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ا.د.	خــــالد	ســـــرور	
رئيس قطــاع الفــنون التشكــيلية

 

إطـــاللة جديـدة لعـامل الفنــان املتميـز محمــد الطـراوي تحتضنهـا قــاعة أجيال مبركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية  .. عامل متفرد يف 

تفاصيله شديدة األصالة واالنتامء إىل موروثه البيئي والثقايف الشعبي ولكن مبفاهيم ورؤية ُمغايرة تعنى باملضمون واملغزى الروحي والوجداين .. 

تعنى بالجوهر .. السيام عند تعاطيه املتميز مع املرأة وقضاياها حيث يتناولها من جوانب شديدة الخصوصية حيث معاين الحب والدفء واألرض 

والحلم .. ُهنَّ الساعيات إىل قوتهن وقوت أحبائهن .. ُهنَّ هذا الخيط الدقيق بني الواقع والخيال .. 

عامل ُمدهش يرسمه الفنان "الطراوي" ودامئاً ما تعني مشاهدة أعامله مناسبة للتمتع بأمسية فنية خاصة مفعمة بالطاقة واألمل واإلبداع الذي 

تعكسه مسطحات ترُبز موهبته يف توظيف الشكل واللون والضوء والرمز للخروج ببناء تشكييل ُمتكامل وفريد.                                                 
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معــرض إلنعــاش الخيــال الفنــان "محمــد الطــراوي" الــذي ميتلــك إمكانيــات أســلوبية مدهشــة يف التعبــر بتقنيــات األلــوان املائيــة، قــد أظهــر مقدرة 
عــى أن يصنــع بقليــل مــن البقــع اللونيــة التأثــر بالســامء والســحب، وبخطــوط قليلــة صاعــدة، تأثــرًا يوحــي بفــروع األشــجار، وبأخــرى متقطعــة 
تأثــرًا بحركــة ميــاة البحــر، ويبــدو أن الفنــان اعتــاد أن يحــرص عــى إنجــاز صــورة برسعــة، ليحافــظ عــى حيويتهــا ونضارتهــا، دون رسد التفاصيــل 
الكثــرة، مــام يقــرب عملــه الفنــي مــن "نصــف التجريــد" الــذي هــو رس الجــامل الفريــد، إنــه يدعونــا اليــوم ألن ال نتوقــف أثنــاء زيــارة معرضــه 
الجديــد يف األســكندرية، عنــد براعــة "األداء التقنــي" أو عنــد "جــامل األلــوان" النــارضة، بخفــة كثافتهــا لدرجــة الشــفافية، وتأثراتهــا الضوئيــة، أو 
عنــد تقديــر مهــارة الرســم تبًعــا للمعرفــة الصحيحــة بتوزيــع الظــالل والنــور، حيــث الرقــة والرتاكبــات املتداخلــة، واللمســات الجريئــة والواثقــة 
دون تــردد، بــل وقــوة اإلحســاس بالحركــة الحيويــة، كل ذلــك الــذي عهدنــاه يف كل معارضــه مؤكــد، أمــا "الجديــد" فيمكــن اكتشــافه بالتمعــن يف 
اللمســات اللونيــة الفضفاضــة واأللــوان النابضــة بالحيــاة، التــي بوســعها أن تنتقــل بالرســم مــن مســتوى براعــة األداء التقنــي أو األســلوب الفنــي 
الرشــيق، إىل الخــوض يف "تجربــة تأمــل" يف الكيفيــة التــي يتعامــل بهــا الفنــان مــع عملــه الفنــي عــى املســتوى "املفاهيمــي"، مــن أجــل توليــد 
األفــكار، والتنويــع عــى الصــور كأســلوب لتجديــد الرؤيــة، مثلــام فعــل عنــد تناولــه للوحــة " بنــات بحــري" للفنــان "محمــود ســعيد" والتــي ترجــع 
ــايض  ــع امل ــاور م ــراوي" يتح ــة، وكأن "الط ــبع بالعاطف ــم املش ــا الفخ ــة وبتكوينه ــا الذهبي ــاعرية ألوانه ــزت بش ــايض، ومتي ــرن امل ــات الق إىل ثالثيني
ــات السلســة، وتوحــي  ــوان أكــر شــفافية وأكــر إشــعاًعا، والخطــوط تتدفــق يف التكوين ــة"، حيــث األل ــة عرصي ــرتاث "أيقوني ــح إنجــازات ال أو مين
