


قــــاعة  تحتضنهـــا  الطـــراوي  محمــــد  املتميـــز  الفنــــان  لعـــامل  جديـــدة  إطـــــاللة 
ــي  ــه البيئ ــامء إىل موروث ــة واإلنت ــديدة األصال ــه ش ــرد يف تفاصيل ــامل متف ــليم .. ع ــاب - س البـ
والثقــايف الشــعبي ولكــن مبفاهيــم ورؤيــة ُمغايــرة تعنــى باملضمــون واملغــزى الروحــي 
ــز مــع املــرأة وقضاياهــا حيــث  ــه املتمي ــد تعاطي ــى بالجوهــر .. الســيام عن والوجــداين .. تعن
يتناولهــا مــن جوانــب شــديدة الخصوصيــة حيــث معــاين الحــب والــدفء واألرض والحلــم .. 
ُهــنَّ الســاعيات إىل قوتهــن وقــوت أحبائهــن .. ُهــنَّ هــذا الخيــط الدقيــق بــني الواقــع والخيــال .. 
عــامل ُمدهــش يرســمه الفنــان "الطــراوي" ودامئــاً مــا تعنــي مشــاهدة أعاملــه مناســبة للتمتــع 
ــربز  ــطحات تُ ــه مس ــذي تعكس ــداع ال ــل واإلب ــة واألم ــة بالطاق ــة مفعم ــة خاص ــية فني بأمس
موهبتــه يف توظيــف الشــكل واللــون والضــوء والرمــز للخــروج ببنــاء تشــكييل ُمتكامــل وفريــد. 

                                                   ا.د. خـــالد ســـرور          
   رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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الطــراوي.. ومــرايا حـــواء

عــىل طريقــة الشــعراء والفنانــني قدميًــا يف املســاجالت اإلبداعيــة، عــىل أرضيــة نفــس املوضــوع 
ــان محمــد الطــراوي  ــة مبتكــرة- يطــرح الفن ــي -لكــن برؤي ــن الفن ــة أو نفــس التكوي والقافي
ــا منــوذج  ــد محمــود ســعيد، مقدًم ــان الرائ ــات بحــري“ للفن ــدة حــول لوحــة ”بن ــة جدي رؤي
ــاح  ــرد مفت ــي مج ــري ه ــت بح ــت بن ــري؛ فكان ــّي بح ــاة ح ــن فت ــالً ع ــة بدي ــاة البدوي الفت

ــة بينهــام. ــك كل الســامت الفني ــوج عــامل املــرأة، واختلفــت بعــد ذل للطــراوي لول
ــة  ــر الطبيع ــن مناظ ــة م ــىل خلفي ــة -ع ــوخ الكتل ــوح ورس ــة والوض ــد الصالب ــني تع ــي ح فف
ــاءة- ركائــز يف لوحــات محمــود ســعيد، وهــي تحتشــد بســحر الغوايــة األنثويــة ونــداء  الوضَّ
النداهــة األســطورية، فــإن أغلــب لوحــات ”طــراوي“ يف هــذا املعــرض تتميــز بتفجــري الكتلــة 
وتحولهــا إىل شــظايا لونيــة وضوئيــة، وتُقــدم املــرأة بعيــًدا عــن الغوايــة الجنســية، لتبــدو يف 
هيئــة كتلــة غامضــة بغــري تفاصيــل، تشــع بربيــق األلــوان الناصعــة، عــىل خلفيــة مــن تــرددات 
ــاد  ــد ”العايقــة“ مبكنونهــا الســحري املعت ــة لصــورة املــرأة، وتتحــول بنــت البل زرقــاء متداخل
ــة  ــافرة، أو مختبئ ــادة س َ ــة.. ميْ ــاف البدوي ــوه واألطي ــرشات الوج ــرأة بع ــعيد إىل ام ــدى س ل

