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يوا�سل الفنان اأ�سامة حمزة يف معر�سه اجلديد بقاعة الباب تقدمي اأعماله اخلزفية باأ�سلوبه الفني الرفيع الذي يغلب عليه الطابع التجريدي واحلداثة يف 

الت�سكيل، ويتميز بالتناغم بني ال�سياغة الفكرية والت�سكيل التقني .. كما تتميز اأعماله اأي�سًا بقدرتها على التوا�سل مع املتلقي وفقًا لثقافته ووعيه ودرجة 

تخيله، حيث ميكن قراءتها باأوجه عديدة ت�سمن حتقيق هدف كل فنان يف الأت�سال مع  املتلقي عرب عمله الفني ..

اأ�سامة حمزة فنان متميز وخرباته املرتاكمة ومعار�سه ال�سابقة ا�ستطاعت اأن ت�سع اأ�سمه و�سط كبار خزايف م�سر الذين ُي�سار اإليهم بالبنان .. ويف هذا 

املعر�س يقدم جمموعة جديدة ورائعة من اأعماله اخلزفية فيها كثري من العمق والرثاء من حيث الروؤى وامل�سمون، تعك�س هذا التفاعل الراقي بني الفنان 

والطبيعة .. كل الأمنيات الطيبه له بدوام التوفيق.

                                                                                                                                                                                                     ا.د. �صالح املليجي                                                                                                                                          

                                                                                                    رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية





5

 الناقد الفني الراحل حممد حمزة

اإن الطينة املحروقة امللونة وجدت يف احلياة منذ الع�سور الأوىل للإن�سان واكت�سافه للقدور والأواين حلفظ الغذاء وتناوله، هكذا ا�ستمر الإن�سان يف البتكار على 

هذا امل�سمون. اإىل اأن جاء الع�سر احلديث وتناول الفنان امل�سري هذه اخلامة الإن�سانية مبا فيها من روح ووجدان ت�سكيلي خال�س يعرب عن �سفافية اخلامة 

والأ�سرار التي تكتنفها. 

وهكذا تناولها الفنان اأ�سامة زغلول مبا فيها من خوا�س مل ول توجد يف خامة اأخرى. وبالتايل وجدناه يقدم ت�سورات وروؤى جديدة مل ن�ساهدها من قبل.
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اأ/ �صمري غريب

مدير الأكادميية امل�سرية بروما ) �سابق (

رئي�س جهاز التن�سيق احل�ساري                                                                                  

االقرتاب من التقاليد العريقة

يتعامل الفنان/ اأ�سامة زغلول مع خامة عريقة هي الطني اأو مبعنى اأو�سح الأر�س التي تنبت منها اأ�سجار النخيل لكي ي�سكل منها منحوتاته 

اخلزفية احلديثة والتي تبدو اأحياًنا كمعر�س مللب�س ال�سباب الع�سرية وا�ستطاع الفنان اأن يبتكر يف الألوان اخلزفية املعروفة التي �سارت 

اأ�سواًطا طويلة من الزمن املتنا�سق على منوال واحد جمردة من اللونني البني والأزرق واأعتقد اأن اأ�سامة زغلول قد اأراد اأن يقدم روؤية خمتلفة 

عن فن اخلزف يثبت من خللها اإمكانيات جديدة ويف نف�س الوقت قدمية للتاأكيد على خلود وتغري الروؤية.
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د/ م�صطفي الرزاز

خزاف ال�سيمرتي

تتمتع حركة فن اخلزف امل�سري املعا�سر بجيدة لفتة، فقد تطور هذا الفن يف دفعات ت�ساعدت على مراحل، منذ الرائد �سعيد ال�سدر، 

وحتى جيل ال�سباب، الذي ظهرت مواهبه مع دورات بينايل القاهرة الدويل للخزف، وملتقى الفخار بالرب الغربي من مدينة قنا يف �سعيد 

م�سر، ومن طليعة هوؤلء ال�سباب الفنان اأ�سامة حمزة زغلول، الذي كر�س اجلانب الأكرب من حياته لعمله الفني، ب�سعي متوا�سل ل يفرت، 

