




مع  والتفاعل  التوا�صل  حماور  من  هـــام  حمور  الفنـــــون  تظل 

تعك�س  مراآة  وهي   .. رفيعة  اإبداعية  بلغة  معه  تتحاور   .. املجتمع 

�صورًا ُمعربة من املا�صي واحلا�صر والتطلع نحو امل�صتقبل باأ�صاليب 

وتقنيات تتنوع وتختلف من فناٍن لآخر ..

ويف دورة جديدة ل�صالون القاهرة ياأتي الفن الت�صكيلي لي�صتكمل 

الريادي  الدور  ذات  امل�صرية  والفنية  الثقافية  املنظومة  دوره يف 

والتاريخ امل�صيء.

ع�صرات الفنانني الت�صكيليني يف جمالت فنية خمتلفة وباأ�صاليب 

الفن  ب�صتان  من  جديدًا  طرحًا  لنا  يقدمون  متنوعة  ومدار�س 

الراقي والإبداع احلقيقي .. 

الفنية  التظاهره  لهذه   57 الـ  الدورة  يف  للم�صاركني  التحية  كل 

العريقة .. مع متنياتي للجميع بالتوفيق.

اأ / حــلمــي النمـــنــــم

وزيــــر الثقـــــافـــــــة





يوا�صل �صالون القاهرة اإ�صهامه الهام يف اإثراء امل�صهد الت�صكيلي 

امل�صري وهو حدٌث فني م�صري عريق انطلق منذ نحو 60 عاًما 

بالن�صبة  واأهميتها  وقيمتها  بزخمها  م�صتمرة  م�صريته  زالت  وما 

للت�صكيليني وبالن�صبة للحراك الثقايف والفني ب�صفة عامة .. فمع 

كل دورة ا�صتطاع ال�صالون تقدمي �صورة جمملة حقيقية للم�صهد 

الت�صكيلي يف م�صر من خالل اأعمال ُمبدعيها حيث ت�صمح لوائح 

ال�صالون بتجاور وحتاور جميع الأجيال يف رحابة بال تقيد عمري 

واأك�صبته  ال�صــــالون  بهـــــا  تفرد  ميزة  وهـــــي   .. بينهـــــا  يف�صل 

زخمًا طيلة دوراته ال 56 ال�صابقة ..

ومع انطالق دورته اجلديدة – الدورة 57 – يتجدد املُلتقى حيث 

اجلمال  بقيم  تعلو  فنية  ممار�صات  تقدمي  يف  الفنانون  يتبارى 

عن  ُتعرب  التي  والأفكار  والروؤى  املو�صوعات  من  اجلديد  وتطرح 

يتفق  مبا  فنان  كل  بلورها  خمتلفة  واجتاهات  وجمالت  مدار�س 

من  مهمة  جوانب  للمتلقي  فتتك�صف  الذاتية  وقناعته  فهمه  مع 

�صخ�صيته الفنية وعامله اخلا�س كما �صتكون منا�صبة هامة لتبادل 

حلوار  جًدا  منا�صبة  اأجواء  وهي  خمتلفة  اأجيال  بني  اخلربات 

ب�صري راٍق موؤكد �صي�صتفيد منه املتخ�ص�س واملتذوق.

كما تكون مثل هذه التظاهرات جماًل رحًبا وثرًيا حمفًزا لل�صادة 

النقاد واملنظرين والباحثني للدرا�صة والتقييم واملقارنة واخلروج 

منها بكتابات توثيقية را�صدة للحدث وتطرح العديد من النتائج 

ا وربط هذا كله بامل�صهد الت�صكيلي برمته داخلًيا  والت�صاوؤلت اأي�صً

الكربى  الفعاليات  زخم  من  يزيد  النقدي  الآداء  وهذا   .. ودولًيا 

وينعك�س باإيجابية على حا�صر وم�صتقبل الفن الت�صكيلي امل�صري.

كل التحية والتقدير جلمعية حُمبي الفنون اجلميلة على اإ�صرارها 

على اإقامة هذه الفاعلية القومية الهامة .. جهد كبري اأ�صكر عليه 

الفنان القدير ا.د. اأحمد نوار رئي�س جمل�س الإدارة احلايل وال�صادة 

اأع�صاء املجل�س املوقرين، كما اأحب اأن اأتوجه للفنان د. عادل ثروت 

قومي�صري الدورة 57 والفنان �صامح ا�صماعيل القومي�صري امل�صاعد 

على ما بذلوه من جهد ووقت من اأجل خروج هذه الدورة مبا يليق 

بقيمة وتاريخ هذا احلدث الفني .. ولن يفوتني اأن اأتوجه بال�صكر 

كذلك لكل من �صاهم يف اإعداد وتنظيم هذا العر�س الفنـــــي من 

ال�صادة العاملني بقطاع الفنون الت�صكيلية.

امل�صـــتويني  علـــــى  متميــــــزة  بـــــدورة  الطيـــــبة  الأمنــــيات  كل 

الفني والتنظيمي...

اأ.د / خــــالــــــد �ســــــرور

رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية



 يعد �صالون القاهرة للفنون الت�صكيلية الذي تقيمه جمعية حمبي 

الفنون اجلميلة منذ عام ١٩٢٢ وهو تاريخ دورته الأوىل .. وتعرث 

اإدارتها  وجمل�س  اجلمعية  ولكن  مت�صلة..  �صنوات  يف  اإقامته 

يجتهدون منذ �صنوات لإقامته واإحيائه من جديد ب�صكل يتوافق مع 

قيمته واأهميته، ويعد اأقدم واأعرق ن�صاًطا ت�صكيلًيا يف م�صر وعلى 

اختار  قد   ،)57( رقم  العام  هذا  ودورة  العربي،  العامل  م�صتوى 

جمل�س الإدارة املوقر الفنان اأ.د. عادل ثروت الأ�صتاذ بكلية الرتبية 

الفنية ..للقيام مبهمة )القومي�صري العام( لهذه الدورة ملا يتميز 

به من ن�صاط  وروؤية غري تقليدية يف التفكري و الآداء الن�صط، وقد 

اأ.د. عادل ثروت روؤية مبثابة م�صروع فني فكري مت  طرح الفنان 

طرحه على الفنانني املختارين للعر�س هذا العام، وي�صري اإىل اأهم 

التحولت التي حدثت يف نهايات القرن الع�صرين هو خلق ما يعرف 

باملتلقي ال�صلبي الذي يجل�س اأمام ال�صا�صة لي�صتهلك احلدث �صواء 

كان كارثًيا اأو عابًرا، ليتحول الكارثي اإىل �صورة عابرة متر اأمام 

امل�صاهد وتاأخذ دورها يف البث الإعالمي مثل العديد من ال�صور 

الأخرى �صواء كانت دعائية اأو ا�صتهالكية .. وي�صتطرد القومي�صري 

العام وي�صري اإىل اإن م�صر ول ال�صخ�صية امل�صرية بعيدة عن هذه 

التحولت ول املتغريات، وكان ال�صوؤال الأهم ما هي �صورة الإن�صان 

التي يريدها النظام العاطي ملجتمعاتنا ؟ هل هو الإن�صان املبدع 

اأم  ال�صتهالكي؟  بطابعه  الواحد  البعد  ذو  الإن�صان  اأم  اخلالق؟ 

ال�صوق  وم�صات  يف  وينزوي  يذوب  الذي  املغرتب  ه  امل�صوَّ الإن�صان 

ويف متاهات ال�صتهالك؟



اأ.د/ اأحمـــــــد نـــــوار 

رئي�س جمعية حمبي الفنون اجلميلة

من  للتعبري  انتقالية  ا�صتثنائية  حالة  يعد  الواعي..  الطرح  هذا 

خالل مرجعية اأ�صيلة تعتمد على �صورة و عمق ال�صخ�صية امل�صرية 

على كافة امل�صتويات ، وقد نهج ال�صالون  هذا العام باختيار جيل    

من الفنانني هو قوام احلركة الفنية امل�صرية الآن.. جيل متميز 

ومتمرد على الو�صائط والأفكار التقليدية ،بدون اأدنى �صك هو جزء 

من احلركة الفنية امل�صرية املعا�صرة.. واأدعو النقاد و القادرين 

على  احلوار تقييم املعر�س يف �صوء فكرة امل�صروع حتى ن�صتخل�س 

فكرًيا  اأن حتدث حراًكا  ناأمل  التي  اجلديدة  املغامرة  هذه  نتائج 

جديًدا واإبداًعا معا�صًرا يتجاوز احلدود التقليدية لالإبداع الفني.

الفنون  قطاع  تعاون  على  والتقدير  بال�صكر  اأتقدم  اأن  يفوتني  ول 

القطاع  رئي�س  املعاطي  اأبو  حمدي  اأ.د/  موافقة  منذ  الت�صكيلية 

واإىل  القطاع  رئي�س  �صرور  خالد  اأ.د/  حما�س  وحتى  ال�صابق.. 

واإتاحة   ، احلدود  اأق�صى  اإىل  التعاون  ج�صور  مد  على  حر�صه 

املطبوعات  وباقي  الكتالوج  وطباعة  الفنون،  بق�صر  العر�س 

الفنون اجلميلة  املثمر بني جمعية حمبي  التعاون  دليل على هذا 

ر�صمية،  كموؤ�ص�صة  الت�صكيلية  الفنــــون  قطــــــاع  و  اأهلية  كموؤ�ص�صة 

اأحد  ا�صتثناء  الفنون بدون  بالقطاع وق�صر  العــاملني  اإىل  و�صكًرا 

على جهودهم املتميزة لإجناح هذا املعر�س الهام. 



الإن�ســــــان ....الـــــوعــــــى ..... التـــــــاريــــــخ 

جمعت م�صر يف اآٍن واحد بني قلب اأفريقيا وقلب العامل القدمي ، 

فظفرت من النيل بجائزته  ويف جميع الأحوال فاإن م�صر وا�صطة 

كتاب اجلغرافيا حتولت اإىل فاحتة كتاب التاريخ. واأ�صبح ال�صبق 

فهذا  م�صر،  �صخ�صية  يف  نقا�س  بال  اأ�صا�صي  ملمح  احل�صاري 

اأدركت  التى  امل�صرية  ال�صخ�صية  امل�صرى وهذه هى  الإن�صان  هو 

منذ فجرالتاريخ متيزها وفرادتها وخ�صو�صيتها، فو�صعت اأ�ص�س 

ومعايري معنى كلمة الإن�صانية و�صكت مفردات قامو�س احل�صارة 

بكل مقوماتها ، واأعطت لالإن�صانية �صبعة اآلف �صنة من التح�صر 

ومن قبل ذلك اأكرث من ع�صرة اآلف �صنة ) �صعي ح�صارى( �صابق 

الذى  هو  امل�صرية  لل�صخ�صية  التميز  هذا   ، التاريخ  هذا  على 

الأهمية  بالغ  دور  له  كان  والذى  امل�صرى  اجلمعى  الوعى  �صكل 

كل  رغم  النهيار  من  ال�صتثنائى  الكيان  هذا  على  احلفاظ  فى 

التحديات واملتغريات على مر الع�صور وفى كل احلقبات التاريخية 

الثالثة  لالألفية  الأوىل  البدايات  مع  ونحن  الآن  منر  كنا  واإذا   ،

مبتغريات عميقة يف البنى الجتماعية والثقافية والتي قادت اإىل 

الوقت  هذا  وفى   ، الواقع  ل�صورة  جديدة  اإدراك  عمليات  تكوين 

الواعى  احل�صور  عن  بحًثا  وي�صطرم  الفكر  فيه  ي�صطرب  الذى 

فى  فاإننا  واحل�صارى،  الإن�صانى  ودورها  امل�صرية  لل�صخ�صية 

ومكانتنا،  لكياننا  ووجهتنا،  لوجهنا  كامل  فهم  اإىل  ما�صة  حاجة 

ول  حترج  بال  ونقائ�صنا،  لنقائ�صنا  ا  واأي�صً وملكاتنا  لإمكانياتنا 

حتيز اأو هروب ، فاإن كم املتغريات والتحديات التى نواجهها كانت 

نتيجة حتمية لالأحداث ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية التى 

خلفتها ال�صيا�صات الدولية والعاملية لنهايات القرن الع�صرين وما 

�صهده العامل من جمموعة من الق�صايا الثقافية والجتماعية مثل 

الأيديولوجيـــــــات،  جتـــــــاوز  الكربى،  ال�صرديات  تفكيك  العوملة، 

ظهــــــور  العقــــــل،  بقـــــوة  والتم�صـــك  العـــــلم  بحتمية  الإميــــــان 

م�صطلـــــح ) املا بعد ( مثل م�صطلح ما بعد الراأ�صمالية - ما بعد 

– ما  – ما بعد البيوريتانــــية  – ما بعد احل�صــــارة  الربجوازية 

بعد الأيديولوجيا – ما بعد الأدب – نهاية التاريخ وهو امل�صطلح 

ـ حيث كانت هذه   F. Fukuyamd الأ�صهر لفران�صي�س فوكوياما  



اأ.د/ عــــــــادل ثـــــــــروت

قومي�سري عام  ال�سالون

ال�صيا�صات كلها حماولت خللق نظام عاملى جديد، وعلى الرغم من ذلك اإل اأنها كان 

م�صتوى  فعلى  والكيانات،  والثقافات  الدول  بع�س  على  بال�صلب  انعك�س  اآخر  وجه  لها 

القت�صاد زاد غنى الدول الكربى وت�صاعف فقر الدول النامية  كما مت اإر�صاء مفهوم 

اأن ال�صيا�صة يف كل اأرجاء العامل مرتبطة بال�صيا�صة يف كل اأرجاء العامل، كما واأ�صبحت 

الثقافات الإقليمية والنتاجات املادية لتلك الثقافات لي�س لها وجود اإل داخل املتاحف 

يف ظل مفهوم القرية الكوكبية بهدف تقلي�س هويات الدول �صاحبة احل�صارات، كما 

مت اإحياء ثقافات الأقليات ال�صلفية كرد فعل للحفاظ على الرتاث وخ�صو�صيته العرقية 

اأو الدينية اأو التـــــاريخية اأو القبلــية، ول �صك اأن حــركـــــات التطـــرف بكل اأ�صكـــــالها 

الإقليمية  الثقافات  على  الراأ�صمالـــية  الهيـــــمنة  نتــــــاج  هــو  العــــــامل  اأجزاء  كل  يف 

وت�صجيعها للثقافات املتعار�صة .

ومن اأهم التحولت التى حدثت فى نهايات القرن الع�صرين هو خلق ما يعرف باملتلقي 

ال�صلبي الذي يجل�س اأمام ال�صا�صة لي�صتهلك احلدث �صواء كان كارثًيا اأو عابًرا ، ليتحول 

مثل  الإعالمي  البث  يف  دورها  وتاأخذ  امل�صاهد  اأمام  متر  عابرة  �صورة  اإىل  الكارثي 

العديد من ال�صور الأخرى �صواء كانت دعائية او ا�صتهالكية ، واأدى ذلك اإىل نوع من 

نفي الذاكرة التاريخية ، لتتحول اللحظات التــــــي يعي�صها الإن�صـــــان اإىل ما�صي ب�صكل 

�صـــــريع ل�صل�صلة متتابعة مــــن احلوا�صـــــر ال�صرمديــة الالنهائية .

ومل تكن م�صر ول ال�صخ�صية امل�صرية بعيدة عن هذه التحولت ول املتغريات ، وكان 

ال�صوؤال الأهم ما هى �صورة الإن�صان التي يريدها النظام العاملي ملجتمعاتنا ؟ هل هو 

الإن�صان املبدع اخلالق ؟ اأم الإن�صان ذو البعد الواحد بطابعه ال�صتهالكي ؟ اأم الإن�صان 

امل�صوه املغرتب الذي يذوب وينزوي يف وم�صات ال�صوق ويف متاهات الإ�صتهالك ؟ 

ما  عن  للعبـــــور  امل�صــــرى  الإن�صـــــان  وكذلك  امل�صرية  ال�صخ�صية  دور  هنا  وياأتى 

اأنتجته هذه املتغريات من حتولت اأدت اإىل انهيار عدد من الثقافات والكيانات والبنى 

ميتلك  اأنه  امل�صــــرى  الإن�صـــــان  ليثبت   ، العامل  من  متعددة  اأماكن  فى  الجتمــــاعية 

الوعـــى لإدراك اللحظة التاريخية بفطرته ليحمى وطنه واأر�صـــــه وتاريخه ، اإننا بحاجة 

ما�صة اإىل ا�صتح�صار هـــــذا احل�صور العبقرى لل�صخ�صيــــة امل�صــــرية علــــى م�صتوى ) 

لدينا  الباقية  هي  لتظل  القيمة  م�صتوى  على  ح�صوًرا   ) التاريخ    - الوعى   - الإن�صان 

لي�صبح   ، ال�صرمدي  وامل�صتهلك فى مقابل  العــــابر  وغلو  املادة  �صطوة  بها من  نحتمي 

امل�صتويات  كل  علــــى  املجتمعي  التوجيــــه  على  قــــــادًرا  ا  اإن�صــــانيًّ ود�صتـــــوًرا  منهـــــاًجا 

حتى يومنا هذا. 



�صالون القاهرة بيت الأجيال هناك بع�س الكيانات الثقافية توؤدى 

الأجيال  وجدان  فى  ليوؤثر  ربما  رتيب  وظيفى  اآلى  ب�صكل  دورها 

بال�صروح  و�صفها  لدرجة  ت�صل  اأخرى  كيانات  هناك  فى حين   ،

الثقافية التى ي�صل فعلها الدوامى للجيل يلو الآخر بعد اأن تر�صخ 

اأقدامها فى التاريخ حتى لو اختفت لب�صع �صنين .. ومن اأهم تلك 

البناءات ال�صرحية �صالون القاهرة الذى يكمل فى ٢0١6م عامه 

الرابع والت�صعين منذ بدايته الأولى عام ١٩٢٢م على يد فوؤاد عبد 

 ، م�صرًيا  فناًنا  وع�صرون  �صبعة  وقتها  فيه  عر�س  حيث   ، الملك 

وخم�صة ع�صر من الأجانب ، ثم راأى عبد الملك حماية ال�صالون 

الجميلة  الفنون  محبى  جمعية  فكانت   ، ي�صونه  موؤ�ص�صي  بكيان 

كمال  يو�صف  الأمير  بقيادة  ١٩٢٢م  العام  نف�س  فى  اأن�صئت  التى 

الذى كان قد اأ�ص�س �صالًفا مدر�صة الفنون الجميلة ١٩08م .. لذا 

دافًئا مهيًبا  بيًتا  ال�صنين  العريق ظل على مر  ال�صالون  فاإن هذا 

لكثير من الفنانين والمثقفين عبر اأجيال متتابعة .. ورغم توقفه 

عام ١٩8٩م لأ�صباب غام�صة اإل اأن جمعية محبى الفنون الجميلة 

بقيادة الفنان الكبير اأ.د. اأحمد نوار اأبت اإل اأن تعيد هذا ال�صرح 

لمكانته الطبيعية فى الحركة الثقافية والفنية الم�صرية ؛ فكانت 

الدورة ال�صاد�صة والخم�صون التى افتتحت فى ق�صر الفنون باأر�س 

الأوبرا يوم الرابع والع�صرين من مار�س ٢0١3م فى عهد اأ.د. �صابر 

عرب وزيرالثقافة الأ�صبق .. وقد �صمت اللجنة العليا وقتذاك نخبة 

من مبدعى ونقاد م�صر الأكفاء بقيادة المفكر الكبير اأ.د.�صاكر 

عبد الحميد، عالوة على القومي�صير العام الفنان ال�صاب محمد 

طلعت، حيث اجتهدوا جميًعا بمنتهى الإخال�س والتفانى لإخراج 



د/ ر�سا عبد الرحمن

اأمني عام جمعية حمبي الفنون اجلميلة

اأ.د.  اأرقى م�صتوى ممكن، بالتعاون مع الفنان  للنور على  الحدث 

حيث   ، اآنذاك  الت�صكيلية  الفنون  قطاع  رئي�س  المليجى  �صالح 

�صّخر لل�صالون كل اإمكانيات الموؤ�ص�صة الر�صمية بما فيها متحف 

اأعمال الرواد للعر�س بال�صالون  اأعار بع�س  الفن الحديث الذى 

باإرادة واإ�صرار كبيرين على ا�صتكمال  .. واليوم نوا�صل م�صوارنا 

عليا  لجنة  عبر  ال�صابقة  الرفيعة  لمكانته  القاهرة  �صالون  اإعادة 

ال�صابعة  الدورة  لإخراج  نوار  اأحمد  اأ.د.  الفنان  بنف�صه  يراأ�صها 

د.�صالح  الفنان  وبع�صوية  ا،  اأي�صً النور  حيز  اإلى  والخم�صين 

المليجي والفنان د. يا�صر منجى وكاتب هذه ال�صطور، عالوة على 

الفنان د. عادل ثروت قومي�صير ال�صالون والفنان �صامح ا�صماعيل 

القومي�صير الم�صاعد، حيث يخرج العر�س هذه المرة فى ح�صرة 

جيل الت�صعينيات، وي�صاحب العر�س برنامج ثقافى موازي يديره 

ويحا�صر به نخبة من نقاد وفناني هذا الجيل، حيث يت�صمن ندوة 

عن النحت والخزف يديرها الفنان د. اأحمد عبد العزيز ويحا�صر 

 .. داوود  الدين  �صياء  د.  والفنان  الكومى  طارق  د.  الفنان  فيها 

ويحا�صر  ثروت  د.عادل  الفنان  يديرها  الميديا  فنون  وندوة عن 

بها الفنان د. خالد حافظ والفنان د. يا�صر منجى والفنانة د. اأمل 

ن�صر .. وندوة عن الت�صوير يديرها كاتب هذه ال�صطور ويحا�صر 

كمال  محمد  الناقد  والفنان  المليجى  �صالح  د.  الفنان  فيها 

القاهرة  ل�صالون  توا�صاًل  ي�صمن  بما  الهوارى،  د. هبة  والناقدة 

العريق كبيت لالأجيال .





اللجنة العليا ل�سالون  القاهرة 57

اأ.د. اأحمـــــــــد نـــــــــــــــــــوار                      رئي�س اللجنة

اأ.د. �ســـــــالح املليجــــــي                       ع�صًوا

د. ر�ســـا عبد الرحمن                       ع�صًوا

د. يـــــــا�ســـــــــر منجـــــــــــي                       ع�صًوا

اأ د. عــــــــــادل ثـــــــــــــــروت                       القومي�صري العام 

اأ.�سامـــــــــح ا�ســـــــــــماعيل                      القومي�صري امل�صاعد 



الفنانون امل�ساركون يف �سالون القاهرة

اأحمــــــــــد رجـــــــب �صقـــــــر

اأحمـــد حممـــد عبــدالفتاح

اأحمـــــــــد عبــــــــدالفتـــــــــاح

اأحمـــــــــــد ع�صقـــــــــــالنــــــي

اأحمـــــــــــــــد �صـــــــــــــابــــــــــر

اأ�صمــــــــــــــــــاء النـــــــــــــواوي

ال�صـــيد اإبـــراهيــــم قنـــديل

اأمــــــــــــــــــــــل ن�صــــــــــــــــــــــر

اأميــــــــــــــن ال�صمـــــــــــــــــــري 

اأميــــــــــــــــــــــن لطـــــــــــــــــفي

اإميـــــــــــــــــــان اأ�صـــــــــــامــــــة

بــــا�صم عبداجلليـــل ح�صني

جـــــــــــــــــــــورج فكــــــــــــــــري

جيـــــهـــــــــــــان �صــــليمــــــــان

حــــــــــــــازم امل�صــــــتكـــــــاوي

حـــ�صـــــــــــــن كــــــــــــــــــامـــــل

حنفــــــي حممــــود حمــــــمد

خـــــــــــــالــــــــد حـــــــــافـــــــظ

خــــــــــــــــــــالـــــــد �صــــــــــــراج

ر�صـــــــــا عبــــــد الرحمـــــــن

ريــــــهـــــــــــــــام ال�صعــــدنــــي

ريـــــــــــــــــــــــم حــــــ�صــــــــــــــن

�صــــــــــالــــــــي الـــــزيــــــنــــــي

�صــــــــــامـــــــــح ا�صمــــاعيـــــل

�صــــــــامـــــــــــي اأبـــــو العـــزم

�صعـــــــــيـــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدر

�صــــــريـــــف عـــبـــــد البديــع

�صـــــــــبـــــــــــــــــاح نعــــــــــــــيم

�صـــــــــــــــــالح حـــــــمـــــــــــــاد

�صـــــــــــــــــالح املليــــــجـــــــــي

�صيـــــــاء الــــــديـــــــن داوود

طـــــــــــــــــــارق ال�صــــــيـــــــــــخ

طـــــــــــــــــــــارق الكــــــــومـــــي

عـــــــــــــــــــــادل ثــــــــــــــــــروت

عـــــــــــــــــــادل هــــــــــــــــــارون

عـــــــــــــــــــادل م�صــــطفــــــى

عبــــــــد العـــزيـز اجلنــــدي

عــــمــــــــــــاد اأبــــــو زيـــــــــــــد

عـــ�صــــــــــــــــــام درويــــــــــ�س

عمــــــــــــــــر الفـــيـــــومـــــــــــي

عمـــــــــــــر طــــــــــو�صـــــــــــــون

عمـــــــــــــرو الكــــــــــــــــفراوي

فــــــــــاطـمـــة عبــد الرحمن

كريـــــــــم القـــــــــــريطــــــــــي

كــــــــــالي حممــد قــــــــا�صم

كــــــمـــــــــــــــــــال الفــــقـــــــــي

حمــــــــــمـــــــــد اإ�صحــــــــق

حمـــــــمــــد الفيــــــومــــــي

حمــــمــــــــــد ر�صـــــــــــوان

حمــــمــــــــــد �صــــبــــــــري

حمــــمــــــــــد بــــــنـــــــــــوي

حممد نبيل عبد ال�صالم

حممـــود حـــامد حمـــمد

حمــــــمــــــود حمــــــــــــدي

معــــــاويـــــــــــــة هـــــــــالل

معـــــــــتـــــــــز ال�صفتـــــــي

مــــــــــــــــــــــــي رفــــقـــــــــي

نــــــــــــــــــاثـــــــــــــــان دو�س

نــــــــــــــــاجــــي  فـــــــريــــد

نـــــهــــــــــــــــــــــى عــــلــــــــي

هــــــــانـــــــــــــي الأ�صــــقـــر

هــــــــــانـــــي فــــيـــــــ�صـــل

ه�صـــــــــــــام عبـــــداللــــــه

هـــنـــــــــــــد الفــــالفــــــلي

هيـــــام عبــــــد البــــاقـــي

وائـــــــــــــــــــل درويـــــــــــ�س

ولــــــــيــــــــــــــد قــــانـــــو�س

يــــــــا�صــــــــر منــــــــجــــــي



Ahmed Ragab

Ahmad Mohamed

Ahmed Abd el Fattah

Ahmed Askalany

Ahmed Saber

Asmaa Elnawawy

ElSayed Ibrahim

Amal Nasr

Ayman Elsemary

Ayman Lotfy

Eman Osama

Bassem Abdul Jalil

Georges Fikry

Gihan Soliman

Hazem El Mestikawy

Hassan Kamel

Hanafi Mahmoud

Khaled Hafez

Khaled Serag El Din

Reda Abd ElRahman

Reham El Saadany

Reem Hassan

Sally Elzeiny

Sameh Ismael

Sami Abou Elazm

Said Badr

Sherif Abdel-Badie

Sabah Naiem

Salah Hammad

Salah El Meligy

Diaa Dawoud

Tarek El-Sheikh

Tarek  El Komy

Adel Tharwat

Adel haroun

Adel Mostafa

Abd El ziz EL Guindy

Emad Abo Zeid

Essam Darwish

Omar El fayoumi

Omar Toussoun

Amr El Kafrawi

Fatma Abdel Rahman

Karim El Koreity

Clay Kassem

Kamal ElFeky 

Mohamed Ezak

Mohamed EL Fayoumi

Mohamed Radwan

Mohamed sabry

Mohamed banawy

Mohamed Nabil

Mahmoud Hamed

Mahmoud Hamdi

Muawiya Helal

Moataz El Safty

Mai Refky

Nathan Doss

Nagy Farid

Noha Ali

Hany Al-Ashkar

Hany Faysal

Hesham Abdallah 

Hend El Falfly

Hayam abdel baky

Wael Darwesh

Waleed kanoush

Yasser Mongy

Cairo Salon’s Artists



تـــ�ســــويـــر

Painting



اأحمـــــــــد �صـــــــابـــــــر

اأحمـــــد عبـــد الفتــاح

اأ�صــــمــــــــــاء النــواوي

اأمــــــــــــــــــل نـــ�صـــــــــر

جـــــــــــورج فـــــكـــــــري

جيــــهـــــــان �صلــيـــمان

حنــــفـــــــــي حممــــــود

خـــــــــــالــد حـــــافـــــظ

ر�صـــــا عبـد الرحمـن

ريـــــــــــــــم حـــــ�صـــــــــن

ريهـــــام ال�صعـــــــدنـــي

�صــــالـــــــــي الـــزيـــنــي

�صــامـــــــي اأبــو الــعزم

�صـــبــــــــــــاح نـــعيــــــــم

�صــــــــــــالح املليــــــجي

عبد العـزيـز اجلنـدي

عمـــــــاد اأبـــــو زيـــــــــد

عــــــمـــــر الفــيــــــومــي

كـــــريـــــم القـريطـــــي

كــالي حممــد قــا�صم

حمــــمــــد بــــــنــــــــــوي

حمــــــمـــــد �صـــــبـــري

حمــــــمـــــد نبيــــــــــــــل

حمـــمــــــــــود حـــــــامد

حمــــمـود حـــــمـــــــدي

معـــــــتز ال�صفتــــــــــــي

مــــــــــي رفـــــــقــــــــــــــي

هـــــنــــد الفــالفلـــــــــي

هيــام عبــد البـــــــاقي

وائـــــــل درويــــــــــــــــ�س

وليــــد قــــــــانــــــــــــو�س

Ahmed Saber

Ahmad abd El Fattah

Asmaa Elnawawy

Amal Nasr

Georges Fikry

Gihan Soliman

Hanafi Mahmoud

Khaled Hafez

Reda Abd ElRahman

Reem Hassan

Reham El Saadany

Sally Elzeiny

Sami Abou Elazm

Sabah Naiem

Salah El Meligy

Abd El ziz EL Guindy

Emad Abo Zeid

Omar El fayoumi

Karim El Koreity

Clay Kassem

Mohamed banawy

Mohamed sabry

Mohamed Nabil

Mahmoud Hamed

Mahmoud Hamdi

Moataz El Safty

Mai Refky

Hend El Falfly

Hayam abdel baky

Wael Darwesh

Waleed kanoush
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is an Egyptian artist based in Luxor in Upper 
Egypt, where he received his BFA with honors in 
Graphic Design & Printmaking from the south 
Valley University. His delicate watercolor paintings 
and woodcuts reveal harsh realities in the worlds 
he creates, and are heavy with symbolism. There’s 
an edge of political subversion, at times playful and 
humorous, and other times, dark and somber. His 
active participation in annual Youth Salons, and 
exhibiting all around Egypt, has earned him many 
awards to date. He currently teaches at the Faculty 
of Fine Arts in Luxor.

