubai), Tunisia and several
Latin American countries. Hernandez’s work feature in museums as well as in important
private and public collections in several countries.
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 كتاب األرسار:اسم العمل
) كتاب شيئي (فريد وأصيل:نوع الكتاب
) (خط تخييل:مؤلف النص
 التصوير:التقنية
 وورنيش، وأصباغ،  وأسفلت سائل، وورق ذهب، وأسفلت سوري، حرب:الخامة
2013  نوفمرب/ أكتوبر:تاريخ اإلصدار
 ورق يدوي:نوع الورق
Title of the Artwork: The Book of Secrets
Type of Book: Object Book (Unique Original)
Author of Text: (Imaginary Calligraphy)
Technique: Painting
Material: Ink, Bitumen of Judea, Gold Leaf, Asphalt Liquid, Pigments and Varnish
Realization: October/November 2013
Type of Paper: Handmade paper
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Maria Blanca Saccomano
Argentina

ماريا بالنكا �ساكومانو

الأرجنتني

info@blancasaccomano.com.ar
www.blancasaccomano.com.ar

، وعملــت عــى الحصــول عــى شــهادتها يف العلــوم الرتبويــة. األرجنتــن، يف بوينــس آيــرس،1960 ولــدت ماريــا يف عــام
 وقــد حصلــت عــى العديــد مــن. والتــي تقــوم بتدريســها منــذ عــدة ســنوات،وتدربــت لكبــار األســاتذة يف الفنــون البرصيــة
، ومقدونيــا، وأملانيــا، وفرنســا، ومــر، والصــن، كــا شــاركت أيضً ــا يف معــارض دوليــة يف كنــدا،الجوائــز يف بلدهــا ويف الخــارج
. وغريهــا مــن الــدول، والواليــات املتحــدة األمريكيــة،ورومانيــا

Maria Blanca, born in 1960, Buenos Aires, Argentina. She worked on receiving her
degree in Education Sciences, and trained under eminent teachers in visual arts, which
she has been teaching for several years. She has received many awards in her country
and abroad, and has participated in international exhibitions in Canada, China, Egypt,
France, Germany, Macedonia, Romania, United States of America, among others.

 األفراس:اسم العمل
 كتاب مونوتايب:نوع الكتاب
 ورق ونسيج:الخامة
2012 :تاريخ اإلصدار
 جرام220  فابريانو:نوع الورق
Title of the Artwork: De Mares
Type of Book: Monotype Book
Material: Paper and Textile
Realization: 2012
Type of Paper: Fabriano 220 gr

كتاب الفنان

64

65

ARTIST’S BOOK

Maria Papacharalambous
Cyprus

ماريا باباخاراالمبو�س

maria@artosfoundation.org
http://maria-papacharalambous.net/

قرب�ص

 وتخرجــت بامتيــاز يف املدرســة العليــا للفنــون الجميلــة.1964  يف عــام، قــرص،ولــدت ماريــا باباخاراالمبــوس يف نيقوســيا
 إســبانيا، جامعــة كمبلوتنــي مبدريــد، ثــم أكملــت دراســتها العليــا يف كليــة الفنــون الجميلــة،)1990-1984(  اليونــان،يف أثينــا
 كــا اختــرت للمشــاركة يف مختلــف املعــارض يف بلدهــا، أقامــت العديــد مــن املعــارض الفرديــة،1991  ومنــذ عــام.)1992-1991(
 وهــي فنانــة متعــددة التخصصــات تســتخدم.)2013(  يف البندقيــة، مثــل بينــايل البندقيــة الــدويل الخامــس والخمســن،ويف الخــارج
. وغريهــا،املجتمعية- وال ـراكات الرســمية، والعــروض، واألعــال املركَّبــة، والفيديــو،التصويــر

Maria Papacharalambous, born in 1964, in Nicosia, Cyprus. She graduated with
distinction from the Supreme School of Fine Arts in Athens, Greece (1984–1990), then
continued her post-graduate studies at the Faculty of Fine Arts, Complutense University
of Madrid, Spain (1991/1992). Since 1991, she has held many individual exhibitions and
was selected to participate at various group exhibitions in her country and abroad, such
as the 55th International Venice Biennale, Venice (2013). She is a multidisciplinary artist
dealing with painting, video, installations, performances, social interventions, among
others.
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 روايات7 :اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 أقوال حكيمة:مؤلف النص
 التقنيات املتعددة:التقنية
 الوسائط املتعددة:الخامة
2013  ديسمرب:تاريخ اإلصدار
 متنوع:نوع الورق
Title of the Artwork: ٍSeven Narratives
Type of Book: Object Book
Author of Text: Wisdom Quotes
Technique: Mixed Techniques
Material: Mixed Media
Realization: December 2013
Type of Paper: Various
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ماريلني بيري�سالو

�إي�ستونيا

Marilyn Piirsalu
ESTONIA

marip@mail.com
http://www.marilyn.edicypages.com/

ولــدت ماريلــن بيريســالو يف تالــن ،يف عــام  ،1981وهــي فنانــة جرافيــك تخرجــت يف أكادمييــة الفنــون اإلســتونية ،يف عــام
 .2004شــاركت ماريلــن يف عــدة معــارض منــذ عــام  .2002وهــي تســتخدم فنــون الجرافيــك ،والرســومات ،والصــور ،والفيديوهــات
للتعبــر عــن آرائهــا يف الحيــاة واكتشــاف العمليــات التــي تجدهــا مثــرة للفضــول.

Marilyn Piirsalu, born in 1981, in Tallinn. She is a graphic artist, graduated from
the Estonian Academy of Arts, in 2004. Since 2002, she has participated in numerous
exhibitions. She uses graphic arts, drawings, photos and videos to express her views on
life and investigate processes that she finds intriguing.
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 الثلج:اسم العمل
 كتاب شيئي – كتاب أكورديون:نوع الكتاب
) والحفر الغائر، والطباعة األحادية، الوسائط املتعددة (الطباعة التيبوجراف:التقنية
 الوسائط املتعددة عىل الورق والخشب:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 أوراق مختلفة:نوع الورق
Title of the Artwork: Lumi (Snow)
Type of Book: Object Book (Orihon)
Technique: Mixed Media (Typographic Printing, Mono Printing, and Etching)
Material: Mixed Media on Paper and Wood
Realization: 2013
Type of Paper: Found Papers
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ماري�سا بولو�سا

املك�سيك

Marisa Boullosa
Mexico

mboullosa@yahoo.com
www.marisaboullosa.mydocumenta.com

ولــدت يف مدينــة املكســيك ،عــام  ،1961وتعيــش يف ســان ميغيــل دي ألينــدي ،غواناخواتــو ،املكســيك .حــازت عــى شــهادتها
يف الحفــر الغائــر والتصويــر مــن كليــة ماســانا يف برشــلونة ،إســبانيا ( .)1992-1990ومنــذ عــام  ،1991تشــارك يف العديــد مــن
املعــارض الفرديــة والجامعيــة يف بلدهــا ويف الخــارج .تلقــت ماريســا العديــد مــن الجوائــز ،منهــا العمــل الفائــز األول مــن
أواجامــي للمطبوعــات الصغــرة يف اليابــان (عــام  ،)2013والجائــزة الرشفيــة يف بينــايل خوســيه جوادالــوب بوســادا الــدويل،
املكســيك ،والجائــزة األوىل يف بينــايل بويبــا دي لــوس أنجليــس ،املكســيك ( ، )2011ومنحــة مؤسســة بولــوك كراســر ،بنيويــورك
( ،)2011-2010والجائــزة الرشفيــة يف بينــايل ألفريــدو زالــي للتصويــر والطبعــات الفنيــة مبوريليــا ،واليــة ميتشــواكان ،املكســيك
(.)2007

Born in 1961, in Mexico City. She lives in San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico.
She received her degree in Etching and Painting from Massana School of Barcelona,
Spain (1990–1992). Since 1991, she has participated in a number of individual and group
exhibitions in her country and abroad. She received numerous awards that include the
First Winning Work from Awagami Mini-Print, Japan (2013), Honorable Mention at the
International Biennial Jose Guadalupe Posada, Mexico, First Prize at Biennial Puebla de
Los Angeles, Mexico (2011), Pollock Krasner Grant from Pollock Krasner Foundation,
New York (2010/2011), Honorable Mention at Bienal of Painting and Printmaking Alfredo
Zalce, Morelia, Michoacan, Mexico (2007).
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Title of the Artwork: Nature
Type of Book: Artist’s Book
Title of Text: Original
Author of Text: Marisa Boullosa
Technique: Manual
Material: Drawing and prints
Realization: 2013
Type of Paper: Amate Paper
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 الطبيعة:اسم العمل
 كتاب الفنان:نوع الكتاب
 األصل:عنوان النص
 ماريسا بولوسا:مؤلف النص
 يدوية:التقنية
 رسوم وطبعات:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 ورق أمايت املكسييك:نوع الورق

ARTIST’S BOOK

جناة مكي

االمارات العربية املتحدة

Najat Mekky
United Arab Emirates
dr.najatmeky@gmail.com

ولــدت الفنانــة التشــكيلية الدكتــورة نجــاة مــي يف إمــارة ديب ،عــام  .1953حصلــت عــى البكالوريــوس مــن كليــة الفنــون
الجميلــة بجامعــة القاهــرة ،مــر ،يف عــام 1982؛ ثــم حصلــت عــى شــهاديت املاجســتري يف النحــت البــارز وفــن امليداليــات ،عــام
 ،1998والدكتــوراه يف فــن العمــات املعدنيــة ،عــام  ،2001مــن نفــس الجامعــة .وهــي تعمــل مديــرة إدارة أجهــزة التعليــم الفنــي،
بــوزارة التعليــم ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،كــا أنهــا عضــوة يف رابطــة الفنــون الجميلــة اإلماراتيــة وغريهــا مــن الجامعــات .كــا
شــاركت يف معــارض فنيــة وأقامــت العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجامعيــة يف داخــل دولــة اإلمــارات وخارجهــا وأثبتــت قدراتهــا
وجدارتهــا الفنيــة باقتنــاء أعاملهــا مــن ِقبَــل مؤسســات عــدة وتشــكيلها لجامعــات فنيــة رائــدة.