البنائية  اأهدافه  التي يعدها ويخمرها ل�سنوات طوال، لتتجان�س عنا�سرها وت�سبح لدونتها ملئمة لت�سكيل  متعامًل مع توليفات الطينات 

واجلمالية، كما يتعامل مع العنا�سر الكيميائية ومع اأنواع احلريق، وي�ساركه يف هذا معظم اخلزافني اجلادين. ولكن متيزه اخل�سو�سي حًقا 

يكمن يف اإنطلق �سجيته، ويف بحثه الدءوب يف التجليات الإ�سلوبية، التي تتولد واحدة بعد الأخرى يف اأعماله اخلزفية. واإن اأردت اأن اأخل�س 

ال�سمات املركزية يف بحثه الفني اأقول: هو ل �سيمرتي، بعك�س الغالبية العظمى من خزافينا الذين يتقا�سمون الهتمام با�ستدارة وا�ستواء 

الفورم، يف بحوثهم التي ت�ستلهم الرتاث اخلزيف امل�سري، منذ الع�سور امل�سرية القدمية اإىل الإغريقي الروماين، اإىل الإ�سلمي، واأحياًنا 

ال�سعبي. فناننا هذا ي�سري يف عك�س ذلك الإجتاه متاًما مع نفر قليل من اخلزافني التجريبيني الذين يولون اهتماًما مكثًفا بالطاقة التعبريية، 

اإىل جانب البعدان البنائي واجلمايل، فبعد مرحلة ق�سرية من التعامل مع الإناء وطلئته الزجاجية والربيق املعدين، انطلقت ملكاته اإىل 

عامل طليعي خ�سو�سي، يف بناء الفورم ويف �سياغة امل�سطحات اخلزفية، حيث يعمل على معادلة النظام الذي يتحقق من الفو�سى، والإتزان 

اأو �سظايا  الذي يحري املتلقي بحركيته املباغتة، كحركة لعب الرتابيز يف ال�سريك، �سرائح مفعمة باحليوية ك�سقفات ال�سخور الركامية، 

القنابل حتمل ب�سمات ال�سطوح التي ُبردت عليها بعد اإن�سهارها، تلتف وتتلوى لتنمو وفق نظام طفرات الطبيعة املحرية. تخرتق تلك الهيئات 

العجيبة اأعواد اأنبوبية دقيقة، ونتوءات تزحف على مناطق خمتارة، مكوًنا حلًنا ذو رنني خا�س جًدا، باملقارنة بالأحلان التي تبعثها اأعمال 

اخلزف الأخرى، رقة ال�سرائح وليونتها، والتفافاتها كورقات اخل�س الطري، وقد حتجرت حمدثة اإيقاعات جملجلة رخيمة، كعفقات اأوتار 

"الكونرتبا�س". يف هذا املعر�س يعرب الفنان عن مترده على نف�سه، وعن خوفه من الوقوع يف منط من �سنعه، فيقدم �سياغات جديدة للفورم 
وللبلطة، يف الأوىل يعر�س اأوان هاربة من ال�سيمرتية، منبعجة دون ت�سوه. اأما الثانية: البلطة فيطبع عليها ب�سمات حميمية من ملم�س 

ك�سباك ال�سيد، وق�س وفروع دقيقة ت�سري على �سطح بهدوء، تف�سح عن ملحمها بوا�سطة ال�سياء ال�ساقطة عليها، لتخايل العني املتاأملة، 

وتقدم للعقل ما ي�سرح فيه وي�سطح. يف هذا املعر�س يقدم الفنان اأ�سامه حمزه زغلول نوًعا جديًدا من جتاربه، يف البحث عن نظام وتوازن 

واإيقاع فو�سوي حكيم.
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اأعمالك بها ح�سا�سية الفنان القدير. اأرجو اأن ت�ستمر يف جتاربك يف هذه الأحجام فاحلجم عندك له ارتباط ع�سوي باأفكارك.

د/ حمفوظ �سليب

هذه الأعمال ت�سري فعًل اإىل امتلكك م�ساعر وح�سا�سية فائقة.