مواليد حمافظة �صوهاج ١٩87، بكالوريو�س فنون جميلة 

جنوب  -جامعة  املطبوع  الت�صميم  �صعبة  جرافيك  ق�صم 

بالأق�صر،٢0١0م  اجلميلة  الفنون  بكلية  معيد  الوادي، 

الفنون  حمبي  جمعية  من  الر�صم  جائزة  على  ح�صل 

جائزة  اخلم�صون«،٢0١3م  الطالئع  »معر�س  اجلميلة 

�صلوى ر�صدى فى جمال الر�صم من جمعية حمبى الفنون 

واخلم�صون«،٢0١4م  الثالث  الطالئع  »معر�س  اجلميلة 

جائزة فاطمة رفعت فى جمال الر�صم »معر�س الطالئع 

البنك  من  القتناء  جائزة  واخلم�صون«،٢0١4م  الرابع 

التجارى الدوىل فى �صالون ال�صباب ٢5، ٢0١4م اجلائزة 

الرابعة يف معر�س الرتا�صينا الأول لل�صباب بالإ�صكندرية 

باإيطاليا  فربيانو  مبدينة  بيناىل  فى  �صارك   - ٢0١4م 

مب�صاركة 400 فنان من اأنحاء العامل ٢0١5م .

تدور فكرة امل�صروع اخلا�س بي حول »ال�صمكة« وهي ترمز للخري والنماء يف الفنون ال�صعبية امل�صرية  كما ترمز للخال�س 

ا للعماد )املعمودية(، لأن ال�صمك ل يعي�س اإل فى املاء، وامل�صيحى ل يعي�س بدون معمودية  فى املفهوم امل�صيحى،  وترمز اأي�صً

من املاء والروح. ونظًرا لأن ال�صمكة ت�صع الكثري من البي�س فهى رمًزا للرخاء واخلري. وهي يف العمل تظهر ب�صكل اآيل 

لتدل على عامل ميتافيزيقي �صاد فيه اخلري ال�صناعى اأو النفعي ولي�س اخلري الذى ي�صكن الإن�صانية فاأ�صبحت كل الأ�صياء 

يف عاملنا مبقابل وثمن .

اأحمد �ســابــــر

Ahmed Saber





born in Egypt in 1987, graduated from the College of 
Fine Arts in Luxor 2011, he was assigned as Teaching 
Assistant in painting department. He Participated in 
many national and international Artistic activities and 
exhibitions, such as the International Art Exhibition 
nord art 2015,exhibition in Europe,Germany  2015 
, Youth Salon and Siwa grant ceremony by Egyptian 
Ministry of Culture and many public and private 
galleries, he has won numerous awards such as the 
Cleopatra the first award Siwa scholarship Atelier 
2015 - Bhence Appreciated Award for the best digital 
works.

الفنون  كلية   - الت�صوير  بق�صم  معيد   ، ١٩87م  مواليد 

املعار�س  من  العديد  يف  �صارك  بالأق�صر،  اجلميلة 

والفعاليات الفنية ومن اأهمها معر�س نورد اآرت الدويل 

 24،25،  ٢٢ الدورات  ال�صباب  و�صالون   ،٢0١5 باأملانيا 

 ،٢0١5 �صيوة  مرا�صم  يف  الوىل  اجلائزة  على  ،حائز 

الرقمية  الأعمال  لأف�صل  التقديرية  بيهان�س  وجائزة 

امل�صاركة مبعر�س بيهان�س ٢0١5، جائزة جلنة التحكيم 

م�صابقة  يف  اجلمهور  جائزة   ،٢0١4 الطالئع  مب�صابقة 

حممد عبلة للت�صوير٢0١4. 

الـمجــــــذوب

اإذا ماجتولنا يف �صوارع وميادين وحمافظات م�صر �صنجد العديد من الأ�صياء التي يرجع تاريخ وجودها اإىل زمن قدمي 

م�صتمرة بيننا حتى الآن ونحافظ على بقائها رغم مامنر به ومن تلك الأ�صياء هو ذلك ال�صخ�س املجذوب الذي جذب من 

النا�س اإىل ملكوت خا�س به هو وربه. هذا ال�صخ�س جنده يف كثري من الأماكن حولنا يجول ال�صوارع ويف احل�صرات بزيه 

املميز وذقنه الطويل تاركًا كل �صئ ليعي�س يف عامل خا�س به هو وحده .

اأحمـد عبـــد الفتــــــاح
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Academic qualifications 2003 graduate from faculty 
of fine art oil painting department - 2013 PhD in art - 
International group exhibitions: 2012 Group exhibition 
Egyptian Academy Italy, Rome. 2014 Group exhibition 
at AL M. Gallery Kuwait/2014 Group exhibition (Viterbo 
art festival Italy) Italy, Soriano nel Cimino - 2014 Group 
exhibition Italy, Rome - 2014 – 2015-  Group exhibition 
Collaboration between the Italian Cultural Center in 
Cairo and the Egyptian Academy in Rome under the 
auspices of Studio S–Art Contemporary  Italy, Rome 
- 2015 Group exhibition Artrom Network Gallery Italy.

اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�س   ،١٩8١ القاهرة  مواليد 

دكتوراه  على  حا�صلة   ٢0١3 الزيتى،  الت�صوير  ق�صم 

ت�صوير،٢0١4  تخ�ص�س  اجلميلة  الفنون  فى  الفل�صفة 

حا�صلة على جائزة الدولة لالإبداع، �صاركت فى العديد 

جماعى  معر�س  منها٢0١0  اخلارجية  املعار�س  من 

م�صاحب لالأ�صبوع الثقافى بليبيا ،٢0١4 معر�س جماعى 

)مهرجان فيرتبو للفن باإيطاليا (، ٢0١٢و٢0١4 معر�س 

على  للحا�صلني  بروما  امل�صرية  بالأكادميية  جماعى 

جائزة الدولة لالإبداع - روما - اإيطاليا ، ٢0١5 الفوز فى 

Artrom Net Work واإقامة  اأقامها جالريى  م�صابقة 

معر�س جماعى باجلالريى للفائزين . 

تعترب املراأة هى املو�صوع املحورى لأعماىل الفنية، فاملراأة فى اأعماىل تبحث عن ال�صالم الداخلى و الت�صالح مع النف�س 

و املجتمع، فاأعماىل الفنية هى دائًما عر�س للفكر الرمزى الرتاكمى فهى حتوى جمموعة من الرموز و العالمات، وعلى 

امل�صاهد اأن يعرف معنى كل رمز حتى يدرك معنى العمل الفنى، َتَطور ا�صتخدامى للرموز و اأدخلت فيها عالمات املرور 

لتكون اأكرث �صهولة فى فهمها، ففكرة اأن العمل الفنى يحوى لغز بداخله يحتاج اإىل التفكري و الغو�س فى تفا�صيله هو �صغفى 

الأول، فى هذه املجموعة الفنية اإ�صتخدمت العرو�صة الورق التى مت تناولها فى الرتاث امل�صرى فهى ترتبط بطقو�س اإبعاد 

احل�صد اأو مبا يعرف بـ»ال�صحر الأبي�س« حيث يهدف الطق�س ال�صحرى هنا اإىل اإبعاد ال�صرر احلادث بفعل العني احلا�صدة 

وعرو�صة احل�صد لها دور كبري فى هذا الطق�س فهى ت�صنع على هيئة احلا�صد، و فيها رمزية ا�صتمرار احلياة .

اأ�سـمــــــاء النــــــواوى
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Professor,Painting DEP.faculty of fine art , University of 

ALExandria - Member  in super council of culture affairs  - 

organized 16th  one  man show-commissaire,coordinator 

and  participating  artist  in srveral  eshibtions  workshops  

held  in  egypt and aboard  she got the national price of 

creative» Painting» 1997 – 1998 - art critic  2011 she got 

a state  Award  for art.

اأبحث فى اأعمايل عن تلك العطايا اجلميلة اأو ما ي�صميه بع�س ُكتاب الفن » اللقية « ، اأبداأ بزخم من التاأثريات والنطباعات اللونية 

التى  الأوىل  العفوية  احلالة  العمل من  فينتقل  م�صبق  دون حت�صري ذهني  الأثرية  مفرداتي  اأكت�صف من خاللها  التلقائية  واخلطية 

حتمل لل�صكل احلرية والتدفق وال�صحنة الإنفعالية اإىل مرحلة جتميع كل هذا ونظمه فى اأ�صكال متكاملة متنح �صورة ب�صرية معادلة 

لإن�صغالتي وحريتي اإن�صانة وم�صورة . اإنني اأمار�س ما ي�صمى باللعبة احلرة التى تنا�صب ميويل التعبريية اأكت�صف فيها ال�صكل من 

اأحا�صر  ل  حتى   ، فوقها  الأ�صكال خطًيا  اكت�صاف  فى  اأبداأ  ثم   ، عري�صة حرة  بلم�صات  اللونية  م�صاحاتي  بطرح  فاأبداأ  اللون  خالل 

باخلطوط بل اأ�صت�صلم ل�صطوة اللون وح�صوره اأوًل،  تبداأ الأ�صكال يف الظهور والختفاء ، تكرب وتت�صاءل تنك�صف وتنطمر بقوة دافعة 

وفًقا لقانون عاطفى خا�س باللوحة ، حيث ُيتاح للخواطر الب�صرية اأن ت�صرت�صل واأن تتوارد ، اإنها فكرة التداعى احلر التى تطرح 

وفقها الأ�صكال والعنا�صر ، ويحكم هذا البناء رغم حريته نوعًا من النظام الفطرى الغريزى. وتظهر ال�صور بني احلني والآخر فى 

تدفقات غري متماثلة وفًقا لآلية الطرح اخلا�صة بالذاكرة فتف�صح املجال حليوية اخليال الذي يجعل حياتنا حمتملة وم�صتمرة ويجعل 

جتاربنا الفنية اأكرث حتليًقا . كانت اأعمايل يف البداية تبدو كاأ�صطح حفائرية تنطمر فى ن�صيجها رموًزا وحروًفا واإ�صارات وكتابات 

ت�صويرية وعالمات كونية وكان ج�صد املراأة هو العامل امل�صرتك يف غالبية املراحل واإن كان يتوارى بني زخم من التفا�صيل لتكاد 

اأ�صرد فوق وجهها وج�صدها كل حكاياتي  فيه كبطلة  تتبدى  للمراأة ح�صوًرا منفرًدا  الأخرية  اأتاحت جتربتى  تلحظه حتى  اأن  العني 

ال�صغرية ، كل الآمي واأفراحي ، كل انك�صاراتي وانت�صاراتي من خالل طلة اأنثوية اأعربت موؤخرًا عن رغبتها يف احل�صور . اإنه �صرد 

ل�صرية حياة امتلكت موؤخرًا �صجاعة �صردها فى اأعمايل . 

اأمـل ن�ســـر
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Amal Nasr

اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�صوير  ق�صم  ورئي�س  اأ�صتاذ 

ا  اأقامت �صتة ع�صر معر�صً  ، �صابًقا- جامعة الإ�صكندرية 

للثقافة  الأعلى  املجل�س  ع�صو   ، واخلارج  مب�صر  ا  خا�صً

الت�صكيلية« ، مثلت م�صر فى العديد من  » جلنة الفنون 

�صاركت  عار�س،  وكفنان  كقومي�صري  الدولية  املعار�س 

وامللتقيات  املحكمة  العلمية  املوؤمترات  من  العديد  فى 

من  العديد  لها   ، العمل  وور�س  الفنية  واملهرجانات 

املوؤلفات اخلا�صة وامل�صرتكة فى جمال النقد الت�صكيلي، 

الدولة  جائزة  اأهمها  اجلوائز  من  العديد  على  ح�صلت 

الت�صجيعية  ١٩٩8، جائزة الدولة  لالإبداع  يف الت�صوير  

ـ جمال النقد الت�صكيلى  ٢0١١ .
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Born in Cairo, currently works as a Professor at the 
Faculty of Art Education, Helwan University where 
he lectures on the philosophical, cultural, and 
social fundamentals of visual and education arts. 
He is actively engaged in environmental and social 
activities and has organized art, experimental, and 
visual workshops targeting children, women, and 
youth. He participated in more than 60 solo and 
group exhibitions within Egypt and abroad. He has 
several visual and numerical art endeavors.

-جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  اأ�صتاذ   - القاهرة  مواليد 

 80 من  اأكرث  يف  فكري  �صارك   ١٩8٩ عام  منذ   ، حلوان 

نظم  وخارجها،  م�صر  داخل  وعاًما  ا  خا�صً ا  معر�صً

يقوم  وهو  والدولية  الور�س  املحلية  من  واأقام  العديد 

املتعددة  واخلامات  الو�صائط  من  العديد  با�صتخدام 

مثل  املختلفة  الفنية  املجالت  يف  الب�صرية  الفنون  يف 

الر�صوم املتحركة وفن الفيديو، والت�صوير الفوتوغرايف، 

العديد  على  ح�صل  الآداء،  وفن  الفراغ،  يف  والتجهيز 

الر�صم  جمالت  يف  التقديرية  واجلوائز  اجلوائز  من 

والت�صوير الفوتوغرايف واحلفر و الت�صوير الزيتي.

جورج فكـــــري
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Georges Fikry

�صرد الفكرة والتعبري عنها ميكن ان ياأتي من خالل ال�صخو�س التعبريية اأو العنا�صر الإيحائية ملفردات 

الأ�صكال اأو امل�صافات اأو الف�صائات ذات امل�صاحات املتنوعة ، وهي مبثابة روح التعبري لدي وحيث تكون 

دللت الإ�صارات وتوافقها اأو ت�صادتها هي حماور ال�صرد ال�صريحة وال�صمنية والتي لها من املعاين التي 

تبحث عن الذكريات اأو العواطف اأو املعاين الرمزية ، قد تكون الكتابات العربية اأو ال�صور الفوتوغرافية 

اأو املواد ال�صوتية من ال�صارات املتعددة للتناول ال�صردي يف العمل الفني ، حيث تكون لدي النطباعات 

الفل�صفية والتاأملية املعنية بت�صجيل ال�صعور والال�صعور وترتبط مبظاهر ال�صورة املوروفولوجية .
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Born in Kuwait 1966 - professor at painting dep. 
Faculty of fine arts Alexandria university National 
and international exhibitions: Numerous since 
1989 - Private exhibitions:1989 Spanish Cultural 
Centre Cairo - east hall - 2009 al masar gallery – 
cairo - 2010 al markia gallery – Qatar - Prizes :1989 
Encouragement Prize in painting – First Salon of 
youth , Nile Gallery cairo - 5th salon of youth - 1994 
Prize of Merit 5th international Biennale of cairo - 
2002 prize of annual salon of small art works - 2004 
Prize biennale eqwadoor Acquissitions: Museum of 
modern art – cairo - Ministry of culture -Kuwait nation 
council of culture and arts - Bibliotheca Alexandria . 

ق�صم  اجلميلة  الفنون  بكلية  اأ�صتاذ   – ت�صكيلية  فنانة 

من  العديد  فى  �صاركت  الإ�صكندرية،  جامعة  الت�صوير  

فى  ر�صحت   م�صر،  وخارج  داخل  اجلماعية  املعار�س 

من  العديد  على  ح�صلت  الدولية،  املحافل  من  العديد 

معار�س  اأقامت  الت�صكيلية،  الفنون  جمال  فى  اجلوائز 

خا�صة فى م�صر واخلارج منذ ١٩8٩ حتى الآن ، ح�صلت 

جمال  فى  واملحلية  الدولية  اجلوائز  من  العديد  على 

املراحل  من  بالعديد  جتربتها  مرت   ، الت�صكيلية  الفنون 

التى تعر�س لها النقاد داخل وخارج م�صر ، لها مقتنيات 

مبكتبة  واقتناء  اأهداء  مب�صر،  احلديث  الفن  مبتحف 

الوطنى  باملجل�س  واقتناء  اإهداء  ا  واأي�صً الإ�صكندرية 

للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت  ومقتنيات داخل 

م�صر لدى رجال الأعمال وخارجها فى بلجيكا–الوليات 

املتحدة- لبنان –الكويت .

جيهان �سليمان
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Gihan Soliman
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Born in 1970 MA in painting at Faculty of Art Educa-
tion, 2002.Ekhnaton  art gallery,Kareem Francis art 
gallery, 2002. Rateb Sedeek art gallery, Cairo Atelier, 
2004. Ekhnaton (4A, 4B, 6) art galleries, Zamalek 
Arts Center, 2005.(Kamal Khaliefa) gallery - Gezira 
Arts Center ,  2007 - The 7th Youth Salon, Cairo, 
1995. 1997-1998-1999-2000 -2001 - 2003 - 2004 
The Second Salon of Mini Works of Art, 1998 - 2000 
-11th International Cairo Biennale - Salon prize for 
painting, the 9th Youth Salon, 1997. Encouraging 
prize of Gazebya Serry Contest, Cairo, 1993. Jury 
prize of the 12th  Youth Salon, Cairo, 2000. Salon 
prize and Oscar (Gold Pyramid) plus merit certificate.

مواليد ١٩70 الوادى اجلديد - فنان ت�صكيلى، ماج�صتري 

فى الرتبية الفنية عام ٢00٢،  قام بتدري�س الر�صم بق�صم 

الفنون باجلامعة الأمريكية عام ٢007 . 

القومى٢003-                                       املعر�س  منها  اجلماعية  املعار�س 

معر�س  منها  دولية  ومعار�س   ،٢008-٢007  -٢005

عام  اليكانتى  باأ�صبانيا  املعا�صرة  امل�صرية  الفنون 

بقاعة  خا�س  معر�س  منها  اخلا�صـــة  واملعار�س   ٢006

اجلوائـز  للفنون(٢007،  اجلزيرة  خليفة)مركز  كمال 

منا�صفة  الذهبى(  الت�صوير)الهرم  جلنة  جائزة  منها 

منها  املقتنيات   ،٢004 ع�صر  ال�صاد�س  ال�صباب  ب�صالون 

بال�صفارة  مقتنيات  الهولنديــة،  بال�صفارة  مقتنيات 

الهنديـة، مقتنيات لدى اأفراد فى م�صر واأملانيا .

كلها  ثوابت  لي�س هناك  اأن  ليوؤكد  الإطار  يتغري  دائرة،  القناعات، احلقيقة، مربع، م�صتطيل،  الثوابت، 

اإطارات وثوابت وهمية وكوميدية اإنها اخلدعة »الوهم اأو الإيحاء«.

حنـــفــــى حمــــمــــود 

Sa
lo

n 
D

u 
Ca

ir
e

Hanafi Mahmoud
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مـوالـيـد الـقـاهـرة ١٩63، در�س الـطـب - والـفـنـون الـجـمـيـلـة 

يف الـقـ�صـم احلر فـي الـثـمانـيـنـيات مـع حـامد  نـدا وزكريا 

الـزيـني وتـرك الـطـب  فـي مـنـتـ�صـف الـتـ�صـعـيـنـيـات لـ�صالح 

الـفـن  الـتـ�صـكـيـلـي ،ماجـيـ�صـتـيـر الـفـنـون  مـن مـعـهـد تـرانـ�س 

اآرت فـي نـيـويـورك - الـوليـات الـمـتـحـدة وجـامعـة الـدانوب 

له  اأقـــيم   ،٢00٩ �صنة  مـ�صـتـركـة(  )درجـة  النـمـ�صـا  فـي 

ا فـردًيا مـنـذ عام ١٩87 وحـتى ٢0١3 مبـ�صـر  ٢5 مـعـر�صً

مـو�صـكـو  بـيـنايل  منها  دولـية  مـعار�س جماعـية  واخلارج، 

مـارديـن  بـيـنـايل   ،٢0١5 التـحـاديـة  رو�صـيا   - الـ�صاد�س 

الـثـالـث -  تـركـيـا٢0١5، بـيـنايل تـريـو الأول - ريـو دي جـانـريو 

كـاراكـا�س   - الأول  �صـور  ديـل  -الـربازيـل٢0١5،بـيـنايل 

فـيـنـيـزويـال٢0١5، بـيـنـايل فـيـنـيـ�صـيــا الـ�صاد�س والـخـم�صــون 

اإيـطالـيـا ٢0١5،بـيـنايل ماردين الــثالـث – تـركـيـا ٢0١5.

وخلق  البحث  اللوحات كبرية احلجم حتاول  واقع لحمالة، هي جمموعة من  م�صتقبل  بديل منقب عن  لتاريخ  بانوراما 

الذي  البديل  التاريخ  يف  والبحث  عن  للتنقيب  )معرفية(  ان�صيكلوبديدية  �صبغة  ذات  التاريخية  املرجعية  من  م�صــاحة 

�صقطت اأولوية كتابته رغم تاأثريه ال�صديد فيما اأتى بعده وغري جمرى امل�صتقبل الذي تاله. تنبع الفكرة من جملة تتكرر 

كثرًيا هي “…والتاريخ يعيد نف�صه…” فاإن كان ذلك حقيقًيا، فقد اأثر كل تاريخ يف كل م�صتقبل.

خالد حـافـــظ
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Khaled Hafez

born in Cairo,1963 - He studied medicine and 
followed the evening classes of the Cairo School of 
Fine Arts (Faculty of Fine Arts)participated in many 
national and international exhibations . he intersted 
in painting ,video art and installation art in his art 
project . his International participating include 
more than 15th : 56th  Venice Biennale, Italy, 2015 
- 3rd Mardin Biennale, Turkey, 2015 - 6th Moscow 
Biennale, Russia, 2015-1st Trio Biennale, Rio De 
Janeiro, Brazil - Hafez works were shown at Uppsala 
Museum of Art, Uppsala, Sweden, 2014-National 
Gallery of Arts Tirana, Albania, 2014-The Studio 
Museum in Harlem, NY, USA, 2013 - State Museum 
of contemporary art, Thessaloniki, Greece, 2011, 
2013 & 2015- Saatchi Gallery, London, UK, 2009.
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مواليد الإ�صماعيلية، در�س يف  جامعة املنيا بكلية الفنون اجلميلة 

، ركز يف اأعماله على العالقة بني الرتاث امل�صري القدمي و 

متطلبات احلياة املعا�صرة، حيث ي�صتقي اأعماله من حقول 

م�صر ووادي النيل، والق�ص�س التاريخي والديني واملوروثات 

الإن�صانية- وقد �صارك يف العديد من الفعاليات الدولية واأقام 

الكثري من املعار�س اخلا�صة بالإ�صافة  اإىل م�صاركاته يف عدد 

من املبادرات الرامية اإىل تعزيز العالقات بني ال�صرق والغرب 

على ال�صاحة الفنية امل�صرية  والدولية، كما اأن�صاأ ر�صا جملة فنية  

بعنوان »بورتريه«، وكان لر�صا دوًرا هاًما يف تاأ�صي�س مبادرة 

التوا�صل بني الأديان عن طريق الفن  On Caravan منذ ٢008 

وحتى الآن ويعي�س ر�صا الآن متفرًغا للفن من خالل مر�صمه 

بجزيرة الذهب   و�صط  القاهرة.

ا رئي�صيًّا يف اأعمـــال ر�صا عبد الرحمن وتعتبـر هي القيمة املركزية يف عمله الفني. ت�صكــــل الـــمراأة عن�صًرا هــــاًما وحمرًكً

من خالل اأعمال ر�صا نرى مزيج من تاأثري احل�صارات القدمية وبخا�صة الفرعونية، ون�صهد ااأنه ير�صم عالقة مبا�صرة مع 

الكتابة الهريوغليفية، فقد قام فيما �صبق بت�صميم العديد من اجلداريات  التي تزين الكثري من املدن يف خمتلف اأنحاء 

م�صر. مما اأثر على �صخامة اأحجام اأعماله اليوم فهو اأمَيل ب�صكل كبري لالأحجام العمالقة.

ر�ســا عبـــد الرحمـــن
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Reda Abd ElRahman

Born in Ismailia, Egypt and having studied at the 
University of Minya at the College of Fine Arts - he 
has been integral to the formation of internationally 
recognized events such as the Luxor Painting 
Symposium and the formation of the annual Aswan 
Sculpture Symposium. He has also led the Fustat 
workshops in Old Cairo that brings together a range 
of artists from around the Middle East. Reda also 
established an art magazine and curated a gallery 
in downtown Cairo, both of which were titled 
Portrait - Reda was an important founding artist in 
the acclaimed interfaith Caravan arts initiative, the 
hosted annual the Caravan Festival of the Arts.
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1971 Born , lives and works in Alexandria – Egypt .. 
Independent visual artist working as a Professor in 
painting department– Faculty of fine art Alexandria 
University.since 2006 Organized many of the 
National and International workshops and exhibitions 
for visual art , participated in the visual art movement 
since 1990, holds numerous international awards 
and local, Hassan set up several personal exhibitions 
in Egypt and Abroad ,participated in a number of 
international workshops of the most important 
outside Egypt , USA, 2004, South Africa in 2004, the 
International art camp, Romania, 2011, 2012,2013.

