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تنحاز أعامل الفنانة الدكتورة هند الفالفيل إىل عامل املرأة التي استطاعت التعبري عنها يف 
كثري من املشاهد الحياتية املختلفة سواء موضوعات وقضايا اجتامعية أو حاالت شعورية 
ووجدانية .. ولطابعها الفني بصمة خاصة تهتم باملدلول التعبريي البرصي يف تصوف واختزال 
يُسلط الضوء عىل البناء التشكييل والتوظيف اللوين ورمزيته .. أما أبطالها دامئاً تلك الوجوه 
بتقاسيمها ومالمحها الواضحة وما تحمله من تعابري تعكس بوضوح الحالة الشعورية ومن 
متعة  تحمل عروضها  ما  ودامئاً   .. العمل ومضمونه  فكرة  إىل  للُمتلقي  السلس  الولوج  ثم 

للُمشاهد ..  

أ.د. خالد رسور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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Khaled Sorour
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سفرية

مازلت اهتم باملراة يف اعاميل وتجسيد مشاعرها وافكارها واحالمها وامالها من خالل 
فرشايت واقالمي الحميمة ، فتظهر هي  كالبطل يف تكوينايت الفنية التي بالفعل تعكس واقع 
الحياة لدي ، ولكون املرأة كائن يتمتع بصفات الجامل والرقة واالنوثة ، فقد رأيت يف املرأة 
مادة خصبه للدراسة وتناولها بالرسم يف مواقف شتي ومتعدده ، باختالف تعبرياتها وحركاتها 
يك متثل واقع الحياة املتغيري واملستمر عن طريق لغة الجسد ، التي تشكل عنرص اسايس  يف 
اعاميل  واثارها عيل املوقف االنفعايل مؤكدة عيل ذالك باللون والتكوين وخطوط واتجاهات 

االقالم الرصاص .

، اقصد به االتجاه الصويف الذي يتشابه يف  النظرة الصوفية يف اعامل تلك املعرض  ان 
معانية لحاالت الزهد التي تتملك بعض شخصيات اعاميل الفنية ، يف مشاعرها واحاسيسها 
االلوان  اختياري ملجموعه  ذلك يف  ويظهر   ، احيانا  والدرامي  االنساين  البعد  ايل  التي متتد 
الدافئة غري الساخبة والحرص عيل احساس الحركة يف اعاميل من حيث عنرص التقرار كحركة 
من  مجموعة  يظهر  كام   ، القامش  سطح  عيل  الفرشاه  وحركة  تلقائية  وكذالك  مستقبلية 
الفتيات يف العمل حيث الحميمية ومعاين الصداقة وااللفه التي كانت تفتقدها اعاميل عن 

ذي قبل .

ومن خالل لغة الجسد استطعت التعبري عن مقاصدي فهي اقرص جملة مفيدة ميكن من 
خاللها ارسال رسائل عديدة ، فهي  رسالة يقوم بها الشخص عن طريق حركات وتعبريات، 
وامياءات  من تعابري الوجه وحركات اليدين والقدمني, وما إىل ذلك ،التي تنتقل إىل املتلقي 
بسهوله كام ان املرأة  اكرث الكائنات استخداما لهذه اللغة ، فمام ال شك فيه انها تستطيع 
التعرب عن املشاعر الدفينه لديها  بهذه الطريقة التي استخدمتها يف اعاميل لتظهر املرأة عن 
ما بداخلها وما تريده، حيث ان لغة الجسد شكلت يف اسلويب الفني نقطة محورية بني ما 

اريد ان اعرب عنه , وما اريد ان اقدمه للمتلقي. 
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تقنيتي واسلويب الفني يف هذا املعرض : فقد استخدمت االلوان االكريليك كارضيه عيل 
التوال ثم رسمت عليه باالقالم الرصاص وااللوان الخشب الظهار تفاصيل مفردايت التشكيلية 
من عنارص فنية ، كام استخدمت درجات من االلوان الدافئه مثل البني واالوكر مبشتقاته 
حيث ان لكل لون داخل العمل له دالالته ومعانيه الخاصة. وقد اصبحت رمزية اللون يف 
يؤثر  والذي  لالشخاص  الشعورية  والحالة  التعبريي  املوقف  عيل  دامئا  تؤكد  الفنية  اعاميل 

بشكل كبري عيل الحالة الشعورية للمشاهد .