Plastic Artist Dr. Najat Mekky, born in 1953, in Dubai Emirate. She received her
Bachelor’s degree from the Faculty of Fine Arts, Cairo University, Egypt, in 1982. Then
she received her Master’s degree in Relief and Medal, in 1998, and PhD in Metal Coins,
in 2001; from the same University. She is the Head of Technical Educational Devices
Department, Ministry of Education, UAE; and Member of Emirates Fine Arts Society and
other groups. She participated in artistic exhibitions; held several individual and group
exhibitions in the United Arab Emirates and abroad; and proved her artistic abilities and
competence due to her works are kept by several establishments and her composition
of pioneering artistic groups.
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Title of the Artwork: The Chair
Type of Book: Object Book
Material: Mixed Media
Realization: 2014
Type of Paper: Thick paper (1 mm)
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 الكريس:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 الوسائط املتعددة:الخامة
2014 :تاريخ اإلصدار
) مم1(  ورق سميك:نوع الورق

ARTIST’S BOOK

نوير �سبيندوال

Nauer Spíndola
Brazil

الربازيل

nauerspindola@gmail.com

ولــد نويــر ســبيندوال يف ســاو برنــاردو  -مارانهــاو ،الربازيــل ،يف عــام  ،1960وهــو يقيــم ويعمــل حاليًّــا يف فورتاليـزا ،الربازيــل؛
حيــث يــدرس الحفــر وتاريــخ الفــن .تخــرج بعــد دراســة العلــوم االجتامعيــة ،كــا درس أيضً ــا الرســم وفــن تقطيــع الخشــب
والحفــر الغائــر يف متحــف الفــن بالجامعــة االتحاديــة يف ســيارا .شــارك نويــر يف العديــد مــن ورش عمــل الطبعــات الفنيــة ،وقـدَّم
العديــد مــن الــدورات الفنيــة ،وشــارك بعمــل رســوم توضيحيــة يف عديــد مــن اإلصــدارات .كــا شــارك يف العديــد مــن معــارض
الطبعــات الفنيــة ،ونــال العديــد مــن الجوائــز يف الربازيــل والخــارج .وتُعــرض أعاملــه يف العديــد مــن املتاحــف ،واملؤسســات،
وضمــن مجموعــات خاصــة يف جميــع أنحــاء العــامل.

Nauer Spíndola, born in São Bernardo – Maranhão, Brazil, in 1960. He currently
lives and works in Fortaleza, Brazil, where he teaches Engraving and Art History. He
graduated after studying social sciences. He studied also art drawing, woodcut and
etching at the Art Museum at the Federal University of Ceará. He participated also in
numerous printmaking workshops, presented several courses of art, and illustrated
many publications. He has participated in numerous exhibitions of printmaking, and has
received several prizes in Brazil and abroad. His works are exhibited at many museums,
institutions and private collections worldwide.
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 الحفر-  نوير سبيندوال:اسم العمل
 كتب فنية مطبوعة:نوع الكتاب
 الحفر:عنوان النص
 نوير سبيندوال:مؤلف النص
.يس.يف. حفر يف يب:التقنية
2013 :تاريخ اإلصدار
 كانسون:نوع الورق
Title of the Artwork: Nauer Spíndola - Engravings
Type of Book: Printed Art Books
Title of Text: Engravings
Author of Text: Nauer Spíndola
Technique: Engraving in PVC
Realization: 2013
Type of Paper: Canson
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نورما خواريز

Norma Juárez
Argentina

الأرجنتني

normajuarez05@yahoo.com.ar

ولــدت نورمــا خواريــز يف عــام  .1968تعمــل أســتاذة مســاعدة وباحثــة يف الحفــر وتاريــخ الفــن املعــارص بالجامعــة الوطنيــة يف
توكومــان ،األرجنتــن .حصلــت نورمــا عــى  42جائــزة دوليــة ،ومحليــة ،وإقليميــة ،وشــاركت يف فاعليتــن للفنــان املقيــم يف كيبيــك،
كنــدا .كــا أقامــت  18معرضً ــا فرديًّــا ،و ُد ِعيــت وا ُختــرت للمشــاركة يف  118معرضً ــا جامعيًّــا .د َّرســت نورمــا عــددًا مــن الــدورات
واملحــارضات يف مراكــز ثقافيــة وأتيلييهــات محليــة ودوليــة .وتعكــف حاليًّــا عــى دراســة االبتــكارات يف الطبــع الليثوجـراف عــى
مــادة البوليســر وعمليــات القطــع الخشــبية ،باإلضافــة إىل دراســة مجــاالت متداخلــة تتعلــق بالنيوجرافيــكا.

Norma Juárez, born in 1968. Associate Professor and Researcher in Engraving and
Contemporary Art History at the National University of Tucuman, Argentina. Received
42 international, national and provincial awards. Made two artist-residencies in Quebec,
Canada. Held 18 individual exhibitions, was invited and selected to participate in 118 group
exhibitions. Taught a number of courses and lectures in cultural centers, national and
international ateliers. Norma currently investigates the lithograph on polyester material
innovation and woodblock processes in addition to interdisciplinary in Neografica.
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 الغزل هو حيايت:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 الغزل هو حيايت:عنوان النص
 نورما خواريز:مؤلف النص
 طباعة شاشة حريرية والحفر الضويئ:التقنية
 والبالستيك، واألسالك، الورق:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: Spinning is My Life
Type of Book: Object Book
Title of Text: Spinning is My Life
Author of Text: Norma Juárez
Technique: Silkscreen and Photogravure
Material: Paper, wire and plastic
Realization: 2013
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بال ت�شابا

Pál Csaba
Hungary

املجر

csabapalka@gmail.com
http://palcsaba.wordpress.com/

ولــد بــال تشــابا يف عــام  .1967درس الجرافيــك والتيبوجــراف يف أكادمييــة الفنــون التطبيقيــة ،بودابســت ( ،)1993ودرس
التصويــر ذا املجــاالت املتداخلــة يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة ،بودابســت ( .)1991وتخصــص يف التصويــر مجــاالً لدراســاته العليــا
يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة ،بودابســت ( .)1993حصــل بــال عــى عضويــة أســتوديو الفنــان الشــاب ( ،)1994وعضويــة مــوو
( ،)1995وعضويــة مامــو ( ،)1996وعضويــة األســتوديو املجــري للجرافيــك ( )1999وعضويــة ميــت (عــام  .)2001كــا شــارك يف
العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة داخــل املجــر وخارجهــا.

Pál Csaba, born in 1967. He studied graphics and typography at the Academy of
Applied Arts, Budapest (1993), interdisciplinary painting at the Academy of Fine Arts,
Budapest (1991), postgraduate painting at the Academy of Fine Arts, Budapest (1993).
He received the Young Artist Studio Membership (1994), Maoe Membership (1995),
Mamu Membership (1996), Hungarian Graphic Studio Membership (1999) and Met
Membership (2001). He also participated in numerous individual and group exhibitions
in his country and abroad.
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 عجز عن الكالم:اسم العمل
 متعدد:نوع الكتاب
 عجز عن الكالم:عنوان النص
 متعددة:الخامة
Title of the Artwork: Unspeakable
Type of Book: Mixed
Title of Text: Unspeakable
Material: Mixed
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بيبا �إ�ستيفانيل

Pipa Estefanell
Argentina

الأرجنتني

pipaestefanell@gmail.com

ولــدت بيبــا إســتيفانيل يف بوينــس آيــرس ،األرجنتــن ،يف عــام  .1966درســت الطبعــات الفنيــة يف املــدارس الوطنيــة للفنــون
الجميلــة “بريليديانــو برييــدون” و“إرنســتو دي ال كاركوفــا” يف بوينــس آيــرس ،األرجنتــن .كــا أقامــت ورش عمــل يف فــن الحفــر
الغائــر ،والحفــر الغائــر والحمــي للصــور ،وكتــب الفنــان اليدويــة ،والطباعــة الليثوج ـراف ،والبولــن ،وتقنيــة الطباعــة متعــددة
األلــوان ،وذلــك يف األرجنتــن ،وبلجيــكا ،والربازيــل ،والصــن ،وكوبــا ،وفرنســا ،وماليزيــا ،ومقدونيــا ،والربتغــال ،ورومانيــا ،وإســبانيا،
وأوكرانيــا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة .كــا شــاركت يف أكــر مــن بينــايل ومســابقة محليــة ودوليــة منــذ عــام  ،1983باإلضافــة
إىل تلقــي العديــد مــن الجوائــز واألوســمة يف األرجنتــن ،ورومانيــا ،وإســبانيا ،وأوكرانيــا.

