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الفنان التشكيىل الكبري الراحل د / خــلف طــايع 

)١٩٤٣-٢٠١٤(                                                

التاريخي لعالقة الصورة بالكلمة املكتوبة من   بكالوريوس كلية الفنون الجميلة- قسم التصوير- جامعة اإلسكندرية عام 1968، وماجستري يف التطور 

جامعة اإلسكندرية عام 1984، ثم دكتوراه الفلسفة يف »املنمنامت اإلسالمية ودورها يف عمل تصوير إيضاحى معارص« من جامعة اإلسكندرية عام 1996، 

عمل نائبًا لرئيس تحرير مجلة »اإلذاعة و التليفزيون« ومخرًجا صحفياً ورساًما يف العديد من اإلصدارات يف مرص و العامل العريب ،كان للفنان خلف طايع 

حضوًرا قويًا يف الوسط التشكييل ، سواء من خالل أعامله الفنية التي كان له بصمة خاصة فيها ، أو لوحاته الواقعية التي كانت تنم عن خربته الكبرية ، 

وبراعته يف تصوير الواقع برؤيته الخاصة ، أو لوحاته الهندسية التي كان لها مذاقًا مميزًا ، سواء امللونة أو األبيض واألسود بظاللها القوية املعربة عن دقته 

الشديدة ، مل يقم معارض تشكيلية كثرية لكنه كان دائم العمل طوال الوقت ورسعان ما كان يرسم اسكتش بالقلم الرصاص لكل شخصية بارزة يحبها و 

يحرتمها تحصل عىل تكريم إما يف ذكرى ميالدها أو رحيلها فهو تعدى إنتاجه يف مجال البورتريه األلف اسكتش املرسوم بالقلم الرصاص ، وحوايل 350 

بورتريه رسمه ألغلب املبدعني املرصيني يف مجلة »اإلذاعة و التليفزيون« التي كان نائبًا لرئيس تحريرها ، كام رسم أكرث من 70 شخصية باأللوان يف إحدى 

الربامج الثقافية  الذي كان يُذاع عىل قناة »النيل الثقافية« املرصية، باإلضافة إىل أنه كان يرسم ثالث بورتريهات أسبوعيًا يف جريدة »القاهرة« منذ عرشة 

أعوام ، كام أنه عندما كان يجد مناسبة ألي من املبدعني مل يبحث عن البورتريه الذي رسمه له سابًقا ، فهو كان يعترب األمر األسهل هو رسم اسكتش آخر 

له رسيًعا بالقلم الرصاص ، وعن أكرث شخص تأثر بوفاته كان الكاتب الكبري أحمد بهجت ، والذي رسم له بورتريًها عقب رحيله ،كام رسم السندريال، أم 

كلثوم، عامر الرشيعي ، خريي شلبي ، حلمي سامل ، دكتور ميالد حنا ، وآخرين عديدين .
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املعارض الخاصة:

 اقدم 3 معارض خاصة كان أولها بجالريى »الياممة سنرت« بالزمالك عام 2000 ، ومعرض بقاعة مركز »محمود سعيد« للمتاحف باإلسكندرية عام 2003، 

واألخري بقاعة »محمد ناجي« بأتيليه القاهرة يف مايو 2006.

املعارض الجامعية:

 شارك يف العديد من املعارض الجامعية من بينها معرض »فناين اإلسكندرية« باملركز الثقاىف الرويس 1969، »صالون اإلسكندرية« مبتحف الفنون الجميلة 

باإلسكندرية 1970 »فناين ماسبريو »2002.« املعرض القومي للفنون التشكيلية الدورة )28( ،)29( ،)30( ، الدورة األوىل من معرض »الرسوم الصحفية« 

بقرص الفنون مارس 2004 ،  الصالون األول لفن الرسم ) أسود ـ أبيض ( مبركز الجزيرة للفنون مايو 2004 ، »صحبة فن« بقاعة »بيكاسو« نوفمرب 2004 

، »صالون آتيليه القاهرة األول للبورتريه« بآتيليه القاهرة سبتمرب 2005 ، مهرجان اإلبداع التشكييل الثالث )صالون مرص الدورة الثالثة( 2009 ، »مرص 

يف عيون مرصية« باملركز املرصي للتعاون الثقايف الدويل بقاعة )الدبلوماسيني األجانب( بالزمالك 2009 ، الدورة الثانية من »صالون فن الرسم« )أسود 

- أبيض( مبركز الجزيرة للفنون 2010 ، معرض »الفن لكل أرسة« بقاعة )شاديكور( مبرص الجديدة مارس 2011، معرض لتأبني الفنان بالقاعة املستديرة 

بنقابة الفنانني التشكيليني بدار االوبرا املرصية 2014ضيف رشف ، معرض ) باألبيض واألسود ( بقاعة ومتحف الجزيرة  بالزمالك 2015 ، معرض استعادى 

بقاعة ) الباب( دار االوبرا املرصية 2016مشاركته مبعرض مبدعون خالدون بقاعة )ىض (2018 ، كام شارك يف املعارض الجامعية الدولية يف بينايل فناين 

دول حوض البحر األبيض املتوسط الدورة السابعة 1973، املعرض التشكييل السنوي بالكويت 1985، معرض بغداد الدوىل 2002، ملتقى األقرص الدويل 

األول للتصوير باألقرص 2008. 

األنشطة األخرى:

 حصل عىل منحة تفرغ من وزارة الثقافة، وصدر له كتاب »الحروف األوىل« )دراسة يف تاريخ الكتابة( يف 2004.                                                                             



4





6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



حقوق الطبع محفوظة:وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر  2018 

عبري محمد محمد

مصمم جرافيك

مهــــا حافظ

مـراجع لغوي