ــدى طــراوي. بداخــل عباءتهــا الفضفاضــة.. ل
اليــوم نــرى املســافة تتســع بينــه وبــني الطبيعــة الخارجيــة، بعــد أن كانــت هــذه الطبيعــة هــي 
املُلهــم واملفجــر األســايس لطاقاتــه الفنيــة يف أغلــب معارضــه الســابقة، يف مقابــل مزيــد مــن 
االلتحــام بينــه وبــني عــامل املــرأة، وقــد رأينــا بــوادر ذلــك يف أعاملــه ومعارضــه خــالل الســنوات 
األخــرية، وإن كان قــد حــرص فيهــا آنــذاك عــىل املــزج بــني املــرأة والطبيعــة، لكننــا نــراه اليــوم 
يجعــل املــرأة بطــالً منفــرًدا ال يشــاركها يف اللوحــة عنــرص آخــر، فيــام عــدا مــا يتوالــد منهــا 
ويتكاثــر مــن أطيــاف ووجــوه.. إنهــا مبثابــة رؤيــة لداخــل املــرأة ذات الوجــوه العديــدة، أو 
مبثابــة أيقونــة ســحرية تنطــوي عــىل أرسارهــا الدفينــة كالطوطــم؛ لعــل هــذا مــا تســتمد منــه 

تهــا ملواجهــة قاهريهــا يف مجتمــع الِخبــاء والنقــاب! املــرأة املقهــورة قوَّ
ــا املتقابلــة التــي تعكــس بنــات  يف أســلوبه الفنــي الجديــد يلجــأ طــراوي إىل مــا يشــبه املراي
ــان  ــة للفن ــام تحي ــني أحده ــاته لوحت ــكلت فرش ــروح ش ــة ال ــه ٢٠٠٥ أمكن ــري يف معرض بح
ترينــر ١٧٧٥ - ١٨٥١ فنــان املائيــات الشــهري والثانيــة حــوار مــع أحــد أعاملــه احرتاًمــا وتقديــر 
اللمســة األســتاذية املفعمــة بقــوة الحيــاة والطبيعــة.. ويف معرضــه ”هــن“ جــاء حــواره 
ــعيد  ــود س ــد محم ــريي للرائ ــه التعب ــه وإحساس ــري“ بطريقت ــات بح ــة ”بن ــه للوح ومحاكات
ــطورة  ــد أس ــة تجس ــي لوح ــن“.. وه ــرن العرشي ــث يف الق ــرصي الحدي ــر امل ــة التصوي ”أيقون
ــرط شــهرتهن  ــن ف ــس الجــن وم ــة وعرائ ــة الطاغي ــني األنوث ــال وب ــع والخي ــني الواق ــة ب األنوث
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تحولــن إىل بطــالت مــرة أخــرى يف لوحــة ســعيد الرصحيــة الضخمــة "املدينــة" متحــف الفــن 
الحديــث.. وجــاء انجــذاب طــراوي للوحــة بإغــراءات القيــم الفنيــة والتعبرييــة للمســة ســعيد 
ــخ  ــى الفــن يف عاملــه ويف تاري ــا ملعن ــرًا واحرتاًم ــارة حــوار تشــكييل تقدي ويف نفــس الوقــت إث
الفــن الحديــث أعــاد ســلفادور دايل صياغــة تشــكيلية للوحــة ”صناعــة املطــرزات“ الفرمــري 
احرتاًمــا لفنــه وترويًضــا لفرشــاته.. كان هــذا يف منتصــف الخمســينيات مــن القــرن املــايض كــام 
أعــاد بيكاســو لوحــات العديــد مــن الفنانــني يف عصــور مختلفــة لعــل أشــهرها لوحــة ”الغــذاء 
عــىل العشــب“ "ملانيــة" وهــي لوحــة أحدثــت ثــورة يف تاريــخ الفــن وفتحــت آفاقًــا يف الفــن 
الحديــث.. إال أن بيكاســو أحــدث ثــورة أخــرى يف الفضــاء التصويــري وحكــم كل يشء يف حــوار 
تشــكييل يضيــف إىل لوحــة مانيــة أبعــاًدا أخــرى جديــدة يف مــوازاة لوحــة بيكاســو.. مــن خــالل 

