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 أنغل بولغان كوربو
هو فنان استثنائي يجمع بين الكمال والجرأة في الرسم والصحافة  أنغل بولغان 

والفكاهة الذكية والنقد. أكسبته رسومه الكرتونية جوائز ال حصر لها في جميع أنحاء  

) والجائزة  2006المرموقة ( للكارتونالكبرى  الصحافة الدوليةالعالم، بما في ذلك جائزة 

  وه أنغل. أنه غير مقيد بزمنمن سمات عمله الوطنية للصحافة التي فاز بها مرتين. 

الجذور العميقة للمشاكل اإلنسانية الحالية، للتعليق عليها  تنير الضوء علىمنارة 

رؤيته للحب في  بولغان طريقة ممكنة: من خالل الفكاهة والحب، يقدم  بأدقورسمها 

نه يصور الشعور الذع. إوامر، الحلو، ال أكثر السيناريوهات المختلفة وبنكهات مختلفة: 

 بالوحدة وتعقيد األزواج والحب في العالم المعاصر. 

أرض األحداث    كوبا،من بلد تحيط به األحالم واإلحباطات وأحياًنا الكوابيس.  أنغليأتي 

تجربة الحياة. اشتراكي ينظر الحًقا إلى   بولغانأعطت  المكثفة،االجتماعية والسياسية 

 بح مراقًبا بنضج مذهل.ويص أوسع،العالم الرأسمالي بنظرة 

  هافانا، ،بانوسفي سان أنطونيو دي لوس  1965مايو  10في  أنغل بولغان كوربو ولد

  مسابقة وتستضيف الفكاهة متحفكوبا. تشتهر هذه المدينة أيًضا بأنها تضم 

 .بينالي السنوية الدولية  الفكاهة

لمدرسي الفنون درس الفنون الجميلة في المدرسة الوطنية  1984في عام 

. ومنذ عام بالستيكيةكمدرس للفنون ال 1987وتخرج منها عام  هافانا،في  بالستيكيةال

 يعيش في المكسيك وهو حائز على الجنسية المكسيكية 1992

كونوزكا  "الساخرة   ةوالمجل" اليونيفيرسال"عمل كمحرر ورسام كاريكاتير في جريدة  

 "هومور التشاموكو" حالًيا كرسام كاريكاتير تحريري في مجلة  ويعمل . "ماس

وكذلك الصين  الالتينية،غزا دولة بعد أخرى في أوروبا وأمريكا  القرن،منذ بداية هذا 

 رسام كاريكاتير القرن الحادي والعشرين ب  يلقبوالواليات المتحدة. لذلك 

  بولغان البرتغال،سينترا  ،للكارتون الصحافة الدوليةرئيس  أنتونيس،وصف أنطونيو 

 بأنه "رسام الكاريكاتير األكثر إبداًعا" 
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 العضويات 

 :هو عضو في أنغل بولغان كوربو

 (U.N.E.A.C)الكوبين االتحاد الوطني للكتاب والفنانين  •

 كاغل كرتون  –  النقابة الدولية لرسامي الكاريكاتير بالواليات المتحدة •

 فرنسا  باريس، -إنترناشيونال   كوريةلو  -الدولية  "كورية "وكالة  •

 ومقرها باريس  "الرسوم الكرتونية للسالم" المجموعة الدولية •

 الالتينية. رسوم الكرتوننادي  "،"كارتون كلوبوهو أيًضا رئيس وكالة   •

 

 المعارض الفردية 

 1981محلي  بجاليريمعرض فردي  •

 1981كوبا   هافانا، بانيوس،غاليري "إدواردو أبيال"، سان أنطونيو دي لوس  •

 1990"بولغان هومور فيالميل" متحف مقاطعة سييغو دي أفيال، كوبا  •

سان أنطونيو كوربو، أنكل كابريرا تافارين، أنغل بولغان  بوليغاتوراس، كاريكاتير  •

 1991كوبا  هافانا، بانيوس،دي لوس 

 