د/ فرغلي عبد احلفيظ

اإنها اأعمال حًقا متثل العمل الفني ذو البعدين الفكري والتقني معتمًدا على �سحنات تعبريية قادرة على اخرتاق امل�ساعر من خلل نب�س 

بنائي فعال.

د/ اأحمد نوار

حينما ترى اأعمال اأ�سامة زغلول حتار هل هذه تلقائية عفوية اأم �سحر يجذب العني اأم ماذا، فهو بخربته جعلها تتكلم وتتحدث عن نف�سها بكل 

تلقائية و�سدق واأن لها وجود يف احلياة.

اأ/داليا م�سطفى

مده�س تناولك خلامة ب�سيط بلغة بليغة اأرى معان ودللت تتحدث عن مفاهيم وق�سايا اإن�سانية.

د/ جمال ملعي
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ط�رق م�أمون

حمرك ومدير ثقايف

رحلة البحث والتجميع

اإعادة حمكاة اأ�سطورة

يف اخلامة: م�سر كح�سارة موؤ�س�سة للثقافة والوجدان الإن�ساين لها ب�سمة جلية الو�سوح يف تاريخ فن اخلزف ويف تطوره وكان هناك ربط 

دائم بني فعل اخلزاف وفعل عملية اخللق: فهو من يعمل بالطني واملاء والنار والهواء، منتًجا خلًقا خزفًيا - يت�سارك معنا اأنف�سنا يف املادة 

-  لذا جند ميًل اإن�سانًيا فطريا للفخار واخلزف قد يعزي اإىل وحدة العنا�سر. عند مطالعة خزفيات اأ�سامة زغلول جند تداعي تلك الفكرة 

حول عملية اخللق والتنوع والتفرد من خلل اإ�سارات تتعلق بال�سكل العام اأو باأ�سلوب البناء. يف ال�سكل: اآنيته تعمد اإىل التخلي عن وظيفتها 

املعي�سية لت�سبح يف ذاتها كائن يحيا... يرتكز قائًما بذاته... يتغري كما يتغري الب�سر... حمافًظا على ذلك اخليط الرفيع بني تفرد كل قطعة 

ووحدة �سناعته هو كفنان، من�سئ لهذا الطني. اأ�سامة زغلول يعرب عن قلقه الدائم: من التنميط من اأن ي�سنع �سخو�سه بدون م�ساغبات 

ل  ولكنها  ومبتكرة  وفريدة  اأكيدة  تقنيات  اأ�سكاله...  منط  على  بل  الوحدة،  من  �سئ  على  لي�ست  ومزججاته  بطلئته  فيقدم  واختلفات. 

اأما عن  تن�سي �سئ يف ذاتها... ل تغويه كزخرفة وجمال... ولكنها جزء من �سخ�سنته لكائناته التي حتدثنا ب�سكلها وب�سرتها. يف البناء: 

بناء اأ�سكاله: فرنى اأعماله - بالرغم من م�سدرها املعتمد على الأ�سطوانة كعنا�سر اأولية - اإل اإنها دائما ما تتحطم وتتناثر ويعاد جتميعها 

لت�سنع كائن معاد للتماثل... معاٍد للتقاليد والقدم، لكنه يف الوقت ذاته يحيلنا اإىل القدم. فاأ�سامة زغلول ي�ستدعي روح اإيزي�س وي�سنع من 

اأ�سكاله اأوزوري�س الذي اأعيد جتميعه ليكون فريًدا وملًكا خالًدا مكلل بعلمات املحنة وفعل الزمن واأثر الأ�سطورة. اأ�سامة... بخزفياته يقدم 

لنا اإعادة معا�سرة لأ�سطورة خنوم امل�سرية. يقف يف تلك املنطقة القلوقة من اأن ت�سبح اآنيته م�ستقرة منطية وي�سر اأن ت�ساغلنا ب�سقائها... 