تأملنــا لهــا وفهمنــا ملعالجــات بيكاســو.
ويف الحقيقــة مل يكتــف طــراوي بإعــادة صياغــة تعبرييــة لبنــات بحــري ولكنــه باختــزال شــديد 
أعــاد روح لوحــة املدينــة مــن جديــد وترجمهــا بلغتــه املختزلــة إىل ســطوح وعنــارص تجريديــة 
ــة.. تبقــى  ــة املدين ــا رمــوز مــن خلفي ــة مــع بقاي ــا األنوث ــا لفنتازي خالصــة جعــل البطــل فيه
ــروح  ــة واملســكون ب ــاء والحيوي ــور والصف ــا يف بحــار األزرق الصــايف املشــع بالن ــة أيًض اإلضاف
بحــري.. روح بحــر اإلســكندرية والنيــل يف نفــس الوقــت حيــث عنــاق القلعــة الرمــز مــع بنــات 
األنفــويش.. ونحــن نــرى أن محمــد طــراوي بقراءتــه التشــكيلية للوحــة املدينــة أو بنــات بحــري 
يف لوحــة املدينــة قــد أضــاف بُعــًدا رمزيًــا جديــًدا للوحــة محمــود ســعيد مثلــام أضــاف لعاملــه 
ــات  ــن بن ــه يف ”هــن“ م ــراه يف أعامل ــا ن ــاد إىل الدهشــة.. وهــو م ــًدا آخــر يتجــاوز االعتي بُع

بحــري إىل نســاء الواحــات.
تحيــة إىل طــراوي بعمــق ســخاء اللمســة يف أعامله.. ملســة تدعــو إىل التأمل بعني الحــب والفن.

بقلم: عز الدين نجيب
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طــراوي وعـــالمه....
”هن“ بني بنات بحري و” نساء الواحات“

بعــد أن امتلــك طــراوي ناصيــة فــن املظــر وتألقــت فرشــاته باملنظــر العــريض الــذي اشــتهر 
بــه.. يف فضــاء تصويــري ممتــد.. تألــف يف مشــاهد بانوراميــة مــن الدلتــا والواحــات تنســاب 
باألفــق واملــاء واألشــجار والبيــوت يف اختــزال شــديد مــع عمــق ملســة تــربق وتتوهــج 
كالوميــض.. انجــذب إىل نســاء الواحــات مشــكالً عاملًــا آخــر فيــه مــن الزمــان واملــكان.. وروح 
ــاة  ــو ومتلــك رس الحي ــروح مــن ســحر اإلنســان.. خاصــة حــواء التــي تبــوح وتصمــت وتحن ال
وقوتهــا.. يف إيقــاع تعبــريي جديــد وقــد أعــاد صياغتهــا وجعــل منهــا أيقونتــه األثــرية الخاصــة 
بكثافــة تجريديــة تخــرج عــىل األطــر املحفوظــة.. خاصــة وهــو مــن بــني فنانــني قالئــل يف فــن 
البورتريــه ”الصــورة الشــخصية“ وقــد أراد يحــول كل هــذا التمــرس الطويــل وخــربة األداء إىل 
مفهــوم آخــر.. طاقــة جديــدة ال يبقــى منهــا إال أطيــاف هامســة صاخبــة رنانــة مرشقــة بالنــور 

والحنــان ومفعمــة بالونــس.
ومــا زال طــراوي مــع تنــوع أعاملــه مــن فــن البورتريــه أو الصــورة الشــخصية إىل فــن املنظــر.. 
ــاق  ــدي بآف ــاع التجري ــذا اإليق ــالً يف ه ــة متمث ــة املرصي ــان بالطبيع ــة اإلنس ــث يف عالق يبح