بكلية  اأ�صتاذ   - ت�صكيلية  فنانة  مواليدالإ�صكندريـــة١٩7١، 

الفنون اجلميلة -جامعة الإ�صكندرية ، ٢006 ع�صو جمل�س 

الإ�صكندرية«  »اأتيليه  والكتاب  الفنانني  جماعة  اإدارة 

٢0١١ وحتى الآن، الأمني العام جلماعة الفنانني والكتاب 

بالإ�صكندرية  ، ٢0١٢-٢0١4 ع�صو جلنة الفنون الت�صكيلية 

باملجل�س الأعلى للثقافة بالقاهرة ، ع�صو موؤ�ص�س جماعة 

٢008-٢00٩ع�صو  الدوىل  الفنى  والتعاون  للفنون  عني 

موؤ�ص�س جماعة دواير ، عملت بتنظيم كثري من الفعاليات 

فى  ت�صارك   ، ومعار�س  عمل  كور�س  واملحلية  الدولية 

احلركة الت�صكيلية املحلية والدولية منذ عام ١٩٩0، اأقامت 

عدة معار�س �صخ�صية داخل م�صر وخارجها ، وت�صارك 

فى املعار�س اجلماعية مب�صر، نالت العديد من اجلوائز 

الدولية واملحلية .

ثوابت  ، فال توجد  اإدراكها متاًما  اإنه غري قادًرا على  لها بل  الإذعان  و  الإن�صان غري قادًرا على الطبيعة  عندما ي�صبح 

اأو كليات مطلقة معرفية ، ومن ثم يقع الإن�صان فى قب�صة التجريد املطلق جلميع الثوابت ، حيث يجد فيه املالذ وامللجاأ 

لكل املتغريات الكثرية املعادية للعقل، حتـى ي�صتطيع اأن ي�صـــل اإىل التعـــريف للحقيقة، وي�صتطيــع اأن يتجــــاوز الــــذات و 

املو�صوع معــــًا ، لي�صـــل اإىل النتــــائج التى ميكن من خـــاللها اأن يطور �صكل العـــامل من حولـــه ويغيـــر من النظريـــات 

ال�صــــائدة ولـــو من خالل عمل اإبداعى .  

ريـــــــــــم حــ�ســــــــن
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REEM HASSAN
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Born 1978 Cairo, Egypt - 2006 - 2012 
Ph.D. Faculty of Art Education, Helwan 
University. Cairo, Egypt - Solo exhibitions: 
antasmagoria,ArtTalks Gallery- International 
exhibitions: 2010 Grid 2010, Amsterdam, 
Holland - 2010 experimental photography, 
Triereneberg, Austria - 2010 art of Arabian, 
Sana’a, Yemen-National Group exhibitions:2015 
36th National Exhibition, Opera House, Cairo, 
Egypt-Public collections: International airport, 
arrival hall, Cairo, Egypt. (14 Artwork ) Egyptian 
academy in Rome, Italy-Egyptian Museum of 
Modern art, Cairo. 

الفنية  الرتبية  يف  الفل�صفة  دكتوراه   - القاهرة  مواليد 

ا  ا خا�صً جامعة حلوان ٢0١٢، اأقامت اأكرث من ١5 معر�صً

 ArtTalks قاعات   يف  الآن،  وحتى  عام٢00٢  منذ 

جالريي   - للفنون  اجلزيرة  مركز  القاهرة   ،Gallery
جدة - مركز اجلزيرة للفنون - Extra Gallery- اأتيليه 

املحلية  الفعاليات  من  كثري  يف  �صاركت  القاهرة،كما 

الفوتوغرافيا  اأهمها  الت�صكيلية كان من  للفنون  والدولية 

التجريبية النم�صا٢0١0- �صالون اخلريف فرن�صا ٢008 

كما �صاركت يف عدد من دورات �صالون ال�صباب واملعر�س 

ا بالوليات املتحدة  القومي العام- ويقام لها الآن معر�صً

بباري�س  اخلريف  قومي�صري�صالون  بو�صطن«،  »كمربيدج 

وبينايل الت�صوير الدويل ام�صرتدام، له مقتنيات ب�صالة 

الو�صول - مطار القاهرة، متحف الفن احلديث. 

اأراه جمموعة من الأحجار التي تبنى حجر فوق الآخر لت�صكل البناء املكتمل لتجربتي  منذ بداية م�صواري الفني والذي 

تناول  مداخل  اأثرت  الت�صكيلي  و  واجلمايل  النف�صي  البعد  لدرا�صة  انق�صمت  والتي  الفنية  للرتبية  فدرا�صتي   ، الت�صكيلية 

التجربة الفنية لدى وو�صول حل�صويل على درجة الدكتوراه، بلورة الروؤية الفل�صفية لدى، فوجدت نف�صي اأجنذب ب�صدة 

نحو العمق النف�صي لل�صخو�س وطريقة تفاعلهم مع البيئة و الأفراد واملواقف التي ميرون بها واملردود النف�صي لكل ذلك 

، فالر�صم والت�صوير لدى اأ�صبح كالعالج النف�صي ومنفذ للتعبري من خالل معاي�صة لأحداث ومواقف �صخ�صية اأو اأفراد 

اأتخيل �صكل هوؤلء ال�صخو�س وطريقة تعاملهم  يف  حويل من خالل التعبري عن احلالة النف�صية لهوؤلء ال�صخو�س بداأت 

البيئة والأحداث واملواقف وامل�صاعر وتخيلت عاملهم كعامل موازى لعاملنا ، وبدا يظهر يف اأعمايل املنظور وجتريب لتعدد 

املناظري يف عمل واحد كمحاولة حل�صر املتلقي داخل العمل وكاأنه جزء منه ، حيث اأن العمق النف�صي يف اأعمايل يتطلب 

نوع من التاأمل واملعاي�صة .

ريهـــــــام ال�سعدنـــــى

Sa
lo

n 
D

u 
Ca

ir
e

Reham El Saadany
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Lecturer, Faculty of Fine Arts Cairo - The United 
Nations development program 2005/ The 
Macmillan children’s illustrator award 2007/ 
National Exhibitions 31,33,34 /Marche d’ Acqua 
– Fabriano  aquarello) Italy 2012/ intercontinental 
Exhibition “United Nations New York 2013 / 
ART MEETS MUSIC Italy 2013 / The 6th Luxor 
International Symposium 2013 /The 13th 
International Cavafia 2013/exhibition “ earth, fire, 
water” France 2014 /”Imago Mundi” Italy 2014 - 
exhibition Armenia “ART FOR PEACE” 2015 - Suez 
canal exhibition 2015.
prizes: Scholastic Superiority 97 - Cleopatra 4th 
Siwa painting Symposium  2013 .

يف  �صاركت  القاهرة،   – اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�س 

املعر�س العام )3١(- ٢008،)33(- ٢0١0،)34( ٢0١٢ 

، معر�س )الفن يلتقي املو�صيقى(  بي�صارو – اإيطاليا – 

معر�س   ،٢0١3 ال�صاد�س  الدويل  الأق�صر  ملتقى   ،٢0١3

الدويل  املعر�س  م�صر-   - – اليونان  الدويل  »كفافي�س« 

)اأر�س- نار- ماء( فرن�صا ٢0١4، معر�س »�صورة العامل« 

الدويل- اإيطاليا ٢0١4 ، بينايل اجلرافيك القاري للقطع 

ال�صغرية رومانيا ٢0١4، املعر�س الدويل »الفن من اأجل 

ال�صالم«  اأرمينيا ٢0١5، معر�س »فن اجلرافيك امل�صري 

هيئة  الأقاليم«  »�صالون  حتكيم  جلنة  ع�صو  املعا�صر«، 

ق�صور الثقافة ٢0١5، جائزة التفوق الدرا�صي ٩7 جمعية 

)كليوباترا(  الكربى  اجلائزة  اجليزة،  واإعالمى  فنانى 

ملرا�صم �صيوة الدورة 4- ٢0١3، مقتنيات مب�صر واخلارج.

ها هنا.. تختبيء ن�صاء يف  الهودج.. ينتظرن.. 

حائرات.. حاملات.. 

رمبا..

نهًرا من حكايا اجلدات.. 

تن�صج حلًما مو�صى بالزخرف لعامل اأ�صطوري.. منازل دافئة حتت�صنها حديقة.. ميامات بي�صاء تفرت�صن ال�صجر.. اأرجوحة 

الأحـــــالم  اأميــــر  وف�صيـــــة..  ذهبية  اأ�صماك  لزوردي..  بحــــر  يف  �صفينة  خمملية..  زهـــوًرا  تنبت  طيبـــــة..  اأر�س  على 

اأرجوانيــــة ترقب  ثــــوًبا للقمر.. جنمة م�صــــاء  ميتطي جواده .. يبحث عن مليكته.. حوريــــات ي�صكن ال�صحاب.. يغزلن 

الأر�س من بعيد ... 

�سايل الزيني
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Exhibition : the 6,8,13 th youth salon &. National exhibition 
27/28/29/32/35 - Al khorafi international biennially – 
Kuwait 2008 - Contemporary Egyptian art- (ofok) gallery 
2008 - Contemporary Egyptian art- opera house gallery, 
2008 - (il corpus homanus) exhibition , al masar gallery 
2009 - ( the human body)  exhibition , palace of arts , 
2010 (figurative practices) exhibition ,al masar gallery 
2011 (christie›s) international auction-dubai - 2011 ، 2012 
- private exhibition ( alienation ) – al masar gallery - 2013 - 
Awards & acquisitions : the museum of Egyptian modern 
art - Individuals acquisitios in Egypt & abroad.

الفنية  الرتبية  كلية   – والت�صوير  الر�صم  بق�صم  مدر�س 

ال�صاد�س  ال�صباب  �صالون  يف  �صارك   ، حلوان  -جامعة 

 7  -  6 ال�صغرية  القطع  و�صالون  ع�صر  والثالث  والثامن 

واملعر�س العام ٢7 -٢8 -٢٩ -3٢ ، معر�س خمتارات من 

بيناىل   -٢008 – اأفق ١  – قاعة  املعا�صر  امل�صري  الفن 

املعـــــا�صـــــر-الكـــــويت  العربــــــى  للفن  الدوىل  اخلرافى 

٢008 - معـــــــر�س )il corpus humanus( جالريى امل�صار 

٢00٩ - معر�س )اجل�صــــــد الإن�صانى ( ق�صر الفنون ٢0١0 

 -٢0١١ امل�صار  جالريى   )figurative practices(معر�س-

�صالة )Christies( للمزادات الدولية – دبي ٢0١١ ، ٢0١٢ 

- معر�س خا�س اغرتاب )alienation( جالريي امل�صار ٢0١3 

، مقتنــيات  مب�صر واخلارج  .

والطبيعة  الت�صخي�س  يت�صمن  والذى  فل�صفى  بعد  ذات  مو�صوعات  يج�صد  الذى  الواقعى  بالأ�صلوب  الفنان  اأعمال  تتميز 

ال�صامتة واملنظر الطبيعى باأ�صلوب غري تقليدى وموحى يركز على ح�صور الأ�صياء واملعنى الكامن ورائها . من املو�صوعات 

وتفككها  العنا�صر  تناق�س  خالل  من  وذلك  والإغرتاب  العزلة  عن  تعرب  بواقعية  لالإن�صان  ت�صويره  لوحاته  فى  ال�صائدة 

وا�صتخدام رموز موحية تعمق من دللة اللوحة وا�صتخدام  جمموعات لونية تت�صم بالكثافة والتعقيد.

�ســامـي اأبو العــــزم
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Born Cairo, Egypt 1967 - B.F.A. College of Art 
Education, Cairo, Egypt 1990 - PHD. College of 
Art Education, Cairo, Egypt 2003 - Solo Exhibitions 
:2014 SafarKhan, Gallery, Cairo, Egypt - 2009 
Townhouse Gallery, Cairo Egypt - 2008 ‹Street 
Studio› ,B21 Gallery , Dubai ,UAE- 2007 Lia 
Rumma Gallery, Naples, Italy - GroupExhibition: 
2011 AB Gallery , Louzern, swiss2010Egypt 
photography(Cairo Biennial) - 2009 - 25th Alexandria 
Biennial -2008 Palais des Arts, Marseille, France 
-2008 Word into Art, Duba - 2007 Occidentalism, 
Cairo,Egypt-  2007Kunstmuseum Bonn, Germany -   
Collections:Museum of Modern Egyptian Art.

م�صاعد  اأ�صتاذ  ت�صكيلية،  ،فنانة  القاهرة   ١٩67 مواليد 

ق�صم الر�صم و الت�صوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 

منذ  و اخلارج  املعار�س مب�صر  العديد من  �صاركت يف   ،

داخل  اخلا�صة  املعار�س  اأهم  .من  الآن  وحتى  تخرجها 

،  كرمي فرن�صي�س، �صفر  تـــــاون هــــاو�س  م�صر قاعات ) 

خان (، وقاعة ليا روما باإيطاليا ، وقاعة ا،ب ب�صوي�صرا ،، 

بينايل فيني�صيا )٢003(  املعار�س اجلماعية    اأهم  ومن 

املتحف   ، رميك�س  افريكان   ،  )٢004( هافانا  بينايل   ،

الربيطاين ) الكلمة يف الفن ٢008 (  ، بينايل ال�صكندرية 

)٢00٩( ، نالت العديد من املنح الفنية مب�صر و اأمريكا 

واإجنلرتا ، مقتنيات مب�صر و اخلارج . 

ر زوار  النا�س وهم يتحركون عرب الف�صاء العام: مي�صون يف ال�صارع، ي�صرتيحون يف احلديقة، يجل�صون يف املرتو. اإنها ت�صوِّ

املتحف بينما هم ياأخذون ق�صًطا من الراحة على املقاعد، فيتحولوا من متفرجني اإىل اأبطال امل�صهد. وكما يف اأعمالها 

املبكرة، تقوم �صباح نعيم بتكبري لقطاتها الفوتوغرافية ثم ت�صورها �صوئًيا اأو تطبعها على القما�س، ثم تلون وتر�صم على 

ال�صور الأبي�س والأ�صود. ويف اأثناء لعبها مع ال�صخ�صيات واخللفيات تربز الأبطال يف البورتريه اأحياًنا، وتخفيهم اأحياًنا 

اأخرى. عندما تتدخل يدها يف ال�صورة ل يتميز اأي فرد فيها، ولكن، بدًل من هذا، ُي�صاف م�صتًو اآخر من ال�صو�صاء يف 

املدينة، قناًعا اآخر لتلك الأوجه يف الزحام.

�سبـــاح نعيــــــم
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Sabah Naiem
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Professor in Graphic Department - Faculty of Fine 
Arts - Former Head of the Fine Art Sector ,  a body 
responsible of several art institutions and Museums 
- Participated in many exhibitions, both National and 
International -He had around 13 Solo Exhibitions -San 
Mour Print Biennale France 2007 -Awards :The First 
prize for drawing , The Second Youth Salon , Egypt -The 
prize of the 5th Cairo International Biennale ,Egypt-The 
Prize of the 2nd  Egyptian International Print Triennale 
1997- The Drawing Prize of the Autumn Salon -The 
International Bronze Prize,Print Biennale fot the Dry 
point,Montenegro 2001.

قطاع  ورئي�س  اجلميلة  الفنون  بكلية  اجلرافيك  اأ�صتاذ 

الفنون الت�صكيلية الأ�صبق، �صارك يف العديد من املعار�س 

ومن  ا  خا�صً ا  معر�صً ع�صر  ثالثة  اأقام  والدولية،  املحلية 

منذ  للجرافيك  الرنويج  ترينايل  الدولية  م�صاركاته 

١٩8٩حتى ١٩٩8، ترينايل اجلرافيك امل�صري الدويل منذ 

١٩٩3 حتى ٢006،  بينايل احلفر اجلاف �صربيا ومونت 

للطبعة  فر�صاي  بينايل   ،٢005 حتى   ٢00١ منذ  نتجرو 

منهاجائزة  ودولية  حملية  جوائز  فرن�صا،   ٢007 الفنية 

ترينايل اجلرافيك امل�صري الثاين ١٩٩7، جائزة الر�صم 

الدولية  الربونزية  اجلائزة  دورتني،  اخلريف  �صالون  يف 

يف بينايل اجلرافيك الدويل لفن احلفر اجلاف ب�صربيا 

ومونت نيجرو ٢00١.

ا تنتابه الهواج�س تقتله وحتييه يف اآن واحد ..ولعل من كان وجدانه �صقيًما تطارده  تعد الأفكار وليدة الوجدان وكثري منَّ

اأفكاره كالطيور .. ت�صلبه اإرادته وتفقده ب�صريته فيتخبط بني ظلمات روحه وخواء وجدانه .

�ســالح املليجــي
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Salah El Meligy





Born in 1980 , ,Ph.D. in painting in faculty of fine 
arts Alex. lecturer at  faculty of fine arts Alexandria 
university - Solo exhibition in zamalek art gallery 2015 
- Solo exhibition in Rome Italy , Egyptian cultural 
office  in Rome 2012 - solo exhibition – Mahmud 
Said museum , Alexandria, 2010 - coordinator of 1st 

-Mediterranean youth biennale BJCEM Puglia, Italy-
Sana’a international meeting for plastic art, Yemen, 
2010 Egyptian cultural week in China 2012 , Patras 
art fair art symposium Greece 2014,  International 
youth salon – atelier of Alexandria, 2006 Hurghada 
international festival  2012.

اجلميلة  الفنون  يف  الفل�صفة  دكتوراه  مواليد١٩80، 

اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�صوير  بق�صم  مدر�س   ،٢0١5

الإ�صكندرية  �صمبوزيوم  قومي�صري  الإ�صكندرية،  جامعة 

الدويل الأول للفن الت�صكيلي املوازي ملهرجان الإ�صكندرية 

٢0١4، معر�س  املتو�صط  البحر  لدول حو�س  ال�صينمائي 

خا�س  معر�س   ،٢0١5 للفن  الزمالك  بقاعة  خا�س 

باملكتب الثقايف امل�صري  روما - اإيطاليا ٢0١٢ ، معر�س 

ملتقى   ،  ٢0١5 لالإبداع  الإ�صكندرية  مبركز  خا�س 

ال�صباب  بينايل   ، الثامن  الت�صوير  لفن  الدويل  الأق�صر 

اإيطاليا   BJCEM املتو�صط  الأبي�س  البحر  حو�س  لدول 

بكني  امل�صري  الثقايف  الأ�صبوع   ،٢007 بالهند   ،٢008

معر�س   ،٢0١4 اليونان  فري  اآرت  باترا   ،٢0١٢ ال�صني 

الفن امل�صري املعا�صر رو�صيا ٢0١5 . 

اأماًنا  اأكرث  عامل  عن  باحثة  ال�صيق  اخلر�صاين  احليز  من  واخلروج  الهروب  عنا�صرها  حتاول  التي  املتوترة  املدينة 

وا�صتقراًرا، فقد حمل الفنان الكامريا وجال يف اأنحاء مدينته باحًثا عن عالقات ت�صكيلية ممتعة ومثرية من خالل ال�صور 

الفوتوغرافية التي كانت اأ�صا�س هذه التجربة مما حتمله من �صدق يف نقل الواقع الال معقول .

عادل م�سطفى 
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Adel Moustafa

48





50

Born in Cairo 1968- Bachelor of Fine Arts – Cairo 1991- 
Graphic Department-Cartoon Animation and Book Arts 
Division - Professor of Graphic Department. - PHD “ The 
Arab Identity of the drawn character in Children’s books” 
in 2001- Exhibitions :“Faces” , “Egyptian” , “Egyptian 
scenes”  “old dispensable objects or (Karakib)”, “Slums”-
“Carriages”, “ chariots”, “Sketches “-“ Engraved figures.” 
, “Friday” and “ From Here or (Men Hona)” in Public 
and Private halls from 1993 to 2014 - Dual , triple and 
collective exhibitions till 2016 as the most important one 
was “ The Egyptian Academic Exhibition” in Roma in 2000 
- Prizes:The Certificate of the ninth Youth Salon “ print 
making “ in 1997, The third Prize of “ print making “ in the 
tenth Youth Salon in 1998 ,The Second Prize of “ painting” 
in the eleventh Youth Salon in 1999, The Third Prize of “ 
print making “ in the twelfth Youth Salon in 2000.

الهوية   « بعنوان  دكتوراه   -١٩68 القاهرة  مواليد 

٢00١م،  العربية لل�صخ�صية املر�صومة يف كتب الأطفال  

عام  من  وخا�صة  عامة  بقاعات  �صخ�صية  معار�س 

وجماعية  وثالثية  ثنائية  معار�س  ١٩٩3حتى٢0١4، 

بروما  امل�صرية  الأكادميية  معر�س  اأهمها  ٢007م  حتى 

ال�صباب  �صالون  ومعار�س  العام،  واملعر�س  ٢000م، 

وترينايل  التدري�س،  لهيئة  ومعار�س  خمتلفة،  بدورات 

اللقطة  وفناين  اجلرافيك  لفن  الدويل  القاهرة 

التا�صع  ال�صباب  �صالون  �صهادة  والقمي�س،  الواحدة 

ال�صباب  �صالون  »حفر« يف  الثالثة  »حفر«١٩٩7،اجلائزة 

�صالون  يف  »ت�صوير«  الثانية  ١٩٩8،اجلائزة  العا�صر 

الثالثة »حفر« يف  ١٩٩٩،اجلائزة  ال�صباب احلادي ع�صر 

�صالون ال�صباب الثاين ع�صر ٢000.

�صرد الفكرة والتعبري عنها ميكن اأن ياأتي من خالل ال�صخو�س التعبريية اأو العنا�صر الإيحائية ملفردات الأ�صكال اأو امل�صافات 

اأو ت�صادها  الإ�صارات وتوافقها  التعبري لدي وحيث تكون دللت  املتنوعة وهي مبثابة روح  الف�صاءات ذات امل�صاحات  اأو 

هي حماور ال�صرد ال�صريحة وال�صمنية والتي لها من املعاين التي تبحث عن الذكريات اأو العواطف اأو املعاين الرمزية 

اأو  اأو املواد ال�صوتية  اأو ال�صور الفوتوغرافية  الكتابات العربية  ال�صرد، قد تكون  التعبري عن كل هذا بطريقة  واإمكانات 

ا�صتخدام امليديا املختلفة من الإ�صارات املتعددة للتناول ال�صردي يف العمل الفني. حيث تكون لدي النطباعات الفل�صفية 

Morphological Image حيث  والتاأملية املعنية بت�صجيل ال�صعور والال �صعور وترتبط مبظاهر ال�صورة املوروفولوجية 

تكون ال�صورة لدي مبثابة بحث جديد عن و�صائل �صردية تقوم بالأثر املرئي يف ذهن املتلقي مثل )املفاجاأة اأو الده�صة اأو 

التوتر اأو وجود اأ�صياء هي اأثر للذكريات اأو مرتبطة ب�صرد حياتي اأو يومي ...( ويكون له �صفة املتغري الجتماعي والثقايف 

يف ال�صارع امل�صري.

عبــد العــزيـــز اجلنــدي
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Abd El- Aziz El-Guindi





Professor–Department of Criticism & Art Appreciation. 

A Member of Fin Arts Syndicate of Egypt- Selected solo 

shows:Florida State University International Center Art 

Gallery («Palimpsest «inspired by Egyptian folklore ). 

2010- «Inscriptions on the walls of Egyptian»- Salon 

of youth.. 1996. The 3rd International Biennial of 

Sharjah (UAE). 1997. The 4th International Biennial 

Cairo for (ceramic). 1999. Cable Factory, Helsinki 

Finland. 2008. What is happening now, Cairo. - 2013 

Exhibition “Cairo Salon», Cairo. 

روؤيتي الب�صرية م�صتمدة من احل�صارة الإن�صانية والرتاث. ومتثل م�صر بالن�صبة يل كفنان الطاقة والقوة الداخلية الدافعة 

للتحدي والإبداع، لذلك عملي الفني م�صتوحى من الفولكلور والثقافة املحلية. عندما اأبداأ قطعة جديدة ب�صكل عفوي جًدا 

وب�صكل ارجتايل مع البحث عن تدفق م�صتمر من الطاقة وت�صبح اأكرث تف�صياًل خالل تكوين يبداأ يف اإظهار نف�صه. وما اأود 

تف�صريه اأن عملي ي�صكل رحلة اإىل اأعماق ذاكرتى ، والتحول من الأ�صياء املحددة امللمو�صة اإىل املجردة، والعودة مرة اأخرى 

بني الالوعي والتزان . كعملية اإعادة بناء ملا هو مفكك .

عمـــــاد اأبـــوزيــــد
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Emad Abo Zeid
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الرتبية  بكلية  الفنى  والتذوق  النقد  بق�صم  دكتور  اأ�صتاذ 

املعر�س  حتكيم  جلنة  ع�صو  حلوان،  جامعة   - الفنية 

ال�صنوى ال�صاد�س ع�صر للفنون الت�صكيلية لل�صباب ب�صلطنة 

٢0١٢، ع�صو جلنة حتكيم ملتقى الفنون الب�صرية  عمان 

العربى  «ب�صلطنة  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول   «

عمان ٢0١3، اأقام  العديد من املعار�س اخلا�صة والدولية 

القاهرة)ذكريات( للفنون  كحيلة  قاعة  منها٢0١3 

الثاين،٢0١5   ال�صالون  منذ  ال�صباب  �صالون  فى  ي�صارك 

جائزة  القاهرة،٢0١3  الفنون  ق�صر   ، العــــام  املعر�س 

عمان  �صلطنة  ال�صغرية  الأعمال  معر�س  الأول  امل�صتوى 

الأعمال  معر�س  الثالث  امل�صتوى  جائــــزة  مب�صقط،٢0١5 

ال�صغرية �صلطنة عمان .
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Born in 1957 - graduated from Faculty of Fine Arts in 
1881 and from the Leningrad Arts Academy in 1991 
and a prolific member of the art scene in Egypt since 
then. Collectors of his work include the Egyptian Mu-
seum of Modern Art as well as private collectors in 
Egypt and abroad.

موالـــــــيد١٩57 - بكالــــــــوريو�س الفنــــــــــــون اجلميـــــــلة 

١٩8١واأكادميية ليننجراد للفنون عام ١٩٩١.

امل�صــــــــرية  الت�صــــكيلية  باحلـــــركة  فاعل  ع�صـــــو  وهو 

منذ تخرجه وحتى الآن.

ومقتنيات  بالقاهرة  احلديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  له 

خا�صة مب�صر واخلارج.

عمـــــر الفيـــومــــي
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Omar El fayoumi

الفن حياة... اإذا مل اأر�صم اأ�صعر اأنني ل�صت حًيا اأع�صق م�صر اأحيائها ال�صعبية ومقاهيها اأحب وجوه النا�س يف بلدي... 

حوائط  على  معلقني  تركتهم  اأنني  واأ�صعر  امل�صريني  وجوه  لتاأمل  كثرًيا  اأزوره  الذي  امل�صري  املتحف  من  اأخرج  عندما 

املتحف، زرت دول كثرية مل اأجد مثل مقاهي م�صر ال�صعبية اأ�صتمتع باجللو�س فيها واأق�صي وقًتا كبرًيا اأ�صدقائي يتخيلون 

اأنني اأ�صيع وقتي ويف احلقيقة اأنا اأدرج الوجوه وكيف يجل�صون وكيف يتكلمون ولعبهم للورق والرند والدومينو... كل هذا 

منبع خ�صب لأعمايل اأحب النا�س ووجوههم امل�صرية والبيوت الب�صيطة كل هذا ما يعطينني احلياة.
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Cairo - Egypt1982 - working from 2010, as assistant 

lecturer in the high institute of applied art,new Cairo 

academy for science and art - solo shows: (passing faces 

ll) progr center for cultural production in Bern switzerland, 

art residency grant from the swiss Cultural Foundation,(pro 

Helvetia) 2013. (Passing faces l), almasar Gallery of 

contemporary art,2013.(the golden calf),almasar Gallery 

of contemporary art,2012 - international participations 

12th Cairo international Art Biennale,Egypt,2010 -4th Bigin 

international Art Biennale, China,2010 -(Nord Art) kic kunst 

in der carlshutte, Budelsdorf,Germany,2010.