Pipa Estefanell, born in Buenos Aires, Argentina, in 1966. She studied printmaking
”at National Fine Arts Schools “Prilidiano Pueyrredón”, and “Ernesto de la Cárcova
in Buenos Aires, Argentina. She has held workshops in etching, photo etching, photo
intaglio, handmade artist books, lithography, bulin and multi-plate color print techniques
in Argentina, Belgium, Brazil, China, Cuba, France, Malaysia, Macedonia, Portugal,
Rumania, Spain, Ukrania, and United States of America. She has participated in local
and international biennials and competitions since 1983, in addition to receiving several
awards and distinctions in Argentina, Romania, Spain and Ukrania.
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» «دار العظام:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 النبي حزقيال:عنوان النص
A.T  الكتاب املقدس:مؤلف النص
 الحفر الغائر:التقنية
 واإلستنسل، والعظام، والتول، الحفر الغائر:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 ورق ماجناين أكوافوريت:نوع الورق
Title of the Artwork: Morada de Huesos
Type of Book: Object Book
Title of Text: Prophet Ezequiel
Author of Text: Holy Bible A.T
Technique: Etching
Material: Etching, Tul, Bones and Stencil
Realization: 2013
Type of Paper: Magnani Aquaforti
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باك براملج

Puck Bramlage
The Netherlands

هولندا

P.bramlage.visualarts@mac.com
www.puckbramlage.com

 تلقــت تعليمهــا يف أكادمييــة الفنــون. وتقيــم وتعمــل حاليًّــا يف أمســردام، هولنــدا،ولــدت بــاك براملــج يف هريتوجينبــوش
 وتخصصــت يف صناعــة، بــاك فنانــة برصيــة يف الوســائط املتعــددة. وحصلــت عــى منحــة مــن صنــدوق األمــر برينهــارد،بأمســردام
 أعاملهــا. وهــي مصــورة فوتوغرافيــة ومؤلفــة للمتحــف االســتوايئ امللــي يف أمســردام. واألعــال املركَّبــة، وفــن الكتــاب،الــورق
.معروضــة ضمــن مجموعــات يف متاحــف عــدة باإلضافــة إىل بعــض املجموعــات الخاصــة حــول العــامل

Puck Bramlage, born in Hertogenbosch, the Netherlands. She lives and works in
Amsterdam. She was educated at the Academy of Art in Amsterdam. She received grants
from Prince Bernhard Fund. She is a visual artist in mixed media, and is specialized in
papermaking, book-art, and installations. She is a photographer and authoress for the
Royal Tropical Museum in Amsterdam. Her works are exhibited in collections at museums
and private collections worldwide.

 أرساري:اسم العمل
 كتاب الفنان الفريد:نوع الكتاب
 باك براملج:مؤلف النص
 يدوية:التقنية
 غطاء طيني وورق لوكتا:الخامة
2014/2013  نوفمرب:تاريخ اإلصدار
 ورق لوكتا النيبايل:نوع الورق
Title of the Artwork: My Secrets
Type of Book: Unique Artist’s Book
Author of Text: Puck Bramlage
Technique: Handmade
Material: Clay cover and Lokta paper
Realization: November 2013/2014
Type of Paper: Nepali Lokta
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ريت�شل رامرييز

Rachel Ramirez
United Kingdom

اململكة املتحدة

rachel.ramirez@gmail.com
http://rachelramirezprints.weebly.com

ريتشــل رامرييــز فنانــة تســتوحي أعاملهــا مــن الطبيعــة ،وخاصــة أشــكال الحيــاة املائيــة .وتعكــس أعاملهــا اهتام ًمــا بالتاريــخ
الطبيعــي ،وفضــوالً ،واهتام ًمــا بثقافــات الربتغــال والــرق األقــى .حصلــت ريتشــل عــى درجــة املاجســتري يف الفنــون الجميلــة
مــن الكليــة امللكيــة للفنــون ،وعــى درجــة البكالوريــوس (مــع مرتبــة الــرف) يف الفنــون الجميلــة مــن ســنرتال ســانت مارتينــز.
أعاملهــا معروضــة ضمــن العديــد مــن املجموعــات الخاصــة والعامــة يف أماكــن متعــددة؛ مثــل :متحــف ســاكيام للفــن ،بأوكينــاوا،
اليابــان؛ ومتحــف ســينز ماليزيــا يف بينانــغ؛ ومتحــف يف أنــد إيــه يف لنــدن.

Rachel Ramirez is an artist whose works are inspired by nature, particularly aquatic
life-forms. Her works reflect an interest in natural history, cabinets of curiosities, Portugal
and Far Eastern cultures. Rachel received her MA in Fine Arts from the Royal College of
Art with and BA (with honors) in Fine Arts from Central Saint Martins. Her works are in
;numerous private and public collections including Sakima Art Museum, Okinawa, Japan
Sains Malaysia Museum, Penang and V&A Museum, London.

اسم العمل :عىل الشاطئ
نوع الكتاب :كتاب مصور سلك به خيط وعقدة صدفية
التقنية :طباعة األسامك املبارشة
الخامة :رسم أكريليك ،وحرب بارز كاليجو آمن التنظيف ،ولصق أرز ياباين ،وميكا
تاريخ اإلصدار :ا أكتوبر 2013
نــوع الــورق :الغــاف األمامــي والخلفــي مــن الــورق اليــدوي بواســطة ريتشــل رامرييــز والتــي قامــت بتصنيعــه مــن
نفايــات الشــاطئ ومزجهــا بالــورق املعــاد تصنيعــه .أمــا الورقــة الداخليــة فهــي غــر محــددة خاليــة مــن املــواد الحمضيــة
بهــا طباعــات عــى ورق كــوزو اليابــاين .والجانــب العكــي هــو عبــارة عــن ورق أنريــو اليابــاين.
Title of the Artwork: Na Praia
Type of Book: Spiral picture book with thread and seashell knot
Technique: Direct Gyotaku
Material: Acrylic Paint, Caligo Safe Wash Relief Ink, Japanese Rice Paste, and
Mica
Realization: 1 October 2013
Type of Paper: Front and back covers are handmade paper by Rachel Ramirez from
plastic beach rubbish mixed with recycled paper. The inside sheet is unidentified
acid free paper with prints on Japanese Kozo paper. The reverse side is Japanese
Unryu paper.
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رحاب عالء البدوي

Rehab Alaa El-Badawy

م�رص

Egypt

roroalaafineart@hotmail.com

تخرجــت رحــاب البــدوي يف كليــة الفنــون الجميلــة ،بجامعــة اإلســكندرية ،بتقديــر جيــد جـدًّا مــع مرتبــة الــرف .شــاركت يف
عــدد مــن املعــارض الفنيــة ،والتــي تشــمل بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل للحفــر الصغــر ( ،)2013واألشــغال الفنيــة الصغــرة
بنقابــة الفنــون التشــكيلية ( ،)2012والصالــون الــدويل الســابع للشــباب التابــع لرابطــة الفنانــن والكتــاب ( .)2012وباإلضافــة إىل
ذلــك ،حــرت رحــاب عــددًا مــن ورش العمــل التــي تشــمل ورشــة الصلصــال ( ،)2010وورشــة النحــت العشــوايئ (عــام .)2009
كــا حصلــت عــى عــدد مــن الجوائــز وشــهادات اإلنجــاز مــن بينهــا املركــز الثــاين يف املســابقة الفنيــة لروايــة “مغامـرات هاكلــري
ِفــن” يف إطــار مــروع القـراءة الكــرى ،مرص-الواليــات املتحــدة األمريكيــة (عــام .)2010

Rehab El-Badawy graduated from the Faculty of Fine Arts, Alexandria University,
with a very good grade with honors. She participated in a number of art exhibitions
that includes Bibliotheca Alexandria’s International Biennale for Miniature Graphics
(2013), Small Art Works, Syndicate of Plastic Arts (2012), 7th Assembly of Artists and
Writers (AAW) International Youth Salon (2012). In addition, she attended a number of
workshops that include Clay Workshop (2010) and Junk Sculpture Workshop (2009).
She also received a number of awards and certificates of achievement among which
the second place at artistic competition for the novel “Huckleberry Finn” at the Big Read
project, Egypt–United States of America (2010).
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 كتاب الشخصيات:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 وتهشري، أقالم رصاص ملونة:الخامة
2013  نوفمرب:تاريخ اإلصدار
Title of the Artwork: Characters Book
Type of Book: Object book
Material: Colored pencils, and etching
Realization: November 2013
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ريناتا كارنريو

Renata Carneiro
Portugal

الربتغال

exotya.renata@gmail.com
www.renatacarneiro.com

يف عــام  ،2000شــاركت ريناتــا كارنــرو يف دورة للفنــون البرصيــة يف مدرســة ســواريس دوس ريــس الثانويــة ،يف بورتــو .ث ُـ َّم
حصلــت عــى شــهادة البكالوريــوس يف التصويــر يف عــام  ،2003وشــهادة البكالوريــوس يف الفنــون عــام  2004مــن كليــة الفنــون يف
بورتــو؛ ودرجــة املاجســتري يف نظريــة الفنــون املعــارصة ومامرســتها يف عــام  2006مــن كليــة اآلداب ،جامعــة كومبلوتنــي مبدريــد،
إســبانيا .ومنــذ عــام  ،2000تشــارك ريناتــا يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،لهــا العديــد مــن
املجموعــات العامــة والخاصــة تعــرض يف األرجنتــن ،وفرنســا ،وأملانيــا ،واليونــان ،واليابــان ،والربتغــال وإســبانيا.

