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 ريس)آأرستيد استبان هيرنانديز (
 

)  1987( البشري . تخرج كطبيب في الطب1963سبتمبر  2كوبا في  -ولد في هافانا 

 عصامي.  وفنان). رسام كاريكاتير 1993وطبيب نفسي (

تاريخ ظهرت . منذ ذلك ال”أوبينا“في مجلة   1984نشر أول رسم كاريكاتوري له عام 

 أعماله في المنشورات الكوبية الرئيسية والعديد من المنشورات حول العالم.

مبدع مستقل، وقد أقام العديد من المعارض الشخصية فنان يعمل آريس في هافانا ك 

وفاز بأكثر من مائة وخمسين جائزة دولية. نشر أكثر من عشرين كتابًا ورسم مائة أخرى.  

 ومنتجي أفالم الرسوم المتحركة.  لقد تعاون مع التلفزيون

بالواليات المتحدة األمريكية، ليتم إدراجه في  "ويتي ورلد "، رشحته مجلة 1994في عام 

ترشيحه أيًضا من قبل كوبا لجائزة   وتمقائمة أفضل رسامي الكاريكاتير في العالم. 

، "مشروع الذكريات"للرسوم المتحركة، وتم إدراجه في كتاب   "قوافيدوس ابيروميريكان"

 كواحد من أهم الفنانين المرئيين في كوبا في القرن العشرين. 

 ، حصل على وسام الثقافة الوطنية من وزير الثقافة الكوبي. 2002في عام 

قام بتدريس العديد من الدورات التدريبية وعقد العديد من المؤتمرات حول الفكاهة  

مصورة في كوبا وإيران والمكسيك وكولومبيا وتركيا وكندا وفنلندا وفنزويال ال

وإسبانيا وكان منظًما للعديد من أحداث الرسوم المتحركة الدولية في كوبا وخارجها.  

عمل كهيئة تحكيم دولية في صالونات الفكاهة في مناسبات متعددة في أماكن  

 وبا وإيران وتركيامختلفة مثل المكسيك وإيطاليا والبرازيل وك
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 )معارض مختارةالمعارض (

عرض الرسوم الكاريكاتورية والملصقات بالشاشة الحريرية  تربط،الروابط التي  •

 2017الواليات المتحدة   كوبانا،في غاليريا 

سانتياغو دي كوبا   كاقوايو،مؤسسة  رينيه فالديز،معرض  واآلن،، هنا ريسآ •

2020 

 2019مصر  كوبا،معرض كارتون من  •

 2019 باكارد، هافانا كوبا فندق ماجيستوسا هابانا، •

 2019كوبا  هافانا، مانويال،معرض فيال   خشبية،طرق  •

 2018البرازيل  الدولي،صالون بيرنامبوكو  التحكيم،معرض لجنة  •

 2018موسكو  الصحفيين،بيت  كم،  9550 •

 كوبا.  مورو،فورتاليزا ديل  هافانا،بينالي   مقّربة،لقطات  مقّربة،لقطات  •

 بلجيكا. األوروبي،مركز الرسوم المتحركة  آريس، •

 كوبا. هافانا، الفنانين،مكتب  التنفيذ،قيد  •

 2018 كوبا، هافانا، مانويال،غاليري فيال  انتركوربورا، •

جي سويس تشارلي. معرض فردي لفكاهة آريس المصورة. منزل فيكتور   •

 2018جا كوبا  هابانا في  هوغو،

الواليات  نيويورك، شيرلي ودونالد روبين،مؤسسة  ستيلغ بيس،مؤسسة  •

 المتحدة األمريكية.