ماج�صتري ق�صم الر�صم والت�صوير كلية الرتبية الفنية - جامعة 

٢0١0م - يعمل مدر�س م�صاعد باملعهد العايل للفنون  حلوان 

 - والفنون  للعلوم  اجلديدة  القاهرة  باأكادميية  التطبيقية 

معار�س فردية  ) وجوه عابرة٢( مركز بروجر لالإنتاج الثقايف 

مدينة برن �صوي�صرا، منحة الإقامة الفنية من املوؤ�ص�صة الثقافية 

جالريي  عابرة(  -  )وجوه  )بروهلفت�صيا(٢0١3  ال�صوي�صرية 

الذهبي(  )العجل  معر�س   -  ٢0١3 املعا�صر  للفن  امل�صار 

بينايل  دولية  املعا�صر  ٢0١٢ - معار�س  للفن  امل�صار  جالريي 

بينايل  ال�صني،   ٢0١0 والرابع   ٢0١٢ للفنون  اخلام�س  بكني 

ال�صمـــال(  )فن  معر�س  م�صر،   ٢0١0 ع�صر  الثاين  القاهرة 

معـــا�صــرة(  )ترددات  معر�س   ،  ٢0١0 اأملانيــــا  بودل�صدورف 

لــــــدى  مقتنـــيات  له   ،٢00٩ الكــــويت  الفنـــون  دار  جالريي 

مكــتبة الإ�صكــــندرية ومقتنــــو الفنــــون من م�صر واخلارج.

كرمي القريطــي
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Karim El Qurity

ر�صد  لأحاول  اخليال،  و  الواقع  بني  مرجعيتها  تتاأرجح  �صخ�صيات،  و  ا  �صخو�صً اأ�صيغ  التقليدية  الت�صوير  تقنيات  عرب 

العالقة بني الفرد و حميطه املجتمعي، يف �صوء مفاهيم كال�ُصلطة يف جمموعة )مالذ اآمن( التي ا�صتهدفت تناول جلوء 

ا�صتدعاء  ا  اأي�صً و  الورق،  حبي�صة  ظلت  د�صتورية  ن�صو�س  مقابل  يف  اآمًنا،  مالًذا  مُتثل  حياتية  �صفرات  لبتكار  املجتمع 

�صخ�صيات و اأحداث تاريخية و دينية، تتجدد مظاهرها يف احلياة املعا�صرة مثلما يف جمموعة العجل الذهبي و ق�صة 

ال�صتقطاب  حالة  عن  التعبري  حماولة  تظهر  كذلك  الذهبي،  وال�صيخ  الإخ�صيدي  ككافور  موؤثرة  �صخ�صيات  و  مو�صى، 

الإجتماعي،ال�صيا�صي الراهنة، يف تكوينات ب�صرية منف�صلة ُمت�صلة كجزر ُمتجاورة، تتمايز عرب معاجلات اللون و تنوع 

زوايا املنظور.
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Born 1977  Alexandria  - PhD - 18th Youth Salon- 
2007- Exhibition in the Fine Artists Syndicate 2007- 
Imagining the Book Biennale exhibition, organized 
at the Bibliotheca Alexandrina in 2007- 2nd Festival 
of Fine Creation (31st General exhibition) 2008 
-The National exhibition in Cairo 2008- Exhibition 
accompany with Alexandria Biennale 2009-8th 

Port Said National Biennale 2009- Exhibition 
free experimentation Syndicate of Fine Artists in 
Alexandria in 2009- Award liquid continent Fair 
2010- grand prize in painting Port Said Biennale 
2011- Ministry of Culture- Museum of Fine Arts, 
Helwan - Contemporary Arts Museum in Luxor.

بكلية  الت�صوير  بق�صم  مدر�س   ،١٩77 الغربية  مواليد 

الفنون اجلميلة -جامعة الإ�صكندرية، ع�صو نقابة الفنانني 

م�صارك   ،٢0١٢ دكتوراه   ،٢008 ماج�صتري  الت�صكيليني، 

فى احلركة الت�صكيلية منذ ١٩٩7 حتى الآن، اأقام معر�س 

 ،٢0١5 و   ٢0١٢ الإ�صكندرية   - لالإبداع  مبركزاحلرية 

�صارك   ،٢0١٢ القاهرة  للفنون  اجلزيرة  مبركز  معر�س 

يف  معر�س �صمبوزيوم البحر الدوىل  ٢008، �صمبوزيوم 

امل�صرى  الفن  معر�س   ،٢0١٢ للت�صوير  الدوىل  الأق�صر 

املعا�صر مبا�صرتاليا ٢0١5، العديد من ور�س العمل اآخرها  

، جائزة   ٢0١4  » املتو�صط  البحر  »�صمبوزيوم  ور�صة عمل 

من  العديد  نال   ،  ٢0١4 الفنون  يف  الت�صجيعية  الدولة 

اجلوائز واملقتنيات مب�صر واخلارج.

يتناول هذا امل�صروع مباهج احلياة وال�صغف بها وكيفية املحاربة عليها واقتنا�صها والأبطال الرئي�صة فى امل�صهد الت�صويرى 

الإن�صان ، ال�صمكة ، القط  فى حوار دائم بني الإن�صان والقط تارة يكون حوار به نوع من احلميمية وتارة ما يتاأجج اإىل 

�صراع بينهم نحو اقتنا�س ال�صمكة من الآخر ، وال�صمكة تعنى ىل، اخلري، الرزق، كما �صورت فى احل�صارات القدمية. وفى 

هذا ال�صياق ميتد هذا امل�صروع الفنى لدي والذى يعد تكملة ل�صابقه والذى كان بعنوان »نحن« ، والذى كان يتناول �صعى 

ال�صعب وراء الرزق، فبعد ثورة ال�صعب ظن اأنه قد تخل�س من م�صاكله التى تالزمه منذ ع�صور ما قبل التاريخ واأنه قد خرج 

خارج اإطار الدائرة املر�صومة له م�صبًقا وانك�صرت احلواجز، اإل اأنه وجد نف�صه يعود اإىل نقطة البداية ويظل �صغله ال�صاغل 

هو البحث الدائم عن الرزق ل�صتكمال دورة حياته بل ويزداد ال�صراع عليها .   

كالي قـــا�سم
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Clay Kassem
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Born in 1977  Egypt , Assistant Lecturer in the Painting 

Department, Mural section since, faculty of Fine Arts - 

Helwan University 2000. Cairo - Exhibitions:2015 : 

International prize Gaem - young Artists and Mosaoc Third 

Edition (the international festival of contemporary mosaic, 

Ravenna,Italy.)- 2015 : « Primo simposio internazionale 

del Mosaico», Egyptian Academy of Fine Arts in Rome, 

Italy -2013 -Biennial of Ceramics, Manises, Spain-2015 

: the RavennaMosaico Prize for the 2015 GAEM- 2013 

“The Mosaic of the Valley” is in the mural painting 

specialized in fresco 2005, 2006 - Society of Fine Arts) .     

مواليد  ١٩77- مدر�س م�صاعد بق�صم الت�صوير بكلية الفنون 

الأول  ال�صمبوزيوم  يف  �صارك   ، حلوان  جامعة   - اجلميلة 

للف�صيف�صاء بالأكادميية امل�صرية للفنون روما ٢0١5، معر�س 

ح�صاد )٢5 عام( من �صالون ال�صباب ٢0١4 ، بينايل فيني�صيا 

الدورة )55( ٢0١3 ، اجلائزة الأوىل ت�صوير جمعية حمبي 

الفنون اجلميلة ٢006، اجلائزة الثانية م�صابقة املعر�س الأول 

٢008 ،  اختيار )جدارية الوادي التي مثلت اجلناح امل�صري 

ببينايل فيني�صيا( لعام ٢0١3 من قبل اجلمعية الربيطانية 

للموزاييك  الدولية  رافينا  جائزة  احلديث،  للموزاييك 

املعا�صر ٢0١5، قومي�صري معر�س للفنون الت�صكيلية �صمن 

الأ�صبوع الثقافى امل�صري مب�صقط - عمان ٢0١٢،   قومي�صري 

ال�صمبوزيوم الأول للف�صيف�صاء بالأكادميية امل�صرية للفنون 

-روما  ٢0١5،   مقتنيات   مب�صر واخلارج.

الف�صيف�صاء بالن�صبة » لبنوى« متثل مفهوم الثورة والتغيري، الثورة على القوالب الفنية القدمية والفكر املتحجر، والإ�صتخدام 

زوايا جديدة  ب�صكل خمتلف ومن  العامل  للم�صاهد  يقدم  اأن  فى  ورغبته  اإ�صراره  اأعماله على  وتوؤكد  للخامات.  التقليدى 

تاأملية  رحلة  فى  وتاأخذه  امل�صاهد  ت�صتوقف  فهى  وحجمها،  وحمتواها  �صكلها  فى  الإبهار  �صفة  حتمل  فاأعماله  ومبتكرة، 

املتعددة واملرتفعات واملنخف�صات فى حماولة لإدراك تفا�صيلها الالنهائية، ومعناها  امل�صارات  ي�صافر فيها عرب  طويلة، 

ور�صائلها امل�صترتة بني ثنايا القطع املتهام�صة فى حوار طويل. ويرى » بنوى« اأن اأعماله تعد خريطة وم�صار خا�س ميكن 

التجارب  التجريب جزًءا من فل�صفته ومفهومه، فهو دائم  اأن يكون  الفنان  اإختار  ويوؤمن به. وقد  يتبناه  اأن  لكل �صخ�س 

واملحاولت، وترتكز حماولته فى الدمج و التقريب بني اخلامات التى قد تبدو بعيدة ومتنافرة، ولكنها تظهر فى لوحاته 

كمزيجًا ون�صيجًا متالحمًا ومتكامالً.

بقلم : ر�سا اأحمد نبيل

مـــحـــــمــــد بـــــــنــــوى
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Mohamed banawy 





62

Teaching assistant, Faculty of Fine Arts, sculpture 
department, Alexandria University-Boats of the 
Burullus, Art-Smart, Cairo, 2015 - Art fair, Art - Smart, 
Cairo, 2015 - Youth Salon, Opera House, 2015 - 
Alexandria International Symposium for Sculpture in 
Naturals Materials - 7th Edition, Bibliotheca Alexandria, 
Alexandria, Egypt, 2014 - The19th Aswan International 
Sculpture Symposium, AISS, Culture Development 
Fund Sector, Ministry of Culture, Aswan, Egypt, - The 
18th Aswan International Sculpture Symposium, AISS, 
Culture Development Fund Sector, Ministry of Culture, 
Aswan, Egypt.

بكالوريو�س فنون جميلة ق�صم النحت ٢005 ، مدر�س م�صاعد 

بق�صم النحت كلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�صكندرية، ملتقى 

ارت�صمارت  بقاعة  امللتقى  بنتاج  ومعر�س  الدوىل  الربل�س 

 ،2008:2015 من  دوراته  فى  ال�صباب  �صالون  بالقاهرة، 

نال خم�س جوائز بال�صالون ، قومي�صري م�صاعد ل�صمبوزيوم 

اأ�صوان الدويل ٢0١6 و�صارك يف دورتني ب�صمبوزيوم اأ�صوان 

�صمارت  ارت  بجالريى  القاهرة  فري  اآرت   ،٢0١4 و   ٢0١3

٢0١5، ، �صمبوزيوم مكتبة الإ�صكندرية للخامات النبيلة فى 

دورتني الأوىل دورة اخلزف ٢0١١ والثانية دورة اجلرانيت 

الدولية  للم�صابقة  الوىل  باجلائزة  فاز   ،٢0١4 الرمادى 

ب�صاحة مكتبة  يناير ٢0١١  لثورة  لت�صميم ن�صب تذكارى 

الإ�صكندرية ، �صمبوزيوم مدينة كريت الدوىل لنحت الرخام 

باليونان مبدينة هريكليون ٢0١٢، مقتنيات مب�صر و اخلارج.

الفنان حممد �صربي هو اأحد فناين جيل ال�صباب الذين مل يتوقفوا عند حدود التقنية الواحدة، بل تعددت الأ�صاليب الفنية 

لديهم، من نحت ور�صم وت�صوير، ليخلق بها عامله الفني اخلا�س، الذي ا�صتقى مفرداته من خليط ح�صارات واإرث ثقايف 

عري�س؛ فت�صعر حني تتاأمل اأعماله بالف�صاء الرحب الذي ت�صبح فيه بني منحوتات اآ�صورية ذات طابع نوبي غرقت بداخل 

منمنمة فار�صية و�صط �صخو�س وخملوقات معلقة بني الواقع واخليال، يف حالة من العبث املتزن لي�صنع بها حالة من املزيج 

ال�صعبي املعا�صر يحمل يف �صكله واأ�صلوبه الأ�صالة والتجديد وخ�صو�صية الهوية.

بقلم: اأحمد ال�سمرة

حمـمد �سبـــــرى
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Born in Alexandria, 1976. PhD degree, Department 

of Graphic Arts, 2008.Participated in 29 international 

exhibitions. 85 locally exhibitions. And 9 private 

exhibitions. Awards 15 prizes: Honorary prize at 4th 

Egyptian international print triennial 2003,The Grand 

prize at 18th youth salon - 2007.

اجلميلة  الفنون  دكتوراه   ،١٩76 الإ�صكندرية  مواليد 

ا  تخ�ص�س جرافيك ٢008، �صارك يف اأكرث من 85 معر�صً

معار�س   ٩ واأقام  دولًيا  ا  معر�صً  ٢٩ حوايل  و  جماعًيا 

من  يعد  اجلرافيك  جمال  يف  جائزة   ١5 ونال  فردية 

اأهمها اجلائزة الكربي يف �صالون ال�صباب الثامن ع�صر 

الدويل  م�صر  ترينايل  يف  ال�صرفية  واجلائزة   ،٢007

للجرافيك ٢003، ع�صو جلنة حتكيم �صالون ال�صباب ٢٢ 

قطاع الفنون الت�صكيلية - وزارة الثقافة ٢0١١.

مييل الفنان اإىل ا�صتخدام الأ�صكال الهند�صية من خالل عالقات ت�صكيلية باللون البي�س وال�صود بوا�صطة تقنية الطباعة 

البارزة من قالب اللينوليم وذلك يف م�صاحات كبرية ن�صبًيا يتناول من خاللها العديد من النطباعات ال�صخ�صية باأ�صلوب 

قائم على التجريد.

حمـــمـــد نــبــيـــــــل
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Born in Fayoum 1963 - Full Professor in the faculty 
of Art Education - Ph.D. in Art Education -Spesialist 
Handicraft – University of Helwan - Participating in 
Artistic movement since 1985 - Local Group Exhibition 
: The Youth Salon -  the  Egyptian National Exhibition- 
The Autumn Exhibition for Miniature works - Exhibition 
for the ( Home x 1) Group  -International Art Biennale - 
Exhibition in Obovoa – Serbia - 20 Private Exhibition in : 
Mashrabia Gallery - Gallery Mesr- El Bab Selem Gallery, 
Museum of Egyptian Modern Art -He had several 
prize in the youth salon and the Autumn Exhibition 
for Miniature works- He had several Collection in the 
Museum of Egypt modern Art .

الفنية  الرتبية  الفل�صفة يف  دكتوراه   ،١٩63 الفيوم  مواليد 

جامعة حلوان،ي�صارك يف احلركة الفنية امل�صرية منذ عام 

١٩85، حيث �صارك يف معظم الفعاليات الفنية الت�صكيلية 

�صالون  العام،  املعر�س  ال�صباب،  �صالون  منها  اجلماعية 

اخلريف للقطع ال�صغرية ، معار�س جماعية بقاعة بيكا�صو 

وبيناليات،اأقام  دولية  مبعار�س  م�صر  متثيل  يف  �صارك   ،

ا مبجمع الفنون ، اأتيليه القاهرة  ا خا�صً اأكرث من ٢0 معر�صً

حتكيم  جلان  ع�صو  الباب-  – قاعة  م�صر  – جالريي 
بامل�صابقات الفنية بقطاع الفنون الت�صكيلية وهيئة ق�صور 

واأخرًيا  عمان  ب�صلطنة  الدولية  امل�صابقات  وبع�س  الثقافة 

ب�صالون  العديد من اجلوائز  الدويل،  بنجالدي�س  بينايل 

وم�صابقات  ال�صغرية  لالأعمال  و�صالون اخلريف  ال�صباب 

النقد الفني ، مقتنيات مب�صر واخلارج .

يظل غمو�س الرمز حمرًكا لأعمايل منذ بداياتي ، فتتحرك طال�صم ال�صحر وحروف اللغة واإحداثيات الهند�صة والفلك 

وغريها من الرموز املحفورة على �صطوح الأعمال لتكون ذلك املخزون الت�صكيلي على �صطح اللوحات ، حمفورة كما هي 

حمفورة يف وجدان وذاكرة الإن�صان ، مع تلك الدرجات اللونية من البني والأزرق والأ�صود والأحمر ليت�صافر ال�صكل مع 

املفهوم الفكري الذي طاملا اأبحث عنه ، ويظل الرمز هو البطل واإن تغري مااأتناوله يف كل معر�س من مو�صوعات. 

حمــــمــــود حــــــامـــد
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Born in Giza 1980 , graduated from the faculty 
of Art education 2002 , The Artist have presented 
four solo exhibitions , in AUC Fifth Floor gallery 
2006 , Saad Zagloul Art center 2008 , Gezira Art 
center 2011 ,and Isis Gallery in Moukhtar museum 
2014 . He have participated in many exhibitions 
nationally and internationally , including the Youth 
Salon , Mediterranean biennial for young artists in 
Italy 2008 ,Cairo Documenta 2010 - 2012 , the Arab 
symposium in Katara – Doha 2014 , Recently in 
Amin exhibition in Cairo - Washington - New York , 
also he won the Youth Salon prize in 2009 . 

 ٢00٢ الفنية  الرتبية  بكالوريو�س   ،١٩80 اجليزة  مواليد 

اأقام اأربعة معار�س �صخ�صية باجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

٢006 ومركز �صعد زغلول الثقايف ٢008ومركز اجلزيرة 

للفنون ٢0١١ و قاعة اإيزي�س مبتحف حممود خمتار٢0١4، 

�صارك يف عدة دورات ل�صالون ال�صباب واملعر�س القومي 

وبينايل البحر املتو�صط للفنانني ال�صباب باإيطاليا ٢008 

العربي  ال�صباب  ٢0١٢،وملتقى  و   ٢0١0 ديكومنتا  وكايرو 

بالقاهرة  اآمني  وموؤخرًا مبعر�س   ٢0١4 بالدوحة  كتارا   -

متوا�صلة  نقاط  ومعر�س   ٢0١4 ووا�صنطن  ونيويورك 

بجالريي اآبونتو ٢0١5، كما ح�صل اأي�صًا على جائزة �صالون 

كم�صئول  الثقافة  بوزارة  بالعمل  ،التحق   ٢00٩ ال�صباب 

برامج فنون بالبيت الفني للفنون ال�صعبية – متحف اأحمد 

�صوقي من ٢00٩ وحتى ٢0١٢ .

هذا امل�صروع الفنى هو ا�صتكمال مل�صروع الفنان الفني »النواة« ، والذى عر�س للمرة الأوىل يف معر�صه اخلا�س والذى حمل 

نف�س الإ�صم ب�صهر اأكتوبر ٢0١4 بقاعة اإيزي�س مبركز حممود خمتار الثقايف ، وعر�صت اأعمال اأخرى من نف�س امل�صروع يف 

معار�س جماعية حيث �صاركت �صمن م�صروع »العودة لالأ�صول« والذى نظمه الفنان بول جداى بالتعاون مع املركز الثقايف 

ال�صوي�صري بالقاهرة وافتتح مبركز �صعد زغلول الثقايف ب�صهر يناير ٢0١5 مب�صاركة فنانني من م�صر و�صوي�صرا والوليات 

املتحدة ، ثم مبعر�س »نقاط متوا�صلة« بجالريي اأبونتو بالقاهرة ، وموؤخًرا عر�صت جمموعة اأخرى من نف�س امل�صروع يف 

اآرت فري �صوبرماركت  والذي اأقيم يف �صتوكهومل بال�صويد يف �صهر اأبريل ٢0١5 .  

The Core ....... النـــــــــواة

جمموعة من النقاط واخلطوط مبنية على بع�صها البع�س، ل تنتهي من البناء لن�صيج مرتابط ومعقد، ورمبا تنتهى اإىل 

اأ�صا�س مبني عليه، فت�صنع يف النهاية  نقطة لتبداأ من جديد، فتبني ن�صيج خمتلف جديد لي�س له قوام حمدد ولي�س له 

كيانها اخلا�س بها . 

حمـــمــود حــمـــدي
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He born in 1969 and working in Alexandria – 

Egypt, He is organizer of Atelier of Alexandria at 

BJCEM biennale for young artist from Europe 

and Mediterranean, 2006 and 2008 he is Co 

Founder and Co curator with Reem Hassan in AAW 

international artists workshop, from 2006 till 2012, 

also  Curator of AAW international youth salon, in 

2006 / 2007 he’s co-curator of atelier of Alexandria 

in RAMI workshop with ECM – Marseille, SHAMS – 

Beirut, Azzurro Studio – Milan.for more information .

الدوىل  التعاون  م�صئول   ،١٩6٩ الإ�صكندرية  مواليد 

والعالقات اخلارجية باأتيليه الإ�صكندرية جماعة الفنانني 

الت�صوير  فن  بيناىل  وتنظيم  بفكرة  قام  والكتاب،٢0١4 

لالأعمال ال�صغرية ٢0١5، قام بتنظيم ور�صة عمل و معر�س 

�صورة العامل مع املنظم الإيطاىل اوريانو مابيللينى للفنانني 

امل�صريني للعر�س الدائم فى متحف بينيتون فى اإيطاليا ، 

كما قام بتنظيم هذا احلدث فى كاًل من نيجرييا و ليبرييا 

والعراق واليمن، ٢0١4 قام بفكرة و تنظيم املعر�س الدوىل 

للفنون الب�صرية  » نقاط ٢ « فى معهد جوته الإ�صكندرية 

، ٢007 وحتى الآن قومي�صري اجلناح امل�صرى فى بيناىل 

و   ٢006  ، اأوروبا  و  املتو�صط  البحر  الدوىل لدول  ال�صباب 

دولية  عمل  ور�س  تنظيم  و  بفكــــرة  ٢0١٢قــــام  و   ٢008

للفنون الب�صرية. 

الكون كله عبارة عن طبقات ..فالأر�س مكونة من عدة طبقات و كذلك ال�صماء .. داخل كل جمتمع طبقات .. بني الدول 

توجد طبقات .. فالطبقات يتكون منها كل �صىء. 

معتــز ال�سفتـــى
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Independent artist lives and works in Cairo, Egypt 
-Graduate of the faculty of Fine Arts, Painting department, 
Cairo 1998. Studied Islamic Art and Architecture at the 
American University in Cairo 1999-2000-Since 1998, 
has presented works in solo shows as well as collective 
exhibitions both nationally and internationally, most 
recently at the 26th Alexandria Biennale for Mediterranean 
countries 2014 and  “ Transient Chronicles”, a Solo 
show at 6 Contemporary Arts, Cairo, Egypt 2013. 
acquisitions by; The Museum of Egyptian Modern Art 
in Cairo, The Contemporary Art Museum of the City of 
Vukovar in Croatia, public and private collections in Egypt 
and abroad .

الت�صوير  در�صت   - القاهرة  مواليد  من  متفرغة  فنانة 

تخرجت  حيــــث  بالقـــــاهرة  اجلميلـــة  الفنــون  بكلية 

الإ�صـــالميـة  والعمارة  الفن  در�صت  ثم   ،١٩٩8 عام 

.٢000 عام  حتى  بالقاهرة  الأمريكية   باجلامعة 

واجلماعيـــة  الفردية  املعار�س  من  بالعديد  �صاركت 

مب�صــر و اخلارج اآخرها  بيناىل الإ�صكندرية ال�صـــــــــاد�س 

٢0١4 -»تدوينات«   املتو�صط  البحــــر  الع�صـــــرون لدول  و 

 معر�س خا�س بقــــاعة 6 للفن املعا�صر، القاهرة ٢0١3 ،

احلديث  امل�صــــرى  الفن  مبتحف  مقتنيات  لهــــا 

بالقــــاهرة، متحف مدينة فوكوفار بكـرواتيا، ومقتنيات 

خـــا�صـــة مب�صر و اخلارج.

اأتناول فى اأعماىل اجل�صد الإن�صانى......وجوده وحركته فى العامل املحيط.

تام  بينها وبني ما يحيطها من فراغ   و مرتاكبة.... مع خلق حوار  زوايا..متنوعة  و تداخالتها من عدة  اخترب احلركة 

اأحيانا اأو عنا�صر زخرفية خمتلفة..مكد�صة فى بع�س الأحيان..وما توؤديه من مالم�س ب�صرية و اإيقاعات و ما قد حتمله 

من معان و ا�صتعارات.

مى رفقــى
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Born in Cairo at 1979- a Lecturer at the Faculty of 
Fine Arts, Helwan University- Graphic Department - 
printed design Division, she did 11 solo exhibitions 
domestic and international,Gallery safarkhan 2015- 
Gallery art-Sawa «Dubai»2014 - «Gallery safarkhan» 
2013,-Gallery art-Sawa Dubai  2012 - Nicosia 
Gallery (Cyprus) at 2010, and the Center for the 
Arts « el zamalek» in 2010 - and she participated 
with more than 70 exhibition collectively, locally and 
internationally, for examples Russia,» Moscow «at  
2013, and in us Austria at 2010, Italy at 2004, 2014 
and Salon Jeddah 2008.2010.

اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�س   ،١٩7٩ القاهرة  مواليد 

 ، مطبوع  ت�صميم  –�صعبة  اجلرافيك  ق�صم  حلوان- 

ا فرديًا حملًيا ودولًيا منها معر�س  بقاعة  اأقامت١١ معر�صً

�صفر خان- م�صر ٢0١5 ، اآرت �صوا »بدبي«٢0١٢-٢0١4، 

ومعر�س »�صمت الأوتار« بقاعة �صفر خان »مب�صر«٢0١3 

»بدبي«٢0١٢ ومعر�س بنيقو�صيا )قرب�س( ٢0١0، مركز 

ا  معر�صً من70  باأكرث  و�صاركت   ،٢0١0 للفنون  اجلزيرة 

واإيطاليا  النم�صا٢0١0،  فيينا  ودولًيا،  حملًيا  جماعًيا 

يف  �صاركت  ٢0١0،كما   ،٢008 جدة  و�صالون   ٢004

على  وح�صلت   ، وحمليًا  دوليًا  العمل  ور�س  من  العديد 

ر�صم  الأوىل  اجلـــائزة  اأهمهـــا  اجلـــــوائز  من  العديد 

حمبي  جائزة   ،٢0١١ عام  الــــ٢٢  ال�صبــــاب  ب�صالون 

الفنون اجلميلة عام ٢005 .