 المعارض المشتركة 

 :كما شارك في العديد من الفعاليات والمعارض من جميع أنحاء العالم

المشاركة في صنع لوحة جدارية جماعية في البينالي الدولي الثاني للفكاهة  •

 1981كوبا   هافانا، بانيوس،سان أنطونيو دي لوس  شاب،كرسام كاريكاتير 

نطونيو دي  سان أ أرتيسانوس،بينالي الفكاهة الدولي الثالث. سيركولو دي  •

 1983كوبا  هافانا، بانيوس،لوس 

 1983البينالي الدولي السادس للفكاهة والهجاء في الفن  •

 1985 ،1983بلغاريا  غابروفو، والهجاء،العالم موجود ألنه يضحك "، بيت الفكاهة  •

 بانيوس،سان أنطونيو دي لوس  الحرفيين،بينالي المرح الدولي الرابع. دائرة   •

 1985كوبا   هافانا،

 1985مسابقة يوميوري شيمبوم الدولية السابعة للكارتون. طوكيو اليابان   •
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قدم في بينالي الفكاهة الدولي الخامس. غاليري إدواردو أبيال ، سان أنطونيو  •

 1987دي لوس بانيوس 

المعرض الوطني الثامن عشر للفكاهة التصويرية "هوراسيو رودريغيز سوريا".   •

 1987كوبا  هافانا، كوبا،جناح 

 1987األول. القاعة الوطنية للكاريكاتير الشخصي "خوان ديفيد" هافانا  المعرض  •

 1987بينالي الفكاهة الدولي السادس  •

 سان أنطونيو دي لوس بانيوس  أبيال،غاليري إدواردو  •

 

 الكتب والمنشورات 

 "بوفونيسمؤلف مشارك مع بيبي بياليو لمجلد تاريخ المهرجين "هيستوريا دي 

 الحب وأكاذيب أخرى   •

 2005فكاهة كابيال   •

 2011الضوء والظالل  •

 2012حبر المرأة   •

 2013الحبر  أعمال  •

والذي يتكون   "،الكتاب األول في سلسلة "رسومات عن أنفسنا  "ستريم إنك" •

مع مواقف من الحياة  الجودة،مطبوعة بألوان عالية  رسما، 127 صفحة، 160من 

 األجيال،مع ثمانية فصول:  الرقمي،اليومية تصور آثار امتداد واقعنا إلى العالم 

المستقبل  التحرش، الحب، الفكاهة، االجتماعية،الشبكات  المحمولة،الهواتف  

 19كوفيد  )،(أو الحاضر 

 

 السينما والفنون البصرية 

يلتقطون  محبوًبا،مجنوًنا  12رسامو الكاريكاتير: جنود مشاة الديمقراطية؟  •

القصص المصورة والمأساوية في جميع أنحاء األرض: رسامو الكاريكاتير الذين  

بابتسامة على وجوههم وقلم  الديمقراطية،يخاطرون بحياتهم للدفاع عن 

 2014سالحهم الوحيد.  -رصاص 

 (فرنسا)   2011سبتمبر  8تاريخ اإلصدار:  توني،الكاتب للفلم الكر العاشق.  •
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 الجوائز والتكريمات 

جائزة دولية  180جميع فروع الفكاهة المصورة، حيث حصل على  بحضانة بولغان قام 

 وإشارة إليه، من بينها ما يلي:

 