In 2000, Renata Carneiro attended a course of Visual Arts at the Secondary School
of Soares dos Reis, Porto. Then she received the Bachelor of Painting in 2003, and the
degree in Arts in 2004, from the Art School of Porto (ESAP); and the Master’s degree in
Theory and Practice of Contemporary Arts in 2006 from the Faculty of Arts, Complutense
University of Madrid, Spain. Since 2000, she has participated in a number of individual
and group exhibitions. In addition, she has several public and private collections in
Argentina, France, Germany, Greece, Japan, Portugal and Spain.
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 زهرة الشاي:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 ريناتا كارنريو:مؤلف النص
 طباعة شاشة حريرية عىل ورق مق َّوى:التقنية
 وكرة بالستيكية، وأحجية من الورق املقوى، ورق:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 أحجية من الورق املق َّوى:نوع الورق
Title of the Artwork: Tea Flower
Type of Book: Object Book
Author of Text: Renata Carneiro
Technique: Silkscreen on cardboard
Material: Paper, Cardboard Puzzle, Plastic Ball
Realization: 2013
Type of Paper: Cardboard Puzzle
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Riham El-Moalem and
Mohammed Ramadan Abdou
Egypt

ريهام املعلم
وحممد رم�ضان عبده

Ramadn_alkashef@yahoo.com

م�رص

 وقــد شــاركا. جامعــة املنيــا،ريهــام املعلــم ومحمــد رمضــان عبــده يعمــان حاليًّــا مدرســان مســاعدان بكليــة الفنــون الجميلــة
، ومنهــا متحــف مالبــورك يف بولنــدا، والتصويــر، والرســم،يف عــدد مــن املعــارض وورش العمــل املحليــة والدوليــة يف الطبعــات الفنيــة
.؛ حيــث يُعــرض لريهــام ثــاث طبعــات أصليــة وملحمــد اثنتــان2013 يف عــام

Riham El-Moalem and Mohammed Ramadan Abdou currently are Assistant Teachers
at the Faculty of Fine Arts, Minia University. They have participated in a number of local
and international exhibitions and workshops in printmaking, drawing and painting, among
which the Museum of Malbork, Poland, in 2013, where are displayed three original prints
from Riham, and two original prints from Mohammed.
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 ثورة الطني:اسم العمل
 مونوتايب:نوع الكتاب
 قصائد شعرية:عنوان النص
 أحمد مطر:مؤلف النص
 والطباعة الليثوجراف، والطباعة عىل الخشب، والنحت البارز، الحفر الحميض:التقنية
) والنباتات املجففة، والنسيج، جلد، وورق ياباين، وسائط متعددة (ورق:الخامة
2013/2012 :تاريخ اإلصدار
 وورق ياباين.ك.ف. ورق ب:نوع الورق
Title of the Artwork: Mud Revolution
Type of Book: Monotype
Title of Text: Poetry
Author of Text: Ahmed Matar
Technique: Intaglio, Relief, Xerography, and Lithography
Material: Mixed Media (paper, Japanese paper, leather, textile and dried plants)
Realization: 2012/2013
Type of Paper: BFK and Japanese
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�ساميون زولت

SIMON ZSOLT
HUNGARY

املجر

simon@progen.hu
http://simon-simon.hu/

 عــام، يف بودابســت، والتــي تشــمل معــرض فارميجــي،1984 أقــام ســاميون زولــت عــددًا مــن املعــارض الفرديــة منــذ عــام
 كــا شــارك.2012  عــام، ومعهــد بــااليس يف بودابســت، معــرض (ســاميون وســاميون) يف قــر الثقافــة بتارغــو موريــس،2007
 بينــايل مكتبــة اإلســكندرية للحفــر، يف املجــر وخارجهــا؛ والتــي تشــمل مــر،1981 يف عــدد مــن املعــارض الجامعيــة منــذ عــام
 حــر عــددًا مــن املعســكرات الفنيــة، باإلضافــة إىل ذلــك.)2012(  بينــايل بكــن الخامــس الــدويل للفنــون،)؛ وبكــن2011( الصغــر
 كــا تلقــى عــددًا مــن الجوائــز والعضويــات؛ مــن بينهــا املنحــة اإلبداعيــة مــن املؤسســة الوطنيــة.1991 واإلقامــات منــذ عــام
.2010  يف عــام، أصبــح عض ـ ًوا بنقابــة الفنانــن املبدعــن املجريــن.)2013(  يف بودابســت،للثقافــة

Simon Zsolt has held a number of individual exhibitions, since 1984, which include
Vármegye Gallery, Budapest in 2007, (Simon&Simon) at the Palace of Culture,
Marosvásárhely; and Balassi Institute, Budapest in 2012. He has also participated in
a number of group exhibitions since 1981, in his country and abroad, which include
the Bibliotheca Alexandrina’s International Biennale for Miniature Graphics in 2011; and
Beijing, 5th Beijing International Art Biennial (BIAB) in 2012. In addition, he attended a
number of art camps and residencies since 1991. He also received a number of awards
and memberships, among which is the Creative Scholarship of NKA (National Cultural
Foundation), Budapest, in 2013; and became Member of the Association of Hungarian
Creative Artists in 2010.
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 قصيدتان:اسم العمل
 كتاب مونوتايب:نوع الكتاب
 شخص ما يسري:عنوان النص
 كانيايس ساندور:مؤلف النص
 رسم يدوي:التقنية
2013 :تاريخ اإلصدار
 جرام ورق فني250 :نوع الورق
Title of the Artwork: Two Poems
Type of Book: Monotype Book
Title of Text: Somebody Walks
Author of Text: Kányási Sándor
Technique: Hand Drawing
Realization: 2013
Type of Paper: 250 gr Art Paper
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Stephan Erasmus
South Africa

�ستيفن �إيرا�سمو�س

جنوب �إفريقيا

info@stephanerasmus.com
www.stephanerasmus.com

 تكشــف مامرســته لألعــال الفنيــة. بجنــوب إفريقيــا، ومحــارض يف جوهانســرج، وأمــن متحــف،ســتيفان إيراســموس فنــان
 كــا تعــرض. واألعــال الفنيــة ثنائيــة األبعــاد، واملنحوتــات،عــن تشــفري النصــوص إىل صــور برصيــة؛ والتــي تضــم كتــب الفنانــن
 مــر؛ ومعــرض جوهانســرج،أعاملــه يف مجموعــات مختلفــة والتــي تشــمل – عــى ســبيل املثــال ال الحــر – مكتبــة اإلســكندرية
. كــا شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة عــى املســتويني املحــي والــدويل.للفنــون ومجموعــة أبســا

Stephan Erasmus is an artist, curator and lecturer, based in Johannesburg, South
Africa. His art making practice explores the encryption of text into a visual format which
includes artists books, sculptures and two dimensional artworks. His works are exhibited
at various collections that include, but are not limited to, the Bibliotheca Alexandrina,
Egypt; Johannesburg Art Gallery and Absa collection. He has also participated in several
group and individual exhibitions, locally and internationally.

كتاب الفنان

94

 شجرة بال اسم:اسم العمل
 كتاب شيئي فني:نوع الكتاب
 وحرب، وقلم، فابريانو أكادمييا:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 فابريانو أكادمييا:نوع الورق
Title of the Artwork: Untitled Tree
Type of Book: Book Art Object
Material: Fabriano Academia, Pen and Ink
Realization: 2013
Type of Paper: Fabriano Academia
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�سوزانا الكرن

Susanna Lakner
Germany

�أملانيا

planet@susannia.de
http://leben-und-kleben.blogspot.com

ولــدت ســوزانا الكــر يف بودابســت ،املجــر ،عــام  ،1960وقامــت بدراســة التيبوجـراف وتصميــم الجرافيــك يف أكادمييــة الفنــون
التطبيقيــة (والتــي تعــرف حال ًّيــا بجامعــة موهويل-ناجــي) يف بودابســت؛ وعملــت مصممــة تغليــف لعــدة ســنوات .تعيــش ســوزانا
يف مدينــة شــتوتجارت بأملانيــا منــذ عــام  .1989وقــد بــدأت يف إبــداع أعــال الكــوالچ ،واألختــام الفنيــة ،والكتــب الفنيــة ،والعلــب.
ويف عــام  ،2000بــدأت يف إصــدار مجلــة “ ،”22وهــي مجلــة معنيــة بالفــن الربيــدي .وقــد نــرت لهــا تونروركــس ،يف بورتالنــد،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أول كتيــب يف فــن الكــوالج؛ وكتــاب “الزهــرة واملريــخ” والــذي قامــت بطــرح فكرتــه وتصميمــه
بنفســها بالرشاكــة مــع دار النــر املجريــة “أرمتيســز” يف عــام .2013

Susanna Lakner, born in Budapest, Hungary, in 1960. She studied typography and
graphic design at the Academy of Applied Arts (currently Moholy-Nagy University) in
Budapest, and worked as packaging-designer for several years. Since 1989, she has
been living in Stuttgart, Germany, and has begun producing collages, artist amps,
artist books, and object boxes. In 2000, she began publishing “22”, an assembling
mail art magazine. Her first collage booklet was published by Tonerworks, Portland,
United States of America, in 2011; and “Venus & Mars” Book was initiated and designed
by herself with the association of the Hungarian Publishing House “Artemisz”, in 2013.

اسم العمل :الزهرة واملريخ
نوع الكتاب :كتاب كوالج
عنوان النص :الزهرة واملريخ
مؤلف النص :بريند ريتشريد
التقنية :طباعة األوفست
الخامة :كتاب ذو غالف مق َّوى
تاريخ اإلصدار2013 :
نوع الورق :ورق مط مغلَّف
Title of the Artwork: Venus and Mars
Type of Book: Collage Book
Title of Text: Venus and Mars
Author of Text: Bernd Reichert
Technique: Offset Printing
Material: Hard Cover Book
Realization: 2013
Type of Paper: Matte Coated Paper
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تريزا بيدروزو

Teresa Pedroso
Portugal

الربتغال

pedrosoteresa@gmail.com

درســت تريـزا بيــدروزو النحــت وتخرجــت يف جامعــة الفنــون الجميلــة يف بورتــو ،يف عــام  .1993وقــد شــاركت يف العديــد مــن
املعــارض؛ والتــي تشــمل بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل للحفــر الصغــر ،مــر ( ،)2013والطباعــة العامليــة ،بآلهيــو ،الربتغــال
( ،)2013ومعــرض املســاحات البديلــة الثالــث ،بجــدار معــرض جيــه روزينهــاز للفنــون ،تيبــاس ،الربتغــال ( ،)2012ومؤسســة “فــان
آرت” التابعــة للمركــز الــدويل للطبعــات الفنيــة املعــارصة ،يف بيتانــزوس ،إســبانيا.