بنعمتها... بتماهيها بني اجلد والهذل... بني احلقيقي وامل�سقول اجلميل. اأ�سامة ي�سركنا معه دائًما يف اأ�سطورة للإن�ساء والبعث والفو�سى 

والنظام مًعا. حماول اإ�سافة حياة للخزف.
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اأ�ص�مة حمزة زغلول رحلة االجتي�ز

وبداأت �سنوات املثابرة، والإ�سرار، واإرادة الفن، وحتقيق الذات، والبحث يف الطاقات اخلافية يف احللم، حتفر التجربة حفًرا يف العمق، 

بروؤية  له  ت�سمح  التي  الذكية  الثقافية  امل�سافة  بتلك  – ولكنه ظل حمتفًظا  مًعا  والظاهر حتى مل�سهما  الباطن  تاأمل  "اأ�سامة" على  ومتر�س 

الأ�سياء عن بعد، وبالدوران حول عامله قبل اأن تقتحمه التجربة اجلديدة.

 يوا�سل اأ�سامة زغلول منحوتاته اخلزفية التي فجرت دوائرها، واأ�سطواناتها، وك�سفت عن خباياها الباطنة – فلنا اأن ندرك حني مير بنا زمن 

من التاأمل اأننا اأمام خل�سة حل�سد من امل�ساعر، �سنعها بقوة وجودها، ذلك امل�سهد الذي تقع عليه عيوننا ف�سمة تلك الو�سعيات الراأ�سية 

ذات ال�سياق العمودي ملنحوتاته الطينية، من حيث تدعونا اإىل ذلك اجل�سد اخلزيف الذي �سوف يعادلنا كم�ساهدين يف حلظة ال�سهر.

ا�ستطاع يف �سنوات قليلة اأن ينخرط يف مغامرات التحديث، واأن ي�سنع جمموعة الإ�سارات التي تبلور علمته اخلا�سة، وحت�سد اجلمالية يف منحوتاته الطينية 

وحني نتاأمل جمموعات اأ�سامة زغلول نراه وقد اأمكن له اأن يفجر البنية الذرية، واأن ي�سيطر على كمال ال�سيغة وميتاز الفنان بقدر ملحوظ على ت�سطري العن�سر 

املج�سم، وحتريره من كتلته، وتنقيته من دللته احل�سية القدمية واإعادة تكري�سه للجديد.

اإن الفراغ هو وحده الذي ينحت املج�سم، وهو وحده املوؤهل للحظة التل�سي، من حيث تت�ساءل املنحوتات حتى تكاد تنفي وجودها احل�سي، وت�سعد مل�ستوى املخيلة.

فالقطعة ال�سغرية التي تكاد تواجه املحو لفرط ه�سا�ستها، حتمل تلك القدرة امليدانية املج�سدة حني يكون النظر اإليها عرب الف�ساء، وحني ذلك هو ذاته جزء 

من ال�سرحي يف توليفه التمثال.

الراحل اأحمد فوؤاد �صليم 

 رئي�س الق�صم امل�صري لالحتاد العاملي لنقاد الفن
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الفن�ن / اأ�ص�مة حمزة الدمردا�ش زغلول                                    

 مواليد 1970

ال�صه�دات العلمية :- 

2006 دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية الفنية )جماليات امل�سطح واملج�سم يف اخلطوط العربية والإفادة منها يف الت�سكيل اخلزيف املعا�سر(.  -

2001 ماجي�ستري الرتبية الفنية )التعبريية التجريدية وتقنياتها يف اخلزف امل�سري املعا�سر(.  -

1997 دبلوم الدر�سات العليا يف الرتبية الفنية .  -

1996 دبلوم التخ�س�س والتذهيب يف اخلط العربي .   -

1994 بكالوريو�س – الرتبية الفنية – جامعة حلوان .   -

1994 دبلوم اخلطوط العربية .   -

الع�صــوي�ت :- 

2012 – 2013 – 2014 رئي�س جلنة الفرز والتحكيم �سالون الفن اخلا�س قطاع الفنون بوزارة الثقافة.  -