ــدة. وأحــوال وإرشاقــات جدي
مصــوًرا نســاء الواحــات.. جمــع فيهــا بــني روح املنظــر وتجليــات اإلنســان كجــزء مــن املــكان.. 
ــد.. أهــم مــا  ــرثاء التشــكييل والتعبــريي بلغــة التجري ــة مــن ال ــه انتقــل بهــا إىل حال الشــك أن
ــع  ــيل.. م ــل يف األزرق اللي ــن املتمث ــق الداك ــد باألف ــذي ميت ــي ال ــع الدرام ــذا الطاب ــا ه مييزه
ــني  ــون ب ــة الل ــوج برصان ــي مت ــات والت ــاء الواح ــة يف نس ــية املتمثل ــكيالت الرأس ــج التش توه
ــزالً  ــا مخت ــا ودالله ــل دالالته ــة يف كام ــرأة املرصي ــريه: ”امل ــي بتعب ــطوع.. وه ــدوء والس اله
جاملهــا يف مســاحات لونيــة يتــزاوج فيهــا اللــون والكتلــة والفــراغ لنســاء شــامخات ســامقات 
فاملــرأة البدويــة هــي املحــور األول لألعــامل التــي تنحــو للتجريــد الرمــزي أحيانًــا“، وهــي يف 
ــة  ــك برمزي ــا إىل ذل ــه يف هــذا اإليقــاع متجــاوزًا ومضيًف ــداًدا لتجارب ــه تعــد امت أحــدث أعامل
بليغــة فاملــرأة هنــا ليســت مجــرد كائــن إنســاين ولكنهــا روح ومــادة.. كيــان وجســد وتعبــري 
وإيقــاع للســمو واألناقــة وقــد ارتفــع بهــا وجعــل لهــا مســاحة خاصــة مــن التكريــم التشــكييل 
يؤكــد شــخصيتها وكيانهــا وســطوعها بلمســات مختزلــة مــن الســطوح الهندســية واالنحنــاءات 
الدائريــة والتــي تبــدو يف شــفرات تشــكيلية رسيعــة الوميــض حيــث يقتنــص اللحظــة يف تعبــري 
ــة.. مســتبدالً املشــهد األفقــي املتســع يف مناظــره إىل  ــة روحاني ــا إىل حال ــا خالله ــوري ينقلن ف
إيقــاع رأيس يحتــوي حــواء وحيــدة غارقــة يف املشــاعر واألحاســيس مــع مــا حولهــا مــن عنــارص 
ــات مــن النســاء  ــات وثالثي ــا يشــدو بـ“هــن“ يف ثنائي ــروح املــكان.. وأحيانً مبهمــة تعكــس ل
ــاف  ــدة أطي ــة جدي ــوز بلغــة تعبريي ــد تحــول كل هــذا إىل مجــرد إشــارات وعالمــات ورم وق
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ــا  ــة أخــرى تدركه ــد.. أنهــا: ”عــوامل يف ذايت.. يف فضــاءات كوني تشــخيصية تقــرتب مــن التجري
املشــاعر والــروح“.. يدعونــا خاللهــا ألن نتأمــل ونفكــر ونتحــاور مــع مســاحات مــن النبــض 

والصحــو والهمــس والصفــاء.
ــذ  ــل من ــري لنشــأته وتعايشــه مــع الني ــه األث ــوع مــن األزرق البحــري لون ــوان طــراوي تتن وأل
ــات وملســات مــن  ــي والرمادي ــى اآلن.. إىل األخــرض الطــازج مــع األحمــر النبيت ــة وحت الطفول

األصفــر األوكــر والربتقــايل.

