
المرسم المفتوح 
للفنانين الشباب

نابلس

طولكرمرام  اهللا

جنين
الخليلبيت لحم              



فرصة تستحق االغتنام 
صمود عمر/ مشاركة من نابلس

في السابق قبل زمن قریب، كنا طالب كلیة الفنون، في مرحلة التأسیس االكادیمي. ثم انتھت ھذه المرحلة وانطلقنا  في 
عالم ما بعد الجامعة. في الفن  كل مبدع یختار اسلوبھ الخاص بھ، یبحث عن لغتھ الخاصة، صوتھ الذي سیغرد بھ. 
لذا ال بد من وجود تجارب  تساعدنا  وتدعمنا  لنكتشف ھویتنا الفردیة، ثم ننطلق للعالم ونظھر ما نملكھ من ابداعات  

باسلوب فني خاص بكل فنان منا،  نوصل للعالم رسالتنا الفنیھ التي نعیش من اجلھا. 

ذواتھم  واكتشاف  الفنیة  مسیرتھم  لتأسیس  الشباب  الفنانین  تساعد  داعمة  وجھات  مؤسسات  وجود  من  بد  ال  لذلك 
االبداعیة.  

 لقد كان لـ "منتدى الفنانین الصغار"  دور في دعم ھذه المسیرة التي نحتاجھا كفنانین تشكیلیین شباب، من خالل 
وداعمة  جدا  رائعة  المرسم  تجربة  فكانت  المفتوح"،  "المرسم  مشروع  ورشات  في  للمشاركة  لنا  الفرصة  اتاحتھ 
ومفیدة لھذه المسیرة، وخاصة اننا فنانین شباب جمعتنا ھذه التجربة بعد ما انتھینا من الجامعة. من خالل ھذه الورشات 
استطاع كل مشارك منا التعبیر عن اسلوبھ الخاص بھ، ینطلق بھ ویتبع نھجھ الذي یمیزه في مجال الفن. لقد كان للفنان 
محمد صالح خلیل الدور الكبیر في توجیھنا ودعمنا وتزویدنا بالمعلومات الجدیدة، التي اكتسبھا من خالل تجربتھ الفنیة 
الطویلة، وخاصة في مجال  التشریح الفني الذي كان لھ االھمیة الكبیرة في ھذه التجربة.  كل منا عبر بأسلوبھ الخاص 

في ھذا المجال لذا كانت النتائج متنوعة وغنیة وكانت تجربة مفیدة وادعمة لنا حقا.

لقد كانت فترة النشاط قصیرة جدا بالنسبة لنا، لذا نتمنى االستمرار في الحصول على فرص مماثلة، وخوض تجارب 
اكثر فاكثر، خاصة اننا فنانین في بدایة مشوارنا الفني بحاجة لمراكمة خبرات ذاتیة من خالل العمل واالرشاد الجید.

فـنـانون شـباب
محمد صالح خلیل/ مدرب فنون

تجربة فریدة.. رائعة، لقد اضافت لي الكثیر رغم اني كنت مدربا ولیس متدرب. ان االلتقاء بفنانین شباب من الذكور 
واالناث في محافظات مختلفة مثل الخلیل وطولكرم وجنین ونابلس ورام اهللا وبیت لحم، ان ھذا التباعد في المواقع 

والتنوع في الحضور كان یمنحني الغنى بالمعرفة والتواصل، والعالقة المتجددة في كل مرة.

في ھذا المشروع "المرسم المفتوح للفنانین الشباب" كان العمل یتركز بشكل اساسي على تعزیز قدرات المشاركین 
الموھوبین الشباب من الذكور واالناث في تأسیس العمل الفني. كیف نبدأ اللوحة الفنیة؟ ما ھي مراحل العمل وآلیات 
التي یجب ان یھتم بھا اكثر من غیرھا؟ ... اسئلة كثیرة تم  الفنان وما ھي الھواجس واالفكار  التطور؟ كیف یفكر 
التعامل معھا في ورشات العمل، منھا ما تم استیعابھا وتبنیھا ومنھا ما وجد صعوبة لدى المشاركین لفھمھا واالعتقاد 

بھا.

على كل حال.. اود ان اسجل ھنا مالحظة ھامة وھي ان معظم المشاركین كانوا من الفنانات الشابات. لقد استحوذت 
البنات على نصیب االسد من حجم المشاركة وااللتزام، وھذا امر لم اجد لھ تفسیر حتى االن. 



 Young Ar�sts

Mohamed Saleh/Fine arts trainer

The project was a unique experience to me; it enriched my experience even though I was a trainer 
not a trainee.  My mee�ng with young ar�sts from Nablus, Bethlehem, Jenin, Hebron, Ramallah and 
Tulkarem districts, the distances between these places and the diversity of them enriched me with 
knowledge, communica�on and new rela�onships in every mee�ng.