ب�صفات  تتمتع  ولكونها  احلياة،  واقع  تعك�س  كالبطلة  فتظهر   ، الأخرية  ال�صنوات  يف  اأعمايل  يف  ال�صدارة  املراأة  احتلت 

اجلمال والرقة والأنوثة، فقد راأيت يف املراأة مادة خ�صبة للدرا�صة وتناولها بالر�صم يف مواقف �صتي ومتعددة ، باختالف 

تعبرياتها وحركاتها كي متثل واقع احلياة املتغري وامل�صتمر عن طريق لغة اجل�صد ، التي ت�صكل عن�صًرا اأ�صا�صًيا  يف اأعمايل، 

واأثارها على املوقف النفعايل موؤكدة على ذلك اللون والتكوين وخطوط واجتاهات الأقالم الر�صا�س املن�صهرة مع الألوان 

الكلرييك لتعطي مزيجًا يجمع بني فن الر�صم والت�صوير.

هند الفالفلـــي

Hend El Falfly
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Born in Kafr el-Sheikh - Egypt 1972 . Participated in 
the movement of Egyptian Fine Arts since 1995. Got 
PhD degree in philosophy of art education in 2010 
Got A lot of Personal Exhibitions and Workshops.
International exhibitions:(2014-2013-2012-2008)
Group exhibition -Symposium Alosamg second, 
Group exhibition of the workshop›s friends Qatar 
Society for the Arts, Group exhibition The First 
International Symposium- Souq Waqif - Doha - 
Qatar. (2013) Xxhibition - the International Festival 
Caravan- St Paul›s Cathedral – London, St. John›s 
Church gypt. (2013) Group exhibition -Sika Festival 
of the Arts - Benin - Africa. (2013- 2012).

مواليد كفر ال�صيخ، دكتوراه الفل�صفة يف الرتبية االفنية،اأقامت 

منها �صمبوزيوم  واخلارج  مب�صر  خا�صة  معار�س  ع�صرة 

الدويل -  الثاين - قطر ٢0١4، مهرجان كارفان  الأ�صمغ 

كاتدرائية �صان بول - لندن ٢0١3، مهرجان �صيكا للفنون 

-  اإفريقيا ٢0١3-معر�س جماعي )فيينا - النم�صا( )برلني 

- املانيا( )�صنعاء - اليمن( ٢00٩- �صمبوزيوم �صوق واقف 

الدويل الأول - الدوحة - قطر ٢008- معر�س فن اجلرافيك 

- العديد من الوليات الأمريكية - امريكا ٢008- معر�س 

جماعي )ت�صوير(- بكني - ال�صني ٢008- معر�س ثالثية 

اليونان - فرن�صا( جالريي  البحر املتو�صط )م�صر-  دول 

 )٢006 الإ�صكندرية   -٢008 )القاهرة  الأزهر-  جنينة 

م�صر- بيناىل فين�صيا الدويل - فين�صيا - ايطاليا ٢007، 

نالت العديد من اجلوائز املحلية  و الدولية.

يعد جممل اإنتاجى الفني مواجهة لفكرة التطرف بكل اأ�صكاله وخا�صة ما يتعلق بالنظرة الدونية للمراأة والتقليل من �صاأنها 

وتهمي�صها واعتبارها عورة وو�صعها يف �صجن لهذا التطرف الغري مربر والذى ل يتما�صى مع فطرة الإن�صانية وقناعاتى 

فاحلياة ل ت�صتوى اإل بحرية وكرامة املراأة التي اعتربها هي ال�صر احلقيقى للحياة بل احلياة ذاتها .

واإميانى باأن البيئة امل�صرية غنية وثرية مبا يكفى اأن تكون املنبع احلقيقى لتجربة الفنان فقد كانت و�صتظل هي املثري 

الأول لدي يف جتاربى التي اأحاول جاهدة التعبري عنها وعن مفرداتها الغنية كما اأن تراثنا الفني ثرى مبا يكفى اأن ينهل 

منه الفنان ويتعمق يف درا�صته ويحاول التعبري عنه بروؤيته اخلا�صة مبا يحقق له الفراده  واخل�صو�صية لتقدميه ب�صكل 

يليق بوطنه الغاىل م�صر وهذا ما اأحاول دائما التعبري عنه يف اأعماىل التي اأمتنى اأن ترتك ب�صمة �صادقة يف تاريخ هذا 

الوطن الذى ي�صتحق منا الكثري. 

هيــام عبــد البـــاقــى  
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Born in Cairo 1975 And got a doctoral degree 
in drawing and Philosophy, he Works assistant 
professor in the Faculty of Art Education , Practiced 
artworks from 1996 until now, and The style of the 
artist varies between the painting and installation 
and digital arts, Participated in more than 53 
international exhibition and local  the 55th Venice 
biennale the Maldivian Pavilion Venice-Italy 2013, 
has 15 solo exhibition The last of them was the 
Disappearance, Artsawa Gallery, Dubai 2014, got 
several awards The last of them was Grand prize, 
13th Salon of youth 2003, many of  international and 
local Collections for the artist.       

الر�صم  فل�صفة  يف  دكتوراه   ،١٩75 القاهرة  مواليد 

الفنية  الرتبية  بكلية  م�صاعًدا  اأ�صتاًذا  ويعمل  والت�صوير، 

ق�صم الر�صم والت�صوير وميار�س العمل الفني من ١٩٩6 

وحتى الآن ، ا�صرتك يف اأكرث من 53 فعالية دولية واإقليمية 

وكان اأخرهم مزاد لندن للفن املعا�صر ٢0١4،، وبينايل 

اأقام  وقد   ،٢0١3 جزرمالديف  جناح  الـ55  فيني�صيا 

ا �صخ�صًيا من ٢00٢وحتى الآن ، وكان  الفنان ١5 معر�صً

اأخرهم معر�س الختفاء فعل م�صتمر بقاعة جالريى اأرت 

�صوا بدبي ٢0١4،نال العديد من اجلوائز الدولية جائزة 

وقد   ،٢0١0 �صلوفينيا  بجمهورية  املعا�صر  الفن  متحف 

من  امل�صري  ال�صباب  �صالون  دورات  يف  الفنان  ا�صرتك 

١٩٩8وحتى ٢004 ، نال العديد من اجلوائز كان اأخرها 

اجلائزة الكربى ٢003، لديه مقتنيات ر�صمية ودولية .

عندما تغري مفهوم اجلمال ب�صكله احلايل نتيجة �صيطرة مفاهيم الدمار واخلراب التي انت�صرت يف العامل كله ، فلم يعد 

اجلمال �صوى مفهوم تراثي ي�صتجدى النف�س يف البحث عنه بني جنبات حوائط بالية حتمل اآثار الزمن الذي ليغري قدر 

كونه يك�صف ويظهر احلقائق ومل تعد التجربة الوجدانية الروحانية تبحث عن معاين احلياة والوجود والتي مل يكن للحياة 

معنى بدونها، فهي ت�صكل معنى احلاجة وال�صرورة والتي تنبه حوا�صنا اأننا يف رحلة حتمل جمموعة من العالقات حيث 

الأ�صياء امل�صحكة والتي متر بب�صاطة ابت�صامة عابرة اأو حتى بكاء يبدو بارًدا دون »ميلودراما« .

اإن حياتنا الغارقة يف مفارقات ومغامرات كانت كلها منزوعة الروح ، تبحث عن معنى اجلمال املطلق ، وتبحث عن راحة 

الربود  فعل  رد  بنف�س  تعاملنا  احلياة  اأ�صبحت  عندما  مفقود  �صئ  هناك  دائما   ... با�صتمرار  املنقو�س  والر�صا  النف�س 

ا ، فهل اأ�صبحت احلياة جمرد خدعة . ال�صادر منَّ

فحني تعمد طقو�س احلياة مبباهج اجلمال احل�صي تتوح�س القلوب وتت�صاعد احتفالية الأج�صاد لتدن�س املحراب ، وتغلق 

م�صالك التحليق الوجداين لتعيد اجلميع اإىل حيث البداية.

وائــــل درويــــ�س
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graduated from the faculty of Fine Arts, Alexandria 
University, Egypt 1994 painting Department,2006 
PH.D -in the philosophy of Art ,assistant professor at the 
department of Painting, Faculty of Fine Arts, Alexandria 
University, Egypt-won lots of prizes from 2003 until 
2009 - Solo Exhibitions: 2010(Miscellaneous) Faculty 
of Fine Arts Museum Hall – Alexandria . 2011 (An 
area of Freedom) Faculty of Fine Arts Museum Hall - 
Alexandria 2012 (Relations) Peninsula Center for the 
Arts Halls - Fine Arts Sector. 2015 (Between) the Center 
of El-Houriya For creativity in Alexandria, the Cultural 
Development Fund, Egyptian Ministry of Cultur.

ق�صم  الإ�صكندرية  جامعة   - اجلميلة  الفنون  بكالوريوي 

٢006م  الفنون  فل�صفة  فى  دكتوراه  ١٩٩4م،  الت�صوير 

بوظيفة  يعمل  الإ�صكندرية،  جامعة  الت�صوير  تخ�ص�س 

اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�صوير  بق�صم  م�صاعد  اأ�صتاذ 

 ، �صخ�صية  معار�س  خم�صة  اأقام  الإ�صكندرية،  جامعة 

اجلائزة  الدولية،  املعار�س  من  العديد  فى  م�صر  مثل 

ع�صر  اخلام�س  ال�صباب  �صالون  الت�صوير  فى  الأوىل 

حول  الفنى  النقد  م�صابقة  فى  الثانية  اجلائزة   ،٢003

�صالون ال�صباب الثامن ع�صر ٢007، اجلائزة الت�صجيعية 

 ،٢007 – الن�صر  – ملتقى  القومى  – بيناىل بور�صعيد 
اجلائزة الت�صجيعية – م�صابقة املعر�س الأول – الدورة 

الثانية ، ٢008جائزة خا�صة من بيناىل بور�صعيد القومى 

.٢00٩ الدولية   الأق�صر  مرا�صم  – منحة 

يعتمد وليد قانو�س منذ بدايته على حماولت للو�صول اإىل �صياغات ب�صرية تعتمد فى بنائها العام على التماهى مع اجل�صم 

الكامل فى بع�س  والت�صخي�س  الكامل  التجريد  الب�صرية على مقيا�س متحرك بني  ال�صياغات  تلك  ، وتتحرك  الب�صرى 

التجارب ، وي�صعى الفنان فى جممل جتربته للو�صول اإىل �صيغ ب�صرية موحية بق�صايا مرتبطة باملجتمع املحلى فى ظروفه 

املتغرية ، دون التقيد بدللت ثابتة اأو رموز �صائعة ، اعتمادًا على ما تطرحه الأ�صكال من مدلولت عامة .

وليـــــد قـــــــانــــو�س
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Waleed kanoush





النـــــحــــت

Sculpture



اأحــــــمـــــد ع�صقـــــــالنــي

اأحمد حممد عبدالفتاح

حــــــ�صــــــن كــــــــــــــامــــــل 

�صــــعــــيـــــــــــــــــد بـــــــــــدر 

�صـــــــريف عبـــــد البديــع

�صــــــــــــــــــالح حــــمـــــــاد 

طــــــــــــارق الكــــــومــــــــي

عـــــــ�صـــــــــــام درويـــــ�س

عـــمـــــــــر طــــــــــو�صــــــون

حمــــــمــــــــــد اإ�صحـــــــــــق

مــحــــمـــــد الفــــيـــــــومـي

مــحــــمـــــد ر�صــــــــــــــوان

معــــــــــــــاويــــــة هــــــــالل

نــــــــــــــاثـــــــــــــــــــان دو�س

نــــــــــاجـــــــــي فـــــــــريـــــد

هــــــــــاين فيــــــــ�صـــــــــــل

هـــ�صـــــــــــــام عبــــــــداهلل

Ahmed Askalany

Ahmed Abd el Fattah

Hassan Kamel

Said Badr

Sherif Abdel-Badie

Salah Hammad

Tarek  El Komy

Essam Darwish

Omar Toussoun

Mohamed Ezak

Mohamed EL Fayoumi

Mohamed Radwan

Muawiya Helal

Nathan Doss

Nagy Farid

Hany Faisal

Hesham Abdallah
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Born in Qena in 1978 - Individual Gallery - 
Gallery Art Sawa - Dubai 2014-Gallery Art Sawa 
- Dubai 2011-Gallery Mashrabeya - Cairo 2011 
- Gallery magenta - Italy 2009 - 2010 - Gallery Art 
Sawa - Dubai 2009 - Gallery Townhouse - Cairo 
2000.2003- University Gallery-National Gallery 2014 
Gallery Venice Club - Italy 2009 -Gallery- 
Mediterranean Club - Sarigo 2001-Aswan Youth 
Salon session (8th, 10th-11th ) in Cairo -Biennale 
of Ceramics Fourth International Ceramics 
1998- Awards : Biennale Award for young 
people in the art of porcelain fourth - 1998 - First 
Award in sculpture Youth Salon (10th) 1998 .

– دبى  �صوا  ارت  جالريى  معر�س  ١٩78م،  قنا  مواليد 

 - امل�صربية  جالريى  معر�س   ،٢00٢-٩0٢-١١0١4

اإيطاليا   – ماجنتا  جالريى  معر�س   ،٢0١١ القاهرة 

– القاهرة  تاون هاو�س  ٢00٩-٢0١0، معر�س جالريى 

املعر�س  منها  اجلماعية  املعار�س   ،٢003  ،  ٢000

القومي ٢0١4 ، معر�س نادى فيني�صيا – اإيطاليا ٢00٩، 

معر�س بنادي البحر الأبي�س املتو�صط – �صاريغو ٢00١ 

،�صمبوزيوم اأ�صوان الدويل ٢003-٢004، �صالون ال�صباب 

الثامن والعا�صر و احلادي ع�صر بالقاهرة، بيناىل للخزف 

بيناىل   معر�س  ١٩٩8،جائزة  للخزف  الدوىلالرابع 

لل�صباب فى فن اخلزف الرابع  ١٩٩8، جائزة اأوىل نحت  

١٩٩8، جائزة ال�صالون فى  فى �صالون ال�صباب العا�صر 

�صالون ال�صباب الثانى ع�صر )٢000(.

املو�صوع فكرة ال�صتتار اأن لي�س كل ما هو حمجب فهو اأف�صل واأن لي�س كل ما هو مك�صوف �صئ اأو لي�س كل ما هو م�صترت �صئ 

واأي�صا لي�س كل ما هو مك�صوف اأف�صل فالعربة لي�صت باملظاهر ولكن اجلوهر هو الأهم .

اأحمد ع�سقالنــى
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Ahmed Askalany
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2000 graduated from the faculty of the fine arts, 

Helwan University- 2015 Phd degree in sculpture 

Exhibitions:2009-2010 Aswan international Symposium 

for granite -Aswan- 2015 56th Venice Biennial-Prizes 

and Awards: 2012 A full-time grant From the Egyptian 

Ministry of Culture- 2013 A full-time grant From the 

Egyptian Ministry of Culture - Acquisition: The museum 

of Egyptian modern art- Cairo- Al Fostat Ceramic Center 

- Al Fostat - Cairo- (All art now) center Damascus Syria - 

Child Museum of Civilization and creativity - Cairo.

على  ح�صل   ٢006  -  ١٩77 القاهرة  مواليد 

)نحت(،  اجلميلة  الفنون  يف  الدكتواره  درجة 

املحلية الفعاليات  من  العديد  يف  �صارك 

ال�صباب2004،2005،2003،  �صالون  منها  والدولية 

�صالون القطع ال�صغرية اخلام�س ٢003،  ٢007 معر�س 

الفن امل�صري املعا�صر بطليطلة باأ�صبانيا،٢007 معر�س 

الفن امل�صري املعا�صر بباري�س٢0١0، �صمبوزيوم اأ�صوان 

الدويل ١٩٩7، نال العديد من اجلوائزمنها٢004جائزة 

ع�صر،٢005  ال�صاد�س  ال�صباب  �صالون  النحت 

ال�صابع  ال�صباب  �صالون  النحت  يف  الثالثة  اجلائزة 

 ،٢0١3 الثقافة  وزارة  من  التفرغ  منحة  ع�صر٢0١٢، 

مقتنيات مبتحف الفن امل�صري احلديث.

ال�صاتري جن�س من الكائنات ظهر يف الأ�صاطري الإغريقية عرف عنه حب املرح و املجون و الهرم يحيط تلك ال�صفات و اإن 

كانت اأ�صيلة يف الطبيعة .

اأحمـــد عبـــد الفتــــــــاح
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Ahmed Abd el Fattah
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Born in  Cairo, Egypt. He holds M.A and PH.D 
from Helwan University. Professor of sculpture in 
Art Education Faculty . Hassan finds sumposia 
are very interesting and inspiring events so he 
takes part in a number of international stone 
sculpture symposia that take place in Egypt, 
Europe and Asia ( Vicenza – Italy 2007, Istanbul 
– Turkey 2008, Horice – Czech republic 2007, , 
Tripoli – Monumental sculptures were designed 
and executed in different towns around Egypt l. 
Hassan Kamel received many awards through 
the group exhibitions he participated in as well as 
certificates and prizes for designing monumental 
sculptures.

والدكتوراه  من  املاج�صتري  القاهرة، ح�صل على  مواليد 

الرتبية  بكلية  للنحت  اأ�صتاذًا  ويعمل   ، حلوان  جامعة 

م�صدر  القدمية  امل�صرية  الفنون  كامل  يعترب   ، الفنية 

الت�صكيلية  احلركة  يف  ي�صارك  الأول،  واإلهامه  درا�صاته 

وجد  الآن.  وحتى  تخرجه  منذ  بفاعلية  امل�صرية 

جيدة  فر�صة  الدولية  النحت  �صيمبوزيومات  ح�صن 

منها   العديد  يف  ف�صارك  اخلربات  وتبادل  لالحتكاك 

 ،  ٢008 تركيا   - ا�صطنبول   ،٢007 اإيطاليا   - فيت�صينزا 

الأردن   - عمان   ،  ٢007 الت�صيك  جمهورية   - هوريت�صا 

م�صر   - اأ�صوان   ،  ٢006 لبنان   - طرابل�س   ،  ٢008

الأمريكية  املتحدة  ،الوليات   2000،2001،2005،2009

٢0١١ ، ٢0١٢ ، وح�صل على جوائز يف معظم املنا�صبات 

التي �صارك بها .

الإميان بخ�صو�صية التجربة الفنية وارتباطها باملكان واأ�صوله املمتدة على جميع امل�صتويات من املنطلقات التي ل تقبل 

جدًل، فيجتهد ح�صن كامل  يف ا�صتخال�س القيم واملبادئ الأ�صا�صية يف النحت وجميع الفنون امل�صرية القدمية ، وانعك�س 

اإىل  ي�صل  اأن  حماوًل  اأفكاره،  عن  للتعبري  واملمتدة  املفتوحة  ال�صطوح  وا�صتغالل  التب�صيط  على  اأ�صلوبه  اعتماد  يف  ذلك 

الر�صالة والتعبري املراد من خالل اأقل التفا�صيل ونقالت ال�صطح ، و من خالل اأعماله يقراأ الهتمام بالتوفيق بني الفن 

ب�صورته احلرة وكذلك الفن يف عالقته باملجتمع يف �صورته امليدانية ، م�صتخدًما خامات حملية طبيعية مفردة اأو موؤلفة ، 

وتقنيات خا�صة يف التنفيذ  تتوائم مع الفكر العام والروؤية الكلية لأعماله .

ح�سـن كــــامـــــل
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Hassan Kamel
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Born in 1965 - Assistant professor of the faculty 
of Fine Arts – Alexandria University – Department 
of Sculpture in 2011-Salon fall of France in 2008 
- Saudi Arabia in 2012 - Qatar in 2012 - and Rus-
sia in 2015- Member of the Supreme Council for 
Culture Commission of Fine Arts from 2015 to 
2016 -Participate in international Symposiums  
for carving stones since 1997 to 2015, Egypt, 
Italy, Germany, Spain and Portugal, Lebanon, 
Brazil and Turkey -Design and implementation 
open air sculpture -  height 4 meters - of granite 
in  islands of the Caribbean 2014-2015 Recipi-
ent of numerous international awards and local 
carving in stone .

مواليد ١٩65 - يعمل اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم النحت  كلية 

٢0١١،دكتوراه  الإ�صكندرية  جامعة   - اجلميلة  الفنون 

الفنون  باأكادميية  در�س   ،٢004 الفنون  يف  الفل�صفة 

فى  ٢004،�صارك   -٢000 باإيطاليا  بيزا  جامعة  بكراره 

الدولية  وامللتقيات  والبيناليات  املعار�س  من  العديد 

 ٢00٢ –  ١٩٩8 واملحلية مب�صر و بع�س املدن الإيطالية 

بفرن�صا  اخلريف  �صالون  ٢008و  والنم�صا   -  ٢003  –
 ٢008 بال�صني  املعا�صر  امل�صرى  الفن  ومعار�س   ٢008

واجلزائر٢00٩   ٢006 عمان  ٢005و�صلطنة  ال�صودان  و 

ورو�صيا   ٢0١٢ وقطر   ٢0١٢ وال�صعودية  الكويت٢0١١  و 

٢0١5، قــــــــام بتنظيم العديد من ور�س العمل و امللتقيات 

الدولية اخلـــــــا�صـــــــة بنحت الأحجار فى م�صر ٢007 ، 

.٢00٢ ، ٩008

باأهمية   الإن�صانى  والوعى  التاريخ   و  الفنية اخلا�صة بالفنان �صعيد بدر مب�صامني تتعلق بقيم الرتاث  التجربة  تتلخ�س 

حلجر  اجلمالية  بالقيم  يتعلق  ت�صكيلى  ن�صق  اأو  منظومة  خالل  من  الأر�س   على  الإن�صان   ر�صالة  مفهوم  على  احلفاظ 

اجلرانيت باأنواعه  معتمًدا على الطابع املعا�صر واحللول التى تت�صم بالب�صاطة والتجريد  ونقاء الكتلة ور�صانتها و التاأكيد 

على بع�س املتناق�صات الإيقاعية اخلا�صة مبفهوم احلركة وبالتنوع اللونى وامللم�صى  مع التاأكيد على حالة  �صوفية مت�صامية 

تعتمد على الطاقة الكامنة فى كتلة احلجر م�صتدعًيا القيم الت�صكيلية بالرتاث امل�صرى القدمي  - فتبدو الأعمال كر�صائل 

حتمل مفهوم ر�صالة الإن�صان و كحرا�س لقيم التاريخ الإن�صانى عرب الع�صور .

�سعيد بدر 
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Born in  1957 - graduated in the faculty of fine art , 
cairo - helwan university - Aswan International Sculpture 
Symposium, Aswan, Egypt, 20013- Aswan International 
Sculpture Symposium, Aswan, Egypt, 2009 -Bibliotheca 
Alexandria Sculpture Symposium, Alexandria, Egypt, 2006 
-Vera Mediterranean Stone Sculpture Symposium, Almeria, 
Spain, 2005- Aswan International Sculpture Symposium, 
Aswan, Egypt, 2005 - Kercal Symposium of Monumental 
Sculpture on Blue Stone, Comblain au-Pont, Belgium, 
2004- Aswan International Sculpture Symposium, Aswan, 
Egypt, 2004.

مواليد ١٩57-بكالوريو�س فنون جميلة- جامعة القاهرة 

 ،٢006 الإ�صكندرية  مبكتبة  النحت  �صيمبوزيوم   ،١٩8١

يف  للنحت  املتو�صط  الأبي�س  البحر  فريا  �صيمبوزيوم 

اأ�صوان  �صيمبوزيوم   ،٢005 اإ�صبانيا  اأملرييا،  احلجر، 

كريكال  �صيمبوزيوم   ٢005 للنحت-اأ�صوان،  الدويل 

بلجيكا،  اأوبون،  كومبالن  الأزرق،  احلجر  يف  للنحت 

�صيمبوزيوم  للنحت٢0١3،  اأ�صوان  ٢004�صمبوزيوم 

اأ�صوان للنحت ٢00٩، �صيمبوزيوم اأ�صوان الدوىل للنحت 

٢005،  �صيمبوزيوم اأ�صوان الدويل للنحت-اأ�صوان ٢000، 

فالـــي،  اأون  بوفور  اجلدارية،  الفنـــــون  �صيمبوزيوم 

فرن�صا، ١٩٩7.

العائلة امللكية..

عمل من خم�س قطع يكون حالة ملكية مبا حتمله العنا�صر امل�صرتكة يف ال�صكل وهي اأ�صكال راأ�صية نابعة 

من الأر�س اإىل ال�صماء كاأعمدة.

�سريف عبد البديع
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-born in 1961 EGYPT - Devoted Consultant Artist ( 
sculptor ) - 1986.bachelor in art education  - 1990.
highdiploma in art education - 1993the prize of 
government’s creative of arts ward for 3 year in 
Italy  from the ministry of culture-Organizer of 
Aswan international sculpture symposium 2008 
, 2009 -Member of the Supreme Committee for 
the nation›s memory 2011 -participated in 51st 
Biennale Venice Italy 2005-Vice-President of 
international sculpture symposium Alliance in China  
2015-Symposiums:1994/ 2105 participated in 
International sculpture symposium, around the world

مواليد ال�صرقية ١٩6١ - بكالوريو�س الرتبية الفنية ١٩8٩ 

ودبلوم فى الرتبية الفنية١٩٩١، نائب رئي�س �صيمبوزيوم 

على  ح�صل   ،   ٢0١5  ISSA ال�صني  فى  الدوىل  النحت 

جائزة الدولة الت�صجيعية ١٩٩3، وجائزة الدولة لالإبداع 

الدولية  البيناليات  العديد من  �صارك فى   ،٢000 بروما 

من  الكثري  فى  �صارك   ،٢005 فيني�صيا  بيناىل  منها 

 ،٢0١4 اإىل   ١٩٩7 من  الدولية  النحت  �صيمبوزيومات 

ال�صني  ، عدد من مدن  الإمارات  والدولية منها  مب�صر 

مثل ) بينج تان ، �صاجن �صاه ، توجنلى (، كوريا ، اإيطاليا 

، الت�صيك ، عدد من مدن تركيا مثل ) اأنقرة ، ا�صطنبول 

، ا�صربطة ( ، اأمريكا ، ال�صويد ، فيتنام ، اأملانيا ، اليونان 

، هولندا ، ا�صتونيا ، تون�س ، األبانيا .

�ســــــالح حمــــــاد 
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Salah Hammad
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participated in the movement of contemporary plas-
tic egyptian arts since he graduated from the fac-
ulty of fine art till now and he participated in  many 
national and international exhibations in MADRID 
SPAIN  - OMAN  - and the international binialle of 
VENICE Biennale, got many prizes in salon of youth 
and the prize of MASKAT sympozium for fine arts 
2000 -collection : museum of egyptian modern art  
and opera house.

معر�س ) مالمح اإن�صانية ( بقاعة الزمالك للفن ٢0١4 

 - ١٩8٩ ا�صبانيا  ـ  امل�صريني مبدريد  الفنانني  ، معر�س 

الفنون  حمبى  جمعية  �صالون  جائزة  املحلية  اجلوائز 

١٩83، جائزة ت�صجيعية فى النحت فى �صالون  اجلميلة 

ال�صباب الثانى ١٩٩0، اجلائزة الأوىل فى العمل املركب 

ال�صالون  جائزة   ،  ١٩٩١ الثالث  ال�صباب  �صالون  فى 

١٩٩4، جائزة  ال�صاد�س  ال�صباب  �صالون  فى  النحت  فى 

الدولة  جائزة   ،٢0١٢ الفنون  فى  الت�صجيعية  الدولة 

الت�صجيعية عن متثال ) اأم الدنيا ( مبدخل الإ�صماعيلية 

الول  م�صقط  ملتقى  جائزة  الدولية  اجلوائز   ،  ٢0١5

متحف   - مقتنيات  له   ،  ٢000 بعمان  الت�صكيلية  للفنون 

الفن امل�صرى احلديث ، قاعة املوؤمترات مبدينة ن�صر ، 

م�صرح الهناجر - دار الأوبرا امل�صرية . 