ــي"  ــاول نفــس "العمــل الفن ــة"، بإعــادة تن ــق ذهني ــة" إىل "حقائ ــق البرصي ــان "الطراوي""الحقائ ــة، وبأســلوبه هــذا يحــول الفن ــة املتذبذب بالحرك
فيضيــف عنــرًصا يســتقيه مــن مخيلتــه، وينفــذ عــرب إحساســاته وعواطفــه الخاصــة، ليخلــق "حقيقــة جامليــة جديــدة" بتأثراتهــا الحســية، ولــوال 
الخيــال الفتقــد أي عمــل فنــي لجاملــه ولقــوة تعبــره، إن لوحــات هــذا املعــرض تحتفــي بتجربــة الحيــاة، حينــام تصــور الشــعور واإلحســاس عــى 
نحــو ملمــوس، دون أن يلجــأ الفنــان إىل االســتعانة بحيــل اإليهــام، ودون التقيــد باملبــادئ التقليديــة املســتهلكة، فبــدالً مــن اإليهــام يعــزز الفنــان 
الجانــب املحســوس، الــذي هــو الجســد، وليســت قيمــة الفــن هنــا يف الوصــف أو التســجيل، إمنــا مهمتــه التعبــر عــن "الشــعور" وعــرض "األفــكار" 
التــي تهيــئ لاللتقــاء بالجــامل عــى نحــو مبــارش وعميــق، حيــث بوســعه إحــداث الهــزة التــي ميكنهــا أن توقــظ اإلحســاس وتكثــف الشــعور، وهــذا 
الفنــان يقــدر يف عملــه الفنــي قيمــة "االبتــكار" الــذي ينتــج عــن التنويــع عــى فكــرة مــا، فيعرضهــا بوجهــات نظــر عديــدة وبتنــوع مثــر للدهشــة، 
ويف الحقيقــة أن الطريقــة التــي تعتمــد عــى إعــادة رؤيــة مــا تــم إنجــازه، واملــزج بــني "الحقيقــة البرصيــة" و"الحقيقــة املعرفيــة" توفــر نوًعــا مــن 
الخصوبــة وأفــكاًرا غــر تقليديــة و"إبداعــات مدهشــة" لهــا نكهتهــا املعــارصة، وتقــدم الدليــل عــى أن يف "عــامل الفــن" مل يعــد مقبــوالً االكتفــاء 
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بتفســر واحــد؛ ألن العمــل الفنــي ميثــل "الفضــاء املتعــدد األبعــاد" الــذي يشــتمل عــى مجموعــة متنوعــة مــن القيــم واإلبداعــات الفنيــة، ليــس 
أيـًـا منهــا هــو األصــيل، وإمنــا جميعهــا تشــكل مزيًجــا متشــابًكا، ونســيجا متداخــالً، بــل أن كل أســلوب يجمــع العديــد مــن الفنانــني الذيــن يتفــردون 
بخصائــص أســلوبية متباينــة، والســبيل إىل تقديــر قيمــة عمــل فنــي مبفهــوم "التنــاص" ال ينصــف عــى املنتــج النهــايئ وحــده، وإمنــا يتحقــق مــن 
خــالل شــبكة معقــدة مــن أعــامل فنيــة أخــرى، ومــن الواضــح أن مهمــة الفنــان اليــوم تتمثــل يف "إنعــاش الخيــال" بالنفــوذ عــرب أعــامل اآلخريــن 
والتوصــل إىل عمــل فنــي آخــر، أي تقديــم وجهــة نظــر أصيلــة، وإضافــة يشء مــن شــخصيته وحســه وعقليتــه، وتظــل عمليــة التأثــر مســتمرة حتــى 
يتشــكل األســلوب الجديــد، وذلــك يفــرس ملــاذا أقــدم الفنــان "الطــراوي" عــى تجربــة إعــادة تنــاول لوحــات "محمــود ســعيد" بحثـًـا عــن رؤيــة غــر 
تقليديــة، وعــام يقــري تعبــره، اعتقــاًدا يف حقيقــة أن كل األســاليب الســابقة عــرب العصــور، ميكــن أن تضيــف لألســاليب الحديثــة ثــراء وعمًقــا، وكل 
عمــل فنــي يف الواقــع يديــن ألكــر مــن عمــل فنــي آخــر، أي أن أعــامل الفــن تشــكل حلقــة يف السلســلة التــي تربطهــا بأســالفها، وتصنــع جميــع 