2013  قومي�سري ملتقى الفخار الدويل.  -

2011  ع�سو جمل�س اإدارة نقابة الفنانني الت�سكيليني.  -

2010  رئي�س جلنة التحكيم �سالون الفن اخلا�س.  -

2009  ع�سو جلنة التحكيم �سالون الفن اخلا�س .  -

1998  ع�سو موؤ�س�س يف جمعية اخلزف امل�سرية )حتت التاأ�سي�س(.   -

1994  ع�سو نقابة الفنانني الت�سكيليني .   -

1994  ع�سو رابطة خريجي الرتبية الفنية .   -

1994  ع�سو اأتيليه القاهرة .   -

مع�ر�ش خ��صة :- 

2014  قاعة الباب – متحف الفن امل�سري احلديث – قطاع الفنون وزارة الثقافة.  -

2011  اأتيليه الإ�سكندرية .  -
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2010  مركز �سعد زغلول الثقايف )بيت الأمة(.  -

2005  قاعة الركن )الدقي( .  -

2002  اأكادميية الفنون بروما .   -

1999  جممع الفنون بالزمالك قاعة اإخناتون .  -

1999  جامعة معمار �سنـان اإ�سطنبـول ) تركيــا ( .  -

1998  اأتيليه الإ�سكندرية .  -

1998  ق�سر ثقايف الأنفو�سي .   -

1995  جممع الفنون بالزمالك – قاعة اإخناتون .   -

مع�ر�ش جم�عية :- 

2013  معر�س ملتقى الفخار الدويل بالهناجر.  -

2011  �سيف �سرف �سالون اخلزف الأول )متحف املن�سورة القومي دار ابن لقمان(.  -

2011  معر�س )اأجندة( مكتبة الإ�سكندرية.  -

2010  معر�س )اأجندة( مكتبة الإ�سكندرية.  -

2009  معر�س )ليه لأ( ق�سر الفنون دار الأوبرا امل�سرية.  -

2009  معر�س الإناء مركز �سعد زغلول الثقايف )بيت الأمة(.  -

2005    قاعة الركن .  -

1997 – 2004 �سالون اخلريف للأعمال ال�سغرية .  -

2004     نور ال�سكل – رم�سان .  -

2004     بانوراما فن اخلزف امل�سري املعا�سر .   -

2001     معر�س الفن والعطاء )دار الأوبرا امل�سرية(.  -

2000     معر�س الإبداع والعطاء )دار الأوبرا امل�سرية – ل�سالح اأعمال اخلري(.  -

1990 – 1994 امل�سابقة القومية للفنون الت�سكيلية .   -

�سالون ال�سباب )اخلام�س ، ال�ساد�س ، ال�سابع ، الثامن ، التا�سع(   -

املعر�س القومي العام للفنون الت�سكيلية 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29، 30.   -

بينايل بور �سعيد الأول ، الثاين ، الثالث ، الرابع ، اخلام�س .   -

مكتبة الأ�سكندرية .   -
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 مع�ر�ش دولية :- 

2011  معر�س �سمبوزيوم النحت الدويل مكتبة الإ�سكندرية.  -

2007  معر�س الفائزين بجائزة ال�سلطان قابو�س للإبداع الثقايف والفني )منتجع براجل�سة – �سلطنة عمان(.  -

2007  معر�س اأع�ساء هيئة التدري�س – ق�سم الرتبية الفنية – كلية الرتبية – جامعة ال�سلطان قابو�س  -  �سلطنة عمان(.  -

2007  بينايل خيال الكتاب الدويل )مكتبة الإ�سكندرية(.  -

2002  اأكادميية الفنون بروما .   -

2002  معر�س فنون م�سرية – املركز الثقايف امل�سري – اأثينا – اليونان.   -

2002  املركز الثقايف امل�سري باليمن  .   -

2001  بينايل �سباب اأوروبا والبحر الأبي�س �سراييفو.  -

2001  الأ�سبوع الثقايف امل�سري بال�سارقة – الإمارات العربية املتحدة .   -

2000  اأكادميية الفنون بروما .   -

بينايل القاهرة الدويل للخزف – الثالث – الرابع – اخلام�س – ال�ساد�س .  -

 امل�ص�رك�ت القومية والدولية :- 

2013   ملتقى الفخار الدويل الثالث ع�سر.  -

2011   �سمبوزيوم النحت الدويل باخلامات الطبيعية مكتبة الإ�سكندرية.  -

2007  امل�ساركة يف ور�سة عمل بينايل خيال الكتاب الدويل – مكتبة الإ�سكندرية .   -

2007   اإقامة ور�سة عمل للأطفال املكفوفني مبعهد املكفوفني - باملعبيلة – �سلطنة عمان .  -