أشــكاالً متداخلــة، وتــؤدي إىل تفتيــت الكتلــة وترشيحهــا، عــرب متتاليــات الوجــوه واألشــكال، 
حتــى تجمــع بــني التأثرييــة والتكعيبيــة، ونــرى الســيادة يف اللوحــات لــألزرق بعائلتــه اللونيــة 
املمتــدة، هنــا أصبــح الغمــوض ســيد املوقــف، وحافــزًا لــك للبحــث عــام وراءه مــن كائنــات 
ورؤى وأطيــاف ســحرية، تتــواىل كأنغــام متداخلــة يف رباعيــة وتريــة ملوســيقى الحجــرة، بتبــادل 
ــوان  ــى األل ــد تتامه ــرض، وق ــر واألخ ــني األصف ــر، وب ــني األزرق واألحم ــوين ب ــي هارم إيقاع

وتتداخــل وتتقاطــع ويــذوب بعضهــا يف بعــض.
تــالىش الفــراغ/ الــرباح الــذي كان ميتــد يف أجــواء لوحاتــه القدميــة، وحــل محلــه زحــام الوجــوه 
ــا أشــكال متطاولــة  واألشــخاص والخيــاالت املتناســخة يف الخلفيــات، حيــث تبــزغ منهــا أحيانً
ألبــراج خرســانية باهتــة، متثــل نقيًضــا ملنطــق البيئــة البدويــة؛ ال أدري إن كانــت مقصــودة مــن 
ــة بفطرتهــا  ــة بــني نقيضــني، ينحــاز فيهــا إىل جانــب البدوي ــان إلظهــار املفارقــة الحضاري الفن
ونضارتهــا، أم إلظهــار التبايــن بــني عــرص محمــود ســعيد مبعاملــه الشــعبية والتاريخيــة، وبــني 

عرصنــا الــذي يجمــع بــني األبــراج والعشــوائيات يف حيِّــز واحــد!
ــا اللوحــات، لتحقيــق  ــذ به نجــح طــراوي يف تطويــع ألــوان األكريليــك املعتمــة التــي نفَّ
الشــفافية اللونيــة التــي تُحدثهــا األلــوان املائيــة.. بهــذا الخــداع التقنــي بالخامــة يلعــب لعبــة 
ــن  ــق م ــار والطمــس، وترتعــش الوجــوه واألجســام وهــي تتخلَّ ــاء، أو اإلظه الكشــف واإلخف

ــالىش بغمــوض كصــدى الصــوت. ــم تت ــا البعــض، ث بعضه
لقــد واجــه الفنــان التحــدي الناجــم عــن ضيــق قامشــة املوضــوع، إذ اختزلــه يف شــكل املــرأة 
مــع قلــة عنــارصه البرصيــة، وذلــك مبزيــد مــن الكشــف عــن تجليــات شــكل الكتلــة وخلفياتهــا 

التــي تومــض وتختفــي، عــن طريــق اإلضــاءة املرتعشــة كومضــات مــن داخــل الســطح.
ويبقــى التحــدي األكــرب، حــول الــرؤى اإلبداعيــة املختلفــة التــي ال تنتهــي بــني األجيــال، كدليــل 
عــىل الخصوبــة والتجــدد، حتــى ولــو كان هــذا التحــدي حــول موضــوع واحــد كاملــرأة.. فمــن 
قــال إن ”حــواء“ ذات األلــف وجــه قــد تــم اكتشــافها يف الفــن أو األدب أو يف الواقــع عــىل مــر 

الزمــان.. وحتــى اآلن؟!
صـــالح بيصـــار

سبتــــمرب ٢٠١٧
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محمد الطراوي 

- بكالورريس كلية الفنون الجميلة عام ١٩٨٠ – جامعة حلوان.
- يعمل مبجلة " صبــاح الخيـــر " – مؤسسة روزاليوسف.

- عضـو نقابة الفنانني التشكيليـني ، عضـو نقابـة الصحفييـن.

المعـــارض الجماعيـــة :

 املعـرض القومـي ، القطع الفنيـة الصغرية " قاعــة أخناتـــون " 
مجمع الفنـون، فـن البورتريـه .. الجامعة األمريكية،

فنــان املنظــر " قاعــــة دروب "، معــرض إثنــا عرش فنــاًن .. مركز محمود ســعيد – اإلسكندريـــة، 
معــرض الصالــون األول للبورتريه ( الوجـــــه اإلنسانــــي ) قاعة أفق .