السالســل مــع بعضهــا شــبكة، يحتــل كل عمــل فيهــا مكانتــه الخاصــة املتميــزة.

د.	محسن	عطية
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طراوي بين االنطباعية الحديثة ومدرسة مونتمارتر

هنــاك ســببان رئيســيان يحفــزاين عــى الكتابــة عــن محمــد الطــراوي أحــد عالمــات الفــن التشــكييل يف مــرص بــل والوطــن العــريب أول هــذه األســباب 
أنــه يرتبــط مــع منــذ الصغــر بأحــد أهــم ذكريــايت عــن الفــن التشــكييل بــل ولعلــه مــن جملــة عــدة فنانــني دفعــوين دفًعــا لحــب الفــن التشــكييل 
فلقــد كنــت مبجــرد أن اشــرتي عــدد صبــاح الخــر أو روزاليوســف وأجــد دامئًــا رســومات منجــزة بإتقــان تحــت عنــوان -مائيــات طــراوي- تتحفــز 
حــوايس وأجهــزيت البرصيــة للتلقــي والتــذوق وبحكــم تجربتــي املحــدودة وقتهــا مل أكــن اســتطيع أن أميــز إىل أي مدرســة ينتمــي أســتاذنا محمــد 
طــراوي.. لكننــي كنــت أجــد يف دقتــه وشــاعرية املشــهد التشــكييل لديــة مــا يجعلنــي أتذكــر حتــى اآلن تفاصيــل لوحــات أعــامل تشــكيلية مائيــة 

لــه مثــل لوحاتــه عــن النوبــة مثــالً.

   الســبب الثــاين الــذي يدفعنــي للكتابــة عــن طــراوي هــو أننــي منــذ أن بــدأت أن أكتــب يف الفــن التشــكييل كناقــد متخصــص وقدمــت عــدة 
ــى عــرب  ــني أو حت ــح يف الطلــب أن أكتــب عــن فنانــني مرصي ــة- تل ــى األندبندنــت الربيطاني ــد -وحت ــدأت الجرائ ــني أجانــب ب مباحــث عــن فنان
والحقيقــة أنــه يف هــذه اللحظــة ونظــرًا للرتبــاط البــرصي لــدي بأســتاذ طــراوي كنــت قــد فكــرت يف أن يكــون أول فنــان مــرصي أكتــب عنــه لكــن 
مــع األســف لفقــر املكتبــة املرصيــة يف التاريــخ عــن الفنانــني وعــرض أعاملهــم بشــكل مرحــيل يف املنصــات اإللكرتونيــة جعلنــي أعجــز عــن الكتابــة 
عنــه حتــى أننــي يف هــذه اللحظــة التــي كنــت أكفــر أن أكتــب عنــه وقتهــا ومنــذ أكــر مــن ١٢ عاًمــا كنــت أجهــل اســمه األول.. حقيقــة اعــرتف 
أنــه إىل حــد مخجــل هنــاك تقصــر مــن الهيئــات املعنيــة بــأن يتوافــر للكتــاب والنقــاد منصــة فيهــا التاريــخ الفنــي للفنــان وأعاملــه حتــى يتثنــى 

لنــا الكتابــة عنــه.