2007   اإقامة ور�سة عمل بجامعة ال�سلطان قابو�س )خزف( .  -

2002   دعوة �سخ�سية لل�سرتاك ببينايل فالريي – فرن�سا.  -

2002   اإقامة ور�سة عمل لأطفال مدينة دمياط بالتعاون مع هيئة ق�سور الثقافة .  -

2002   ور�سة عمل مب�ساركة فنانني م�سريني مبرا�سم الأق�سر .   -

2002   ملتقي الفخار الثاين – قنا .  -

2000   ملتقي الفخار الأول – قنا .  -

2000   اإقامة ور�سة عمل مبجمع الفنون بالزمالك .   -

1999   ور�سة عمل مب�ساركة فنانني من هولندا – اأمريكا – الرنويج – اأ�سبانيا – تركيا - املغرب )جامعة معمار �سينان – اأ�سطنبول –   -

تركيا(   
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اأهم اجلوائز :- 

2007 جائزة ال�سلطان قابو�س للإبداع الثقايف والفني .  -

1997 – 2002 منحة التفرغ للإبداع الفني " وزارة الثقافة امل�سرية" .  -

جائزة اأوىل مع�سكر املتميزين فنيـًا – خزف - )هيئة ق�سور الثقافة (   -

جائزة بينايل القاهرة الدويل اخلام�س للخزف .   -

جائزة ثانية خزف بينايل بور�سعيد القومي الرابع .   -

درع جامعة معمار �سنان با�سطنبول تركيا + �سهادة تقدير .   -

جائزة ثانية خزف بينايل بور�سعيد القومي الثالث .   -

جائزة ثانية خزف �سالون ال�سباب ال�ساد�س .   -

جائزة ثالثة خزف �سالون ال�سباب اخلام�س .   -

جائزة ثانية خزف امل�سابقة القومية للفنون الت�سكيلية .   -

جائزة اأوىل نحت امل�سابقة القومية للفنون الت�سكيلية .  -

املقتنــي�ت :- 

وزارة الثقافة امل�سرية.   -

جامعة معمار �سينان – اأ�سطنبول – تركيا .   -

وزارة الثقافة – متحف الفن امل�سري احلديث .   -

قطاع الفنون الت�سكيلية .   -

اأكادميية الفنون بروما .  -

قاعة املوؤمترات بالإ�سكندرية .   -

مكتبة الإ�سكندرية .   -

وزارة الثقافة والرتاث – �سلطنة عمان .   -

لدى الأفراد يف م�سر والعامل .   -
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1999  Ceramics Workshop in collaboration with international artists from Holland, USA, Norway, Spain, 
Turkey, Morocco - Senan University, Istanbul, Turkey 

Teaching Experiences:   

2008 – 2009 Faculty of Applied Arts, Mansoura University, Mansoura, Egypt 
2005 – 2007 Faculty of Arts Education, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman 
 Courses taught: Ceramics 2.1 and glazing techniques, Introduction to  Arts Education, Ceramics 1 
and glazing, Ceramics 2 and glazing,  courses for students with special needs. 
2003 – 2004 Faculty of Applied Arts, Mansura University, Mansura, Egypt 
 Course taught: Ceramics and Pottery courses 
1994 – 1996 Faculty of Arts Education, Mansura University, Mansura, Egypt 
  Course taught:  "Sculptures" & "Ceramics" 

 References:

Professor Mustafa Al Razaz, Professor of Design at faculty of Art –Ed. Zamalek, Helwan University, Egypt. 
Telephone: 0123135863
Professor Sariah sedky, Professor of Curricula &methods of teaching Art-Education, College of Education 
Zamalek, Helwan University.

