
2015يناير  15خبر صحفى،   

 من بعثة االتحاد األوروبى لمصر و أركينوس للهندسة المعمارية

 

 

أو خليها أصلى/أصلية/أصيلة! خليها على طبيعتها!  
ىلتقليدالى ا المعاصر من الحرف: تلتقى فنونال   

 في. فنيةأعمال  خلقلالقاهرة  من تقليديين حرفيين و ينمعاصر أوروبيينمصريين و فنانينبين  جمع هو مشروع
القاهرة،  فىمناطق مختلفة  أربعب لحرفيين في ورش عمل جلسات العمل سلسلة من تم إجراء 2014أكتوبر 

 و موادوالمرمر والجص والفخار والخشب والزجاج والحجر و المعدن منفنية أعمال  اثني عشر تم إنتاج حيث
والحرفيين. من الفنانين جهد تعاوني من خالل أخرى وسائل  

 
بما في  2015فبراير  1المشروع بالمركز الثقافى لبيت السنارى يوم  عن سيتم افتتاح معرض لألعمال الناتجه

.2015فبراير  7يستمر المعرض حتى  أحداث ذات الصلة.، و لألعمال من قبل المؤلفين عرض عام ذلك  
 

 التعاون الثقافي برنامج كجزء من األوروبي في مصر االتحاد من قبل وفد في المقام األول المشروع يتم تمويل
، وخاصة الوصول إليه وتحسين اإلبداع الثقافي تنوع إلى المساهمة في الذي يهدفمصر بين االتحاد األوروبي و

  .الثقافي اإلنتاج واالستهالك في ةاالجتماعي المشاركة حسنت وتعزيزالمناطق العشوائية، المهمشة و المناطقفي 
 

، المجلس الثقافي البريطاني البولندية، السفارة :شروعالم ساهمت في نفس األهداف التي تقدر المؤسسات األخرى
  من خالل مؤسسة تنفيذ المشروع تم في بولندا. في فروتسواف الجميلةأكاديمية الفنون و السويسرية،السفارة 

.لبيت السنارى الذى يدار من قبل مكتبة األسكندرية المركز الثقافي بالتعاون مع للهندسة المعمارية أركينوس  
 

 الحرف التقليدية العديد من تمارس ال تزال على مدار قرون. بارزة قيمة فنية ذات أعمال قد تم إنتاج القاهرة، في
 ويتم إنتاج على مدى أجيال. هو الحال كما كان، من اآلباء إلى األبناء التجارة أسراريتم تمرير في المدينة و

حلقة  مشروعال خلق .القاهرة التاريخيةب الشوارع الضيقة صغيرة في في ورش حقا الجميلة العديد من األشياء
. أعمال فنيةخلق  فيمشاركة ال، من خالل مباشرة جدا بطريقة الفن المعاصروالتقليديين  الحرفيينوصل بين 

 تنتجها أعمالعن طريق  العالمى الضخمنتاج إلا لتحديات لفن المعاصراحينما يستجيب في الوقت الحاضر 
عادة النرر الفنانين إل تدعو !خليها على طبيعتها، وسائل اإلعالم الجديدة ملموسة في غير أشكاال تأخذ أوالت اآل

المعاصر. التعبير الفنيفي  مكانتهاواألعمال اليدوية  قيمةفي   
 

ورش  التقليديين في الحرفيين مهارات وتقنيات باستخدام أعمالهم إلنتاج الفنانين المعاصرين من خالل دعوة
 و، الفن الحديث إلىالمجتمع المصري وصول  إلى توسيع يهدف المشروع المحرومة األحياء التي تقع في العمل

 التنوع في تعزيز ،مصراب التقليدية مع الحرف مباشرة للتفاعل الحديثالعصر  لفنانين منصة خلقمن خالل 
المعاصرة. الثقافة المصرية  

 
يرجى المعرض. ] افتتاح من خالل موقع **** الذى سيطلق في وقت مزيد من المعلومات يمكن العثور على

[عليه موافقةال بعدطالق جاهز لإل عندما يكون الموقعفقط  العنوان الفعلي أضافة  
 