   مــع أن البعــض يعتــرب أن املائيــات أخــف عــى العــني مــن الناحيــة اللونيــة ومــن ثــم يعتربهــا البعــض أقــل يف الحرفيــة وهــذا بالطبــع خطــأ شــائع 
يف وطننــا العــريب فقــط، وســوف نعــرض ملــاذا بالتفصيــل مــن خــالل الحديــث عــن محمــد طــراوي لكننــا يف البدايــة يجيــب أن نقــدم الفنــان مــن 

حيــث التصنيــف ألن طــراوي يف الحقيقــة مــر مبراحــل عــدة ودلــف ببطــئ مــن مدرســة إىل أخــرى.
ال نســتطيع تصنيــف طــراوي ضمــن مدرســة مــن املــدارس التقليديــة ألنــه يقــدم األفــكار بشــكل طليعــي مــن ناحيتــني الناحيــة التقنيــة يف التنفيــذ 
وناحيــة الطــرح نفســه لكننــا مــع ذلــك نســتطيع أن نقــول أن طــراوي وقــف يف مرحلتــه األوىل بــني عاملــني وهــو عــامل املدرســة االنطباعيــة الجديــدة 
والتــي اســتبدلت يف بعــض مراحلهــا رضبــات الفرشــاة العريضــة يف خلــق املشــهد التشــكييل واســتبدلت األلــوان لخامــة أخــف مــن بينهــا األلــوان 
املائيــة أو األكورايــل وهــي ذات املــادة التــي اســتخدمه طــراوي يف مرحلــة كبــرة مــن تاريخــه الفنــي، اســتبدلت االنطباعيــة الحديثــة أيًضــا رضبــات 
الفرشــاة بزخــات األكواريــل ومــن ثــم أصبحــت الســيمرتية الهندســية أكــر اقرتابًــا للدائريــة منهــا للشــكل املســتطيل لكــن طــراوي قــدم الحديــن 
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كاتب وناقد بروزاليوسف ونيويورك تاميز واألندنبندنت ومستشار ملتحف دي أوريس وجامعة هارفارد.

الهندســيني يف أعاملــه أي الدائــري واملســتطيل ومــن ثــم نســتطيع أن ننســب طــراوي ملــا يعــرف مبدرســة -مومنارتــر- الباريســية والبعــض يطلــق 
عليهــا أيًضــا مدرســة فنانــني الرسعــة ألن األرتيتســيك الباريســيني املنتمــني ملدرســة مونتامرتــر لديهــم القــدرة عــى إنجــاز لوحــة أكواريــل لكتدرائيــة- 
القلــب املقــدس مثــال- فيــام بــني ٤٠ دقيقــة وســاعة كاملــة وهــذا بالنســبة للفــن التشــكييل أنجــاز، والحقيقــة أيًضــا أن الوشــائج بــني أعــامل طــراوي 
وبــني أعــامل مدرســة مونتامرتــر والتــي مــن بينهــام األســامء الكبــرة مثــل ســتانلني، هنــاك مثــالً االعتــامد عــى الشــكل البنــايئ يف العمــل بطريقــة 
أو بأخــرى -كــام قــدم طــراوي يف أعاملــه بيــوت النوبــة مثــاًل- أيًضــا خلــو اللوحــات مــن خلفيــات كاملــة وعــدم وجــود خطــوط محوطــة لألشــكال 
داخــل العمــل وهــذا بالطبــع ألن فنــان األكواريــل املحــرتف يقــوم بعملــة مبــارشة باأللــوان دون تخطيــط مســبق وهــذا الــذي جعــل بعــض الفنانــني 

الكبــار يســتخدمون األكواريــل نفســه يف أعاملهــم التخطيطيــة -الكارتــون-.

