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انطالقة
راويــــــة  الـحــلــوانــــي 





تتســم املجموعــة الجديــدة للفنانــة راويــة الحلــواين بالتنــوع يف االســلوب والخامــات وُتثــل ثــراءاً برصيــاً متميــزاً حيــث لجــأت إىل 

مجــاالت التصويــر والكــوالج واألشــغال الفنيــة وأيضــاً اســتخدمت مــدارس فنيــة مختلفــة فهنــاك أعــال تنتمــي للتجريديــة وأخــرى 

تعبرييــة ولعــل هــذا التنــوع هــو داللــة عــى حالــة فنيــة متوهجــة أراهــا محطــة جديــدة مهمــة إلنطالقــة جديــدة يف مشــوارها الفني.

ا.د. خـــــــــالــــد ســــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





ملـــــــســة 

آهــدي معــريض الخــاص األول هــذا إيل روح الراحــل العظيــم الــذي أديــن لــه بالفضــل األول يف دفعــي وتشــجيعي للمشــاركة وإنتــاج 

أعــال فنيــة إيل الفنــان  أحمــد فــؤاد ســليم . لكــم تنيــت أن يكــون معنــا يف هــذ اإلفتتــاح ، ولكــن القــدر ........  

تحيــة إعــزاز وتقديــر وإحــرام وعرفــان بالجميــل إيل روح هــذا الفنــان الرائــع الــذي لــواله مــا كان مولــد معــريض الخــاص األول 

ــكل مــن ســاهم يف اإلعــداد لهــذا املعــرض . ــر ل )إنطالقــه( ، مــع كل الشــكر والتقدي
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ــوان 1974  ــة حل ــاث جامع ــى واالث ــم الداخ ــعبة التصمي ــة ش ــون التطبيقي ــة الفن ــوس كلي ــره 1951/7/15، بكالوري ــد القاه موالي

ــة  ــو الجمعي ــارى[، عض ــم إستش ــة ]مصم ــون التطبيقي ــى الفن ــة مصمم ــو نقاب ــكيليني، عض ــني التش ــة الفنان ــس نقاب ــو مؤس ، عض

األهليــة للفنــون الجميلــة عضــو جمعيــه محبــى الفنــون الجميلــه، عضــو اتيليــه القاهــرة، أمينــة مبتحــف الفــن املــرصى الحديــث 

، وكيلــة متحــف الفــن املــرصى الحديــث ،رئيــس قســم االعــارة الخارجيــة مبتحــف الفــن املــرصى الحديــث ، نائــب مديــر متحــف 

الفــن املــرصى الحديــث ، مديــر متحــف الفــن املــرصى الحديــث 2004 ايل 2008،  مديــر عــام املتاحــف القوميــة بقطــاع الفنــون 

التشــكيلية   ]2008-2010[ ، مديــر عــام املتاحــف الفنيــة بقطــاع الفنــون التشــكيليه ]2010-2011[، تــم احالتــى لســن املعــاش 

ىف 15-7 – 2011 لبلوغــى الســن القانونيــه،  شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منــذ عــام 1996، صالــون االعــال الفنيــة الصغــرية 

ــة  ــة بورتري ــتديرة بقاع ــرية املس ــع الصغ ــون القط ــدورة ) 29 ( 2005، صال ــكيلية ال ــون التش ــى للفن ــرض القوم األول 1997 ، املع

ــك،  معــرض بقاعــة  ــد املنعــم الصــاوى بالزمال ــداع ، معــرض بســاقية عب بوســط القاهــرة 2006،  معــرض مبركــز اإلســكندرية لإلب

األوبــرا ، معــرض بقاعــة قبــة الغــورى ، املهرجــان التشــكيى الثالــث مبركــز اإلســكندرية لإلبــداع للجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة 

ــكيى األول( 2007،   ــن التش ــوق الف ــون وس ــدورة الثالث ــام ال ــرض الع ــكيى األول )املع ــداع التش ــان اإلب ــطس 2006 ، مهرج اغس

ــر  ــرا( فرباي ــدار االوب ــيقية ب ــة املوس ــون التشــكيلية واملكتب ــة )الفن ــة بقاع ــون الجميل ــة للفن ــة االهلي ــون العــرون للجمعي الصال

2008 ،مهرجــان اإلبــداع التشــكيى الثــاىن )املعــرض العــام الــدورة الواحــد و الثالثــون( 2008 ، مهرجــان اإلبــداع التشــكيى الثالــث 

)املعــرض العــام الــدورة الثانيــة والثالثــون( 2009 وغــري ذلــك مــن املعــارض االخــرى، مــن املهــام الفنيــة التــى كلــف بها واإلســهامات 

العامــة املشــاركة ىف العمــل باللجنــة الرباعيــة العــادة تنســيق متحــف الفــن املــرصى الحديــث، املشــاركة ىف لجنــة تصحيــح أســاء 

الفنانــني باملتحــف ،لهــا مقتنيــات خاصــة لبعــض األفــراد مبــرص ، ومــن املقتنيــات رســمية متحــف الفــن املــرصى الحديــث – نقابــه 

مصممــى الفنــون التطبيقيــه - جمعيــه الضمــري الحــى ]دار نبــع الحنــان لأليتــام[. 
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تكوين - كوالج - 117* 77 سم - 2007 
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مقتنيات نقابة مصممي الفنون التطبيقية 



10

تكوين - كوالج  وأقالم ملونة - 27*27 سم - 2006 



11

تكوين - كوالج  وأقالم ملونة - 27*27 سم - 2006 



12

تكوين - كوالج عى كرتون - 56 * 66 سم - 2006 



13

تكوين - كوالج - 46 * 46 سم - 2006 



14

تكوين - كوالج - 46 *46 سم - 2006 



15

تكوين - كوالج - 46 *46 سم - 2006 
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مقتنيات متحف الفن املرصي الحديث 



17

ورود - زيت عى توال - 40 * 30 سم - 2007 



18

مقتنيات دار نبع الحنان لإليتام 



19

بورترية شخيص )للفنان أحمد إمام(     

40 *30 سم -  2005 



20

تكوين -كوالج عى كرتون  

 2005 25 ســم -  *30



21

الديك - زراير عى قاش  

 2015 25 ســم -  *33



22

تكوين - كوالج أبيض وأسود - 45 * 65 سم - 2006 



23

مقتنيات خاصة للدكتور الراحل  عبد الوهاب املسريي



24

تكوين - كوالج - 22*15 سم - 1996 



25

كــوالج   - يــن  تكو

 23*20 سم - 1996 



26

تكوين - كوالج - 20*26 سم - 1996 



27

مقتنيات نقابة مصممي الفنون التطبيقية 



28

تكوين - كوالج وألوان جواش 

عى كرتون - 118*78 ســم  

 2009



29

تكوين - كوالج وألوان جواش 

عى كرتون - 90 *70 سم 

 2014



30

مقتنيات نقابة مصممي الفنون التطبيقية 



31

مقتنيات متحف الفن املرصي الحديث 



32

تكوين - كوالج - حرب شيني -  80 * 120 سم - 2012



33

مقتنيات نقابة مصممي 

الفنون التطبيقية 



34

تكوين - كوالج - 118 *79 سم - 2010 



35

تكوين - كوالج - 80 *60 سم - 2010 



تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

د. سوزان عبد الواحد محمد 

حقوق الطبع محفوظة لوزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية - 2017
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