اللون وكذالك الحركة  كام ان اسلويب يتسم بالواقعية الرمزية التي تعتمد عيل رمزيه 
وكذلك عنرص الفراشه التي تظهر بوضوح يف معظم اعاميل.  
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هنـد حسـن الفالفيل
 ( جرافيك  الجميلة(  الفنون  بكالوريوس  القاهرة،  مواليد 
الكلية، ماجستري  األوىل عيل  و  الرشف  مرتبه  امتياز مع  بتقدير 
عرش  التاسع  بالقرن  انجلرتا  ىف  الفنية  الحركات  بعنوان(تعدد 
وأثرها عىل فن الجرافيك). دكتوراة بعنوان (رؤية ذاتية جرافيكية 

ملضمون نص رواية ”ال انام“ )
استاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة( جرافيك ) .

عضو نقابه الفنانني التشكيلني.

املعارض الفردية:
• ٢٠١٧   معرض ”عامل حواء ” بقاعه سفر خان ” الزمالك ، القاهرة

• ٢٠١٦   معرض ” تباين ” بقاعة كلية الفنون الجميلة الزمالك ، القاهرة
• ٢٠١٥ معرض ”الجامل الخفي ” بقاعه سفر خان ” الزمالك ، القاهرة 

• ٢٠١٥ معرض ”مناجاة ” بقاعة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة
• ٢٠١٥ معرض ”تواصل“ بقاعة خان فنون  بالقاهرة 

• ٢٠١٤ معرض ”الخطايا السبع ” بقاعة ارتسوا ب ديب (االمارات) 
• ٢٠١٣ معرض ”صمت االوتار“ بقاعة ”سفرخان“ بالقاهرة 

• ٢٠١٢ معرض ” احاسيس ومشاعر“ ب ديب (االمارات) 
• ٢٠١٠ معرض ب(نيقوسيا – قربص ).

• ٢٠١٠  مركز الجزيرة للفنون (قاعة الحسني فوزي).
• ٢٠٠٩ جالريي Must  بجامعة مرص بالقاهرة .

• ٢٠٠٦ اتيليه القاهرة.
• ٢٠٠٥  معرض( بقاعة بسكواه ).

املعارض الدولية الجامعية:
• ٢٠١٦ معرض العضاء هيئة تدريس الفنون الجميلة ، بالكويت

• ٢٠١٥ معرض متجول يف انحاء روسيا
• ٢٠١٣ معرض متجول يف انحاء روسيا 

• ٢٠١٢  مزاد االيام ” بديب“ 
• ٢٠١٠ معرض شباب الفنانني التشكيلني باملركز الثقايف املرصي بفينا- النمسا.
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• ٢٠٠٨ صالون جالريي جدة (السعودية –جدة).
• ٢٠٠٤ معرض (مرص – ايطاليا) بروما عام.

املعارض املحلية الجامعية:
 • ٢٠١٦ معرض مصاحب لسمبوزيوم االقرص باالقرص

• ٢٠١٦ معرض ”تأمالت“ قاعة جرانت .
• ٢٠١٦معرض الحب بقاعة يض باملهندسني

• ٢٠١٦   معرض بقاعة كحيلة
• ٢٠١٥ معرض بقاعة ارت سامرت .