يف مرحلــة الحقــة أصبــح طــراوي أكــر اقرتابـًـا بالواقعيــة الرومانســية وهــي يف مــرص تعتــرب مــن أخصــب مــدارس الفــن التشــكييل والتــي خــرج مــن 
رحمهــا محمــود ســعيد وغــره مــن فنــاين جيلــه وهــذا مــا دفــع طــراوي ألن يخــوض تجربــة هامــة يف تاريخــه الفنــي حيــث قــدم معالجــات للوحــة 

بنــات بحــري للفنــان املعجــز محمــود ســعيد فيــام أطلــق عليهــا حواريــة مــع بنــات بحــري.
ــا كبــرًا يف أعــامل طــراوي وهــي مرحلتــه الحاليــة يف معركــة ناجعــة مــع التخفيــف مــن ثقــل الشــكل وطــرح أوزان  وبالطبــع كان للحداثــة نصيبً
وكتــل الشــخصيات مــن خــالل تقنيــة لونيــة محســوبة كــام يبــدو لنــا يف معرضــه القبــل األخــر -هــي- الــذي يتخــذ مــن املــرأة موضوًعــا لــه يف 

تنويعــات عــدة بعضهــا يأخــد الشــكل مــن عمــق البيئــة املرصيــة.

وتتواصــل مراحــل طــراوي مــع بعضهــا البعــض فيــام يقــدم معرضــه األخــر -هــي ٢- واملقــام حاليًــا يف متحــف محمــود ســعيد باألســكندرية والــذي 
يعتــرب يف نفــس اإلطــار الــذي قدمــه يف معرضــه القبــل األخــر.

دمــغ طــراوي كل مرحلــة مــن مراحلــه بسياســة لونيــة ميــزت املرحلــة نفســها فمثــالً يف املرحلــة األوىل اعتمــد بشــكل كبــر عــى البنيــات ودرجاتهــا 
حتــى األصفــر ويف املرحلــة الحداثيــة أصبــح أكــر متيــزًا بــاألزرق  ومراحلــة وابتعــد بشــكل كبــر عــن األلــوان الســاخنة لطبيعــة مــا يقدمــه ومدرســته 
الخاصــة بــه حصــل الفنــان املــرصي محمــد طــراوي عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة عــام ١٩٨٠، ومنــح الدكتــوراه الفخريــة مــن األكادمييــة الفنيــة 
أوزبكســتان وحصــل عــى عــدة جوائــز هامــة عامليــة ومحليــة مــن بينهــا الجائــزة األوىل يف مســابقة ديب الثقافيــة ولــه مقتنيــات يف دول كثــرة مثــال 

الكويــت والجزائــر وفرنســا وأمريكا.
باسم	توفيق
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بكالورريس كلية الفنون الجميلة عام ١٩٨٠ – جامعة حلوان ،يعمل مبجلة " صبــاح الخيـــر " 
مؤسسة روزاليوسف. عضـو نقابة الفنانني التشكيليـني ، عضـو نقابـة الصحفييـن.

المعـــــارض الجماعيـــــة : املعـــرض القومـــي ، القطــع الفنيـــة الصغــرة " قاعــــة أخناتـــــون " ،مجمــع الفنـــون، 
ــا.. مركــز محمــود ســعيد –  فـــن البورتريـــه .. الجامعــة األمريكية،فنــان املنظــر " قاعــــة دروب "، معــرض إثنــا عــر فنانً
اإلسكندريـــة، معــرض الصالــون األول للبورتريــه ) الوجـــــه اإلنسانــــي ( قاعــة أفــق . األعــامل الصغــرة – قاعــة ســالمة  ، 
معــرض مجلــة البيــت – قاعــة أفــق ، فنــاين املنظــر – قاعـــة جرانــت، معــرض اليمــن بعيــون مرصيـــة – قاعــة املركــز املــرصي 