ــاين املنظــر –  ــق ، فن ــة أف ــت – قاع ــة البي ــرض مجل ــة ســالمه  ، مع ــرية – قاع ــامل الصغ األع
ــدويل ،  ــز املــرصي للتعــاون ال ــة – قاعــة املرك ــون مرصيـ ــت، معــرض اليمــن بعي ــة جران قاعـ
معــرض املنظــر بقــرص األمــري طــاز، معــرض صالــون مــرص – قاعة أفــق، معــرض أجنــــدة مكتبة 
اإلســكندرية ، معــرض جامعــــي أرت كورنـــر ، معرض الجســم اإلنســاين – قرص الفنــون، معرض 
٣×١ قاعــــة خــــان املغــريب ٢٠١٣، قاعــة ورد ( دبــــــي ) ٢٠١٣، قاعــة بوشهـــري الكويتـــي 
٢٠١٢م / ٢٠١٣ – أتيليـــه ٢٠١٢، جاليـــري بامل بيتــــش – أمريكـــا ٢٠١٢، جاليـــري سريارتـــس – 

.٢٠١٣ واشنطــن 

المعـــارض الخاصـــة :

معـــرض أتيليـــه القاهــرة ١٩٩٢، معــرض مائيــات – قاعــة شــموع ١٩٩٣، معــرض مائيــات املركز 
املــري للتعــاون الــدويل ١٩٩٧، معــرض املــكان والزمــن – قاعــة دروب ١٩٩٨، معــرض املــكان 
ــك،  ــون – بالزمال ــع الفن ــايئ – مجم ــهد امل ــرض املش ــرة ٢٠٠٠، مع ــز الجزي ــن ٢ – مرك والزم
معــرض الحنــني للــوادي – مركــز الجزيـــرة ٢٠٠٦، معرض أمكنـــة الــروح – قاعــة بورتريه ٢٠٠٧، 
ــة – قاعــة فنــون باملهندســني ٢٠٠٧، معــرض إســترشاق األفـــق – قاعــة إبــداع  معــرض ثنائيـ
ــة  ــض – قاع ــس ٢٠٠٩، معــرض إبحــار يف األبي ــايف بفرنســا – باري ــز الثق ٢٠٠٨، معــرض املركـ
بيكاســو ٢٠١٠، معــرض رؤيتــان – قاعــة بيكاســـو ٢٠١١، معــرض حـــوارات – قاعـــة جرانـــت 

ــاب " ســلِيم " ٢٠١٥. ٢٠١٣ ،معــرض بقاعــة الب

المشاركـــات الرسميـــة الخارجيــــة : 

ورشــة عمــل باليمــن ٢٠٠٣، ورشــة عمــل بطشــقند – أوزبكســتان ٢٠٠٦، ورشــة عمــل بالجزائر 
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ــي الشــارقة عــام  عــام ٢٠١٢، معــرض جامعــي .. الفــن املــرصي املعــارص عــىل هامــش بينالـ
ــز الثقــايف بباريــس ٢٠١٠، الفــن  ــة – املرك ــدورة الثاني ــون املــرصي الفرنــيس – ال ٢٠٠٦، الصال

املصـــري املعــارص مــوازي ملعــرض الكتــاب بالشــارقة ٢٠١٣.

المشاركـــة بأعمــال فـــي : 

ليبيــا – اليمــن – الكويـــت – السعوديـــة – تركيـــا – أمريكـــا – فرنســا – ديب - أوزبكستـــان.
ــون  ٢٠١٠. ــا – قــرص الفن ــة – ورشــة عمــل مــرص .. أثيوبيـ ــات داخلي مشاركـ

ورشــة عمل هيئـــة قصـــور الثقافــــة :

األقصــر – أســوان – سيـوه – الـوادي الجديــد .