Collections:

Ministry of Culture - Egypt 
Ministry of Culture and Heritage – Oman 
National Center for fine Art - Cairo
Memar Senan University- Turkey
Ceramics Museum - Egypt 
Art Education Museum, Helwan University – Egypt 
Alexandria Bibliotheca – Egypt 
Alexandria Conference Center – Egypt 
Individual collectors in Egypt and around the world   

Personal Information: 



21

International Exhibitions:
2014 - Exhibition  of the 13th  International Pottery Symposium - Hanager  Exhibition  Hall 
2007- Exhibition for the winners of the Sultan Qaboos Award for Cultural and Artistic Innovation, 
Muscat,Oman  
2007- Exhibition for Faculty of Arts Education staff members, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman
2007-  International Biennale Book Imagination Exhibition, Alexandria, Egypt 
2002 -Egyptian Arts Exhibitions, Egyptian Cultural Center, Athens, Greece
2002  -Egyptian Arts Exhibition, Egyptian Cultural Center, Sanaa, Yemen
2001 - Youth Exhibition for the Euro-Mediterranean Region, Sarajevo, Serbia 
2001 -Egyptian Cultural Week, Al Sharja, United Arab Emirates 

Prizes:
2007   Sultan Qaboos Award for Cultural and Artistic Innovation, Oman
 Youth prize – Ceramics Fifth International Conference 
19972002-   
Awarded Sabbatical for Artistic Innovation, Ministry of Culture, Egypt
First Prize for Camp of Artistic excellent in Ceramics, Ministry of Culture, Egypt 
Certificate of Appreciation, Faculty of Architecture, University of Senan, Turkey 
Second Place, Prize Youth Salon Competition, Egypt 
Second Prize, Third Port Said Ceramics Biennale- Egypt
1996  Merit Prize-Eighth Youth Salon, Cairo 
1994 Second Prize, Ceramics Sixth Youth Salon, Cairo
1993 Third Prize, Ceramics Fifth Youth Salon, Cairo 

Workshops: 
2007  Participated in the International Biennale Book Imagination Exhibition, Alexandria, Egypt
2007  Organized workshop for blind children at the Institute for the visually impaired, El Maabila, Oman
2007  Organized a ceramic workshop, Oman    
2002  Organized workshop for children in collaboration with Ministry of Culture, Damiata, Egypt  
2002  Organized ceramic workshop at the Luxor Galleries – Luxor, Egypt 
2002  Organized ceramic and pottery workshop at the Second Ceramic Gathering – Qena, Egypt  
2000  Organized ceramic and pottery workshop at the First Ceramic Gathering – Qena, Egypt   
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Private Exhibitions:
2014-  El- Babe Gallery - Modern Art Museum - Fine Art Sector 
2011- Alexandria Atelier   
2010 - Saad Zaghloul Cultural center -( Beait El-Oma) 
2005 – Al Roken Exhibition Hall, Al Dokki, Cairo, Egypt
2002 – Rome Arts Academy, Rome, Italy
1999 – Arts Compound, Akhnaton Exhibition Hall, Cairo, Egypt 
1999 – Faculty of Architecture, Senan University, Istanbul, Turkey
1995 - Arts Compound, Akhnaton Exhibition Hall, Cairo, Egypt

Group Exhibitions
2011- Honor Gust of the First Ceramic Salon  of Almansoura ,  The National Museum  of Almansoura  "Dar 
Ebn Loqman" 
2011-  "Agenda" Exhibition , Bibliotheca Alexandrina
2010-  "Agenda" Exhibition , Bibliotheca Alexandrina
2009-  "why not" Exhibition , Palace of Art , , Cairo, Egypt
2009 – The Vessel Exhibition, Saad Zaghloul Cultural Center, Cairo, Egypt 
2005 - Al Roken Exhibition Hall, Al Dokki, Cairo, Egypt
1997 – 2004 – The Fall Exhibition Hall for small projects, Cairo, Egypt
2004 – The Shape of Light Ramadan Exhibition, Cairo, Egypt 
2004 – Contemporary Egyptian Ceramic Arts Panorama Exhibition, Cairo, Egypt 
1998 – Alexandria Exhibition Hall, Alexandria, Egypt 
1998 – Al Anfoushi Cultural Center, Alexandria, Egypt 
1990 – 1994
Annual National Competition for Arts, Cairo, Egypt 
Youth Salon (participated in 5th, 6th, 7th , 8th  , 9th  salons), Cairo, Egypt 
National General Exhibition for  Arts (participated Since the 23rd up to 36th exhibitions), Cairo, Egypt 
Biennale Port Said Exhibition (participated in 1st through 5th exhibitions), Port Said, Egypt
Bibliotheca Alexandrina Exhibition, Alexandria, Egypt  
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OSAMA HAMZA EL DEMERDASH ZAGHLOUL
Mobile: (002) 01111516611 or Home: (002 02) 24727431
Emil Address:  HYPERLINK "mailto:osama.hamza@hotmail.com" osama.hamza@hotmail.com  

