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تستعد وزارة الثقافة – قطاع الفنون التشكيلية - إلطالق الدورة األوىل لصالون عرشين خالل  
العمرية من سن 18 حتى 23 عاًما.  الفئة  بإبداعات  الصالون معِني  القادمة، وهذا  األسابيع 
وتعد الدورة األوىل )التأسيسية( معنية بالكشف عن املواهب الفنية و تعريف طالب الجامعات 
بالحركة التشكيلية و دعوتهم للمشاركة، مع االهتامم بشكل خاص بطالب الكليات الفنية تهيئًة 
لدخولهم الحركة التشكيلية بقوة من خالل تنظيم الندوات و الورش املصاحبة للصالون طوال 
فرتة انعقاده يف مجاالت الفنون املختلفة. وتقام الدورة األوىل لصالون عرشين يف رحاب متحف 
الثقافية وذلك ىف 1٥ مايو 2017  محمود مختار بقاعتّى )إيزيس و نهضة مرص( و الحديقة 
ويستمر العرض حتى 1٥ يــونيو2017. يصاحب عروض الصالون فعالية رسوم الجرافيتي من 
خــالل فنانني يتم ترشيحهم من قبل قوميـــسري الصـــالون و يــعاونهم عدًد من الشــباب 
الفنان  اختيار  تــم  قد  و  مصـر(  )أبنــاء  بعنــوان  جدارية  لتــنفيذ  بالـــعرض  املشـاركـــني 

الدكتور / تامر عاصم قوميسريًا للحدث.

الفنان أ.د / خــالــد ســرور

رئيس قطاع الفنون التشكيليـــة
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ابيض
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صالون 20 هو مبادرة جريئة يطلقها قطاع الفنون التشكيلية يستهدف بها رشيحة جديدة من  شباب 

الفنانني الواعدين إذ حان الوقت إللقاء الضوء عىل التجارب األولية للطالب املتميزين من جميع أنحاء 

الجمهورية و إبراز إبداعهم خارج النطاق األكادميي ليصبحوا جزًءا فعااًل يف املشهد الفني بدالً من أن 

يكونوا مجرد مشاهدين و متابعني يتطلعون لفرصة عرض أعاملهم يوًما ما يف أحد الفعاليات الفنية 

الكبرية مثل صالون الشباب. يعنى هذا الصالون بطلبة الفن املتميزين متيًحا أمامهم الفرصة ليخطوا 

أوىل خطواتهم يف الوسط الفني ليكون مبثابة بطاقة التعارف بينهم و بني قطاع الفنون التشكيلية و 

املتنوعة فهو  الكليات  الخلفيات املختلفة و خريجي  الفنانني أصحاب  النقاد و زمالئهم  الجمهور و 

منصة جديدة للفنانني الشباب الذين يجتهدون إلثبات أوىل بصامتهم عىل الساحة الفنية، من خالل 

التشكيليــة فئة عمريــة مختلفــة حرصــًا مــنه عىل تحقيق  الفنون  الصالون يخاطب قطاع  هذا 

التواصـــل و تعميق الروابط بني شبــاب الفنانيـن.

الفنان د / تامـر عاصم علـــي

              قوميسيـــــر الصالــــون





المهام تعدد 

أصبح تعدد املهام من رضورات العرص الجديد ، هذا العرص الرقمي الذي نحياه . وبالفعل دأبت 

األجيال الجديدة عىل القيام بعدد من املهام بالتوازي يف نفس الوقت - بينام تعمل األجيال السابقة 

جاهدة للتكيف مع هذا التغيري األدايئ . فحتمية القيام بعدد من املهام يف الوقت ذاته  وبالكفاءة 

نفسها هى سمة هذا العرص الرسيع ، بداية من التعامالت اليومية البسيطة وصًوال لإلجراءات األكرث 

تعقيًدا . أتاح العرص الرقمي فرًصا جديدة للتواصل مل يسبق لها مثيل، محطمة كل الحدود الفاصلة 

بني البرش حول العامل ، والحدود الفاصلة بني املهام املختلفة . لطاملا اتسم التعبري البرصي باالبتكار و 

التقدمية.لذا مل يكن من املفاجأة أن يخطُو الفن يف العقود األخرية خطوات جرئية يف توظيف الطرق 

واملجاالت والوسائط املتعددة خالل العملية اإلبداعية. وأخذت الحدود التصنيفية لإلبداع  البرصي 

يف الرتاجع بعض اليشء أمام هذا الزخم الوسائطي غري املسبوق يف عرص متعومل .