الذي عقد في   والهجاء،الجائزة الثالثة في البينالي الدولي الثامن للفكاهة  •

 ). 1987بلغاريا ( غابروفو،

في المعرض الدولي الحادي  CINÉFILOالجائزة الخاصة الممنوحة من مجموعة   •

 ) 1991إيطاليا ( أنكونا،الذي عقد في  الرياضي،عشر للتصميم الفكاهي 

امة وأربع جوائز خاصة في بينالي الفكاهة  الجائزة األولى في الفكاهة الع •

 ) 1995الذي عقد في كوبا ( التاسع،الدولي 

 العاشر،الجائزة الثانية في الكاريكاتير الشخصي في بينالي الفكاهة الدولي  •

 ) 1997الذي عقد في كوبا (

الجائزة الثانية في النكتة العامة والثالثة. دكتوراه في الكاريكاتير الشخصي في  •

 ) 1999الفكاهة الدولي الحادي عشر، الذي عقد في كوبا ( بينالي 

البرتغال   بورتو،الذي أقيم في   2عالم البورتو كرتون الجائزة األولى في مهرجان  •

)2000 ( 

مسابقة الكارتون الدولية  األول،جائزة الشرف في مهرجان رسامي الكاريكاتير  •

 ) 2000إيطاليا (، فنفونيالتي نظمتها  اإلنترنت،األولى على شبكة 

الجائزة الثانية في النكتة العامة الثالثة. في الكاريكاتير الشخصي وجائزتين  •

 ) 2001خاصتين في البينالي الدولي الثاني عشر للفكاهة الذي عقد في كوبا (

 بورتو،العالمي الثالث الذي عقد في  بورتو كرتونتنويه مشرف في مهرجان  •

 ) 2001البرتغال (

العالمي الرابع الذي    بورتو كرتونوتقدير شرفي في مهرجان الجائزة الثالثة  •

 ) 2002عقد في بورتو البرتغال ( 

في مهرجان الرسوم المتحركة الدولي التاسع   محافظ ليونغيروجائزة خاصة  •

 ) 2002كولومبيا ( ريكاردو رندون،

الذي نظمته الجامعة  ايكو كرتونلجائزة األولى في المعرض الدولي الثالث ا •

 ) 2003يكية في ليما بيرو (الكاثول
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الجائزة الكبرى في بينالي المرح الدولي الثالث عشر الذي عقد في كوبا   •

)2003 ( 

البرتغال   بورتو،الذي عقد في  6عالم بورتو كرتون تنويه مشرف في مهرجان  •

)2003 ( 

 ،ريكاردو رندون العاشرتنويه مشرف في مهرجان الدولي للرسوم المتحركة  •

 ) 2003كولومبيا (

 الصين، بكين، للفنون،الدولية   2005بيرد ائزة خاصة وتقدير مشرف في جائزة ج •

 ) 2005أغسطس (

 ) 2005أكتوبر ( البرازيل، للفكاهة،الجائزة األولى في مهرجان بورتو الدولي األول  •

الجائزة الثالثة للعرض الدولي الثامن عشر للفكاهة والهجاء لترينتو إيطاليا   •

 ) 2005نوفمبر (

التي تم  الثانية،الدولية  واينالذهبية وجائزة التميز في دعوة الميدالية  •

 ) 2005الصين نوفمبر (  العالم،رسام كاريكاتير في  100اختيارها من بين أفضل 

الجائزة الكبرى والجائزة األولى في فئة الفكاهة في الكارتون الصحفي   •

 ) 2006أبريل (  البرتغال،العالمي سينترا 

تركيا أغسطس   هودجا نصرالدين الجائزة الخاصة لمكتب الثقافة والسياحة في  •

)2006 ( 

سبتمبر   -اليونان -رودس الجائزة األولى في معرض الكرتون الدولي الثالث  •

)2006 .( 

سبتمبر   كوسوفو، ،2006ئزة كوسوفا العالمية األولى للرسوم المتحركة جا •

)2006 ( 

تشرين الثاني  إيران،الجائزة الخاصة في المسابقة الدولية حول المهنة في   •

 ) 2006(نوفمبر) ( 

 2006األمريكية  اإليبيريةالجائزة الثانية في مسابقة الجرافيك   •

 ) 2006ديسمبر ( المكسيك، كتاب،للمعرض غواداالخارا الدولي  الحضري،الشره  •

الميدالية الفضية في فئة الرسم التوضيحي للمحفظة الفردية من تصميم   •

 ) 2007مارس ( المتحدة،الواليات  ،SNDأخبار المجتمع على الرسم التوضيحي 

فئة تصميم أخبار المجتمع   -جائزة التميز في تصميم األخبار / الصفحة (الصفحات)  •

 ) 2007مارس ( المتحدة،الواليات  ،SNDعلى الرسم التوضيحي 
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  -الموضوع  كيشوت،دون  الثانية،تنويه مشرف في مسابقة الكارتون الدولية  •

