“طــش فــش” دار نــر ،رشكــة ال تبــي الــرحب
هدفهــا تجشيــع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة يف فن الاكرياكتور والرشائط املصورة
والرســوم املتحركــة املنتــرة يف العــامل العريب.
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العدد ١
التارخي ٢٠١٨ -١٢ -٦ :
هذا اإلصدار يو ّزع جمانًا لك هشرين

العندليب...

الفساد

أجمد رمسي  /أردن

إسالم رجب /مرص

١

أجمد رمسي هو فنان تشكييل ورسام اكرياكتور أردين ولد يف معان عام  .١٩٧٤يعمل حاليًا كرسام اكرياكتور يف جريدة الرشق
األوسط اللندنية .وقد فاز جبائزة محمود حكيل عام  ،٢٠١٥عن فئة الاكرياكتور السيايس.

ولد يف مرص ،ويعمل حاليًا كرسام كوميكس لألطفال يف جملة أبطال اليوم التابعة ملؤسسة األخبار املرصية .حني يسمتع لصوت
مضريه ويرمسه بشلك اكرياكتور ،فهو يعمل عىل رمس دقيق يصاحب الفكرة القوية الصادقة.

أرضبوا سعادتك !!

دعاء العدل  /مرص

دعــاء العــدل ،رســامة اكرياكتــور مرصيــة مــن مواليــد حمافظــة دميــاط .خترجــت مــن لكيــة الفنــون امجليلــة قســم ديكــور مــرح وســيمنا .معلــت جبريــدة الدســتور وجملــة روزا اليوســف وجملــة صبــاح اخلــر ،وحاليــا تــرمس باملــرى اليــوم .وقــد فــازت جبائــزة محمــود
حكيــل عــام  ، ٢٠١٦عــن فئــة الاكرياكتــور الســيايس.

٢

١

٢

٣

أمحد عبد احملسن  /مرص

٤

رسام كوميكس من مرص ،لديه شغف وحب للفنون والرمس .خربته اليت تفوق المثانية عرش عاما يف التصممي ،تظهر مهارته يف إستعامل عدة أساليب يف الرمس .يمتزي برمس الخشصيات اليت تتحدث إىل الناس وتنقل املشاعر والتعابري
وحتاول الدجم بني الفاكهة والدراما يف معله.

١

٢
تأمالت يف الوضع الراهن

حسن حامك  /مرصي سوداين

لو مل يكن رسامًا اكرياكتوريًا لوجب هيلع أن يكون .إنه الفنان حسن حامك السوداين األصل،
واملولود يف «إنشاص» إحدى قرى مرص عام  .١٩٢٩خت ّرج من لكية الفنون امجليلة عام ،١٩٥٨
لكن نبوغه املبكر أدخله جمال الصحافة قبل ذلك ،وأصبحت خطوطه معروفة عىل صفحات املساء.

٣
شناوي  /مرص

ولد شناوي يف القاهرة عام  ،١٩٧٨وقىض أول  ٨سنوات من حياته يف السعودية قبل أن تعود عائلته إىل القاهرة.
عرف شناوي من معر صغري أنه يريد أن يصبح رسامًا ،فاكن يقرأ جمالت ماجد وبامس وسعد.

الصواف
النارش :معزت
ّ
حترير وتصممي :نور فاخوري
مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
ال يعرب هذا اجلورنال عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

٣

فنجان قهوة يف ستاربكس

زوجيت قررت أن تعمل!!

الصواف  /لبنان
معزت
ّ

رجل أمعال لبناين مقمي يف لبنان .خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  .١٩٧٤حائز عىل هشادة باكلوريوس يف اهلندسة املعامرية .غري أنه نظرا للرسوم اهلزلية والصور املتحركة ،درس هذا الفن ملدة سنة يف ستوديو بوب غودفري يف لندن عام  ،١٩٧٥وحاز عىل
هشادة معرتف هبا يف جمال الصور املتحركة.

اخلالفات العربية و لبنان...

مسرت بريزيذنت

٤

محمود حكيل  /لبنان

ولد يف طرابلس عام  .١٩٣٨بدأ حياته العملية كرسام يف رشكة إعالنات .واكن الرسام الاكرياكتوري العريب األول ،الذي رمس يف
الستينات يف نرشة أخبار سيمنائية .و مت إنشاء برناجم جلائزة محمود حكيل يف العام .2014

لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

مصطىف حسني  /مرص

رسام اكرياكتور مرصي ساخر ،تولد سنة  1936ىف اسكندرية وعاش بداياته ىف مدينة طنطا .ظل مصطىف حسني رسام
الاكرياكتور الساخر األمه يف مرص ملدة تقارب الـ 60عام ،إىل أن رحل عن دنيانا يف  16أغسطس  ،2014تاراك إرثا فنيا رمبا
ختتلف معه كثريا ورمبا تراه مثاال ال يتكرر.