للتعــاون الــدويل ، معــرض املنظــر بقــرص األمــر طــاز، معــرض صالــون مــرص – قاعــة أفــق، معــرض أجنــــدة مكتبــة اإلســكندرية ، معــرض جامعــــي 
أرت كورنـــر ، معــرض الجســم اإلنســاين – قــرص الفنــون، معــرض 3×١ قاعــــة خــــان املغــريب ٢٠١3، قاعــة ورد ) دبــــــي ( ٢٠١3، قاعــة بوشهـــري 

الكويتـــي ٢٠١٢م / ٢٠١3 – أتيليـــه ٢٠١٢، جاليـــري بامل بيتــــش – أمريكـــا ٢٠١٢، جاليـــري سرارتـــس – واشنطــــن ٢٠١3.
المعـــــارض الخاصـــــة : معـــرض أتيليـــه القاهــرة ١٩٩٢، معــرض مائيــات – قاعــة شــموع ١٩٩3، معــرض مائيــات املركــز املــري للتعــاون 
الــدويل ١٩٩7، معــرض املــكان والزمــن – قاعــة دروب ١٩٩٨، معــرض املــكان والزمــن ٢ – مركــز الجزيــرة ٢٠٠٠، معــرض املشــهد املــايئ – مجمــع 
الفنــون – بالزمالــك، معــرض الحنــني للــوادي – مركــز الجزيـــرة ٢٠٠6، معــرض أمكنـــة الــروح – قاعــة بورتريــه ٢٠٠7، معــرض ثنائيـــة – قاعــة فنــون 
باملهندســني ٢٠٠7، معــرض اســتراق األفـــق – قاعــة إبــداع ٢٠٠٨، معــرض املركـــز الثقــايف بفرنســا – باريــس ٢٠٠٩، معــرض إبحار يف األبيــض – قاعة 

بيكاســو ٢٠١٠، معــرض رؤيتــان – قاعــة بيكاســـو ٢٠١١، معــرض حـــوارات – قاعـــة جرانـــت ٢٠١3 ،معــرض بقاعــة البــاب " ســلِيم " ٢٠١5.
ــل  ــل باليمــن ٢٠٠3، ورشــة عمــل بطشــقند – أوزبكســتان ٢٠٠6، ورشــة عم ــة :  ورشــة عم ــة الخارجيــــ ــات الرسميـــ المشاركـــ
بالجزائــر عــام ٢٠١٢، معــرض جامعــي .. الفــن املــرصي املعــارص عــى هامــش بينالـــي الشــارقة عــام ٢٠٠6، الصالــون املــرصي الفرنــي – الــدورة 

الثانيــة – املركــز الثقــايف بباريــس ٢٠١٠، الفــن املصـــري املعــارص مــوازي ملعــرض الكتــاب بالشــارقة ٢٠١3.
المشاركـــــة بأعمــــال فـــــي :  ليبيا – اليمن – الكويـــت – السعوديـــة – تركيـــا – أمريكـــا – فرنسا – ديب - أوزبكستـان.مشاركـات داخلية 

– ورشــة عمــل مــرص .. أثيوبيـــا – قــرص الفنــون  ٢٠١٠.
ورشــة عمل هيئـــة قصـــور الثقافــــة : األقصــر – أســوان – سيـوة – الـوادي الجديــد .

محمد الطراوي
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المهــام التــي كلــف بهــا واإلســهامات الفنيــــة : شــارك بتكليف مــن قطاع الفنون بأعامله مبتحـــف دنشـــواي ١٩٩٩، قوميسيـــر 
معــرض الفــن املصــــري بــاألردن عــام ٢٠٠٩، قوميسيـــر صالـــون الشبـــاب ٢٠٠5 . قوميســر معرض الفــن املرصي الرتاثـــي – أوزبكستـــان عام ٢٠٠6، 
قوميسيـــر املعــرض العــام ٢٠١3، عضـــو لجنـــة السمبوزيـــوم – صنــدوق التنميــة الثقافية ، عضو لجنــة املعرض العـــــام ٢٠٠5، أدرج األعــامل الفنية 
يف أبحــاث علميــة لنيــل درجــة املاجســتر بكليــــة الفنـــــون الجميلــــــة وكليــــة الرتبيــــة الفنيــــة. إنتــاج التليفزيون املــرصي ثالثة أفالم وثائقيـــة ، 