Teresa Pedroso studied sculpture, and graduated from the Fine Arts University of
Porto, in 1993. She has participated in numerous exhibitions which include the Bibliotheca
Alexandrina’s International Biennale for Miniature Graphics, Egypt (2013); the Global
Print, Alijó, Portugal (2013); Alternative Spaces III, J. Rosinhas Art Gallery wall, Tibães,
Portugal (2012), and “Fan Art” Foundation, International Centre for Contemporary
Printmaking (CIEC), Betanzos, Spain.
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 كتاب الثقاب:اسم العمل
 كتاب شيئي:نوع الكتاب
 والكوالج، والتصوير، الرسم:الخامة
2013 :تاريخ اإلصدار
 ألوان مائية فابريانو:نوع الورق
Title of the Artwork: Matchbook
Type of Book: Object book
Material: Drawing, Painting, and Collage
Realization: 2013
Type of Paper: Fabriano watercolor
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ويلهلم �شكرام

Wilhelm Schramm
Austria

النم�سا

Wilhelm@wilhelmschramm.com
www.wilhelmschramm.com

 درس تصميــم املنســوجات يف جامعــة كوبــورغ للعلــوم التطبيقيــة يف مانشــبريج. يف أملانيــا1952 ولــد ويلهلــم شــكرام يف عــام
 وكتــب، وتشــمل أعاملــه الفنيــة طباعــة الكتــب التقليديــة. النمســا، أســس “فــري بــرس” يف بلدنــز،1989  ويف عــام.)1977-1973(
، عرضــت أعاملــه يف دول أوروبيــة يف أكــر مــن بينــايل. وكذلــك مرشوعــات الفــن الربيــدي، ولوحــات، وطباعــة،الفنــان مــن رســوم
. ومجموعــة،ومتحــف

Wilhelm Schramm, born 1952, in Germany. He studied textile-design at the Coburg
University of Applied Sciences in Münchberg (1973–1977). In 1989, he established the
“Free Press” in Bludenz, Austria. His artistic works include traditional book printing, artist
books’ drawings, prints, paintings and mail-art projects. His works were displayed in
Europe at different biennales, and museums and in collections.

 من الحلم:اسم العمل
 مونوتايب:نوع الكتاب
 من الحلم:عنوان النص
 إينجو سيزارو:مؤلف النص
 طباعة عىل الخشب:التقنية
 كتاب:الخامة
2013  أغسطس:تاريخ اإلصدار
 جرام170  ورق مانكن خشن:نوع الورق
Title of the Artwork: Aus dem Traum heraus
Type of Book: Monotype
Title of Text: Aus dem Traum heraus
Author of Text: Ingo Cesaro
Technique: Xylography
Material: Book
Realization: August 2013
Type of Paper: Munken rough 170 gr
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يو�شيكازو كاجيكاوا

Yoshikazu Kajikawa

اليابان

Japan

atelierparkour@gmail.com
http://atpk.web.fc2.com

ولــد يوشــيكازو كاچيــكاوا يف أوســاكا ،اليابــان ،يف عــام  .1975ودرس يف مدرســة تيوهــو الثانويــة ،يف أوســاكا ،اليابــان (-1982
 .)1995ومنــذ عــام  ،2000شــارك يوشــيكازو يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة يف اليابــان وخارجهــا؛ والتــي تتضمــن معــرض
دايجــو للفــن يف كوريــا ( ،)2013ومعــرض كولونيــا للفــن يف أملانيــا ( ،)2013ومعــرض أوســاكا للفــن يف اليابــان ( ،)2013ومعــرض
ســيول الــدويل للكتــاب ( .)2013وباإلضافــة إىل ذلــك ،أقــام معــارض فرديــة منهــا معــرض “يوشــيكازو كاچيــكاوا” يف آســان ،كوريــا.

Yoshikazu Kajikawa, born in Osaka, Japan, in 1975. He studied at Tyuohu High
School, Osaka, Japan (1982–1995). Since 2000, he has participated in numerous group
exhibitions in Japan and abroad that include the Daegu Art Fair, Korea (2013), Koln
Art Fair, Germany (2013), Osaka Art Fair, Japan (2013), and Seoul International Book
Fair (2013). In addition, he has held individual exhibitions, among which “Yoshikazu
KAJIKAWA” Asan, Korea.

اسم العمل :نوح
نوع الكتاب :كتاب مونوتايب
الخامة :أكريليك
تاريخ اإلصدار :نوفمرب 2013
Title of the Artwork: Noah
Type of Book: Monotype Book
Material: Acrylic
Realization: November 2013
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فن الكتاب املعا�صر
يف العامل العربي
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بدايــة ،نــود أن نتوجــه بالشــكر إىل جميــع الفنانــن ومنســقي املعــارض الذيــن عملــوا عــى تقديــم مجموعــة «فــن الكتــاب املعــارص يف العــامل العــريب»
منــذ عــام 2004؛ ومنهــم ويبــي وســتيفن بارتكويــك مــن هامبــورج ،والدكتــور ريتشــارد جاردنــر مــن برلــن ،والدكتــور محمــد أبــو النجــا مــن القاهــرة،
ومانفريــد أوبريجــر مــن برلــن ،ومعــرض فرانكفــورت الــدويل للكتــاب ،ومؤسســة الســيدة دونيــه يف كونســتانس ،ومؤسســة بــاش دراك كانســت يف هامبــورج،
وجوزيــف ويــز مــن مندريســو .كــا نســعد بإهــداء تلــك املجموعــة ملكتبــة اإلســكندرية للحفــاظ عليهــا وتقدميهــا لجمهــور شــغوف فكريًّــا مســتعد إلكــال
العمــل يف ذلــك املجــال الفنــي ،ولجعــل مكتبــة اإلســكندرية مبثابــة منــزل ملجموعــة عامليــة مــن فــن الكتــاب.
نشــأت فكــرة «فــن الكتــاب املعــارص يف العــامل العــريب» يف اإلســكندرية أثنــاء املشــاركة الدوليــة يف حــدث عــن فــن الكتــاب نظمتــه مكتبــة اإلســكندرية
يف عــام  .2002واليــوم ،نكمــل عمـ ًـا متبقيًــا يعــرض رؤيــة عــن العــامل العــريب .وقــد عرضــت هــذه الرؤيــة مســبقًا يف معــرض فرانكفــورت الــدويل للكتــاب يف
عــام 2004؛ حيــث كان «العــامل العــريب» ضيــف أكــر معــرض كتــاب يف العــامل .ولعــر ســنوات ،اطلــع عــى املجموعــة حــوايل  20.000فــرد .ففــي معــرض
فرانكفــورت الــدويل للكتــاب وحــده ،شــاهد حــوايل  10.000زائــر املجموعــة .ويف هــذه األثنــاء ،كذلــك يف مــر ،كان اإلعــام قــد بــدأ تنــاول خــر اســتقبال
الفــن العــريب يف العــامل العــريب.
وحتــى يومنــا هــذا ،ليســت الـراكات الدوليــة يســرة كــا تبــدو .فهنــاك الكثــر مــن «العوائــق» يف بعــض العقليــات الفرديــة واألنظمــة السياســية التــي
تعرقــل التنميــة .ويبــدو يل فــن الكتــاب َمخر ًجــا مــن ذلــك الوضــع؛ حيــث إن قيمتــه التجاريــة ليســت عاليــة نســب ًّيا؛ بينــا تأثــر إتاحــة الفــن وتقديرهــا
مــن قبــل اآلخريــن أعــى بكثــر.
د .إريك بابروث
فنان /أمني معارض فنية
أمني مجموعة «فن الكتاب املعارص يف العامل العريب»

First, we want to thank all the artists and curators who have been working on
presenting the “Contemporary Bookart from the Arab World” Collection, since 2004;
among them Wibke and Stefan Bartkowiak, Hamburg; Dr. Richard Gardner, Berlin;
Dr. Mohamed Abuelnaga, Cairo; Manfred Orberger, Berlin; Frankfurt International Book
Fair; Mrs. Donier Foundation, Konstanz; BuchDruckKunst e.V., Hamburg; and Josef
Weiss, Mendrisio. It is a pleasure to give the Collection to the Bibliotheca Alexandrina
to be kept and presented to an intellectually avid public who will be ready to continue
working in this field of art; and to use the BA as the home for a global collection of
bookart.
The idea for the “Contemporary Bookart from the Arab World” has grown in Alexandria during an
international engagement for Bookart by the Bibliotheca Alexandrina in 2002. Nowadays, we are continuing
a lasting work, presenting a view on the Arab World. This view was previously presented in Frankfurt
International Book Fair, in 2004, when the “Arab World” was guest of the world largest Book Fair. For 10
years, the Collection was seen by about 20,000 persons. Only at Frankfurt International Book Fair there
were about 10,000 persons taking note of the Collection. In the meantime, in Egypt as well, media were
starting a discourse about the reception of Arab Art in the Arab World.
Until today, international collaboration is not that easy, many “borders” in personal minds and political
structures cumber the development. Bookart seems to me a convenient way out of this situation as the
commercial value is relatively not high while the impact of making art available for the appreciation of
others is definitely high.
Dr. Erich Paproth
Artist/Curator
Curator of “Contemporary Bookart from the Arab World”