Summary of Qualifications

Developed unique types of clay and innovative ceramics techniques 
Technical advisor for private sector companies 
Participated in over 20 exhibitions internationally, regional and locally 
Designed the curriculum and delivered training workshops for amateurs and experts  
Initiated national associations for Ceramics and Pottery
Participated as a judge in various prize selection committees for international and national competitions 

Education

2006 Doctorate of Philosophy in Art Education, Helwan University, Cairo, Egypt  
 Specialization: Ceramics 
 Thesis topic: 
2001 Masters of Arts Education, Helwan University, Cairo, Egypt 
1997 Pre-graduate studies Diploma in Art Education, Helwan University, Cairo, Egypt 
1996 Diploma in Golden Arabic Calligraphy, Ministry of Education, Cairo, Egypt   
1994 Diploma in Arabic Calligraphy, Ministry of Education, Cairo, Egypt  
1994 Bachelor of Arts Education, Helwan University, Cairo, Egypt 

Memberships    

1998 - Founding Member of the Egyptian Ceramics Society
1994 – Member of the Artists Syndicate
1994 – Member of the Faculty of Arts Education Alumni Association 
1994 – Member of the Cairo Atelier 
   2009 – Member of Judges Committee in Salon Special Art Salon
   2013- Jury President of Special Art Salon the 4th session
   2013- Commissar of  the international  pottery symposium the 13th session
   2014- Jury President of Special Art Salon the 5th session 
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اأ. داليا م�سطفى                       مدير عام املعار�س القومية والعاملية

اإدارة قاعة الباب:

اأ. يحيى �سلمة                              مدير �سئون مالية واإدارية

اأ. �سيماء ح�سن                              ع�سو فني

اأ. عماد عبد املر�سي                        حا�سب اآيل

اأ. �سهرزاد حممد                            �سئون اإدارية

اأ. يا�سر حممد                                ع�سو فني

اأ. مروة عبد احلكيم                         �سئون اإدارية

اأ. �سارة �سكري                               ع�سوفني

اأ. وئام علي                                     ع�سو فني

اأ. اأ�سماء اأحمد                               ع�سو فني

مينا �سعد اإبراهيم                         ع�سو فني

حممود خريي حممد                      كهربائي

علء عبد املح�سن                             نقا�س
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الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعار�ض

اأ. اإميان خ�سر                                                    مدير عام اخلدمات الفنية للمتاحف واملعار�س

اأ. ماهر غايل                                                     مدير اإدارة املطبوعات

اأ. عمر عبد الظاهر                                               وكيل الإدارة

اأ. ن�سرين حمدي                                               مدير اإدارة اجلرافيك

اأ. اإميان حافظ                                                   م�سرف اجلرافيك

اأ. �سمر قناوي                                                  الت�سميم و الإخراج الفني للمطبوعات 

اأ. رجب ال�سرقاوي                                                اإ�سراف طباعي

اأ. اإ�سماعيل عبد الرازق                                        اإ�سراف طباعي

اأ. �سماح حممد العبد                                          مراجعة لغوية

اأ. هدى مر�سي                                                        مراجعة لغوية 

اأ. مروة �سلح                                                        جمع مادة        

اإدارة الرتجمة

اأ. اإ�سلم عبد الروؤوف                                            مدير اإدارة الرتجمة

اأ. فاطمة فاروق                                                      ترجمة