The project �tled “An Open Drawing Studio for Young Ar�sts” mainly focused on enhancing the skills 
of young ar�sts- males and females- to develop the artwork; it taught them how to begin drawing a 
pain�ng,   What are the stages they have to follow for work process, How the ar�sts think and what are 
the things that the ar�sts should care more. Many ques�ons were raised and many ma�ers have been 
discussed during the workshops. However, some of them were easily understood while other ideas 
were hard to be understood and to be adopted by the young ar�sts

Anyways, I would like to highlight here that most of the par�cipants were females; they had the lion 
share in par�cipa�on and commitment. Un�l now I couldn’t find an explana�on for that.                         

Opportunity Deserve seize
sumud omar/participants from Nablus

In the recent past, we were undergraduate students in fine arts faculty, almost in the establishment 
phase. Now as we finished that stage, each one of us set off in the world beyond the university. 
However, in arts, each crea�ve person chooses his own style and looks for his own language. Therefore, 
there should be experiences that help us in revealing our own iden��es and prepare us to set out in the 
world and convey our ar�s�c message.

Thus, it should be related organiza�ons that help young ar�sts to establish their own ar�s�c career and 
discover their ar�s�c personali�es.

The whole experience with YAF was very suppor�ve and helpful for us as fresh young ar�sts. Each 
pain�ngs and drawings we draw through workshop reflects each one style. In addi�on, the ar�st 
Mohammed Saleh played a big role in guiding, suppor�ng and providing us with very helpful informa�on 
through this art experience especially in anatomy.
 The period o the ac�vity was short, thus we hope to be involved more in workshops and experiences 
like these especially that we are fresh young ar�sts who need support and guiding.



لوحتان من انتاج الورشة الفنیة للمشاركة الفنانة الشابة صمود عمر
لوحة من ابداع الفنانة المشاركة سندس رجبيلوحة من ابداع الفنانة المشاركة ایمان الدریدي



وزيرة الثقافة السيدة سهام 
البرغوثي تفتتح معرض 
"املرسم املفتوح" في 
طولكرم

حفل اختتام الورشات 
وافتتاح املعرض في 

البوليتكنيك/ اخلليل 

احد الورشات 
الفنية في طولكرم



املفتوح"  "املرسم  ادارة  حرص  رغم 
الفنانني  بني  متساوية  ملشاركة 
انه  اال  واالناث،  الذكور  من  الشباب 
كان واضحا ان غالبية املشاركني هم 
في  جليا  ذلك  كان  وقد  االناث،  من 
واخلليل،  وبيت حلم  ونابلس  طولكرم 
اما في رام اهللا وجنني فقد كان هناك 
مشاركة جيدة متوازنه من اجلنسني. 

لوحة للفنانة املشاركة جمانه عمر



لوحتان اضافة الى لوحة الغالف من ابداع الفنانة الشابة ایمان شنیوي

المشارك في الورشة الفنان الشاب  فؤاد الیماني/ رام اهللا



(1)

(3)

(2)

(4)

لوحة (١) للفنانة الشابة 
نقین حامد

لوحة (٢) للفنانة الشابة 
جمانھ عمر

لوحة (٣) للفنانة الشابة 
سوسن شحادة

لوحة (٤) للفنانة الشابة 
جنات سعید

.



لوحة للفنانة المشاركة ایمان دریدي  لوحة للفنانة المشاركة رشا عالونھ 

المشاركین في ورشات دار صالح/ بیت لحم



املرسم املفتوح للفنانني الشباب

شكر خاص 
للسادة البعثة 
البابویة/ القدس 
على تمویلھم 
ھذا النشاط

شكر لكل المؤسسات التي تعاونت معنا الستضافة 
النشاط وھم:

جمعیة انصار االنسان/ نابلس
جامعة البولیتكنیك/ الخلیل

مجلس بلدي دار صالح/ بیت لحم
جامعة القدس المفتوحة/ جنین

االتحاد العام لنقابات العمال/ جنین
بلدیة نابلس 

كلیة الفنون/ جامعة النجاح
مركز الطفل الثقافي/ نابلس

تم انجاز ھذا 
المشروع بادارة 

وتنفیذ مؤسسة 
منتدى الفنانین 

الصغار

شكر خاص للسادة:
- السیدة سمیة المصري مدیرة مركز الطفل الثقافي/ 

نابلس
- السید علي النوباني مدیر جمعیة انصار االنسان/ 

نابلس
- السید الفنان احمد الحاج حمد / كلیة الفنون الجمیلة- 

جامعة النجاح/ نابلس
- السید الفنان عبد الفتاح الكم مدیر مكتب وزارة 

الثقافة/ طولكرم
- السید عبد الفتاح النجار/ منسق تخصص الجرافیك 

في جامعة البولیتكنیك / الخلیل
 