المهام التي كلف بها وا4سهامات الفنيــة :

شــارك بتكليــف مــن قطــاع الفنــون بأعامله مبتحـــف دنشـــواي ١٩٩٩، قوميسيـــر معــرض الفن 
املصــــري بــاألردن عــام ٢٠٠٩، قوميسيـــر صالـــون الشبـــاب ٢٠٠٥ . قوميســري معــرض الفــن 
املــرصي الرتاثـــي – أوزبكستـــان عــام ٢٠٠٦، قوميسيـــر املعــرض العــام ٢٠١٣، عضـــو لجنـــة 
السمبوزيـــوم – صنــدوق التنميــة الثقافيــة ، عضــو لجنة املعــرض العـــــام ٢٠٠٥، أدرج األعامل 
الفنية يف أبحاث علمية لنيل درجة املاجستري بكليــــة الفنـــــون الجميلــــــة وكليــــة الرتبيــــة 
الفنيــــة. إنتــاج التليفزيــون املــرصي ثالثــة أفــالم وثائقيـــة ، برنامـــج أرابيســك – القنــاة الثانية، 

برنامــج حكايتـــي مــع املــكان – القنـــاة األوىل، برنامــج حكايتــي مــع املــكان – قنــاة األســـرة .

المنــح والجوائــــز :           

درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن األكادمييــة الفنيــــة بطشــقند – أوزبكستـــان ٢٠٠٦، ميداليــة 
البخاري الذهبيـــة – وزارة الثقافة – أوزبكستان ٢٠٠٦، درع وشهـــادة تقديـــر املهرجـــان العام 
( للفنانيـــن واملبدعيـــن العرب ) ٢٠٠٩ –  سوريا، الهـــرم الذهبـــي – قطاع الفنـــون التشكيليـــة 
ــة –  ــر الرابع ــزة الحفـ ــاب ١٩٩٧، جائ ــىل للشبـ ــس األع ــر األوىل – املجل ــزة الحف ٢٠٠٤، جائ
املجلــس األعلـــى للشبـــاب عــام ١٩٨٠، الجائــزة األوىل – دبـــي الثقــايف ٢٠١٣، ضيـــف رشف 

مبعــرض هــرم سيتـــي – قصـــر الفنــون ٢٠١٢ .

المقتنيـــات :

متحــف الفـن املصـري الحديــث ، متحـف كلية الرتبية ، متحـف دنشـواي. دار األوبرا – اإلسكندريـة 
، متحـــف جامعة حلـــوان ، الخارجيـــة املرصية ، مركز التجـارة العاملـــي بباريـس، صندوق التنميـة 

الثقافية ، وزارة الثقافـــة، السفارة املرصية بباريـــس، لدى بعض األفـــراد مبصـر والخــارج  .
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أكريليك - 100 * 100
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أكريليك - 80 * 80

12

أكريليك - 80 * 80
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أكريليك - 40 * 40

14

أكريليك - 80 * 80



15

أكريليك - 80 * 80
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أكريليك - 60 * 40
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أكريليك - 60 * 40

18

أكريليك - 40* 40
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أكريليك - 40* 40
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أكريليك - 60* 40
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أكريليك - 60* 40
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أكريليك - 80* 60
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أكريليك - 70* 100
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أكريليك - 80* 60
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أكريليك - 80* 60
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27

أكريلك - 100* 145
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أكريليك - 80* 60
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أكريليك - 80* 60
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أكريليك - 120* 100
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أكريليك - 70* 100

32

أكريليك - 60* 60
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أكريليك - 100* 100

34

أكريليك - 100* 50
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أكريليك - 70* 100
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أكريليك - 100* 100
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أكريليك - 80* 80
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أكريليك - 100* 120
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أكريليك - 100* 100
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أكريليك - 80* 80

42

أكريليك - 80* 120
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أكريليك - 80* 80



45

أكريليك - 80* 80

46

أكريليك - 80* 60



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية -٢٠١٧ 

شــيمــاء عـــــثمــان
 تـصـميم الــمطبوعات 

سمـــــــر قنـــــــاوي
تصميـــــم جـرافيـــك

سمــاح محمــد العبد
لـــغــوي مـــــراجع 