• ٢٠١٥ معرض العضاء هيئة التدريس بقسم الجرافيك ”بقاعة الجزيرة للفنون“  
• ٢٠١٥ صالون االبيض واالسود ”بقاعة الجزيرة للفنون“

• ٢٠١٥ املعرض العام بدار االوبرا املرصيه 
• ٢٠١٤ معرض ”كبت٢“ بجالريي النيل بالزمالك 
• ٢٠١٤ معرض اتنني يف اتنني بقاعة قرص الفنون 

• ٢٠١٣ املعرض العام بدار االوبرا املرصيه 
• ٢٠١٣ معرض بكلية الفنون الجميلة مصاحب مللتقي الفنانني العرب 

• ٢٠١٢ صالون الشباب ال ٢٣ 
• ٢٠١٢ معرض كاال جالريي 

• ٢٠١٢ املعرض العام 
• ٢٠١١ جالريي زورو خان 

• ٢٠١١ صالون الشباب ال ٢٢ 
• ٢٠١١ معرض بجالريي ارتسيوبولوجي بالزمالك 

• ٢٠١١ معرض بجالريي سالمة 
• ٢٠١١ معرض الثورة ”فجر جديد ” بقاعة دروب 

• ٢٠١٠ مهرجان االبداع التشكييل (املعرض العام القومي الدورة الثالثة والثالثون 
• ٢٠١٠صالون فن الرسم (االبيض –االسود) الدورة الثانية مبركز الجزيرة للفنون.

• ٢٠٠٩ معرض انعكاس بقاعة متحف طه حسني.
• ٢٠٠٩ معرض العيد املايس لقسم الجرافيك بقاعة الفنون الجميلة. 

• ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ ،٢٠١٠ جالريي سالمة للقطع الصغرية.

• ٢٠٠٣، ٢٠١٠ املعرض القومي العام بقرص الفنون  .
• ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧،٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ معرض القطع الصغرية بقاعة دروب.
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• ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ جالريي خان املغريب.
• ٢٠٠٨ جالريي الهناجر.

• ٢٠٠٧ صالون جالريي بقرص الفنون.
• ٢٠٠٧ جالريى أبداع.

• ٢٠٠٦ معرض بقاعة جوجان.
• ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٩ جمعية محبي الفنون الجميلة. 

• ٢٠٠٣ ،٢٠٠٥ مسابقه راتب صديق باألتيلية القاهرة. 
• ٢٠٠٣ ؛ ٢٠٠٥  معرض بقاعة الساقية بالزمالك.

• ٢٠٠٤ صالون الشباب السادس عرش  .
• ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٧ معرض مرسح الجمهوريه. 

• ٢٠٠٣ معرض بقاعة املرتو بدار األوبرا املرصية. 
•  ٢٠٠٣ معرض كوزمو بولينت باألتيلية القاهرة. 

الفنانيني  بنقابه  املستديرة  القاعدة  الفلسطينية  والقضية  التشكيليني  معرض   ٢٠٠٢  •
التشكيليني.

• ٢٠٠٢ معرض نتاج ورشه العمل الخاصة بالفنون التشكيلية مبركز الهناجر للفنون.
• من ٩٧اىل٢٠٠١؛ ٢٠٠٤املشاركة يف ٦ معارض جامعية ( بكلية الفنون الجميلة ) . 

• ٢٠٠٢ معرض األعامل الفنية الصغرية مبجمع الفنون بالزمالك. 
• ٢٠٠٢ معرض مرسح الطليعة.

• ٢٠٠١ معرض عيون مرصيه بقاعة دروب. 
• ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ معرض بشاير (١،٢).

الورش الفنية: 
•  ٢٠١٦ املشاركة يف سمبوزيوم االقرص الدويل للتصوير الدورة التاسعة 

• ٢٠١٠ ورشة عمل (الرسم بالقلم الرصاص ) مبركز الجزيرة للفنون بالزمالك.
• ٢٠٠٨ املشاركة يف video art  (التطهر من الظل) الذى تم عرضة يف معرض بعنوان (ماذا 

يحدث اليوم) بقرص الفنون  .
 ( الحادي عرش كفريق عمل يف (عامل جديد شجاع  القاهرة  بينايل  املشاركة يف   ٩\٢٠٠٨ •

تجهيز يف الفراغ.
• ٢٠٠٨املشاركة يف مهرجنات مئوية كلية الفنون الجميلة. 