المتحف    )،2012إلى  1959صيحات على الحائط (معالم الملصق الكوبي من  •

 كوبا.  هافانا، الجميلة،الوطني للفنون 

 كوبا.  كابانا،فورتاليزا ال   هافانا،بينالي  اآلخر،األفق  •

 ، باريس، فرنسا. ال مير أبولي، ريس المصمم الكوبيآ •

 البرازيل.  يس،الجيدو آر  يونيفيتس،نواة الثقافة  آريس،فكاهة بيلوس  •

 المكسيك.  شيتومال، المايا،متحف ثقافة  آريس، •

 كوبا.  هافانا، المرئية،فكاهة هذا العالم. مركز تطوير الفنون   •

 لفنون الجميلة، أنقرة، تركيا. ، صالة المعارض بوزارة اAres هيرنانديز، آريس •

  سندرالند، المعاصر،المركز الشمالي للفن  الكوبي،الوجه المجهول للفن  •

 بريطانيا العظمى.
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منها اثنتان  جائزة،وحصل على أكثر من مائة   العالم،تم نشر أعماله في جميع أنحاء 

 وستون جائزة دولية

 

 )جوائز مختارةالجوائز الدولية (

 2020الكبرى لمكافحة فيروسات التاجية (الصين)  UYACCجائزة  •

 2015الجائزة األولى لجائزة األمم المتحدة رنان لوري (الواليات المتحدة األمريكية)  •

 2012(البرتغال)  ورلد برس كارتون  الكبرى،الجائزة  •

 2009بينالي كوسوفو (كوسوفو)  الكبرى،الجائزة  •

 2009الكارتونية (إثيوبيا) الجائزة األولى ألثيوبيا  •

 2008الجائزة األولى لمسابقة كارتون القط األسود (أذربيجان)   •

 ) 2007الجائزة الكبرى لمعرض الكاريكاتير العالمي فالي دي أبورا (كولومبيا  •

 ) 2004(إيطاليا  يوروهومرالجائزة األولى بينالي إنترناسيونالي  •

في عرض الفكاهة الوطني   الفائز ست مرات بالجائزة عن مجموعة األعمال •

 كوبا الجرافيكية،والفائز بجائزة خوان غوالبرتو غوميز للصحافة 

 بينالي طهران (إيران)  الكبرى،الجائزة  •

 مسابقة الرسوم المتحركة التحريرية (كندا)  األولى،الجائزة  •

 (صربيا)  أنتيوار كراكوجيفاتشصالون  السالم،الجائزة الكبرى رسول  •

 (األرجنتين)   15صالون ميركوسور ديوجنس تابوردا  سم،للرالجائزة األولى  •

 1998(إيطاليا)   يوروهومر األولى،الجائزة  •

 ،1997 كوبا،بينالي سان أنطونيو دي لوس بانيوس ( الكبرى،أبيال   وإيدواردجائزة  •

2001، 2005 ( 

 1993جائزة التميز مسابقة يوميوري شيمبوم (اليابان)   •

 1995غابروفو (بلغاريا)  الجائزة األولى بينالي  •

 1992(البرازيل)   األولى، قاعة بيووي للفكاهةالجائزة  •

 ) 1991(إيطاليا  وتورينت الجمهور،جائزة  •
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 كتب (مختارة) 

 2020كوبا) -العالم بعد فيروس كورونا (إسبانيا •

   2018دق على الخشب (كوبا)  •

 كاريكاتير حائز على جوائز (اليونان)  100 آريس، •

 رسومات حائزة على جوائز (كوبا)  آريس، •

 وافق آريس على السكتة الدماغية (كوبا)  •

   2009الكارتون الكوبي المعاصر األول والثاني والثالث (كوبا)  •

 تاريخ الفكاهة المصورة في كوبا (أسبانيا) •

 عيون الجنوب (كوبا)  •

 اإلنسان العاقل (كوبا)  •

 ب إلى الجنوب (كوبا) اذه •

 الشمال والجنوب والعولمة (إيطاليا)   •

 األسطورة والواقع (كوبا) بين الكحول  •

 طبيبي النفسي هو أنا (كوبا)  •

 هوز (إيران)  •

 العالج النفسي عالقة مساعدة (غواتيماال) •

 شعر الفكاهة آريس (البرازيل)  •

 شعب ميو توم (البرازيل)  •

 كوبا مع الفكاهة (البرازيل)  •

 خالل الطوق (كوبا) ادخل من  •

 

 

 

 

 
 
 

 هذه الوثيقة متوفرة أيضا باللغة اإلنجليزية>>> 
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