فأصبح من املألوف بل من الشائع أن نرى مرشوًعا برصيًا متعدد املجاالت اإلبداعية و الوسائط جنبًا 

إىل جنب مع مرشوع آخر أحادي الوسيط أو مرشوع مفاهيمي الطابع رقمي املاهية يف مقابل عمل 

فني تقليدي املجال . ففي يومنا هذا أصبحت كل السبل والوسائل متاحة ومقبولة إلخراج العمل 

الفني مبا يتناسب مع رؤية الفنان وتوجهاته . رجوًعا لتعدد املهام يف كافة املجاالت الحياتية، هل 

يؤثر تعدد املهام عىل جودة نتائجها وخصوصيتها ؟

سؤال مطروح لألجيال الجديدة . . 

الدورة األوىل )التأسيسية( لصالون عشــــــرين
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الفنانون



10

ابتهـال محمـــود عـلـــى
أحمد مجــدي عبــد اللـــه
أسمــاء عاطـــــف زايـــــد
إســــراء طـارق محمــــد
آالء أيمـــــــن حســـــــن
أماني عـادل عبــد الغفــار
إيمــان محمـــد عليــــان
بيشوى لورانس لطيـــف
تسنيم أيمن فتح الـباب
جيــــدا أميـــــن وليــــــد
جيــالن وليــــد محمـــــد
حبيبـــــة الشلقــانـــــــي
خالد عبــد الحميد السيـد
داليا عبد الستــار ماهـــر
دينا محمد هاني حسيـن
رغـــدة محمــــد نجيـــب

 رقيـــــة علــــــى محجـــوب
 روان رضـــــــا عاطـــــــــــف
ريـــــــهـــــام هــــشـــــام
سارة عبد العظيم الجبـاس
سارة محمد تهامي محمــد
ســــارة محمـــــــد جعفـــــر
سلمى حسين محمد صالح
سلمــــى خالـــد الطوخــــي
سلمى عبد العاطي حســـن
 سلــمى محمـــود شحاتــــة
ســــمـــــــا كــــــاشـــــــــف
شروق محمد علــي محمــد
شـــروق مجـــــدي أحمــــــد
صوفيـا محمــــد سليمـــان
عبد الرحمن محمد جوهـــر
عبد العزيز عبــــد الرحمــــن
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علياء عبد العزيـز السيـــد
عهود كمال الدين حسين
 كــــــــالرا ســمـــيـــــــــر
مارينــــا خيـــــر صـــــادق
محمــد خالــــد ممــــدوح
محمـد رضــــا إبراهيــــم
محـمد ســـيــــد فريـــــد
محمـــود خــــالد ربيـــــع
مروان سامــح إبراهيـــم
مريــــم أشـــرف أحمــــد
مريم عمرو عبد المنعـم
منة اهلل مدحـت محمــود
منار مجدي علـــي علـــي
مؤمــن صالـــح محمــود
ميــــار مجــــدي حســــن

ميرنــا إيهــــاب دوكمــــاك
مرنـــا مجـــدي عبــد الرازق
ناتـــالــــــــي الشرقــــــاوي
نـــــدى خالــــــد غنيمـــــــة
نـــدى طـــــارق سليمـــــان
نـــــور خالــــــد قراعــــــــة
نورهـان أحمــــد محمــــود
نورهـــان أشـــرف فــــــؤاد
 نـــــورهـــــــان بـــــاســـم
نيرة أحمد ماهــر حافـــــظ
هبه سعيد محمود هاشـم
يـــــارا علـــــــي عيســـــــى
ياسميــن جمـــال محمــــد
ياسمين عادل أنــور محمـد
ياسميـــن محســــن علــي
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ابتهـــال محمــــود علــــي

مالمس حية - رسم
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أحمــــد مجـــدي عبـــد اللــه

لمســـة - رســـم

Dr.fares3@yahoo.com
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esraatarekkk@outlook.com

إســـــراء طــــارق محمــــد

برقوق من الفضاء )Plums from Space( - كوالج 
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زايـــــد عاطــــــف  أسمــــــاء 
Asmaa--atef@hotmai l .com