 ) 2007تركيا / ألمانيا. أبريل (  - الهجرة 

 للصحافة، جائزة الشرف في فئة الفكاهة في معرض الكرتون العالمي الثالث  •

 ) 2007أبريل ( البرتغال،سينترا 

 - الجائزة الثالثة في جوائز حرية الصحافة في نادي الصحافة الوطني في كندا  •

 2007كندا (مايو)  الدولية، الرسوم الكاريكاتورية االفتتاحية مسابقة

 والعشرين،الدولية للكاريكاتير الرابعة  ايدين دوغانالجائزة الثانية في مسابقة   •

 ) 2007يوليو ( بتركيا،التي عقدت في اسطنبول 

يوليو   إيطاليا، تولينتينو، والعشرين،الجائزة الخاصة للبينالي الدولي الرابع   •

)2007 ( 

تركية في مسابقة نصر الدين حاجه الدولية  جائزة خاصة من وزارة الثقافة ال •

 ) 2007أغسطس ( تركيا، للكارتون،السابعة والعشرين 

للرسوم المتحركة الثانية (أطفال   غريك كرتونتنويه مشرف في مسابقة  •

 ) 2007تشرين الثاني (نوفمبر) ( اليونان، أثينا،المستقبل)  

ي والرسومات  بينالي الكارتون الدولفي  -جائزة أفضل كارتون  -جائزة  •

 ) 2007نوفمبر ( الصين، التوضيحية،

 ) 2007نوفمبر ( للكرتون،جائزة الشرف في مهرجان رندون الدولي الرابع عشر  •

جائزة كولومبيا للتميز في حفل توزيع جوائز رانان لوري الثالث للكارتون   •

 ) 2007ديسمبر ( المتحدة، الذي عقدته األمم  السياسي،

الذي   األمازون،الجائزة الثانية في الصالون الدولي األول للفكاهة لغابات   •

 ) 2007، ديسمبر (برازيل كرتوننظمته 

من تصميم أخبار  - محفظة التوضيح الفردي  -جائزة التميز البرازيلية في فئة  •

 ) 2008مارس ( المتحدة،الواليات  ،SNDالمجتمع على التوضيح 

 ،SNDمن تصميم أخبار المجتمع على  -ح واحد توضي -جائزة التميز في فئة  •

 ) 2008مارس ( المتحدة،الواليات 

فئة تصميم أخبار المجتمع   -صفحات تصميم المعالم  -جائزة التميز في فئة  •

 ) 2008مارس ( المتحدة،الواليات  ،SNDعلى الرسم التوضيحي 

 ) 2008 مايو البرتغال، بورتو، ،10عالم بورتو كرتون تنويه مشرف في مهرجان  •

في الدورة الثامنة   -الجائزة الخاصة لصحيفة الجمهورية  - الجائزة الخاصة  •

 . 2008تركيا ، أغسطس  للكرتون،والعشرين لمسابقة نصر الدين حاجه الدولية 
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الجائزة األولى لمسابقة دون كيشوت الدولية الثالثة للرسوم الكاريكاتورية   •

