
 

 
 

 "عناصر" حممد أمحد إبراهيمأعمال من جسد األرض يف معرض الفنان اإلمارايت 
 

 
 

 2018مارس  9 –الشارقة 
 املاضي مارس 7افتتح يف  ، الذيأعمال معرضه "عناصر" الفنان اإلمارايت حممد أمحد إبراهيم يستلهم

من وحي الطبيعة يف مسقط رأسه  ،2018 يونيو 7يف أروقة مؤسسة الشارقة للفنون ويستمر لغاية 
متتاز فنية ارسة مم"خورفكان" على الساحل الشرقي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مقّدماً 

 رتكيبية.النحتية و ال أو رسوماته، وصوالً إىل أعماله، سواء يف لوحاته، ابخلصوصية والفرادة
 
، مشاغله الفنية واجلمالية متتبعاً اليت يعمل عليها إبراهيم،  خمتلف األمناط عرضامليستكشف و 

احلضرية. وتتجلى هذه  جراء التنميةالطبيعة  مبا يتهددكاستخدامه املتواليات اهلندسية، واهتمامه 
. وميكن مالحظة تون والقماشاملشاغل يف أعماله ثنائية األبعاد من اخلطوط والرموز على الورق والكر 

 أيضاً يف األدوات اليت ينتجها واملواد اليت يستخدمها، مثل القشوفن األرض انشغاله ابلطبيعة 
 .املرتبطة ابلبيئةوالطني، والعناصر الطبيعية 

 



 

 
يسعدان يف وحول استضافة املعرض قالت حور بنت سلطان القامسي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: "

الفن  واحداً من رواد بوصفهمعرض فردي حملمد أمحد إبراهيم  أن نقّدم أول الشارقة للفنونمؤسسة 
تلتقي فيها ر إبراهيم لغة بصرية معاصرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة". وأضافت "طوّ  املفاهيمي

ثالثة عقود اآلاثر املخيفة للتنمية احلضرية على  على مدى، وعاجلت أعماله وعي مع الال البدائية
 البيئة الطبيعية، مما أاثر قضااي ابلغة األمهية تؤثر علينا مجيعاً".

 
، توسعاً يف ن الذين أنتجا بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنونميثل العمالن الرتكيبيان اجلديداكما 

لغة خاصة به، تتناول  فيهاابلطبيعة، واجداً  ممارسات إبراهيم التأملية يف الرموز واخلطوط واهتمامه
علم النفس والالوعي عند البشر، واألعمال الدنيوية اليت يؤدوهنا، والفضاء الذي حتيا فيه هذه الرموز. 

 ، داجماً املبىن برسم جمموعة من الرموز على كامل جدران، " يف الشارقةبيت احلرمة"قام إبراهيم يف 
" يف منطقة الشارقة بيت حسني مكراين"شكالً جديداً من اللغة مع اتريخ املكان. بينما ينتقل يف 

، من استخدام الورق، والورق املقوى، والقماش، والطني، ليقوم بتدخل أكرب يف املبىن من للرتاث
 من جديد ، ومؤكداً ابلقماشالداخل، عرب استخدام الفحم لرسم خط على األرضية، مغلفاً النبااتت 

 على التداخل بني زوال الطبيعة وصعود التنمية احلضرية.
 

"األرض أو الفن يف الطبيعة، هو ابلنسبة يل  حممد أمحد إبراهيمقال وعن رؤيته الفنية واهتمامه ابلبيئة 
أيضاً سؤال عن طبيعة املواد هو  إمناليس جمرد حنت أو عمل تركييب يوضع يف الفضاء الطلق، 

جناز هذه األعمال، فمنحواتيت وتراكييب األرضية  واملشاريع اليت أنفذها يف املوقع، املستخدمة إل
بشكل مباشر على جسد األرض، مستخدماً املواد املتاحة يف املوقع مثل األحجار واألشجار، وال و 

أكسر غصناً وال أؤذي أرضاً، أكتفي ابلبقااي وما ترميه الطبيعة على األرض من أغصان وأوراق 
 ."جافة

 
إعطائها بعداً آخر إضافياً، وأن تغين تتكون من القطعة النحتية " وأييت ذلك من إميان إبراهيم أبن 

فدائماً ما أييت اإلهلام من أشياء أوجدهتا  ،جسد األرض وتبتعد عن التجريح أو السلب هلذا اجلسد



 

خالل احلنو على خشبة أو الطبيعة، وما على الفنان إال االلتفات هلا والتناغم مع روح املوقع من 
جذع شجرة أو حجر أو أي شيء آخر ميكن أن يؤدي إىل جتسيد الفكرة وأتكيدها، لذلك من 

األمهية مبكان، األخذ بعني االعتبار نوعية املواد ومكان املنحوتة أو الرتاكيب األرضية اليت البد أن 
از، وال أن تؤدي إىل تشّوه أو تكون عالقتها منسجمة مع املوقع واملشهد الطبيعي لألرض بدون نش

 تلّوث".
 