طارق الكومي
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a professor at the faculty of art education –depart-
ment of sculpture
Darwish is an active member in the Egyptian artistic 
movement participated in numerous exhibitions, in 
china , Serbia and Yemen .
Darwish was commissioned by the ministry of cul-
ture , to design and execute a granite sculpture to 
be erected in front of the edfu university -Darwish’s 
works are exhibited in the national museum –NOMAC 
– china , the modern art museum , in Cairo , the 
open museum in Aswan , the great guests lounge in 
Alexandria library and other important venues .

-جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  النحت  م�صاعد  اأ�صتاذ 

  Syra بجالريى  املعا�صر  امل�صرى  للفن  معر�س  حلوان 

بوا�صنطن U.S.A ، معر�س النحت امل�صرى املعا�صر – 

 - – �صنعاء  املعا�صر  امل�صرى  النحت  ، معر�س  �صربيا 

معر�س اجل�صد الإن�صانى – قاعة امل�صار ٢0١0 ،  معر�س 

خمتارات من النحت امل�صرى املعا�صر – قاعة الزمالك 

٢0١0 ، معر�س جماعى للنحت امل�صرى املعا�صر بقاعة 

بو�صهر بالكويت ٢0١١ ، معر�س جماعى بجالريى امل�صار 

 ٢008 الثالث  الدوىل  بكني  بيناىل   ،٢0١١ بالزمالك 

اعمار  �صيمبوزيوم  فى  الثانية  اجلائزة   ،٢0١0 الرابع 

الدوىل بدبى ٢004 ، وله مقتنيات خا�صة لدى موؤ�ص�صات 

و اأفراد فى م�صر و اخلارج .

ال�سنوات العجاف

ب�صر النبي يو�صف عليه ال�صالم ملك م�صر وامل�صريني ب�صبع �صنوات �صمان ياأتي فيها النيل بالفي�س واخلري الزائد ، ثم ياأكلهن �صبع 

�صنوات عجاف يجف فيها النيل ويقل اخلري وت�صح الغالل . 

فمنذ قدمي الزمان تعلم امل�صريون كيف يزرعون وكيف يح�صدون ، وبالعلم واملعرفة والوحدة ا�صتطاعوا اأن يحافظوا على احلبوب 

والغالل يف فرتات الرثاء لتحميهم من اجلوع والفقر والفناء يف فرتات القحط ، فكانت جتربة رائدة يف التاريخ الإن�صاين .. وا�صتمر 

العايل الذي حمى اهلل به م�صر من  ال�صد  بناء  النيـــــل حتى ع�صـــــرنا احلديث مع  اإبـــــداع امل�صــــريون يف حـــــل م�صكلة جفــــاف 

�صنوات القحط واجلفاف .

... وبينما كنت اأ�صري يف �صوارع اأ�صوان وجدت القمح والعد�س والفول وغريها من احلبوب اجلافة والغالل التي اآلفها امل�صريون .. 

اأتاأملها واأطيل النظر واأحت�ص�صها يف عمق .. تتعدى قيمتها حدود  اأم�صكت ببع�س منها وبداأت  فاحلجم �صغري لكن القيمة كبرية ، 

الوظيفـــــة واملنفعة ، اإنهـــــا جتلى للخـــــالق يف الإح�صا�س بطاقة ال�صكل اخلال�س وقوته مع الب�صاطة والتجريد والو�صوح يف الهيئة . 

باحًثا  اإليه  الو�صول  النحات  يحاول  ما  دائما  املجرد  املفهوم  . هذا  التعبري عن طاقة احلياة وحيويتها  يكمن يف  الوجود  .. فمعني 

با�صتمرار عن اإك�صــــــاب اأ�صكاله حيــــاتها ووجودها اخلا�س دون تكلف اأو افتعال . 

.. الوجـــود .. قيمة حقيقية دائًما ما يكافح الب�صر عرب الأزمان من اأجله لال�صتمرار يف احلياة وحتقيق الذات . 

ع�ســام درويــ�س
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1972- Born in Alexandria – Egypt. Graduated from 

Faculty of Specific Education (Art) Alexandria 

University 1993 High diploma Of sculpture , 

participated at many national & international 

exhibitions from 1972 until now at ( Egypt , Lebanon 

, Turkey , Cyprus , Romania , Australia , Germany 

, Italy , France , & his work is selected in many 

national & international museums inside 

Egypt & abroad . 

النوعية  الرتبية  -بكالوريو�س   ١٩7٢ الإ�صكندرية  مواليد 

فى  العليا  الدرا�صات  -دبلوم   ١٩٩3 الإ�صكندرية  جامعة 

النحت  معار�س  اأهمها  الدولية  املعار�س   ،١٩٩6 النحت 

امل�صرى املعا�صر مب�صر ، قطر ومعار�س الفن امل�صرى 

�صارك  كما   ، وروما  باري�س   ، ميونخ   ، ببريوت  املعا�صر 

الدولية  العمل   وور�س  ال�صيمبوزيومات  من  بالعديد 

قرب�س   ، تركيا   ، رومانيا   ، ا�صرتاليا   ، مب�صر  للنحت  

خارج  امل�صاركة  اإىل  اإ�صافة  والهند،  لبنان   �صربيا،   ،

التحكيم ببيناىل الإ�صكندرية والرت�صح لبيناىل الرجنتني 

الدوىل للنحت وح�صل على العــــديد  من اجلوائــــز وله 

مقتـــــنيات متحفية مب�صر واخلــــــارج ولدى املوؤ�ص�صــــات 

والأفـــراد مب�صر واخلارج.

الإن�صان هو حمور رئي�صى فى بحث الفنان ، والتجريب الدائم �صواء فى املعاجلات الت�صكيلية اأو اخلامات املختلفة هدفها 

حتقيق روؤية ب�صرية معا�صرة وخمتلفة تتوافق وتتوا�صل مع تراث وتاريخ النحت امل�صرى ، فاأ�صالة العمل والروؤية الت�صكيلية 

ل تاأتى با�صتدعاء املا�صى فقط . 

عمـــر طــــو�ســون
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Sculpture professor and the Dean of the Faculty of 
Art Education..Participated in plastic Egyptian art 
movement since 1981 and in public and special 
exhibitions in Egypt , Germany, Oman, Yemen , 
Bahrain . won many awards and certificates and his 
work of arts collected  in both Egypt and Germany 
and Bahrain

فى  ي�صارك  الفنية،  الرتبية  كلية  وعميد  النحت  اأ�صتاذ 

فى   ١٩8١ عام  منذ  امل�صرية  الت�صكلية  الفنية  احلركة 

و�صلطنة  م�صرواأملانيا  فى  وجماعية  خا�صة  معار�س 

من  العديد  على  وح�صل  والبحرين  واليمن  عمـــــان 

اجلوائز وال�صهـــــادات وله مقتنيات فـــــى كل من م�صــــر 

واأملانيــــا والبحرين.

الإن�صان والطائر والنبات ........اأ�صكال اأحملها فى اأعماىل مب�صامني رمزية نابعة من خ�صائ�س ال�صكل وكيفية �صياغة 

قبل ع�صر  ما  وفرتة  القدمي  امل�صرى  الفن  بجذور  ارتباط  لها  ..اأعماىل  التعبريى  امل�صمون  لتحقيق  الت�صكيلى  املحتوى 

املختلفة وبني اخل�صو�صية امل�صرية   النحت فى احل�صارات  لفنون  الدرا�صة  كاأكادميى بني  اأعماىل  ....جمعت  الأ�صرات 

حل�صارة فن النحت وكونت ثقافة فنية ودرا�صة املاج�صتري والدكتوراه وزيارة كل من اأملانيا وفرن�صا اأثناء البعثة واملتاحف 

ومرا�صم الفنانني .....كان نتاجها احلفاظ على الهوية واخل�صو�صية فى حتقيق الب�صمة ال�صخ�صية من خالل املمار�صة 

ال�صادقة مع الذات الفنية فى رحلتى مع فن النحت ....فالي�صغلنى التقنية اأو اخلامة بقدر ما ي�صغلنى فى اأعماىل التعبري 

عن الفكرة فالتقنية واخلامة ما هى اإل و�صائط لعر�س فكرتى النحتية.
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حممــــــد اإ�سحـــــق
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Born in El Fayoum, in 1963, a figurative sculptor is 
a member of the Mohmoud  Mokhtar Association, 
the Cairo Atelier and the syndicate of Plastic Artists.
El Fayoumi took part in many local exhibitions 
Biennales and symposia since 1990-original art 
earned him several prizes. In Fact he is the recipient 
of the 3rd Prize at the 5th and 7th Youth Salon, 
the 1st Prize at the Cairo Biennale for Ceramics. 
He also received Certificates of the appreciation 
from the Mokhtar Museum, from the 1st Sculpture 
Symposium in Bahrain, and that of the Alay in 
Lebanon.

بالرتاث  التاأثر  �صديد  الفنان   ،١٩63 الفيوم  مواليد 

امل�صري، فيحاول دائًما خلق منوذج من العامل احل�صي. 

تت�صمن  بال�صخامة  تت�صم  ما  التي عادًة  الفيومي  اأعمال 

البهجة  عليها  تطفو  ما  غالًبا  وحيوانات  اأ�صخا�س  �صور 

كما قد تكون اأحياًنا �صاخرة.. 

اأعماله املبتكرة منحته العديد من اجلوائز، لقد حاز على 

اجلائزة الثالثة يف �صالون ال�صباب اخلام�س وال�صابع، 

كما  للخزف.  القاهرة  بينايل  يف  الأوىل  اجلائزة  وعلى 

خمتار،  متحف  من  تقديرية  �صهادات  عدة  على  حاز 

�صمبوزيوم النحت الأول يف البحرين، و لبنان.

�صخمة  �صخ�صيات  ثالث  من  يتكون  الذي  الفني  عمله 

بعنوان »م�صاعر اإن�صانية« معرو�س بفندق فريمونت »نايل 

�صيتي« الفاخر يف القاهرة.

اإن�صانية« معرو�س بفندق فريمونت »نايل �صيتي«  عمله الفني الذي يتكون من ثالث �صخ�صيات �صخمة بعنوان »م�صاعر 

الفاخر يف القاهرة.

حمـــــمـــــد الفــيــــــومــــــي
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Born in Cairo in 1970,PH-D in 2006 from Helwan 
University - From 1991 till now Youth Salon - Na-
tional Exhibition - Salon of Small Format - Sculpture 
Salon of Noble Materials – Continuity I (Al Masar 
Gallery) -Panorama (Zamalek Art Gallery)–The Statue 
(Gallery Misr) - Radwan presented two solo exhibi-
tions, which are “From Line to Space” at the Faculty 
of Fine Arts in 2013, and “World” at Karim Francis 
Contemporary Art Gallery in 2015.-  Radwan partici-
pated in the Iron Sculpture Biennales in both Perugia 
and Foligno in Italy in 2003, Radwan›s major awards 
are the State Prize for Artistic Creativity which was 
granted to him in 2004.

الفنون  كلية   ٢006 دكتوراه   -  ١٩70 القاهرة  مواليد 

منذ  بالكلية  بالتدري�س  ويعمل  حلوان  جامعة   - اجلميلة 

املعار�س  من  العديد  يف  �صارك  الآن،  وحتى   ١٩٩١ عام 

ال�صباب،  �صالون  مثل  وخارجها  م�صر  داخل  اجلماعية 

املعر�س القومى، �صالون القطع ال�صغري، �صالون النحت 

يف  للحديد  النحت  بيناليات  النبيلة،  للخامات  الأول 

بينايل   ،)٢003  - )اإيطاليا  فولينيو  و  بريوجيا  من  كل 

�صيمبوزيوم عايل  وكذلك   ،  ٢0١0 ع�صر  الثانى  القاهرة 

)اإيطاليا  بيرتا  نانتو  و�صيمبوزيوم   ،)٢000  - )لبنان 

-١٩٩٩ من  للنحت  الدويل  اأ�صوان  �صيمبوزيوم   ،)٢003

٢007، �صيمبوزيوم مورغي�س الدويل )�صوي�صرا - ٢0١3( 

وموؤخًرا �صارك يف معر�س لندن ١5 يف ٢0١5 ، جـــــائزة 

الدولة  لالإبـــــداع الفني عام ٢004 .

تعترب احل�صارة امل�صرية القدمية هي امل�صدر الرئي�صي ملنحوتاتي منذ البداية. ومن خالل جتارب عدة بالت�صكيل بالفراغ 

اأ�صبحت اأميل لتب�صيط الأ�صكال واختزالها على هيئة م�صطحات  يف الفراغ من خالل ا�صتخدام الأ�صكال الهند�صية. فتاأتي 

اأعمايل مزيج من الروح امل�صرية القدمية والتكوينات املعا�صرة.

حمــمـــد ر�ســــــــــــوان
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ate of Birth 1984 Participation in many art exhibi-
tions Won numerous awards inside and outside 
Egypt Many Collectibles inside and outside Egypt For 
works submitted : Talk about Identity 1984

واملقتنيات  واجلوائز  الفنية  امل�صاركات  من  العديد  له 

داخل م�صر وخارجها  .

يف جمال النحت تطالعنا جتربة الفنان ال�صاب » معاوية هالل « لتطرح اأمامنا بعًدا تطويرًيا جديًرا بالر�صد والتنوير، 

فقد بداأ معاوية م�صواره الفنى جامًعا بني ميزتني فنيتني قلما جتتمعان يف اأحد من اأبناء جيله، فهو من جهة نحات متمكن 

بني  التنقل  يف  كبرية  لياقة  مظهًرا  املختلفة  النحتية  الو�صائط  بخ�صائ�س  ويحيط  التقنية  اأدواته  على  ال�صيطرة  يجيد 

اخلامات والأدوات املختلفة، ومن جهة اأخرى يحافظ معاوية على هبة �صماوية نادرة، تتمثل يف تلقائية وب�صاطة مده�صتني 

تطبعان �صخ�صيته باأكملها. مت�صللتني من تركيبته النف�صية املتمتعة بروح الرباءة اإىل اأعماله الفنية التى تك�صف عامل بكر 

من املو�صوعات والروؤى، يطرحها علينا من خمزون الطفولة اآًنا، ومن ده�صة اخلربات الأوىل مع احلياة اآًنا، وقد ميزج 

بني هذه ال�صمة وبني مقا�صد مو�صوعية اأو تقنية معينة، وقد تفر�صها اأحياًنا ا�صرتاطات الت�صابق والعر�س، وقد ا�صتهر  

»معاوية « بني اأقرانه من �صباب النحاتني، من خالل متيزه –على نحو خا�س – يف معاجلة الو�صيط اخل�صبي الذي اأنتج 

من خالل اأعماًل حملت طابع ب�صمته املميزة امل�صارة اإليها »يا�صر منجى : جملة فنون ب�صرية - مقال �صباب الفنانني بني 

التطوير والتجويد « قراءة لتجارب.

معــاوية هـــــالل
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Born in Minia, 1971-Earned his Bachelor of Arts 
and Education in 1993- Solo exhibitions: Ragheb 
Ayad Hall, Gezira Art Center, Zamalek, 2011-Group 
exhibitions: The 29th National Exhibition for Plastic 
Arts, 2005- International exhibitions: 8th Aswan 
International Sculpture Symposium in 2003, and 
the 9th in 2004.
Awards:Sculpture Award, the 14th Youth Salon, 
2002-Sculpture Award, the 6th Salon of Small 
Artworks, 2003.
Collectibles: Ministry of Culture- Museum of Modern 
Egyptian Art.

مواليد ١٩7١ املنيا، بكالوريو�س الفنون والرتبية ١٩٩3،

حممود  حممد  متحف  واحد،  اأفق  قاعة  وجوه،  معر�س 

النحاتني،  باأيدي  العمارة  معر�س   ،٢00٩ وحرمه  خليل 

�صالون  من  عام   ٢5 ح�صاد  معر�س  واحد،  اأفق  قاعة 

الثامن  الدويل  اأ�صوان  �صيمبوزيوم   ،٢0١4 ال�صباب 

 ،٢008 الأكوادور  بينايل  للنحت٢003-٢004،  والتا�صع 

 ،٢00٢ ع�صر  الرابع  ال�صباب  �صالون  النحت  جائزة  نال 

جائزة النحت �صالون الأعمال الفنية ال�صغرية ال�صاد�س 

النحت،  يف  �صديق  راتب  قاعة  معر�س  جائزة   ،٢003

الثقافة،متحف  بوزارة  مقتنيات   ،٢006 القاهرة  اأتيليه 

بع�س  لدى  خا�صة  مقتنيات  احلديث،  امل�صري  الفن 

الأفراد يف م�صر و اخلارج.

ال�صرنقة اأحد اأطوار دورة احلياة من دودة تزحف على الأر�س ثم حالة من الكمون ت�صبه املوت تقريًبا اإىل فرا�صة ملونة 

تطري بحرية بني الزهور، فهي م�صمار للتاأمل ... لذلك اأنا مهتم باحليوات الكامنة داخل البذور وال�صرانق والبي�س... اأو 

مبعنى اأدق تفقي�س بي�صة احلياة.

ناثـــــــان دو�س
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Born in Cairo 1964 - Selected Exhibitions : Venice Bi-
ennial (2005) - The National Exhibition, Egypt (1991 
till 2015) - Cairo International Biennials for Ceramics, 
Egypt (1994 till 2002) - The Annual Youth Artist›s Sa-
lons Egypt (1989 till 1996) - Winter Festival in Sara-
jevo, (2001)- Awards :- Sculpture Prize, Exhibition of 
small works, Cairo (1998) - Six prizes in the Annual 
Youth Artist›s Salons (1989 till 1996) - Mokhtar›s 
Prize for Sculpture, Egypt (1991) - First Prize in Ecua-
dor Biennial (2011)- Honors: - The Museum of Mod-
ern Art, Cairo, Egypt. 

يف  �صارك  الفنية،  الرتبية  بكالوريو�س   ،١٩64 مواليد 

ا دولًيا منهم بينايل القاهر ١٩٩8،  اأكرث من 80  معر�صً

بينايل فيني�صيا ٢005،ا�صرتك يف ٢٢ �صيمبوزيوم دويل، 

مقتنيات مبتحف الفن احلديث ،املتحف املفتوح باأ�صوان 

امل�صرية  الأوبرا  ودار  اإيطاليا  ميالنو  البيينو،  ،متحب 

الأعلى  باملجل�س  الفنون  جلنة  يف    كع�صو  ،�صارك 

5  �صنوات،  ملدة  التفرغ  منح  �صنوات،جلنة  للثقافه 4 

جلنة  �صنوات   ٩ ملده  اأ�صوان  ل�صيمبوزيوم  العليا  اللجنة 

جلنة   ،٢0١3 التـــــقديرية  عام  الدولة  جائزة  حتكيم 

جائزة الدولة لالإبداع ٢0١5، يبحث يف ا�صت�صراف الفن 

تقنيات  م�صتخدًما  ع�صري  منظور  من  القدمي  امل�صري 

وال�صتانل�س  الربونز  بخامة  احلجر  تطعيم  من  متعددة 

ا�صتيل، ويعتمد على ب�صــــــاطة الت�صكيل التجــــريدي ذات 

املعني الإن�صاين بروؤية معا�صرة. 

يبحث يف ا�صت�صراف الفن امل�صري القدمي من منظور ع�صري م�صتخدًما تقنيات متعددة من تطعيم احلجر بخامة 

الربونز والإ�صتانل�س اإ�صتيل. ويعتمد على ب�صاطة الت�صكيل التجريدي ذات املعنى الإن�صاين بروؤية معا�صرة.

ناجي فريد
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Nagy Farid
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Born in Cairo 1968, graduated from the faculty 
of Educational Art, Professor of Sculpture in Cairo 
University. He tried many materials then he settled 
on Stone especially Granite as it is very expressive 
and satisfactory for he faculties of the Artist . 
Moreover, he participated in many symposiums in 
South Korea, Switzerland , Italy , Norway , Hungary, 
Turkey, Morocco, Kenya, Bahrain, Syria, Kuwait -The 
most influential Symposium was the one of Aswan in 
which the artist acquired most of his experience and 
objectives in dealing with the row material. 

الفنية  الرتبية  بكالوريو�س   -  ١٩68 القاهرة  مواليد 

بالزمالك عام ١٩٩١، اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم النحت بكلية 

الرتبية النوعية - جامعة القاهرة، ع�صو نقابة الفنانني 

و اجلمعيات امل�صرية للفنون الت�صكيلية ، �صالون ال�صباب 

بيناىل  ال�صابع،  ال�صاد�س،  اخلام�س،  الثالث،  الثانى، 

القاهرة الدوىل ال�صاد�س للخزف  ٢00٢، معر�س لور�صة 

مبدعة(  )�صخ�صيات  باحلديد  املج�صم  التعبري  عمل 

للفنون  القومى  املعر�س   ،٢005 الإ�صكندرية  مكتبة 

الت�صكيلية ٢005، اجلائزة الثالثة - عمل مركب- �صالون 

ال�صباب اخلام�س ١٩٩3-،جائزة الثانية- نحت- �صالون 

١٩٩4 ، له املقتنيات  باملتحف املفتوح  ال�صباب ال�صاد�س 

باأ�صوان-نحت جرانيت.

اإن الإطار الفكرى الذى حتركت اإليه جتربت فى هذا التمثال للبحث عن ال�صخ�صية امل�صرية التى حتمل ما�صيها وتعي�س 

حا�صرها وحتلم مب�صتقبلها عن طريق البحث عن الهوية امل�صرية و�صط الجتاهات والتيارات الفنية املختلفة �صواء على 

امل�صتوى املحلي اأو العاملى.

هاين في�سل
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Hany Faisal
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Born in 1972 - PHD Degree in art education – sculpture- 
Helwan University 2009- Master Degree in art education 
– sculpture- Helwan University 2003- Member of the Fine 
Artists Association Jobs - teacher at the Faculty of Specific 
Education in Benha university- The 2th sodic International 
Sculpture Symposium 2012.egypt-The1th sodic 
International Sculpture Symposium 2011.egypt - Aswan 
International Sculpture Symposium 2006,2003,2001. 
-Cairo International recognition - Prize of the third  
Jury prize of the Fifth the third Cairo International Biennale 
for Ceramic, 2000.

مواليد ١٩7٢- ع�صو نقابة الفنانني الت�صكيليني- �صالون 

 ،٢005 الفنون  بق�صر  النبيلة  للخامات  الأول  النحت 

واحد  اأفق  بقاعة   ) النحاتني  باأيدى  العمارة   ( معر�س 

�صالون   ،٢0١٢ وحرمه  خليل  حممود  حممد  مبتحف 

 ٢0١3 الفنون  بق�صر  الت�صكيلية  للفنون   )56  ( القاهرة 

  ٢0١3  )  35  ( الدورة  الت�صكيلية  للفنون  العام  ،املعر�س 

، معر�س ح�صاد ) ٢5 عام ( من �صالون ال�صباب ٢0١4 

الرابع   ،١٩٩6 للخزف  الثالث  الدوىل  القاهرة  بيناىل   ،

 - القاهرة   -  ٢00٢ ال�صاد�س  اخلام�س٢000،   ،١٩٩8

 ،  ٢00١ للنحت  ال�صاد�س  الدوىل  اأ�صوان  �صيمبوزيوم 

الثالث  الدوىل  القاهرة  بيناىل  ، جائزة    ٢006  ،  ٢003

القاهرة  بيناىل  حتكيم  جلنة  جائزة   ،  ١٩٩6 للخزف 

الدوىل اخلام�س للخزف ٢000.

حلم الهجرة » غري ال�صرعية «

يتمثل يف التداخل بني الرجل والقارب والنظرة اإىل الأفق البعيد.

ه�ســـــام عــبـــــــد اهلل
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جـــــــرافيــــــــــــك ور�صـــــــم

Drawing & Graphic



اأحمــــــد رجـــــــــب �صقـــــر

ال�صيــــــد اإبـراهيم قــنديل 

با�صم عبداجللــيل ح�صـني

�صـــــــــــــــامح ا�صمـــــــــاعيل

طــــــــــــــارق ال�صـــــــــــــــــيــخ

عمـــــــــرو الكفــــــــــــــــراوي 

فــــــاطمــة عبـــد الرحــمن

نــــــهـــــــــــــى عـــــــلــــــــــــــــي

هــــــــــانــــــــــــي الأ�صـــقــــــر

يـــــــــــــا�صـــــــــر منــــــجــــــي

Ahmed Ragab

ElSayed Ibrahim

Bassem Abdul Jalil

Tarek El-Sheikh

Sameh Ismael

Fatma Abdel Rahman

Amr El Kafrawi

Noha Ali

Hany Al-Ashkar

Yasser Mongy
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*The elected Dean of Faculty of fine arts – 
El Minia university,  1-11-2011:11-3-2015
*Professor of Book arts– Faculty of fine arts– El 
Minia university *Member of the higher committee 
of artistic research at the center of contemporary 
art –15th of May city- Egypt 2004. Participated in 
more than 30 workshops in the fields of Painting , 
Printmaking , Installation and Sculpture*Participated 
in more than 120 national and internation-
al group shows .Held 48 solo exhibitions.
Awarded 24 national and international prizes , most 
important of them are.

عميد كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا من عام ٢0١١ - 

اأ�صتاذ فن الكتاب بكلية الفنون اجلميلة جامعة   ، ٢0١5

املنيا ، ي�صارك يف احلركة الت�صكيلية امل�صرية املعا�صرة 

�صخ�صًيا  ا  معر�صً  48 من  اأكرث  اأقام  حيث  تخرجه  منذ 

فيما بني م�صر - املغرب - البو�صنة - اأملانيا كما �صارك 

يف العديد من الفعاليات الدولية، ويقدم الفنان م�صروعه 

الفراغ   التجهيز يف  الفني من خالل جمايل احلفر وفن 

منها  وحملية  دولية  جائزة   ٢4 من  اأكرث  على  ح�صل 

متتالية  لدورات  املركب  الفني  العمل  الأوىل يف  اجلائزة 

القاهرة  بينايل  يف  الأوىل  اجلائزة  ال�صباب  �صالون  يف 

الدويل ٩5 - له مقتنيات.

منذعام  ١٩85 اأثناء درا�صتى بكلية الفنون بالقاهرة كان هاج�ًصا يالزمنى اأن اأكون امتداًدا لأجدادى امل�صريني دون اأن 

اأنقل حرًفا اأو �صكاًل كما يفعل التقليديني مدعني مفهوم  الأ�صالة !  وبحثت ومازلت اأبحث واأجرب لتحقيق ذلك ،ي�صاف 

اأننى ا�صتخدم الرمال امل�صرية اخلال�صة فى اإنتاج اأعماىل حبًا فى تراب الوطن.

اأحمـــــد رجـــــب
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Ahmed Ragab
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Dean of the Faculty of Fine Arts 2011 - 2014 -Vice 
dean of the Syndicate of Fine Artists 2011-until 
now - Take part in art movement from 1987 
until now, which set Up 15 special exhibition 
between Italy and Egypt and Uzbekistan, also 
participated in 50 group exhibition Between 
Egypt, France, Italy, Yugoslavia, Morocco, 
Libya and Poland in the period between 1986 
to 2007- Won numerous awards in the period 
between 1986 to - 1995 the most important: the 
incentive award in graphic,Youth salon 1991 and 
jury award in drawing, youth salon 1995, He has 
many collectibles from The Egyptian Museum of 
modern art, Egyptian ministry of culture.

اإن�سانيات 

بحثى  فى  يتمثل  القاهرة(  �صالون  وهو)  الهام  احلدث  هذا  فى  للم�صاركة  اإجنازه  اإىل  اأ�صعى  الذى  الفنى  امل�صروع  اإن 

الدائم عن حالت ال�صعور الإن�صانى بكل مايتوارى وراء املالمح والتعبريات الظاهرية وهنا اأحاول اأن اأتلم�س خبايا النف�س 

ومكنونات ال�صعور التى تظهر ب�صكل عفوى فى اأكرث اللحظات �صدًقا واأحاول اأن اأجد من تقنيات اجلرافيك ماي�صاعدنى 

فى الو�صول اإىل هذه احلالة ال�صعورية التى تتطلب �صرعة وعفوية واندفاعات اخلطوط وامل�صاحات مع اختزال املجموعات 

اللونية ولذا اأحاول دمج  حالت الآداء ال�صريع من خالل ا�صتخدام ال�صا�صة احلريرية والر�صم املبا�صر فوق اأ�صطحها اأرجو 

اأن اأ�صل ملا اأ�صعى اإليه واأن يجد �صدى لدى املتذوق والناقد واملجتمع املهتم بذلك.