على الرصيف - وسائط متعددة
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آالء أيمـــــن حســـــــن
alaaaymanh@gmail.com

تشويــــش  - تصوير
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الغفــار عبـــد  عـــادل  أماني 

بدون عنوان - رسم

Amanymany70@gmail.com
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Eman_alian@hotmail.com

إيمــان محمـد عليــان

مبعثر - رسم
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لطيـــف لورانـــس  بيشــوي 

 Keep Spinning-كوالج

Laurance_bishoy@hotmail.com
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Tas.ayman97@gmail.com

تسنيم أيمن فتح البـاب

كوكبة )Constellations( - رسم
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جيـــــدا  أميــــــــن وليــــــــد

Need for Reform-رسم

Jayda_amin.bahgat@hotmail.com
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محمـــد وليـــد  جيــــالن 

المذنبون)The Sinners( - وسائط متعددة

Gina_wal id@hotmai l .com
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Habiba.hisham1@msa.edu.eg

حبيــبـــــة الشلقـــانــي

Indigo - رسم 
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السيــد الحميــد  عبــد  خالـد 

تصوير ضوئي إتجاهات- 

K h a l e d e i d 1 0 4 @ g m a i l . c o m
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Dodomaher42@yahoo.com

داليا عبد الستار ماهر

Mind Multitasking - رسم
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هانــي  محمد  دينا 

بدون عنوان - رســم



27

Roghamohamed13@yahoo.com

رغــــــدة  محمــــــد  نجيــــــب

Bulling - وسائط متعددة
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محجـــــوب علـــي   رقيــــة 

تحت السيطرة  -جرافيك

Roke_love_baby@yahoo.com
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Bien_ravan@yahoo.com

روان رضــــــا عاطـــــف

تصوير البرتقالية-  
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هشــــــام ريهــــــام 

Need of Power - رسم

rehamicloud@hotmail.com
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Saraabdelazeem95@yahoo.com

سارة عبد العظيم الجباس

 Octo Arms-جرافيك
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تهامي محمد  سارة 

بال هوية - تصوير
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-تصوير ضوئى التكرار 

Sara.gaafar@hotmail.com

ســــارة محمـــد جعفـــر



34

محمد  حسين  سلمى 

Fun-Gun - رسم ديجيتال

L o - m a @ l i v e . c o m
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مهام األم المعاصرة - تصوير

Salma_eltoukhy@hotmail.com

سلمى خالـد الطـوخــي
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حسـن العاطـي  عبـد  سلمى 

نادر ما نعترف بأننا قرود - رسم

salmaabdelattyhassan@gmail.com
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قرابين الحرية - تصوير

salmashehattah@yahoo.com

سلمى محمود شحاتـــة
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كـاشـــــــف سمـــــــا 

Burned out - تصوير ضوئى

Sama_15_1@hotmail.com
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صراع - رسم

شروق محمد علي 



40

أحمـــــد مجـــدي  شـــــروق 

تعدد المهام - رسم

Shoroukmagdy94@hotmail.com
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“I Can” - فن رقمي

صوفيا محمــد سليمــان
Sophiasoliman44@gmail.com
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بدون عنوان - جرافيك

عبد الرحمن محمد جوهـر
Goher 2010 @hotmail.com
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الرحمـــن عبــد  العزيز  عبد 

The Creator - رسم ديجيتال

wassi fy@gmai l .com
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الحياة ٢ - تصوير

 علياء عبد العزيـز السيـد
alyaaelsaydelsayd@gmail.com



45

الدين حسين عهود كمال 

كايميرا - رسم

Ohoudkama l@gmai l . com
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سميــــــــر  كــــــــالرا 

بدون عنوان - رسم

Clara.samir@hotmail.com
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جرافيك  - محـــاور 

مارينــــا خيــــــر صــــادق 
Mina.nassef123@yahoo.com
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ممـــدوح خالــــد  محمــــد 

بدون عنوان -تصوير

Mohamedkh731@gmail.com
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محمــــد رضـــــا إبراهيـــــم
Mohamedanelka0@gmail.com

تدفق الحياة - رسم
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فريــــــد سيـــــد  محمــــد 