 2008 سبتمبر ألمانيا،"لغات العالم" المنعقدة في 

(أفضل رسوم متحركة مصورة) ، الجائزة الخاصة في   ايغور سوفسك جائزة  •

 2008، جمهورية التشيك ، سبتمبر  2008 هومورست المهرجان الدولي 

الجائزة األولى (مجموعة أعمال) في مسابقة الرسوم المتحركة الدولية الثانية  •

 إيران  2008- عن تعقيدات المدن 

   2008الجائزة الكبرى ماركو بيوسون، إيطاليا، أكتوبر  •

) مسابقة الوسائط الرقمية الدولية (عن طريق  األلعاب الرقميةالجائزة األولى ( •

 2008نوفمبر  إيران، )،البريد اإللكتروني

المكسيك نوفمبر   ،2008في أول عرض فكاهي دولي مازاتالن   الثانية،الجائزة  •

2008 

 2011أبريل  البرتغال، بورتو، ،13ورتو كرتون بالتنويه الشرفي في  •

 2011نيسان  ،2011مسابقة الكرتون الدولية السابعة في سوريا  الفضية،الجائزة  •

 سينترا، ،2011الصحافة الدولية  الجائزة الثانية في فئة الرسوم المتحركة من  •

 2011أبريل  البرتغال،

ة الثالثة حول تعقيدات  التنويه الشرفي في مسابقة الرسوم المتحركة الدولي •

 2011مايو  إيران،/  2010المدن 

/   10مسابقة الرسوم المتحركة الدولية السادسة  - UMOالجائزة الثالثة في  •

 2011مايو  الهند،

صدر  الهند، ،2010جائزة أفضل رسوم كرتونية في معرض إيكو للرسوم المتحركة  •

 2011في سبتمبر 

التنويه الشرفي في مهرجان الرسوم المتحركة الدولي األول للشركة الوطنية  •

 2012إيران  النفطية،اإليرانية لتوزيع المنتجات 

التنويه الشرفي في مسابقة فجر الدولية الرابعة للرسوم المتحركة والكاريكاتور  •

 / إيران   2012

التنويه الشرفي في فئة الورق المقوى التحريري وتعليم الشرف في فئة   •

 2012أبريل  البرتغال،سينترا  الصحافة الدولية،الرسوم المتحركة في 

  ،2012سكوبي  -جائزة خاصة في المعرض العالمي األربعين للرسوم المتحركة  •

 2012مايو  مقدونيا،
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  البرازيل، برازيليا، دولية،ة بيئية فكاه الخامس، اكو كرتونالجائزة الثالثة في  •

 2012يونيو 

يوليو   إيران، -للكارتون  فال “الدوليةجائزة خاصة في مسابقة "وول ستريت   •

2012 

  الفكاهةفي فئة  شرفيال والتنويه اآلراءالجائزة األولى في فئة  تشارج،جائزة  •

 سيكابا،بيرافي  دي هومر الساالو إنترناشونفي الدورة التاسعة والثالثين لـ

 2012أغسطس  البرازيل،

 السياسي،في جوائز األمم المتحدة / رانان لوري للكرتون تنويه الشرفي  •

 2012ديسمبر 

إيران ،  البصرية،التنويه الشرفي في مهرجان فجر الدولي الخامس للفنون   •

 2013مارس 

بورتو البرتغال   العالمي الخامس عشر ، نبورتو كارتوالجائزة الثانية في مهرجان  •

 2013، أبريل 

التنويه الشرفي في فئة الكارتون في الدورة التاسعة للكرتون الصحفي   •

 2013أبريل  البرتغال، سينترا،العالمي الذي عقد في 

جائزة خاصة من اتحاد الصحفيين األتراك في مسابقة نصر الدين هدجا كارتون   •

 2013يوليو  تركيا، والثالثين،الثالثة 

 مجموعة الصحف األمريكيةصحافة في الرسوم المتحركة التحريرية من جائزة ال •

(G.D.A.) " التي نشرتها   الصحافة في المكسيك مع الرسوم المتحركة "