ال�ســــيد قنديـل
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ElSayed Kandil

 ،٢0١4-  ٢0١١ اجلميلة-الزمالك  الفنون  كلية  عميد 

الآن حتى   ٢0١١ منذ  الت�صكيليني  الفنانني  نقابة  وكيل 

الآن،  وحتى   ١٩87 عام  منذ  الفنية  احلركة  يف  �صارك 

واإيطاليا  م�صر  بني  ا  خا�صً ا  معر�صً  ١5 �صكلت  والتي 

ا جماعًيا وبيناىل  واأوزباك�صتان ، كما �صارك يف 50 معر�صً

بني م�صر وفرن�صا واإيطاليا ويوغو�صالفيا واملغرب وليبيا 

على  ح�صل   ،٢007-١٩86 بني  ما  الفرتة  يف  وبولندا 

اإىل   ١٩86 عام  بني  ما  الفرتة  يف  اجلوائز  من  العديد 

١٩٩5 اأهمها اجلائزة الت�صجيعية يف اجلرافيك ، �صالون 

الر�صم،  يف  التحكيم  جلنة  وجائزة   ،١٩٩١ ال�صباب 

�صالون ال�صباب ١٩٩5، له العديد من املقتنيات مبتحف 

الفن احلديث - وزارة الثقافة امل�صرية، ومقتنيات لدى 

بلغاريا. اإيطاليا، فرن�صا،  �صوريا،  الأ�صخا�س فى م�صر، 
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Born in Cairo in 1983- Graduated from the Faculty 
of Fine Arts, 2005 - Helwan University, Graphic 
Department -Public Exhibitions:- Youth Salon 15-
16-17-18-19-22-23-24-25 - 3th National Graphic 
exhibition in 2005 -15th Sarcelles Biennale 
International of graphic art  2010 - 2th Ecuador 
Biennale of Art 2010 - A private exhibition at the 
French Center 2005/2008 - exhibition at Alexandria 
Library2005.
Awards:Grand Prix Besalol young nineteenth, 2008- 
First Prize exhibition 50 Avant-garde art lovers 
Association in 2010 - First Prize «Graphic» Ecuador›s 
second Biennale of Art 2010.

اجلميلة  الفنون  بكالوريو�س   - القاهرة   ١٩83 مواليد 

معار�س  اجلرافيك،  ق�صم  حلوان-  جامعة   -  ٢005

-١-١٩8-١7-١6-١5 ال�صباب  �صالون  منها  جماعية 

اجلرافيك  لفن  القومي  املعر�س   ،  ٢5-٢4-٢3-٢٢

الفنون  من  عام  مائة  معر�س  الثانية«٢005،  »الدورة 

واأ�صود«  »اأبي�س  ، معر�س   ٢008 الفنون  بق�صر  اجلميلة 

�صار�صل  بينايل   ،٢00٩ لالإبداع  الإ�صكندرية  مبركز 

الثاين  الإكوادور  بينايل   ،٢0١0 اجلرافيك  لفن  الدويل 

خا�س  معر�س   ،٢0١3 القاهرة  �صالون   ،٢0١0 للفنون 

باملركز الفرن�صي ٢008-٢005 ، معر�س اأول مرة مبكتبة 

ال�صباب  ب�صالون  الكربى  اجلائزة   ،٢005 الإ�صكندرية 

الطالئع  مبعر�س  الأوىل  اجلائزة   ،٢008 ع�صر  التا�صع 

الأوىل  اجلائزة   ،٢0١0 الفنون  حمبي  بجمعية  ال50 

»حفر« ببينايل الإكوادور الثاين للفنون ٢0١0.

الواقع واحللم مرادفني لبع�صهما البع�س، ففي عامل احللم تتج�صد روؤى الواقع بثوب رمزي، ويف عامل الواقع  يغلب على 

اإذا  اأو هو  الواقع  الت�صكيلية امل�صتلهمة من عامل  اإرها�صات حتقيق احللم، وبني الإثنني تنبثق الرموز واملفردات  الإن�صان 

�صئت �صميته احللم،  فتنبع منها م�صاهد وتكوينات خيالية املذاق باللونني الأبي�س والأ�صود، تعك�س فل�صفة الت�صاد بني النور 

والظلمة، اخلري وال�صر، اآمال حتققت واأخرى يف طي الكتمان. 

بـــا�سم عبد اجلليل
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Bassem Abdul Jalil
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D.O.B. 1969– Egypt - 1993 Bachelor of Art 
Education – Helwan University - 2015 The usual 
citizen –Albab Gallery -2004 Cairo Atelier – 2014 
Caravan International Festival - 2010 Ahmed Shawky 
museum -2010 Human Body Art Palace Cairo 2007 
The Grand Father & The Grand Son – Modern Art 
museum -Cairo -2002 till 2005 The Annual Salon 
of small Art works - Center of Arts – Cairo-1995 till 
2004 The Annual Salon of Youth - Center of Arts 
& Art Palace – Cairo -2002 till 2008 The Annual 
National Exhibition -  Art Palace – Cairo -Drawing 
Prize – 12th Youth Salon - Drawing Prize – 13th Youth 
Salon - Drawing Prize The Golden Pyramid 16th 
Youth Salon.

الفنانني  نقابة  ع�صو   -  ١٩٩3 الفنية  الرتبية  بكالوريو�س 

ال�صكيليني، املعار�س اخلا�صة معر�س باأتيليه القاهرة ٢004، 

 ،٢005 بالزمالك  الفنون  مبجمع  اإخناتون  بقاعة  معر�س 

)املواطن.. معر�س  �صوقى٢0١0،  اأحمد  مبتحف  معر�س 

 ،٢0١5 احلديث  الفن  �صليم-متحف  الباب  قاعة  عادى( 

امل�صاركات الفنية و املعار�س ، �صالون الأعمال ال�صغرية، عدة 

العام،  املعر�س  العديد من دورات   ، ال�صباب  دورات ل�صالون 

معر�س اجلد واحلفيد متحف الفن احلديث بالقاهرة٢007، 

معر�س وجوه قاعة اأفق واحد  ٢00٩، اجل�صد الإن�صانى ق�صر 

الباب  قاعة  الدوىل)اأمني(  كارافان  معر�س   ،٢0١0 الفنون 

٢5 �صنة ق�صر الفنون٢0١،  ٢0١4، معر�س ح�صاد ال�صالون 

معر�س اتنني اتنني ق�صر الفنون ٢0١5، ع�صو جلنة التحكيم 

عدة  على  ح�صل   ،٢0١3 والع�صرون  الرابع  ال�صباب  ل�صالون 

جوائز ب�صالون ال�صباب.  

وحركة اخلطوط  الإن�صاين  للج�صم  ال�صكلية  التنويعات  وتاأتى  الفنية  لأعماىل  وركيزة  الإن�صاين حموًرا  ال�صكل  من  اأتخذ 

املر�صومة والأو�صاع املتعددة لل�صخ�س املوجود للدللة على احلركة والبحث الدائم وامل�صتمر عن احلرية وحماولة اخلروج 

من واقع �صيق والبحث عن حلم وواقع اآخر اأكرث �صفاءًا .

طــــــارق ال�سيــــخ
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Tarek El-Sheikh
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Born in Cairo 1974, Group Exhibition – El Falaky 
Gallery – AUC, organized by the artist Mahmoud 
Hamdy - Solo Exhibition  
Art Fair (Miami Palm Beach) USA by Seira Art 
Gallery - Group Exhibition at the residence of the 
European Union Ambassador in Egypt, organized by 
Aida Al Tarei. 
Private collection of artworks for IAMM maliyzisa 
museum The Holdings 
The National Museum of Jordan.Sharjah Museum.
Marras Emaar Masr, Egypt.Four Seasons Hotel, 
Nile Plaza, Garden City, Egypt.Fairmount Hotel, Nile 
Towers, Egypt. 

اجلميلة  الفنون  بكالوريو�س   -١٩74 القاهرة  مواليد 

 ،  ٢006 عام  الفني  م�صواره  بداأ   ،١٩٩7 احلفر  ق�صم 

يف  واجلماعية  اخلا�صة  املعار�س  من  العديد  له  اأقيمت 

م�صر والوطن العربي واأوروبا واأمريكا، له مقتنيات فنية 

ال�صارقة  اجلميلة..  للفنون  الوطني  الأردن  متحف  يف 

 ١5( الإ�صالمي  للفن  ماليزيا  مبتحف  خا�صة  وجمموعة 

املعار�س اجلماعية  العديد من  تنظيم  �صارك يف  عمل( 

واخلارج  مب�صر  والدولية  املحلية  وال�صيمبوزيومات 

متخ�ص�س  منهج  اأول  و�صع   ، التحكيم  جلان  وع�صوية 

الت�صكيل  جمايل  يف  العربية  احلروفية  ل�صتخدام 

موؤ�ص�صة  يف  بتدري�صه  وقام  العربي  باحلرف  والت�صميم 

اآراك للفنون والثقافة.

بحًثا عن املطلق التجريدى بني الرجتال وال�صدفة..

لغة من  بناء  التعبري بل يحاول  اإ�صماعيل مبجرد  اإىل تو�صيل النفعالت.. ل يكتفىالفنان �صامح  من منطلق ال�صتجابة 

النفعالت مت�س الوجدان وال�صعور بروؤى �صورية لالأحداث ليعيد اإىل ذاكرتنا مرحلة ما قبل النطق عند الإن�صان والبحث 

عن لغة م�صرتكة بني الإ�صارات والرموز ودللتها التعبريية..

عمــــــاد اأبوزيــــد

�سامح اإ�سماعيل
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Visual Artist Lives and works in Cairo
Born in 1980, Cairo, Egypt - Education Bachelor of 
Fine Arts, received May 2003 Painting major, 1998 
2003 Faculty of Fine Arts, University of Helwan, 
Cairo, Egypt Poster design course, Warsaw University, 
Warsaw, Poland - Spain 2007 Drawings Khan Al-
Maghraby Gallery, Cairo, Egypt- Residency 2011 
Prohelvetia Artist Residency, Zurich, Switzerland 
2010 1 Months residency, Montada Assilah, Assilah, 
Morocco 2009 The Rooftop Studios Project Cairo, 
Egypt 2008 2 months residency, center de art i 
natura, Catalonia, Spain 2007 

بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكالوريو�س   -١٩80 مواليد 

٢003م، املعار�س الفردية ٢0١4 معر�س »مثل ال�صراب« 

مظبوط«  »�صكر  معر�س   ٢0١3 م�صر،  م�صربية-  قاعة 

قاعة املرخية- قطر، ٢0١١ معر�س »اآلهة احلرب« قاعة 

ع�صر  »حكاية  معر�س   ٢00٩ �صوي�صرا،  فابريك-  الروتو 

وجوه« قتعة فاريرا - اأ�صبانيا، ٢007، املعار�س اجلماعية 

هانيكا،  قاعة  املعا�صر«  امل�صري  »الفن  معر�س   ٢0١4

بقاعة  اأنت«  »اأين  معر�س   ،٢0١١ والهر�صك-  البو�صنة 

فنون مدينة لوتزرن - �صوي�صرا ٢0١١، معر�س »مهرجان 

 ٢0١0 املغرب،  باأ�صيلة -  املعا�صر  الفن  اأ�صيلة« مبتحف 

 ٢0١0 املجر،   - كوران  مبتحف  فنية«  »روؤى  معر�س 

اجلوائز منها جائزة الر�صم ٢003، ب�صالون ال�صباب .

ذلك الرمادي؟” معي  اأ�صطحب  “ملاذا 
املحل  باب  على  اأجدين  الورق(  نوعية  تطابق  من  )بالرغم  ما  ول�صبب  القدمي..  الأوراق  �صوق  اإىل  بالذهاب  الأمر  يبداأ 

املتهالك ذاته.. ذلك الذي ي�صبه بقالة ذات رفوف �صدئة واأتربة مرتاكمة. اإن لهذه احلالة عالقة ما بذلك الواقع الذي ل 

منا�س منه.. املدينة بتوترها ال�صاخب، و�صجيجها الذي يعلو ليمالأ فراغ خميلتك بلون رمادي )ي�صوبه اأحياًنا لون ترابي 

بغت بنف�س القدر )متاًما( من احليادية والتجان�س لتكّون يف نهاية الأمر ذلك الكيان الهالمي  ثقيل( تختلط فيه كيانات �صُ

التاأمل يف جدار  من  بقليل  عليه  التعرف  ت�صتطيع  الذي  اأو�صاله(،  يدب يف  احلياة  نوًعا من  باأن  اأحياًنا  )اأعتقد  الهائل 

املدر�صة املجاورة، اأو يف الواقف بجانب ك�صك ال�صجائر، اأو يف يافطة البقال، اأو حتى يف �صورتك املنعك�صة على املراأة. الكل 

له ذلك الوجه الرمادي )مب�صحة من الت�صوه اللطيف احلزين الغارب(، والذي يناأى عنك لو اأمعنت النظر فيه، ذلك الوجه 

الذي اأتى من وراء الفو�صى والعنف ذو النظرة املتوترة املتحفزة التي َت�ِصم الكل كما لو كان متورًطا يف حياة مل ي�صَع اإليها.

عمرو الكفراوي
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Bachelor  of the Faculty of Fine Arts, first-class 
honors, 1995- PhD of philosophy, Graphic 
Department, 2008- Assistant professor 2013- Local 
Exhibitions:  - Egyptian cultural week, Algeria 2007.
- The 9th «Art name» exhibition, France 
2008- Exhibition of Egypt›s creative women 
artists, Vienna 2009- Exhibition of art and music, 
Pesaro, Italy 2013- Carnival of contemporary visual 
arts, Egyptian Academy in Rome, Italy 2014.
Private Exhibitions: Exhibition at Al-Hussein 
Fawzi Gallery, Gezira Art Center, Cairo 2003, 
2009- Exhibition the gallery of the Faculty of Fine 
Arts 2011, 2012.

ق�صم  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�س   -١٩73 مواليد 

 اجلرافيك �صعبة الت�صميم املطبوع ١٩٩5 جامعة حلوان 

الفنون  كلية  اجلميلة  الفنون  فى  الفل�صفة  دكتوراه   -

 ٢5  ( ح�صاد  معر�س   ،٢008 حلوان  جامعة  اجلميلة 

)كيميت(  معر�س   ،٢0١4 ال�صباب  �صالون  من  عام( 

بجالريى النيل ٢0١4،  معر�س )اأبي�س واأ�صود ... األوان( 

اتنني   ( معر�س   ،٢0١5 البلد  بو�صط  اآرت  بى  بجالريى 

امل�صرية  الأوبرا  دار  �صاحة  الفنون -  اتنني ( بق�صر   ..

 ) املعا�صر  امل�صرى  اجلرافيك  فن   ( معر�س   ،  ٢0١5

مبركز اجلزيرة للفنون بالزمالك  ٢0١5 ، املعر�س العام 

للفنــــون الت�صكيلية الدورة ) 37 ( ٢0١5 ، معر�س )بني 

الأبي�س والأ�صود( اأتيليه جدة للفنـــــون اجلميلة -اململكة 

العــــــربية ال�صعودية  ٢0١4.

حتت  يندرج  ما  هو  بينهما  التحول  بينما   .. كوين  كنامو�س  ياأتي  رمبا  وحياته  منوه  يف  واجل�صد  النبات  بني  التناغم  اإن 

وكاأنها  ال�صاعرية  وتلك  التناغم  هذا  حتمل  وهى  تاأتي  اأن  ..وقدحر�صت  بالتحولت  يعرف  مــــا  وهو  الأ�صطورية  الروؤى 

اأغنية ن�صجتــــها الطبيعــــة من هم�س نــــــور �صفـــــاء الكــــون و جتليــــــاته بحـثـــًا عن طـــــاقة اإيجـــــابية تـــــالم�س اأرواحنا 

وت�صاحبنا يف رحلة احلياة ..

فـاطمة عبد الرحمن
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Works as a teaching assistant in the Faculty of Art 
Education, painting and drawing department – Helwan 
University. Participated in a lot of Group exhibitions, 
workshops & competitions “40 exhibition”, (2003 - 
2015). “Agyal” exhibition “Abd El Rahman El Nashar- 
Adel Tharwat- Noha Ali” in Mahmoud Saied museum 
2015.awarded several awards and merit certificates, 
significantly the 24th salon of youth Award in «drawing», 
2013.State award for artistic creativity 2015.- &Awarded 
the Cultural exchange program between Helwan 
University and the University of Art in Bremen and DAAD, 
Bremen, Germany, 2013. 

بكالوريو�س تربية فنية اأمتياز مع مرتبة ال�صرف٢0١٢،

الر�صم  ق�صم   - حلوان  جامعة  فنية  تربية  بكلية  معيدة 

الن�صار، عادل  اأجيال »عبد الرحمن  والت�صوير، معر�س 

الإ�صكندرية  �صعيد-  حممود  متحف  علي«،  نهى  ثروت، 

ال�صالون  : جائزة  ٢0١5، ح�صل على عدة جوائز منها 

ال�صهيد  جائزة   ،٢0١3  )٢4( ال�صباب  �صالون   ، ر�صم 

زياد بكري، �صالون ال�صباب )٢5(٢0١4، جائزة مرا�صم 

 ،٢0١5 الفني  لالإبداع  الدولــــة  جائـــــزة  �صيــــوة، 

بدولـــــة  املقيم  للفنــــان  الت�صويرالدويل  �صمبوزيوم 

�صيمبوزيوم   ،٢0١4 كيت  جامعة  مع  بالتعاون  الهنـــد 

جامعة  مع  بالتعاون  تركيا  بدولة  الدولــــي  الت�صوير 

للثقافة  الرابـــــع  للمهرجــــــان  واملُ�صـــاحب  كاراتاي، 

والعلوم  والفنون  ٢0١4.

تتحدد يف الإ�صكالية الفل�صفية لتناول الإن�صان؛ لكونه الأ�صا�س يف  جت�صيد اإيقاع الزمن كفعل متثيلي مينح التعبري قدرته على 

جت�صيد املعاين اخلفية يف مواجهة الواقع . وُتعد عالقة الإن�صان »باملتغريات« دللة واإ�صارة ولغة موازية ُتعربعن مفاهيم 

واملجتمعية  الأخالقية  الظواهر  واملاورائي-  املرئي  واملادي-  الروحي  والوجود-  بني)الإن�صان  املُتكاملة  بالوحدة  خا�صة 

-الآراء- العواطف-التجارب ..اإلخ (. بجانب اإ�صكالية الإ�صتلهام على م�صتوى ال�صكل من الرتاث امل�صري القدمي والفن 

القبطى لي�س ب�صكل حمُاكاتي ولكن من خالل الإ�صتفادة من مفاهيم التكوين واللون واحلركة، مع تنوع الأ�صاليب الآدائية .

ُنَهى َعلي 

Sa
lo

n 
D

u 
Ca

ir
e

Noha Ali





136

born in Cairo in 1974, Artist and Teacher at the 
Faculty of Fine Arts, Helwan University, Egypt. PhD 
in the “Philosophical - Graphic Designs”3rd Florance 
International Biennale for contemporania art”- 
Florence (July, 2002).the“Sogni di Vita” Exhibition at 
the University of Foreign, Perugia (March,
2002), Print making techniques at Kause association 
for artistic Graphics, Urbino, Italy.National Prize of 
Creativity – Egyptian Ministry of Culture (2000). 5th 
prize in
the La Biennale Internazionale di Firenze, Florence, 
Italy (2001).4th prize (Graphics) – Rome Academy of 
Contemporary Art of Rome, Italy (2001).

مدر�ًصا  ١٩74،يعمل  �صيناء  �صمال  حمافظة  مواليد 

له   ، حلوان  جامعة   - اجلميلة  الفنون  بكلية  م�صاعًدا 

ودولًيا  حملًيا  واجلماعية  اخلا�صة  املعار�س  من  العديد 

فيني�صيا  ببيناىل  امل�صرى  اجلناح  قومي�صري  اأهمها  ومن 

للحفر  الدوىل  م�صر  وتريناىل   ،٢0١5 عام   56 الدورة 

القومى  اجلرافيك  ومعر�س  العام  القومى  واملعر�س 

مبكتبة  ال�صغرية  الأعمال  بيناىل  و  ال�صباب  و�صالون 

بيناىل  باإيطاليا،  الدوىل  فلوران�س  بيناىل  الإ�صكندرية، 

بيناىل  ب�صوريا،  الالذقية  بيناىل  بفرن�صا،  مور  �صان 

حملية  جوائز  عدة  على  ح�صل  باليابان،  �صابورو 

)منحة  الفنى  لالإبداع  الدولة  جائزة  اأهمها  من  ودولية 

ببيناىل  احلفر  فى  اخلام�صة  اجلائزة  بروما(  الإبداع 

فلوران�س،اجلائزة الثالثة ببيناىل الالذقية، جائزة جلنة 

التحكيم برتيناىل م�صر الدوىل، له العديد من املقتنيات 

مب�صر واخلارج.

كل الأ�صياء تتحرك، تتدفق، تهتز.............

حتى لو مل نلحظها لأننا بها اأو معها اأو عليها

اأو لأننا م�صغولون بتحركنا.

تتدفق البحار والأنهار حاملة اخلري اأوالأخطار

تتدفق الأحداث جالبة معها ال�صعادة اأوالأ�صى

تتدفق امل�صاعر فى الأفراح  والأحزان

ثم ترتاق�س وتتدافع وتهتز الألوان واخلطوط لتج�صد م�صاعرنا  جتاه هذا التدفق.......

و�صتظل اخلطوط والألوان ترتاق�س ... تتدافع ...وتهتز  لتج�صد هذا التدفق.

هـــانـــى الأ�سقـــــر
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Born in 1972 is an Egyptian artist, critic, and an 

academic researcher in the field of visual Arts-He 

works as an Assistant Professor (PhD) in the Graphic 

Department, Faculty of Fine Arts in Cairo, Egypt- He 

was the curator of the twenty-fourth round of the 

Egyptian «Youth Salon» in 2012-holds a number of 

awards in the field of visual criticism, most notably 

his winning twice the Sharjah Prize of art criticism- 

Mongy set had four solo exhibitions - participated in 

many seminars and conferences.

بكلية  اجلرافيك  بق�صم  �ًصا  ُمَدرِّ يعمل   ،١٩7٢ مواليد 

خالل  انُتِدب  القاهرة،  -جامعة  اجلميلة  الفنون 

للفن  العربي  للمتحف  اأبحاث  ا�صت�صاري   ٢0١4 عام 

الندوات  واإدارة  اإعداد  يف  �صارك  بالدوحة،  احلديث 

للجرافيك  الدويل  م�صر  »ترينايل  اأهمها  من  الدولية 

تنظيم  توىل   ،»٢0١4 الدويل  القاهرة  ٢006و»بينايل 

ال�صباب«٢0١٢،  »�صالون  من  والع�صرين  الرابعة  الدورة 

للبحث  »ال�صارقة  جائزة  على  متتاليتني  لدورتني  ح�صل 

النقدي الت�صكيلي«، اجلائزة الكربى يف �صالون ال�صباب 

جمال  ع�صر  واحلادي  اجلرافيك(،  العا�صر)جمال 

ب�صالون  الر�صم  جمال  الثالثة  اجلائزة  الت�صوير، 

ال�صباب الثالث ع�صر،اأقام اأربعة معار�س فردية، له عدة 

م�صاركات باملعار�س اجلماعية القومية والدولية.

ي�صتلهم العمل واحًدا من اأهم موؤلفات »ابن عربي« )١١64 – ١٢40 م( واأكرثها تعبرًيا عن �صمات فكره، الذي اختلطت 

»ابن عربي«  بداأ  الذي  الدوائر«،  »اإن�صاء  الكوين؛ وهو كتاب  املعمار  لت�صوُّر  الروحية مبنهج فكري متكامل  فيه اجلوانب 

تاأليفه عام )5٩8 هـ / ١٢0٢ م( خالل زيارته ال�صهرية لتون�س، لينتهي منه لحقًا يف اأثناء رحلٍة له، طاف خاللها م�صر 

مبعناه  الكوين  الوجود  مبراتب  وعالقته  الإن�صاين،  للوجود  عربي«  »ابن  روؤية  الكتاب  هذا  عك�س  وقد  واحلجاز.  وال�صام 

ال�صامل. وُيَعدُّ هذا الكتاب تكملًة ملا ذكره »ابن عربي« �صابًقا يف بع�س كتبه، حول مو�صوع املُ�صاهاة بني الإن�صان والعامَل، 

َلها لحًقا يف كتابه الأ�صهر »الفتوحات  وفيه يدر�س »ابن عربي« كذلك مو�صوع الوجود والعدم، وهي املو�صوعات التي َف�صَّ

املكية«. ومن خالل هذا الكتاب واأمثاله بنى »ابن عربي« روؤيَته، التي تقوم على اأ�صا�س الت�صاُبه بني الإن�صان والعامل، وعلى 

اأن الإن�صان عامل �صغري واأن العامل اإن�صان كبري. وُيَعدُّ »ابن عربي« واحًدا من اأ�صهر رموز الت�صوف والفكر العرفاين، وله 

والفل�صفي  الروحي  الفكر  تاريخ  الأهمية يف  بالغة  املوؤلفات، كما يحتل مكانة  اإنتاج فكري �صخم متثل يف عدٍد كبري من 

العامل  الباحثني من كل بالد  واهتمام  اليوم،  به حتى  ُيعَرف  الـــــذي  الأكبـــــر«  »ال�صيـــــخ  لقـــــب  يف�صر  ما  العــــاملي، وهو 

بدرا�صة تراثه واإعادة �صرحه. 

يـــا�سر منجـــي
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Yasser Mongy





جتهــيـز وعمل مركب

Installation art & Assemblage



اإميـــــان اأ�صـــامــة

اأميـــــن ال�صــمري 

حـازم امل�صتكاوي

عــــــــادل ثـــــروت 

كمـــــــــال الفـقــي

Eman Osama

Ayman Elsemary

Hazem El Mestikawy

Adel Tharwat

Kamal ElFeky
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Born in Egypt 1976. Lecturer at the Faculty of 
Fine Arts. Participated in more than 75 local col-
lective exhibitions and 40 international exhibitions 
in, USA, France, Cuba, Hungary, Austria, South 
Africa,Thailand, Bahrain, Italy and more - accom-
plished 4 solo exhibitions - a jury member of 23rd 
Youth Salon & 5th AL Sakia Salon - she has many 
acquisitions in Egypt, Germany, Italy, France, USA, 
Canada, Spain, and Saudi Arabia. And acquisitions 
in museums, foundations, institutions - received 
many awards, and certificates as award for child 
literature and The Youth Salon award.  

بالقاهرة،  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�س   ،١٩76 مواليد 

وبينايل  معر�صًا  جماعي،40  معر�س   75 عن  يزيد  ما 

والكويت  واملجر  وكوبا  وفرن�صا  باأمريكا  وترينايل 

والبحرين  وتايالند  وال�صعودية  اأفريقيا  والنم�صا وجنوب 

4 معار�س  والإمارات واإيطاليا وال�صني وغريها، اأقامت 

خا�صة،ع�صو جلنة حتكيم �صالون ال�صباب »٢3«، و�صالون 

معر�س  وقومي�صري  ال�صغرية،  للقطع  اخلام�س  ال�صاقية 

الور�س  واأقامت عدد من  ببولندا،  لل�صباب  ور�صة احلفر 

منها  مقتنيات   واأ�صبانيا،  مب�صر  املتخ�ص�صة  الفنية 

اجلميلة  الفنون  متحف  احلديث،  امل�صري  الفن  متحف 

وعدد من املوؤ�ص�صات واملتاحف الأخرى مب�صر واخلارج، 

الطفل،  اأدب  الأفراد، اجلوائز منها جائزة  بع�س  ولدى 

وجائزة �صالون ال�صباب يف جمال الر�صم.