الوصل - رسم

mohamedsayedrider@gmail.com



51
الحلم - فن رقمي

محمــــود خــــالد ربيــــع
Mhmod19991@yahoo.com



٥2

أحمـــــد أشــــرف  مريــــم 
mariamashraf0@gmai l .com

أزرقــا - تصوير صراعا 



53
Multi personalities - فن رقمي

مريــم عمـرو عبـد المنعـم
Mariomamr996@gmai l .con
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الرازق عبــد  مجــدي  مرنـــا 

بدون عنوان -جرافيك

Mernamagdy38@yahoo.com
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مــروان سامـح إبراهيــم
marwansameh@outlook.com

Artitasking for all it’s worth  -فن رقمي
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علــي مجـــــدي  مــنـــار 

االنتظار )Waiting( - تصوير

Manarmagdy283@yahoo.com
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بدون عنوان - جرافيك

منة اهلل مدحت محمود
menbamedhat@gmail.com
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محمــــود صالــح  مؤمــــن 

 “?Are We There Yet” - تصوير ضوئي

Abdou_momen@yahoo.com
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أعماق الفضاء  )Deep space( - رسم 

ميـــار مجـــدي حســـن
Mimi_mayar@live.com
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دوكماك إيهـــاب  ميرنـــا 

 When Allah be with You - رسم

Mrs.dokmak77@gmai l .com
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Pieces - وسائط متعددة 

ناتالـــــي الشرقـــــاوي
Nat.sharkawy@gmail.com



62

غنيمـــة خالــــد  نــــدى 

  Gears of The Mind - رسم

No d i _ 2 6 8 @ y a h o o. c om
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شروخ - تصوير

نــــدى طـــــارق سليمـــان
Nadasoliman1995@hotmail.com



64

قراعــــه خالـــــد  نــــور 

رقمي ارتبــاك -فن 

Nour.koraa@yahoo.com
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بدون عنوان - جرافيك

نورهــان أحمـد محمــود
Nbal l id@gmai l .com
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فـؤاد أشــرف  نورهان 

متعددة -وسائط  ضجيج 

Nour. fo2ad@gmai l .com
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تعدد المهام - وسائط متعددة

نورهـــــان باســــــــــــم
Nurhan_bassem_96@hotmail.com
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ماهـــــر  أحمــــد  نيــرة 

Graphic Designer multitasking - رسم

Nayerra.neno13@gmail.com
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تاريخ صالحية  -  تصوير

هبــة سعيـد محمــود 
Hebashashim@gmail.com
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عيســـى علــي  يــــارا 

Tired Soul  -تصوير ضوئي

yaraaessa@hotmail.com
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بدون عنوان -  تصوير ضوئي

ياسميــــن جمــــال محمــــد
Yasmingamal009@gmail.com
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أنور محمد ياسمين عادل 

الخضرة و الوجه الحسن -تصوير

Yasmin.94.adel@gmai l .com
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بعثرة - رسم

 ياسميـــن محســــن علـــي 
yasmienmohsen94@gmail.com
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The Multitasked Entity (The Wall Project( team

الفنانــون المشـــاركون فـــي مشـروع الجـــد ار

چيـالن وليــد محمــد عتريــــس
محمود أحمـد محمــد الجبــالي
عبـــــدالرحمــن محمــد صــالح
بيشــــوي لورانـــس لـــطيــــف
علي جـالل محمــــــــد موســـى
وســــــام وفـــيــــق صـــــــادق
كــــــالرا سميـــر جـــــاد اللـــــه
روان عـــبــد الجليــل مصطفـى
عبدالعزيز عبدالرحمن الوصيفي
مريـــم جـــهـــــاد العرابـــــــي
مــــــــي أحـــمــــد  الصـــــــاوي
حبيبـــــة هشـــــام الشلقانـــي

يوســـف أيــــــوب
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Assistant curators
منسقـــــوا  املعـــــــرض

إميان محمـد عليـــــان                         )قوميسري مساعد – تصميم مطبوعات صالون 20( 
كالرا سميــر جاداللـــه                         )قوميسري مساعد – إداريات صالون 20( 

وسـام وفيـــق صـــادق                        )قوميسري مساعد – مرشوع الجدار(
نــاتـــايل محـــمد الرشقـــاوي               )قوميسري مـــساعد(
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 إســراء محمــود طــه

اإلخراج الفني للكتالوج

 سمـاح محمـد العبــد
مراجـــع لغــــوي
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