يعترب إبراهيم أن أفكاره تتجسد أثناء عمله، وتتفوق لديه عملية اإلنتاج على العمل، واجداً املتعة 
ابلتعامل مع املادة واستكشاف أسرارها وجوانبها املختلفة، وحتديداً املواد الطبيعية اليت يصفها بـ 

إبراهيم يف مرحلة ما  يهتحول العمل الفين لدليليه إال مفهوم نسيب. "اجلميلة"، وما اجلمال ابلنسبة إ
بعد اإلنتاج، إىل كائن مستقل خاص له هويته وشخصيته، مشبهاً تنامي العمل الفين برتبية األبناء، 
فما أن يزرع الركائز األساسية حىت يرتك العمل على طبيعته، ليتأقلم مع أي حميط يوجد فيه، األمر 

 عليه ما يصفه الفنان بـ"سهولة التعايش". الذي يضفي 
 

 عن حممد أمحد إبراهيم
(؛ 2017(؛ صورة أمة، برلني )2017يف معارض عديدة مثل: أبوظيب للفنون ) هعرضت أعمال

(؛ جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة، بينايل 2016، 2015، 2013غالريي كوادرو، ديب )
(؛ جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة، معرض 2009(؛ مركز خورفكان للفنون )2009البندقية )

(؛ بينايل داكا، 2002(؛ ملتقى لودفيغ للفن الدويل، آخن، أملانيا )2008سرقسطة، إسبانيا )
، 1998(؛ بينايل القاهرة الدويل )2000(؛ بينايل هافاان، كواب )2002، 1993بنغالديش )

(؛ معرض الستة، متحف 1998(؛ الفن اإلمارايت املعاصر، معهد العامل العريب، ابريس )1999
(؛ معرض اخلمسة، 1995مارايت، كونستنرتوم سيتارد، هولندا )(؛ الفن اإل1996الشارقة للفنون )

(، ومعرض جلمعية اإلمارات للفنون اجلميلة يف 1994مجعية اإلمارات للفنون التشكيلية، الشارقة )
بشكل متكرر يف املعارض  1986(. مت عرض أعماله منذ عام 1990االحتاد السوفييت، موسكو )

، 1،6،8التشكيلية يف الشارقة، كما مت عرضها يف بينايل الشارقة السنوية جلمعية اإلمارات للفنون 



 

فضالً عن العديد من املعارض اإلقليمية والدولية األخرى. ويشكل عمله جزءاً من مقتنيات مؤسسة 
 الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للفنون، ومركز كونتسنرتوم سيتارد يف هولندا.

 
، بينايل كوتشي مورزي، "ترانز إنداين أوشن أرتيست إكسهانج"شارك إبراهيم يف إقامات الفنانني يف 

( وكونستنرتوم سيتارد، 2009(؛ يل كونسورتيوم، دجيون، فرنسا )2015ديب ) A.i.R(؛ 2016)
(. حصل على اجلائزة األوىل للنحت يف بينايل الشارقة 1998-2000، 1994-1996هولندا )
، 1986. وهو عضو يف مجعية اإلمارات للفنون التشكيلية منذ عام 2001و 1999ي يف عام

 .1997وأسس مرسم الفن يف مركز خورفكان للفنون يف عام 
  

 عن مؤسسة الشارقة للفنون
 

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية، لتفعيل احلراك 
مع احمللي يف الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، واملنطقة. وتسعى إىل حتفيز الطاقات الفين يف اجملت

اإلبداعية، وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب 
ها الثقافية. وتضم احلوار مع كافة اهلواّيت الثقافية واحلضارية، ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديت

مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس"، 
وبرانمج "الفنان املقيم"، و"الربانمج التعليمي"، و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات، 

رّكز الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ ابإلضافة إىل  جمموعة من املقتنيات املتنامية. كما ت
الّدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع، وذلك من خالل تعزيز التعليم العام والنهج 

 .التفاعلي للفن
 