فنون  اأو  بالأحبار  الر�صم  خالل  من  حيًنا  والأ�صود  بالأبي�س  اخلط  اندفاع  على  الت�صخي�صية  التعبريية  روؤاها  يف  تعتمد 

احلفر والطباعة، والألوان واخلامات املختلطة حيًنا اآخر يف اأعمال الت�صوير. وكثريًا ما تبتكر رموًزا خا�صة للتعبري عن 

روؤاها الداخلية، مرتكزة على »الإن�صان« بعمق م�صاعره وحوا�صه كمحور بناء رئي�صي للعمل الفني لديها، لترتجم انفعالته 

من  انطالًقا  املراأة  لدى  ة  خا�صً ال�صعورية  الدفقات  تلك  عن  تعرب  ما  وغالًبا  وحب.  و�صعادة  وحزن  غ�صب  من  املتباينة 

معاي�صاتها اخلا�صة لتلك احلالت حماولة الو�صول اإىل مالم�صة من حتاكيها من الأقران.

اإميان اأ�سامة  
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Egyptian Visual Artist & professor of Painting in the 
faculty of Art Education , Helwan University in Cairo 
. had more than 20 solo exhibition from 1986 & the 
latest was in 2013 at Ward gallery in Dubai – UAE 
. participated nationally in many group exhibitions 
, and internationally represented Egypt in many 
important Gatherings and Events which include re-
cently Houston Biennial for Video Art & Installations 
2014 , Venice international Biennial 2007. He’ve got 
many awards including Honor Prize in Alexandria Bi-
ennial 2003 , The best Partition prize in Dubrovnick 
Biennial , Croatia 1999 & others . 

الت�صوير  اأ�صتاذ  القليوبية،  �صكر-  كفر   ١٩65 مواليد 

بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، ع�صو نقابة الفنانني 

منذ  ا  خا�صً ا  معر�صً  ١5 من  اأكرث  اأقام  الت�صكيليني، 

باأتيليه   - اخناتون  قاعات   يف  الآن   وحتى   ١٩86 عام 

القاهرة- مركز اجلزيرة للفنون - قاعة اأفق، املعار�س 

يف  �صارك  العام،  املعر�س  م�صر،  �صالون   2010 العامة 

بينايل   2007 العا�صر،  اإىل  الثاين  من  ال�صباب  �صالون 

  1995 اجلوائز  امل�صري،  اجلناح   « الدويل  فين�صيا 

ال�صباب  �صالون  الذهبي(  )اإخناتون  الكربي  اجلائزة 

العاملي  الحتاد  من  الكربي  اجلائزة  ال�صابع،1997  

لنقاد الفن الت�صكيلي املعروف با�صم »الأيكا«، املقتنيات 

مبتحف الفن احلديث،   �صندوق التنمية الثقافية.

جي�س عربى حول ق�صيدة ... زحف عربى ظافر .. لأبى متام ، يراودين حلم دائم بوحدة اجلي�س العربى ، ولتلك الق�صيدة 

مردود يحمل بني طياته الفخر والعزة للجي�س الإ�صالمى العربى لإنت�صارهم فى موقعة عمورية بعد اأن كان ذلك الن�صر 

حلم َي�صُعب حتقيقه لأ�صباب عديدة ، ولكن كان الن�صر وكانت الق�صيدة  ترمى فل�صفة العمل على ال�صعور اجلمعى لدى 

الطفولة  الوقت ذكريات  الذى حمل مع  الأرجوحة اخل�صبى  العمل وهو ح�صان  الأ�صا�صى فى  العن�صر  اجلمهور لختيار 

وحفر كذلك فى اأعماق وعينا فرو�صية من نوع خا�س وذاتى حني كّنا نعدو لنمطتى اأحد الأح�صنة الثالثة املتجاورة �صًفا ، 

وتبداأ لذة املتعة بذلك الفوز املبداأي باللحاق بح�صان ، حتمل الأح�صنة حروف وكلمات من ق�صيدة اأبى متام لتاأكيد عروبة 

اجلي�س لتحمل ر�صالة العمل ) جتهيز فى الفراغ ( وهى اأن وحدة ال�صف العربى اأقوى من اأى عون اأو معونة خارج ال�صياق 

، كما قال ال�صاعر امل�صرى اأحمد بخيت نا�صًحا .. وحارب ب�صيف بن الوليد .. فلن تفوز ب�صيف قي�صر .

 اأميـــن ال�سـمــرى

 Ayman Elsemary
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 born in 1965, Grand Prize of Installation, 11th 
Salon for youth Cairo 1999 - «8th Cairo International 
Biennale» 2001, Egypt - «Type Faces» raumim 
puls, Waidhofen/Ybbs Museum, Austria 2006 - 
«Occidentalism» contemporary artists from Egypt, 
Cairo-ET - «What›s Happening Now?» The Art 
Palace, Cairo-Egypt 2007-  “Jameel Prize” short 
list artists exhibition, Victoria & Alberts museum, 
London-UK. 2011 - «Time(less) signs « k-haus, 
Vienna-Austria.2013 - «Transalpin» visarte Zürich-
Switzerland. 2013 - «Calligraphical Spaces» Sharjah 
Calligraphy Biennial, AUS Sharjah- UAE- «Mapping 
the World» NöART 2014. 

�صارك  القاهرة وفيينا،  يعي�س ويعمل فى   ،١٩65 مواليد 

منها  والدولية  املحلية  الفنية  الفعاليات  من  العديد  يف 

بيناىل القاهرة الدوىل  ٢00١، »اأوند« جالريى اتريام اأيد 

وايدهوفني  »اأ�صكال احلروف« متحف   ،٢005 فيينا  اآرت 

٢006 »عني على الغرب«، مقتنيات مبتحف نورث  اإيب�س 

كارولينا للفنون، الوليات املتحدة، اجلائزة الكربى فى 

بنجالدي�س  دكا-  فى  ع�صر  الثالث  اأ�صيا  فنون  بيناىل 

-�صوي�صرا،  وينتارثور  اأوك�صيد  فى  »موديول�س«   ،٢008

فى  فيينا  من  فنانني  األبني«  »تران�س  خالدة  عالمات 

زيوريخ - قاعة فيزارت- زيوريخ، �صوي�صرا ٢0١3، اليوبيل 

الف�صي -�صالون ال�صباب، مقتنيات »متحف جميل« دبي، 

» الكالم املرئي« جالريي »كيوب اأرت�س« دبي .

  Specific Object  التحرك يف امل�صاحات املتداخله ما بني الت�صكيل والت�صميم والعمارة يحيلنا اإىل ما ميكن اأن نطلق عليه

الذي يقوم على احلد الأدنى واإختزال ال�صكل الفنى اإىل اأقل قدر ممكن من العنا�صر دون ال�صعى وراء الفكرة املرت�صخة 

فى العقول اأ�صرية خمزون الإ�صتجابات القدمية التى تعتمد ت�صبههه باملخزون الب�صرى التمثيلي، بل على العك�س فالعمل 

الفنى هنا ل ميثل اإل ذاته بعد اإلغاء مبداأ اأن يكون للعمل الفنى �صىء ميثله، فال يتبقى اإل فكرة العمل والتى يتم اإظهارها 

 Non Representative  وحلها باأقل قدر من املعلومات فما تراه هو ما تراه، ول ميثل �صيئًا اآخر - العمل الفني الال متثيلى

فى حالته ثالثية الأبعاد يعتمد ب�صكل اأ�صا�صى على البناء الهند�صى واأختزال التكوين اإىل �صىء Object  ول ميثل اإل ذاته 

فى الفراغ املحيط معتمدًا الهند�صية ال�صارمة  Rigid Geometry  التي تقوم على اأ�صتخدام اأب�صط املفاهيم الهند�صية 

الإحتمــــالت  متنوعه  متكـــــررة  واحــــدة  وحدة   Modul كموديول   املكعــــب  و  كاملربع  الفنى  للعمل  املكـــــونة  والوحدات 

اأن  ميكـــن  ما  امــــام  ت�صعنــــــا  متــــواليه  اأو  متكـــــاملة  وحــــدة  اإىل  العمـــل  حتيل  تركيبـــــات  فى  بالإ�صـــــافة  و  باحلذف 

. Stack Sculpture نطلـــق عليه النحت الرتاكمى

حـــــــــــازم امل�ســـــتكـــــاوى

Sa
lo

n 
D

u 
Ca

ir
e

Hazem El Mestikawy





148

1966 Born in Cairo - 2001 PHD in art education 
From  Helwan University in Cairo  , since 2011 holds 
a  professor position Of painting and drawing  in the  
Faculty of Art Education, Helwan University Cairo , 
a member of Fine Artists syndicate  Participates in 
Egyptian plastic art movement since his graduation 
until now, such as the 6th Cairo International Biennale 
in1996  and the 24th  International Biennale of 
Alexandria in 2007 , Established more than fifteen  
private Exhibition since 1994 so far, awarded 
numerous prizes in the Salon Of Youth Artists  the 
most important Were the first prize in 7th Salon  1995.

بكلية  الت�صوير  اأ�صتاذ   -  ١٩66 القاهرة  مواليد 

الفنانني  نقابة  ع�صو  حلوان،  جامعة   - الفنية  الرتبية 

الت�صكيليني، ي�صارك فى احلركة الت�صكيلية امل�صرية منذ 

بينايل  ال�صاد�س١٩٩6،  الدوىل  بيناىلالقاهرة  تخرجه، 

مقيم  فنان  منحة    ،٢007  )٢4( الدويل  الإ�صكندرية 

با�صتوديو الفن بروتردام - هولندا ١٩٩7م  وهى جائزة 

الت�صكيلى  الفن  لنقاد  العاملى  الحتاد  من  متنح  دولية 

ع�صر  خم�صة  من  اأكرث  اأقام  الدولية،  اليكا   AICA
ا �صخ�صًيا منذ عام ١٩٩4وحتى الآن، ح�صل على  معر�صً

�صالون  الأوىل  اجلائزة  اأهمها  من  اجلوائز  من  العديد 

الرابعة  للدورة  عام  قومي�صري   ،١٩٩5 ال�صابع  ال�صباب 

والع�صرون ل�صالون ال�صباب للفنانني ٢0١3، ع�صو جلنة 

حتكيم  املعر�س القومى العام ٢0١٢ م.

يبحث فى الإطار الفل�صفى والفكرى واجلماىل للمعتقدات امل�صرية عندما ت�صبح منطلًقا للتعبري فى الفن  ، وكانت بداياته 

١٩٩8م (  العا�صرة )١٩٩١:  الدورة  الثالثة وحتى  الدورة  الت�صكيليني من  امل�صريني  للفنانني  ال�صباب  الأوىل فى �صالون 

والذى قدم فيه العديد من الأعمال الفنية فى جمال العمل الفنى املركب وفن التجهيز فى الفراغ . حيث قدم من خاللها 

العديد من املو�صوعات والروؤى الب�صرية اخلا�صة حول مفهوم املعتقدات امل�صرية ال�صعبية عندما ت�صبح مدخاًل للتعبري 

 - �صعبى  ذاكرة حى  - من  الذاكــــرة  هــــام�س  – علــــى  �صعبية  معتقــــدات  مـثل  م�صميات  معار�صــــه  الفن، فحملت  فى 

خاطرة وحدوتة �صعبية.

عــــادل ثـــروت
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born in 1984, a Bachelor of fine art college 2006 
Sculpture Department Helwan University- He 
participated and held many exhibitions, including: 
scrap iron sculpture symposium in 2013 - Nord 
art International art exhibition 2013- Aswan 
International Symposium 2014- Won awards and 
grants and including: full-time grant from the 
Ministry of Culture for the years 2011 and 2012 
grant -youth salon award resident artist grant 
Egyptian Academy Award in Rome for two weeks  
in 2012 - Alexandria Biennale Award 2014 - 
Collectibles in the open museum aswan              

 ٢006 اجلميلة   الفنون  بكالوريو�س   ،١٩84 مواليد 

فنان  الت�صكيليني،  الفنانني  نقابة  ع�صو  النحت،  ق�صم 

�صمبوزيوم  ور�صة  ال�صباب٢005-٢0١0،  �صالون  متفرغ، 

للفنون  اجلزيرة  مبركز  خا�س  معر�س  اأ�صوان٢0١٢، 

٢0١٢، �صالون ال�صباب الدورة الثالثة والع�صرين  ٢0١٢ 

 ،٢0١3 اخلرده  حديد  لنحت  القاهرة  �صمبوزيوم   ،

اأ�صوان  �صمبوزيوم   ،٢0١3 الدوىل  اآرت  نورد  معر�س 

الأبي�س  البحر  لدول  الإ�صكندرية  ٢0١4،بيناىل  الدوىل 

 ٢0١١ الثقافة  وزارة  من  التفرغ  منحة   ،٢0١4 املتو�صط 

امل�صرية  بالأكادميية  مقيم  فنان  منحة  ٢0١٢،جائزة  و 

نال  الع�صرين،  و  الثالثة  الدورة  اأ�صبوعني  مدة  بروما 

 ،٢0١4 الإ�صكندرية  بيناىل  جائزة  الذهبية،  امليدالية 

.CIB مقتنيات باملتحف املفتوح باأ�صوان ، ببنك

هل العامل اأكرب اأم اأن العقل الب�صري اأو�صع

كل �صئ موجود داخل هذه الغرفة ال�صغرية ال�صخمة بني جدران هذه الغرفة كل الأ�صياء كل ال�صور كل الأ�صخا�س 

والأحداث والأماكن داخل هذا الع�صو الذي ل يتعدي وزنه ن�صف الكيلو جرام، كل العامل اأ�صخا�صه اأماكنه كواكبه 

وجمراته حتى عرب الأزمنة املختلفة داخل هذا العقل تتحرك يف حركة دائمة ل نهائية.

كمـــال الفقــــي
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اخلـــــــــزف

ceramics



خـــــالــــــد �صـــــراج

عــــــــــادل هــــارون

�صياء الدين داوود

Khaled Serag El Din

Adel haroun

Diaa Dawoud
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1969. born in Cairo , Egypt -1992. graduated, 
Ceramics Department., Faculty of Applied Arts, 
Helwan University, Cairo  - 2006. lecturer doctor, 
Ceramics Department, Faculty of Applied Arts, Helwan 
University, Cairo - 2015. Solo Exhibition, Ubuntu Art 
Gallery, Cairo - 2014. Represented with 2 duet works 
in the solo exhibition of the Hungarian artist Anita 
Toth, Keramiapark, Budapest, Hungary - More than 
66 participations in local and international exhibitions 
- More than 35 participations in local and international 
workshops and symposiums - Won more than 7 prizes 
in ceramic art competitions in Egypt and abroad.

مواليد ١٩6٩ القاهرة، مدر�س دكتور ق�صم اخلزف-كلية 

التطبيقية-جامعةحلوان، ٢005-٢0١3معر�صني  الفنون 

للفنون  اجلزيرة  ومركز  عّياد  راغب  بقاعة  فرديني 

اأوبونتو  بقاعة  �صخ�صي  معر�س   ٢0١5  - بالقاهرة 

 3 مع  جماعي  معر�س  القاهرة-٢0١4،  للفنون 

 The بقاعة  �صلوفينيا،املجر،وتون�س  من  فنانات 

٢0١٢ ور�صة  Appolonian Palace،بريان،�صلوفينيا - 
فالوري�س-  Vallauris Institute of Arts الأ�صتاذ

فرن�صا  ٢0١3 ور�صة الأ�صتاذ- اجلمعية الوطنية للخزف، 

واحتفاليات  وم�صابقات،  معر�صًا،   66 من  اأكرث   - تون�س 

وور�س عمل حملية  ملتقًى   35 اأكرث من   - ودولية  حملية 

ودولية - نال اأكرث من 7 جوائز حمليــــة وعــــــــاملية يف فن 

اخلــــــزف - مقتنيـــــــات باأكرث من ٢0 دولة .

اأنا خزاف يعي�س ويعمل يف م�صر، ولدت يف اأقدم منطقة تاريخية بالقاهرة، بداياتي )١٩٩١( كانت م�صتوحاة من الطبيعة، 

التاريخ، التقاليد، النا�س، ومن الذكريات. اأعتقد جًدا يف اخلزف الذي يتبع الفكرة اأكرث منه الذي يتبع ال�صكل اأو التقنية، 

اأحاول دائًما اأن اأمار�س التقنيات الأمثل تنا�صًبا لأفكاري اخلزفية، اأهم اأحالمي اأن اأقوم بتن�صيب اأفكاري اخلزفية يف 

بيئات مفتوحة كي يتمكن النا�س من روؤيتها خارج اإطار القاعات الفنية.

خــالد �ســـراج الدين
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Birth date 1968 -Education : - Specialized studies in 
the technology and restoring of porcelain at Ceramic 
Art Institute in Vainsa - Italy - Ph.D. in Philosophy 
in Art Education at the University of Helwan - 
2004-- Member of the Fine Artists Association-Solo 
shows: - Exhibition in Vainsa City in Italy 2001 - 
2003 - Exhibition in the Egyptian Cultural Center in 
Rome Italy 2002 - Exhibition in Verona City in Italy 
2004-International exhibitions: - The Youth Salon 
Encyclopedia - Second Edition - by critic Mohammed 
Hamza - Sector of Fine Arts Publication - 2002.

يبحث فيما يقدمه من اأعمال خزفية عن م�صادر متنوعة ت�صهم ب�صكل وا�صح مداه بدللت رمزية حتمل م�صامني تعبريية، 

املرونة  على  يوؤكد  بدايته  فمنذ  التقليدية،  ال�صياغات  لرف�صه  املعا�صرة  الروؤية  على  لديه  اخلزيف  الت�صكيل  يعتمد  كما 

والطالقة يف التجريب امل�صتمر لإعادة البناء من خالل املج�صمات وامل�صطحات والتجهيز يف الفراغ ملفهومه اخلا�س باأن 

اخلزف فن قابل للتطور الإبداعي، وهو ما جعله يرتك ب�صمة وا�صحة ودامغة يف م�صواره الفني معتمًدا كذلك على خرباته 

املتنوعة يف التقنيات القدمية واحلديثة يف املجال رامًيا اإىل ا�صت�صراف اآفاًقا جديدة للخزف املعا�صر.

عادل هارون
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Adel haroun

اأ�صتاذ  الت�صكيليني،  الفنانني  نقابة  ع�صو   ،١٩68 مواليد 

الرتبية  – كلية  املج�صم  التعبري  بق�صم  امل�صاعد  اخلزف 

املعار�س  من  العديد  فى  �صارك  حلوان،  جامعة  الفنية- 

حمبي  وجمعية  ال�صباب  �صالون  منها  الدولية  اجلماعية 

والثالث  الثاين  الدويل  القاهرة  بينايل  الفنون اجلميلة، 

الثامن  ال�صباب  �صالون  للخزف١٩٩4–١٩٩8،  والرابع 

الثامن  القومي  الفخار  ملتقى  قومي�صيري  ع�صر٢007، 

بقنا ٢007 والعا�صر بالوادى اجلديد٢0١0 الهيئة العامة 

ال�صباب  الثقافة،١٩٩7 اجلائزة الأوىل ب�صالون  لق�صور 

الثاين  الدويل  بالبينايل  ال�صباب  جائزة   ١٩٩4 الثامن، 

القاهرة  ببينايل  التحكيم  جلنة  جائزة   ١٩٩8 للخزف، 

اخلزف  فن  مبعهد  مقتنيات  للخزف،  الرابع  الدويل 

بفاين�صا – اإيطاليا.  
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Birth date 1968 -Education: - BA of Faculty of 
Applied Arts - Ceramics Department - Helwan 
University 1994- MA in Ceramics 2001 -- Member 
of Syndicate of Fine Artists 4239/145 - Ceramics 
Section -Assistant Instructor in Faculty of Applied 
Arts - Ceramics Department - Helwan University 
2001 -Solo shows: - At `Ragheb Ayiad` gallery - 
Gezira Arts Center 2005-Local exhibitions: - 1st 
Festival of Fine Creation ( General exhibition and 1st 
Fine Art Fair) 2007-International exhibitions: - South 
Korea International Biennale of the Contemporary 
Ceramics 2007 -24th Alexandria Biennale 2007

مواليد ١٩68، مدر�س دكتور بق�صم اخلزف-كلية الفنون 

معر�س    ٢0١١  –  ٢005 حلوان،  التطبيقية–جامعة 

 ٢006 عياد  راغب  قاعة   - للفنون  اجلزيرة  مبركز 

الأكادميية امل�صرية – روما، �صالون ال�صباب من الثامن 

حتى احلادي ع�صر، بينايل القاهرة الدويل للخزف من 

)�صباب(  التحكيم  جلنة  جائزة  ال�صاد�س،  اإىل  الثالث 

١٩٩6،جوائز  للخزف  الثالث  الدويل  القاهرة  بينايل 

ب�صالون ال�صباب)اجلائزة الثانية ١٩٩7، اجلائزة الأويل 

الدويل  القاهرة  بينايل  التحكيم  جلنة  ١٩٩8(جائزة 

لالإبداع  الدولة  جائزة  منحة   ٢00٢ للخزف،  اخلام�س 

الدولة  جائزة  بروما،٢0١3  امل�صرية  بالأكادميية  الفنى 

الت�صجيعية فى اخلزف . 

ترتبط هذه الأعمال مببداأ التجريب يف الفن باعتباره ممار�صة فعالة تعمل على تنمـية القــدرة الإبداعية التي تقوم على قوة 

املالحظة والتحليل واملمار�صة العملية لتقدمي العديد مـن احللــول واملعاجلات الت�صكيلية للخامات امل�صتخدمة وارتباطها 

 مع خامة اخلزف وتوظيفها واإعادة �صياغتها يف عالقات جمالية خمتلفة يتحقق فيها نظام حتكم اأجزاء العمل وكلياته 

وال�صكل ل يتعامل معه  فقط من منطلق اأنه عامل قائم بذاته ولكـن من خالل منظومة الأ�صكال وارتباطها بالعمل الفني، 

اأوًل،  البع�س  ببع�صها  عالقتها  اأ�صا�س  على  بل  ذاتها  يف  ل  جميلة  تعترب  الفـني  العمل  يف  للجمال  املكونة  الأ�صكال  فاإن 

وعالقتها بالكل ثانًيا  لذلك فاإن الأعمال تركز على الأ�صكال كمنظومة من الأ�صكال والعالقة بينها هي التي توؤثر يف العمل 

الفني فاإن انت�صار العالقة على ال�صكل هو مـن الأفكـار الـتي يت�صمنها الجتاه اجلديد يف الروؤية الفنية لل�صكل اخلزفى.

�ســــيــــاء داوود
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Diaa Dawoud





فوتوغــــرافـــــــيا

photography



اأميــــن لطفــــــي

Ayman Lotfy
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Middle East Ambassador of PSA (Photography 
Society of America) Fellowship - FMIPP in Fine 
Art Photography from UK & Malta Institute of 
Professional Photography- born in Cairo, Egypt 
In 1998, launched his journey to the world of 
photography with the aim of enhancing his work 
as - Ayman’s creative ambitions did not stop 
at combining fine art with photography. His 
determination to communicate more and more of 
his artistic visions to his audience moved him Into 
adding video art & Performance to his artistic tools, 
and integrate it with his photography work. .

معر�س  يف  )اللعبة(  عر�س   ،١٩68 القاهرة  مواليد 

الفنون وكذلك فيلم )البحث عن  )ليه لأ(٢0١0 بق�صر 

ول  وفيلم  باإيطاليا٢0١0،  فيني�صيا  بيناىل  اخلال�س(يف 

 ،٢0١5 والتطهر   ٢0١4 واملتخفى   ٢0١3 خال�س  حاجة 

اإيطاليا،  يف  الدولية  املعار�س  من  العديد  يف  �صارك 

اإ�صبانيا، النم�صا، الربتغال، الوليات املتحدة الأمريكية، 

جوائز  عدة  نال  و�صنغافورة،  ودبى  وال�صني  نيبال 

ال�صني  بينايل  الكربى فى  عاملية وحملية منها اجلائزة 

الذهبية  امليدالية   ،٢008 املعا�صر  للت�صوير  الدوىل 

النم�صا٢0١0، جائزة  فى  التجريبى  الت�صوير  للتميز يف 

 ،٢0١0 اآ�صيا  �صور  بينايل  فى  فوتوغرافية  �صورة  اأف�صل 

للت�صوير  الدوىل  ال�صني  بينايل  اإ�صاءة  اأف�صل  جائزة 

الفوتوغرايف ٢0١٢. Sa
lo

n 
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عامل الفوتوغرافيا عامل وا�صع ومتنوع واأنا اأومن باأن اأي �صورة فوتوغرافية هى عمل فنى من حيث الر�صالة التى تقدمها 

للمتلقى اإ�صلوب فنى راقى ، ولقد وجدت اأن عد�صة الكامريا اخلا�صة بى لي�س فقط مهمتها ت�صجيل الواقع الذى اأمامها 

ال�صورة  واأن  باحلقيقة  موجود  وغري  خمتلف  مبفهوم  واإن�صانية  و�صيا�صية  اإجتماعية  ق�صايا  تطرح  اأن  اأي�صا  ميكنها  بل 

الفوتوغرافية ميكنها تو�صيل ر�صائل عديدة وكنايات غري معتادة وم�صتحدثة لطرح ق�صايا عديدة باأ�صلوب فنى غري مبا�صر 

يعك�س انفعالت واآراء وم�صاعر الفنان الذى يقف خلفها ووجدت من هذا املجال الوا�صع حلرية التعبري والإبداع ملا يدور فى 

فكرى من اأفكار ومفاهيم ا�صتمتعت بطرحها بهذا الأ�صلوب الفوتوغرافى الذي اأحاول تقدميه للمتلقى باأ�صلوب فنى يليق 

بروؤيته وفكره … ي�صمى هذا النوع من الفوتوغرافيا بالتجريبية واملفاهيمية.

الأ�صلوب الفوتوغرافى الذي اأحاول تقدميه للمتلقى باأ�صلوب فنى يليق بروؤيته وفكره … ي�صمى هذا النوع من الفوتوغرافيا 

بالتجريبية واملفاهيمية.

اأمين لطفـــى

Ayman Lotfy





النــــــــــــــدوات

امل�صاحبة لل�صالون



اأوًل: ندوة )فنون امليديا(

يلقيها كاًل من: الفنان اأ.د/ يا�سر منجي - الفنانة اأ.د/ اأمل ن�سر 

 والفنان/ خالد حافظ 

ويديرها: الفنان اأ.د/ عـــــــادل ثروت

 وذلك يوم الثـــــالثاء املوافق ٢0١6/3/١ يف متـــــام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًءا

ثانًيا: ندوة )فنون الر�سم واحلفر والت�سوير(

يلقيها كاًل من: الفنان اأ.د/ �سالح املليجي - الناقدة د. هبة الهواري 

 الفنان والناقد/ حممد كمال  

ويديرها الفنان د/ ر�سا عبد الرحمن

وذلك يوم الثالثاء املوافق ٢0١6/3/8 يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًءا

ثالًثا: ندوة )فنون النحت واخلزف(

يلقيها كاًل من: الفنان/ طارق الكومي -  الفنان د/ �سياء الدين داوود

ويديرها الفنان اأ.د/  اأحمد عبد العزيز

وذلك يوم الثالثاء املوافق ٢0١6/3/١5 يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًءا 





الإدارة العامة للخدمات 

الفنية للمتاحف واملعار�س

حممد عبد الفتاح اأحمد

الت�صميم اجلرافيكي

 والإخراج الفني للمطبوعات



جميع حقوق الطبع والن�سر حمفوظة لقطاع الفنون الت�سكيلية - وزارة الثقافة - الطبعة الأويل

www.fineart.gov.eg - e.mail:fineartsector@yahoo.com