والتي تم إنشاؤها لتقدير التميز الصحفي في   2012في عام  اليونيفيرسال

 وسائل اإلعالم الرائدة في المنطقة 

من معرض الفكاهة الدولي  - القدم موضوع كرة -الجائزة األولى في فئة  •

 2013أغسطس  البرازيل، بيراسيكابا،األربعين في 

أفضل الرسوم الهزلية المصورة من المسابقة اآلسيوية السابعة للرسوم جائزة  •

 2013 (AYACC)المتحركة والكوميكس للشباب 

الجائزة األولى في مسابقة المدينة العالمية الخامسة للكارتون للمواطن /   •

 . 2014سبتمبر  إيران، تبريز،

  غاغ كرتونالجائزة الثالثة في فئة الكرتون التحريري. التنويه الشرفي في فئة  •

 2014 البرتغال،في معرض الكرتون العالمي العاشر الذي عقد في 
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 كوبا، ،2014سانتا كالرا   عشر،الجائزة الثانية في الصالون الدولي للجرافيك الرابع  •

 . 2014ديسمبر 

) للتوضيح المنشور SNDالتميز في الجائزة السنوية لجمعية تصميم األخبار (جائزة  •

 2014مارس  األرجنتينية، األمةفي صحيفة 

من قبل مجموعة   2014تم اختياره كأفضل رسام كاريكاتير في العالم خالل عام  •

 2015أبريل  إيران، تبريز،ومتحف 

 إيران، المتحركة،للرسوم  التنويه الشرفي في مهرجان تبريز الدولي الثاني عشر •

 2015أبريل 

 2015مايو  الدنمارك، فيبورغ، نيلز بوغي للكرتون،الجائزة األولى في مسابقة  •

الجائزة الثانية في فئة "الكمامة" و "التنويه الشرفي" في فئة الرأي في الدورة  •

 2015أبريل  البرتغال، كاسكايس، للصحافة،للرسوم المتحركة العالمية  11الـ 

تنويه الشرفي في الدورة الثانية والثالثين من مسابقة آيدن دوغان الدولية  ال •

 2015للرسوم المتحركة، اسطنبول، تركيا، يونيو 

في معرض الفكاهة الدولي الثاني    -رسوم، رأي  -الجائزة األولى في فئة  •

 2015واألربعين بيرا يكابا، البرازيل، أغسطس 

معرض أوستن العالمي للرسوم المتحركة عن   الجائزة األولى في مسابقة •

 2015أكتوبر  مقدونيا، البيرة،الرسوم المتحركة الرقمية. الموضوع:  

 

ولكن  نضحك،فإن الكاريكاتير هو: "الوسيلة الفنية للتميز التي تجعلنا  ،بولغانلبالنسبة 

 يلية،التشكهو الشقيق المضطرب لدار الفنون   الحقائق، واقعأيًضا نفكر ونتأمل في 

وهو سالح يشير إلى الرأس وأحياًنا إلى القلب. ". وكارتون: "رسام الكاريكاتير يضع القصة  

هي األخت التي والتي في بيت الفنون التشكيلية  الشريط،والرسم والقارئ يلف 

تروي قصص وأحالم شخصياتها. برسوم كاريكاتورية أجاب عما يعنيه الحب بالنسبة لها.  

 ." وباالسالم والصداقة وك

يتميز عمله بأسلوب خفي وخط أنيق وسرد ذكي. باإلضافة إلى االستخدام الدقيق 

 .للون وغياب النص وتأثير السينما

والعنف ضد   والتلوث، الحرب،يعالج القضايا الملتهبة مثل  العالمية،من خالل نظرته 

  السياسي،والفساد   والدين، واالستبداد، والرقابة، والعنف، المجتمع،وتسليع  المرأة،

 .وتهريب المخدرات
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أجاب "عادًة ما يكون العمل  المفضل،في مقابلة عندما ُسئل عن عمله/رسمه 

لكن رأيي يتغير دائًما بعد بضعة أيام.   للتو،المفضل لدي هو العمل الذي قمت به 

 " بعد لم أنجزها رسمتي المفضلةأعتقد أن  لذلك،

 ، اإليقاع"….   مساحةكوبا أعطتني التدريب ، المكسيك ال "

 متزوج من زوجته "ساندرا" ولديهما ابن واحد "ديفيد"  أنغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 هذه الوثيقة متوفرة أيضا باللغة اإلنجليزية>>> 
corbo-boligan-https://www.gharaibehweb.com/comrades/angel 
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