برنامـــج أرابيســك – القنــاة الثانيــة، برنامــج حكايتـــي مــع املــكان – القنـــاة األوىل، برنامــج حكايتــي مع املــكان – قناة األســـرة .
المنــــح والجوائــــــز :  درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن األكادمييــة الفنيــــة بطشــقند – أوزبكستـــان ٢٠٠6، ميداليــة البخاري الذهبيـــة – وزارة 
الثقافــة – أوزبكســتان ٢٠٠6، درع وشهـــادة تقديـــر املهرجـــان العــام ) للفنانيـــن واملبدعيـــن العــرب ( ٢٠٠٩ –  ســوريا، الهـــرم الذهبـــي – قطــاع 
الفنـــون التشكيليـــة ٢٠٠٤، جائــزة الحفــر األوىل – املجلــس األعــى للشبـــاب ١٩٩7، جائــزة الحفـــر الرابعــة – املجلس األعلـــى للشبـــاب عــام ١٩٨٠، 

الجائــزة األوىل – دبـــي الثقــايف ٢٠١3، ضيـــف رشف مبعــرض هــرم سيتـــي – قصـــر الفنــون ٢٠١٢ .

المقتنيـــــات : متحــــف الفـــن املصـــري الحديــث ، متحـف كلية الرتبية ، متحـف دنشـواي. دار األوبرا – اإلسكندريـة ، متحـف جامعة حلـوان 
، الخارجيـــةاملرصية ، مركــز التجـــارة العاملـــي بباريـــس، صنــدوق التنميـــة الثقافيــة ، وزارة الثقافـــة، الســفارة املرصية بباريـــس، لدى بعض األفـــراد 

مبصـر والخــارج  .
المنــــح والجوائــــــز :  درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن األكادمييــة الفنيــــة بطشــقند – أوزبكستـــان ٢٠٠6، ميداليــة البخاري الذهبيـــة – وزارة 
الثقافــة – أوزبكســتان ٢٠٠6، درع وشهـــادة تقديـــر املهرجـــان العــام ) للفنانيـــن واملبدعيـــن العــرب ( ٢٠٠٩ –  ســوريا، الهـــرم الذهبـــي – قطــاع 
الفنـــون التشكيليـــة ٢٠٠٤، جائــزة الحفــر األوىل – املجلــس األعــى للشبـــاب ١٩٩7، جائــزة الحفـــر الرابعــة – املجلس األعلـــى للشبـــاب عــام ١٩٨٠، 

الجائــزة األوىل – دبـــي الثقــايف ٢٠١3، ضيـــف رشف مبعــرض هــرم سيتـــي – قصـــر الفنــون ٢٠١٢ .

المقتنيـــــات : متحــــف الفـــن املصـــري الحديــث ، متحـف كلية الرتبية ، متحـف دنشـواي. دار األوبرا – اإلسكندريـة ، متحـف جامعة حلـوان 
، الخارجيـــة املرصية ، مركز التجـــارة العاملـــي بباريـــس، صندوق التنميـــة الثقافية ، وزارة الثقافـــة، الســفارة املرصية بباريـــس، لدى بعض األفـــراد 

مبصـر والخــارج  .
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٨٠ ×١٢٠ أكواريل

٨٠ ×6٠ أكواريل
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١5٠×١٠٠ أكريليك
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٨٠×٨٠ أكريليك 6٠×١٠٠ أكريليك

5٠×5٠ أكواريل 
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6٠×٨٠ أكريليك ٨٠×٨٠ أكريليك 
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١٠٠×١٠٠ أكريليك  ٨٠×١٢٠ أكريليك 



15

١٢٠×١٠٠ أكريليك 



مصمم جرافيك 

هبة الله شعبان يحيي
 

مراجع لغوي 

مها حافظ

حقوق الطبع محفوظة:وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر  ٢٠١٨ 