�أمل اجل َّمال

Amal Elgammal
1956
Egypt

1956
م�رص

amalelgammal539@hotmail.com

Title: Desert and the Valley
Material: Paper, straw and glass
Technique: Print and collage
Dimensions: Double layers 40 x 20 cm
Year of production: 2004

كتاب الفنان

 الصحراء والوادي:العنوان
 وزجاج، وقش، ورق:الخامة
 الطباعة والكوالج:التقنية
 سم20 × 40  طبقتان مقاس:األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
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2014
1  معرض سيناء:العنوان
 تصوير عىل الكانفاس، شمع، تصوير زيتي:التقنية
 سم80 × 120 :األبعاد
2002 :سنة اإلصدار
Title: Sinai Fair 1
Technique: Oil painting, wax, paint on canvas
Dimensions: 120 × 80 cm
Year of Production: 2002
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Ayman El Semary
1965
Egypt

�أمين ال�سمري
1965
م�رص

rnsemary@yahoo.com

 جزء خاص:العنوان
 وسائط متعددة:الخامة
 صفحة11 ، سم5 × 50 × 50  حوايل:األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Private Part
Material: Mixed media
Dimensions: ca. 50 × 50 × 5 cm, 11 pages
Year of production: 2004
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Dalia Saadeldin
1974
Egypt

daliasaadedin@yahoo.co.uk

Title: The Obsequies
Material: Paper
Technique: Drawing with wax and ink
Dimensions: 17.5 × 10.5 × 1.5 cm (The book is one ribbon, in 5 m)
Year of production: 2004
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داليا �سعد الدين
1974
م�رص

 الجنائز:العنوان
 ورق:الخامة
 رسم بالشمع والحرب:التقنية
) أمتار5  سم (الكتاب به رشيطة واحدة مقاس1.5 × 10.5 × 17.5 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
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Faisal Samra
1956
Bahrain

في�صل �سمرا

1956
البحرين

fzsamra1@batelco.com.bh

 ملحوظات من كوكب يدعى األرض:العنوان
 وشبكة سلكية، ونسيج، طني:الخامة
 الوسائط املتعددة:التقنية
) صفحة24(  سم16 × 30 × 40 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Notes from a Planet named Earth
Material: Clay, fabric and wire-mesh
Technique: Mixed media
Dimensions: 40 × 30 × 16 cm (24 pages)
Year of production: 2004
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Gamal Hosni
1970
Egypt

gamal.hosni@bibalex.org

جمال ح�سني

1970
م�رص

 رسالة:العنوان
» حجر جريي «وحصاة/ رمال:الخامة
 الوسائط املتعددة:التقنية
 سم20 × 11  حوايل:األبعاد
2001 :سنة اإلصدار
Title: A Message
Material: Sand/Limestone
“and a pebble”
Technique: Mixed media
Dimensions: ca. 11 × 20 cm
Year of production: 2001
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Hilda Hiary
1969
Jordan

هيلدا حياري

1969
الأردن

hilda@hildahiary.com
www.hildahiary.com

 االختالفات:العنوان
 أكريلك وأحبار متنوعة:الخامة
 الوسائط املتعددة:التقنية
 سم30 × 20 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Differences
Material: Acrylic and various inks
Technique: Mixed media
Dimensions: 20 × 30 cm
Year of production: 2004
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... أحمر و:العنوان
 ورق/ ورق أكريلك:الخامة
 الوسائط املتعددة:التقنية
 سم20 × 20 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Red and…
Material: Acrylic paper/Paper
Technique: Mixed media
Dimensions: 20 × 20 cm
Year of production: 2004
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Hisham A. Nawwar
1967
Egypt

hishamnawwar@yahoo.co.uk
www.cairomodernart.nl
www.cairoartindex.org

ه�شام نوار

1967
م�رص

 العنقاء والشمس:العنوان
 طباعة من سطح بارز:الخامة
) صفحة12(  سم35 × 25 :األبعاد
Title: Phoenix and the Sun
Material: Relief print
Dimensions: 25 × 35 cm (12 pages)
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Liliane Karnouk
1944
Canada

lkarnouk@shaw.ca
www.iniva.org/archive/person/411
www.civilization.ca/cultur/cespays/pay2_10f.html

ليليان كارنوك

1944
كندا

3+2  معرفة الجلد:العنوان
 وورق مصنوع يدويًّا وتركيبات من الكربيت، وشوك القنفذ، جلد حيوان:الخامة
 سم10 × 30 × 20 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Knowledge of the Flesh 2+3
Material: Moose hide and porcupine quills,
handmade paper and matches assemblages
Dimensions: 20 × 30 × 10 cm
Year of Production: 2004
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Mohamed Abu El-Naga
1960
Egypt

حممد �أبو النجا
1960
م�رص

abouelnaga60@hotmail.com
www.on-paper.net

 الكتاب األسود:العنوان
 ورق يدوي:الخامة
 سم30 × 30 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Black Book			
Material: Handmade paper
Dimensions: 30 × 30 cm
Year of Production: 2004

كتاب الفنان

118

2014
 الكتاب األبيض:العنوان
 ورق يدوي:الخامة
 سم30 × 30 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: White Book
Material: Handmade paper
Dimensions: 30 × 30 cm
Year of production: 2004
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Medhat Nasr
1948
Egypt

www.medhatstudio.com

مدحت ن�رص
1948
م�رص

w. t :العنوان
 ورق:الخامة
3 × 26 × 20 :األبعاد
Title: w. t
Material: Paper
Dimensions: 20 × 26 × 3
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Mohamed Al Ganuby
Egypt

حممد اجلنوبي
م�رص

 ذكريايت يف القاهرة:العنوان
15 × 30 × 30 :األبعاد
2003 :سنة اإلصدار
Title: My Memories in Cairo
Dimensions: 30 × 30 × 15
Year of production: 2003
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حممد يو�سف

Mohamed Youssef
1968
Egypt

1968
م�رص

mhyoussef1968@yahoo.fr
www.mhyoussef.netfirms.com

 كتاب عتيق:العنوان
 وألوان، ووهج أبيض، وورق الصق، وأنواع متنوعة من الورق، نوعان من الجلود:الخامة
 وإضافــة بعــض الســوائل، وحــرق الــورق والوهــج، مــزج األلــوان بالــورق الالصــق:التقنيــة
الصناعيــة ملحــاكاة شــكل الكتــب القدميــة
 سم28 × 20 :األبعاد
2002 :سنة اإلصدار

Title: Antiqbook
Material: Two types of leather, different kinds of handmade papers, paper pasty,
white glow, and colors
Technique: Mixing colors with paper past, burning papers and glow, adding some
artificial liquids to imitate old books
Dimensions: 20 × 28 cm
Year of production: 2002
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Mohammed Al Shammarey
1962
Iraq

mohammed@shammarey.com
www.shammarey.com

حممد ال�شامري

1962
العراق

 التدرج الرمادي:العنوان
 أكريليك عىل ورق:الخامة
 سم35 × 35 :األبعاد
Title: Grayscale
Material: Acrylic on paper
Dimensions: 35 × 35 cm
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Nabil Anani
Palestine

p-art@p-ol.com

نبيل عناين

فل�سطني

) محمود درويش (جدارية:العنوان
 وحناء، الصق الجلود واألخشاب:الخامة
 الكوالج:التقنية
 سم5 × 40 × 30 :األبعاد
Title: Mahmud Darwish (mural)
Material: Leather and wood gluing, and henna
Technique: Collage
Dimensions: 30 × 40 × 5 cm
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Shahira El Ashwah
1961
Egypt

�شهرية الأ�شوح

1961
م�رص

shahiraelashwah@hotmail.com

)» «كتاب املوىت، ماذا قدمت لحيايت (جزء من بردية آين:العنوان
 ومواد طبيعية، ورباط من القش، وجذع النخيل، بردية:الخامة
 سم45 × 35 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: What You Did in Life (Extract from Papyrus of Ani, Book of the Dead)
Material: Pyparus, palm barks, straw rope and natural materials
Dimensions: 35 × 45 cm
Year of Production: 2004
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Sliman Mansur
Palestine

�سليمان من�صور

فل�سطني

 يحيا بالداخل:العنوان
 سرياميك:الخامة
 سم6 × 23 × 29 :األبعاد
2001 :سنة اإلصدار
Title: Living Inside
Material: Ceramic
Dimensions: 29 × 23 × 6 cm
Year of Production: 2001
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Tayseer Barkat
1959
Palestine

p-art@p-ol.com

تي�سري بركات

1959
فل�سطني

 وجوه:العنوان
 ورق وحرب:الخامة
 الطباعة:التقنية
 سم3 × 17 × 20 :األبعاد
2004 :سنة اإلصدار
Title: Faces
Material: Paper and ink
Technique: Print
Dimensions: 20 × 17 × 3 cm
Year of Production: 2004
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املدينة