يف(الرسير  عمل  كفريق  السنني)  االف  من  (الحارض  باملانيا  معرض  يف  املشاركة   ٢٠٠٧  •
والزمن) تجهيز يف الفراغ. 
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الفلسطينية  القضية  التشكيلني ملساندة  بنقابه  الخاصة  العمل  املشاركة يف ورشة   ٢٠٠٢ •
بنقابه الفنانني التشكيليني بدار األوبرا.

• ٢٠٠٢ االشرتاك مع الفنانة األملانية ” هيلدجارد فيرب ” يف املعرض ( فاتا مورحانا ) مبجمع 
الفنون بالزمالك.

• ٢٠٠٢ املشاركة يف ورشة العمل الخاصة بالفنون التشكيلية مبركز الهناجر للفنون.

الخربات الفنية 
• ٢٠١٦ تم ترشيح الفنانة لتمثيل مرص يف ملتقي التصوير الدويل باالقرص يف دورته التاسعة.
• ٢٠٠٤ تم ترشيح الفنانة لتمثيل مرص بالسفر إىل السودان ضمن التبادل الثقايف بني البلدين 

لتمثيل بروتوكول مرص عام.
• ٢٠٠٢ االشرتاك يف تصميم وتنفيذ ديكور مالبس مرسحية حكايات بهية ثالثية ” نجيب 
فعاليات مهرجان  األول ضمن  املركز  والحاصلة عيل   ” إخراج ” حامدة شوشة   ” محفوظ 

املرسح الجامعي للعروض الطويلة بجامعه القاهرة.  

الجوائز 
• ٢٠١١ الجائزة االويل رسم بصالون الشباب ال٢٢.

• ٢٠٠٨ الجائزة االويل يف مسابقة شعار االسكواش الدويل للجامعات  .
• ٢٠٠٥الجائزة الثالثة ىف مسابقة راتب صديق.

• ٢٠٠٥الجائزة الثالثة ىف مسابقة محبي الفنون الجميلة.
• ٢٠٠٣ الجائزة الرابعة يف مسابقه راتب صديق.

• العديد من الجوائز يف مسابقات خاصة بوازة الشباب والرياضة .

املقتنيات 
• مقتنيات لدي متحف جامعه حلوان.

• مقتنيات لدي صندوق التنمية االقتصادي.
• مقتنيات لدى املتحف الفني الحديث.

•  مقتنيات لدى متحف ١٥ مايو
• مقتنيات لدي أفراد من مرص ومن الخارج“ايطاليا،روسيا،هوالندا،السعودية،الكويت،ديب“ 
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Private collections in Egypt, Italy, Russia, the Netherlands, 
Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates.
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International Collective Exhibitions:
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      X  
Expectation -150 X 130cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

17

-      - X   
a moment of hope  -110 X 170 cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017



18

-      - X   
Dance of life - 170 X 220 cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

-      - X   
The crown of our dreams -100X150cm-  pencil & Acrylic on canvas – 2017

19

-      -    -  -
superego- ego- id -150 X 100cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

-      - X   
a false cover -120X90cm-  pencil & Acrylic on canvas – 2017



20

-      - X   
internal cover- 130X100cm- pencil & Acrylic on canvas – 2017

21

-      - X  -   
Morning breeze 3 -50 X 70 cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017



22

-      - X    
Girls dialogue -150 X 100cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

-      - X   -   
Morning breeze 2 -50 X 70 cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

23

-      - X  - 
a freedom -170 X 110cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017



24

-      - X  -    
Morning breeze 1 -55 X 65 cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

25

-      - X  -  
Melody of feelings -150 X 130cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017



26

-      - X  -  
a sea message  - 120X90cm - pencil & Acrylic on canvas – 2017

27

-      - X   - 
shock - 100x130cm- pencil & Acrylic on canvas – 2015



28

-      - X  - 
Purity - 50x70cm- pencil & Acrylic on canvas – 2015

29

-      - X   - 
Ashamed- 50x70cm- pencil & Acrylic on canvas – 2015



30

-      - X  - 
Allow - 50x70cm- pencil & Acrylic on canvas – 2015

31

-      - X  - 
Wishes - 100x130cm- pencil & Acrylic on canvas – 2015



تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج
تامـر البـدري

حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة - ٢٠١٨