املــدن أنظمــة ديناميكيــة معقــدة تتطــور هوياتهــا وتتحــول مــع مــرور الوقــت اســتجابة للتدفــق الحيــوي للقــوى التــي تتضمنهــا وتحيــط بهــا .فــاذا
ونصــه ،ورســالته؟ وهــل الكتــاب واملدينــة كالهــا شــكالن مؤقتــان
يحــدث لــو اعتربنــا املدينــة كتابًــا حيويًّــا متطــو ًرا؟ فمــن كاتبــه ،ومــن قارئــه؛ ومــا محتــواهُّ ،
لالتصــال؟ ومــا العمــر االف ـرايض ألفــكار الكتــاب أو هويــة املدينــة؟
تســاعد املدينــة قراءهــا عــى فهــم تاريخهــا ،ووضعهــا الحــايل ،وأيضً ــا التنبــؤ مبســتقبلها .ومــن الجــزء إىل الــكل ،تكشــف املدينــة عــن هويتهــا عــن طريــق
التحــول مــن مبنــى إىل َحــر ومــن ســاكن مقيــم إىل كثافــة ســكانية .كــا يلعــب الوقــت دو َرَا أساسـيًّا يف فهــم تخلُّــق املــدن ،واستكشــافها ،والتنبــؤ ببداياتهــا؛
كل مــن املبنــى املعــاري املنفصــل ،والقــوى الحرضيــة الكــرى ،والســكان .وبهــذه
طامســا الحــدود بــن ٍّ
وذلــك املجــال الــذي يتفاعــل فيــه الجــزء مــع الــكل،
ً
الطريقــة األكــر موضوعيــة واألقــل إبدا ًعــا مــن التفلســف ،ليســت املدينــة وســكانها مبثابــة مصــدر للمعلومــات فحســب ،بــل ولإللهــام أيضً ــا .فاملــدن ال تلهــم
قصصــا ومشــاعر أيضً ــا ،والتــي تلهــم بدورهــا األفــكار.
أفــكا ًرا فحســب ،بــل ً
والعــارة دامئًــا يف حالــة تغـ ُّـر ،وتط ـ ُّور ،أو تحــول مســتمر .ولكــن تحــت أي تزامــن ســطحي ،هنــاك دامئًــا طبقــة تاريخيــة ،وهــي تلــك اللحظــة املحــددة
التــي تــم فيهــا تصـ ُّور الكيــان وتأسيســه .وتحقي ًقــا لذلــك ،فــإن العــارة لهــا صــورة دوريــة بشــكل أو بآخــر .فاملبــاين مبثابــة إســقاط ملهــم مــن الخيــال البــري
والتطــور /التحــول عــر اإلدراك؛ وأن التصميــم ،والبنــاء ،واالســتخدام ،والتك ُّيــف ،والتفــكك التــام مجــرد شــكل مؤقــت موجــود يف املدينــة .والعــارة ال تشــر
فقــط إىل توجهــات واضحــة ،وأســاليب ،وتحــركات تاريخيــة؛ ولكنهــا أيضً ــا تشــر إىل أنظمــة قيميــة ضمنيــة ،ورؤى العــامل ،وطــرق خياليــة يشــعر بهــا الفــرد،
ويفهمهــا ،ويفــر الوجــود املــادي والعالقــات اإلنســانية املصاحبــة لــه .ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن العــارة ميكنهــا أيضً ــا أن ت ُقــرأ بوصفهــا عامـاً للكشــف عــن
الهويــة ،ورموزهــا.
واألعــال املركَّبــة تناقــش هــل العــارة أيديولوجيــة ثابتــة عــر الزمــان ،أم أنهــا نشــطة تســتجيب لســياقها الزمنــي؟ كــا أنهــا تستكشــف تطــور املســاحة،
والتــي تعـ ِّـر عــن عمليــة التطــور /التحــول ارتــكازًا عــى معرفــة ســابقة ،وعــى الذاكــرة ،وكذلــك التوقــع .وذلــك التغــر املســتمر وغــر املتوقــع وشــيك ال محالــة،
بســبب قـراءات النــاس املختلفــة لــروح املدينــة بوصفهــا معيــا ًرا إلحيــاء الفكــرة الكالســيكية املتمثلــة يف تعبــر املدينــة عــن أخالقياتهــا وقيمهــا املميــزة؛ حيــث
يعــاود الوقــت الظهــور يف العــامل كــيء واقعــي مثلــه كمثــل تهديــد االســتقرار ولكنــه يبقــى وســط إبداعــي.
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The City

Cities are complex dynamic systems, the identities of which evolve and mutate over time, in
response to the dynamic flow of surrounding and embedded forces. What if we consider the city
as a vital evolving book? Who would be the writer, the reader, and what would be the content, the
script and the message? Are books and cities temporary forms of communications? What is the
lifespan of the book ideas or the city identity?
The city helps its readers to understand its history, current situation and also to predict its
future. From the part to the whole, the city reveals its identity from building to urban and from the
resident to the population. Time plays a key role in understanding, exploring and predicting the
morphogenesis of the city, which is the field where the parts interact with the whole, blurring the
boundaries between the discrete architectural building, larger urban forces and the inhabitants. In
this more subjective and less designed method of philosophizing, the city and its inhabitants serve
as a source not only of information but also of inspiration; where cities inspire not just ideas, but
also stories and sentiments, which in turn inspire ideas.
Architecture is always at a continuous transformation and evolution or devolution state. However,
beneath any surface synchronicity, there is always a layer of historicity, the specific moment when
a structure was conceived and constructed. To this end, architecture is cyclical in a sense. The
buildings are inspiring projection of human imagination and evolve/devolve through conception;
design, construction, usage, adaptation, and ultimate disintegration as temporarily form present
in the city. Architecture does not only refer to explicit trends, modes and movements of history but
also to the implicit value systems, world views, and imaginary ways one comes to feel, understand,
and interpret materialistic existence and its concomitant human relationships. It is in this sense that
architecture can also be read as an indicator of identification and icons of identity.
The installation debates if architecture is a frozen ideology in time, or is it active and responding
simultaneously to its context? It explores the development of space that expresses this evolution/
devolution process based on past knowledge and memory, as well as an expectation. That
continual, unpredictable change is inevitably forthcoming due to people’s different readings of the
spirit of the city as a parameter to revive the classical idea that a city expresses its own distinctive
ethos and values, where time reappears in the world as something real as a destabilizing but
creative milieu.
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ا�ستوديو �إنكود
وص ِّمــم بتعــاون مشــرك بــن مجموعــة مــن املهندســن املعامريــن الشــغوفني باستكشــاف
إنكــود هــو تصميــم قــام بــه اســتوديو بحثــي يف اإلســكندرية ،مــرُ .
أنظمــة التصميــم املبتكــرة عــى مختلــف املســتويات بدايــة مــن الفكــرة املجــردة إىل التنفيــذ الفعــي؛ وذلــك بهــدف تواجــد مــري أكــر متيـ ًزا يف ســوق التصميــم
العامليــة .واســتنادًا إىل املنطــق املــادي والريــايض لألنظمــة الطبيعيــة ،يــدرس إنكــود مختلــف األدوات الحاســوبية املاديــة والرقميــة ،والتــي تستكشــف إمكانــات
كل مــن التعليــم ،واملهنــة ،وصناعــة التصميــم.
التصميــم الرقمــي وتقنيــات التصنيــع لربــط ٍّ
ويؤمــن فريــق عمــل إنكــود بالبحــث بوصفــه حافـ ًزا لالبتــكار يف صناعــة التصميــم .ويف خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،أجــرى فريــق عمــل إنكــود سلســلة
مــن ورش العمــل ،والنــدوات ،واملحــارضات يف التصميــم الحاســويب والتصنيــع .كــا شــاركوا يف أكــر مــن تعــاون أكادميــي ،ومؤســي ،ومهنــي مــع متخصصــن يف
التصميــم الرقمــي وعمليــات التصنيــع .يقــدم إنكــود لعمالئــه خدمــات معامريــة ،وداخليــة ،وتصميــات األثــاث ،وورش عمــل تعليميــة ،ومنــاذج صناعيــة مــن خــال
بيئــة ورش العمــل االستكشــافية ،والتــي تركــز عــى التعلُّــم باســتخدام أحــدث التصميــات الرقميــة وأنظمــة التصنيــع ،وكل ذلــك مــن خــال مرشوعــات قامئــة عــى
الفريــق ،والتعامــل مــع ترجمــة األفــكار إىل واقــع ملمــوس ،وتحويــل املقاييــس بــن منــاذج قيــد الدراســة إىل منــاذج مصنعــة متامثلــة.
فريق عمل إنكود:
ابتسام فريد ،مؤسس
أستاذ مساعد يف الهندسة املعامرية
كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية
أحمد أبو الخري ،مؤسس
طالب دكتوراه باملدرسة العليا للهندسة املعامرية لباريس مااليك
ماجستري يف الهندسة املعامرية ،وشهادة مخترب أبحاث األجهزة ،من مدرسة الجمعية املعامرية للهندسة املعامرية ،لندن
محمد زغلول ،مؤسس
طالب دكتوراه باملعهد االتحادي السويرسي للتكنولوجيا يف زيوريخ
ماجستري يف الهندسة املعامرية ،جامعة اإلسكندرية
مي حسني عزت ،مهندسة معامرية
باحثة ماجستري ،جامعة اإلسكندرية
محمد عبد الخالق ،مهندس معامري
بيانات االتصال:
الربيد اإللكرتوينencodestudio.mail@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.encodestudio.net :

M. AbdelKhalek
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ENCODE Studio
ENCODE is a design by research studio founded in Alexandria, Egypt; created by the collaboration of
architects dedicated to explore innovative design systems on different scales from object to field, aiming for a
more significant Egyptian presence in the global design market. Based on the mathematical and material logic of
natural systems, ENCODE investigates various digital and physical computational tools exploring the potentials
of digital design and fabrication techniques to correlate education, profession and design industry.
ENCODE team believes in research as a catalyst of innovation in the design industry. During the past few
years, ENCODE team conducted a series of workshops, seminars and lectures, in computational design and
fabrication. They also have been involved in academic, organizational and professional collaborations with
specialists in digital design and fabrication industry. ENCODE offers its clients architectural, interior and furniture
design services, educational workshops, and industrial prototypes through exploratory workshop environments
that focus on learning by applying the latest digital design and fabrication systems through team-based projects,
dealing with the translation of ideas into atoms, shifting scales between study models and 1:1 fabrication
prototypes.

Encode Team:
Ebtissam Farid, Founder
Associate Professor. PhD in Architecture,
Faculty of Fine Arts, Alexandria University
Ahmed Abouelkheir, Founder
PhD Candidate, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais,
M.Arch, DRL, Architectural Association School of Architecture, London
Mohamed Zaghloul, Founder
PhD candidate, ETH Zurich
MSc in Architecture, Alexandria University
May Hussein Ezzat, Architect
MSc researcher, Alexandria University
Mohammad Abdelkhalek, Architect
Contacts:
E-mail: encodestudio.mail@gmail.com
Website: www.encodestudio.net

A. Abouelkheir
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2012 لقطات من معرض بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل الخامس لكتاب الفنان

Shots from the Exhibition of the Bibliotheca Alexandrina
Fifth International Biennale for the Artist’s Book 2012
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Shots from the Exhibition of the Bibliotheca Alexandrina
Fifth International Biennale for the Artist’s Book 2012

145

ARTIST’S BOOK

146

كتاب الفنان

2014

2012 لقطات من معرض بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل الخامس لكتاب الفنان

Shots from the Exhibition of the Bibliotheca Alexandrina
Fifth International Biennale for the Artist’s Book 2012
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Shots from the Exhibition of the Bibliotheca Alexandrina
Fifth International Biennale for the Artist’s Book 2012
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Shots from the Exhibition of the Bibliotheca Alexandrina
Fifth International Biennale for the Artist’s Book 2012
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Amany Farouk

Egypt

Amaryllis Siniossoglou

Greece

Anastasia Charokopou

Greece

Andras Butak

Hungary

Bilal Makled

Egypt

Biljana Vuković

Serbia

Bojan Otašević

Serbia

Chia-ti Wu

Taiwan

Derek Michael Besant

Canada

Edvin Dragičević

Croatia

Fernanda Fedi

Italy

Gino Gini

Italy

Georgia Grigoriadou

Greece

Hanne Matthiesen

Denmark

Heather Ryan Kelley

United States of America

Hilda Paz Levozan

Argentina

Hyun-Jin KIM

Taiwan

Jamal Abdul Rahim

Bahrain

Johannes Gérard

Germany

José Rosinhas

Portugal

Julia Nelson-Gal

United States of America

Julien Blaine

France

Kika Levy

Brazil

Kirsti Grotmol

Norway

Liliana Esteban

Argentina

Liliana Gerardi

United States of America

Lisette Thibeault

Canada

Luis Alberto Hernández

Venezuela

Maria Blanca Saccomano

Argentina

Maria Papacharalambous

Cyprus

Marilyn Piirsalu

Estonia

Marisa Boullosa

Mexico

Najat Mekky

United Arab Emirates

Nauer Spíndola

Brazil

Norma Juárez

Argentina

Pál Csaba

Hungary

Pipa Estefanell

Argentina

Puck Bramlage

The Netherlands

Rachel Ramirez

United Kingdom

Rehab Alaa El-Badawy

Egypt

Renata Carneiro

Portugal

Riham El-Moalem and
Mohammed Ramadan Abdou

Egypt

Simon Zsolt

Hungary

Stephan Erasmus

South Africa

Susanna Lakner

Germany

Teresa Pedroso

Portugal

Wilhelm Schramm

Austria

Yoshikazu Kajikawa

Japan

154

الفنانون المشاركون
ARTIST’S BOOK

أماين فاروق
أماريليس سينيوسوجلو
أنستازيا شاروكوبو
أندراس بوتاك
بالل مقلد
بيليانا فوكوفيتش
بوجان أوتاسيفيتش
تشيا-يت وو
ديريك مايكل بيسانت
إيدفني دراجيشيفيتش
فرناندا فيدي
جينو جيني
جورجيا جريجوريادو
هان ماتيسن
هيذر راين كييل
هيلدا باز ليفوزان
هيون جني كيم
جامل عبد الرحيم
يوهانس جريارد
جوزيه روزينهاز
جوليا نيلسون جال
جوليان بالن
كيكا ليفي
كريستي جرومتول
ليليانا إيستبان
ليليانا جرياردي
ليزيت تيبو
لويس ألربتو هرناندز
ماريا بالنكا ساكومانو
ماريا باباخاراالمبوس
ماريلني بيريسالو
ماريسا بولوسا
نجاة ميك
نوير سبيندوال
نورما خواريز
بال تشابا
بيبا إستيفانيل
باك براملج
ريتشل رامرييز
رحاب عالء البدوي
ريناتا كارنريو
ريهام املعلم ومحمد رمضان عبده
ساميون زولت
ستيفن إيراسموس
سوزانا الكرن
تريزا بيدروزو
ويلهلم شكرام
يوشيكازو كاچيكاوا

2014
مرص
اليونان
اليونان
املجر
مرص
رصبيا
رصبيا
تايوان
كندا
كرواتيا
إيطاليا
إيطاليا
اليونان
الدامنرك
الواليات املتحدة األمريكية
األرجنتني
تايوان
البحرين
أملانيا
الربتغال
الواليات املتحدة األمريكية
فرنسا
الربازيل
الرنويج
األرجنتني
الواليات املتحدة األمريكية
كندا
فنزويال
األرجنتني
قربص
إيستونيا
املكسيك
اإلمارات العربية املتحدة
الربازيل
األرجنتني
املجر
األرجنتني
هولندا
اململكة املتحدة
مرص
الربتغال
مرص
املجر
جنوب إفريقيا
أملانيا
الربتغال
النمسا
اليابان
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Amal Elgammal

Egypt

Ayman El Semary

Egypt

Dalia Saadeldin

Egypt

Faisal Samra

Bahrain

Gamal Hosni

Egypt

Hilda Hiary

Jordan

Hisham A. Nawwar

Egypt

Liliane Karnouk

Canada

Medhat Nasr

Egypt

Mohamed Abu El-Naga

Egypt

Mohamed Al Ganuby

Egypt

Mohamed Youssef

Egypt

Mohammed Al Shammarey

Iraq

Nabil Anani

Palestine

Shahira El Ashwah

Egypt

Sliman Mansur

Palestine

Tayseer Barkat

Palestine
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2014
الجمل
أمل َّ
أمين السمري
داليا سعد الدين
فيصل سمرا
جامل حسني
هيلدا حياري
هشام نوار
ليليان كارنوك
مدحت نرص
محمد أبو النجا
محمد الجنويب
محمد يوسف
محمد الشامري
نبيل عناين
شهرية األشوح
سليامن منصور
تيسري بركات

مرص
مرص
مرص
البحرين
مرص
األردن
مرص
كندا
مرص
مرص
مرص
مرص
العراق
فلسطني
مرص
فلسطني
فلسطني
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Work Team

Director, Art Exhibitions and Collections Department
Gamal Hosni
Deputy Director, Art Exhibitions and Collections Department
Mohamed Khamis
Exhibitions and Art Projects Section
Head, Art Projects Unit
Mohamed Samy
Art Projects Unit
Ahmed Okasha
Head, Exhibition Unit
Amira El-Essawi
Exhibition Unit
Marc Henine
Budget Officer
Rasha Eid
Executive Assistant
Iman Hosny
Head, Cultural Outreach Publications Unit
Maissa Azab
Cultural Outreach Publications Unit
Hend Fathy
Faten Mahmoud
Gomaa Saeed
ِAsma Haggag
Design and Layout
Maha Sherin
Editing and Translation
Hend Fathy
Director, Publishing Department
Noha Omar
Language Control
Ahmed Shaaban
Perihan Fahmy
Technicians
Ayman El-Khadrawy
Ayman Abdelatif
Abdelsamie Mohamed
Mohamed Amine
Yossry Ramadan
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Photography
Miniature “Artist’s Book”
Kariem Saleh
Contemporary Bookart
from the Arab World
Dr. Erich Paproth
Exhibition of the Artist’s Book 2012
Gamal Hosni
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فريق العمل

2014
مدير إدارة املعارض واملقتنيات الفنية
جامل حسني
نائب مدير إدارة املعارض واملقتنيات الفنية
محمد خميس
قسم املعارض واملرشوعات الفنية
رئيس وحدة املرشوعات الفنية
محمد سامي
وحدة املرشوعات الفنية
أحمد عكاشة
رئيس وحدة املعارض
أمرية العيسوي
وحدة املعارض
مارك حينني
إداري موازنة
رشا عيد
منسق إداري
إميان حسني
رئيس وحدة اإلصدارات بقطاع التواصل الثقايف
مايسة عزب
وحدة اإلصدارات بقطاع التواصل الثقايف
هند فتحي
فاتن محمود
جمعة سعيد
أسامء حجاج
تصميم الغالف والتصميم الداخيل
مها رشين
التحرير والرتجمة
إرساء عيل
مدير إدارة النرش
نهى عمر
املراجعة اللغوية
أحمد شعبان
بريهان فهمي
فنيون
أمين الخرضاوي
أمين عبد اللطيف
عبد السميع محمد
محمد أمني
يرسي رمضان
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التصوير الفوتوغرايف
«كتاب الفنان» الصغري
كريم صالح
فن الكتاب املعارص يف العامل العريب
د .إريك بابروث
معرض كتاب الفنان 2012
جامل حسني
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exhibitions@bibalex.org
Facebook: Bibliotheca Alexandrina-Art Exhibitions and Collections Department
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