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أبو بكر النواوي

يف رحاب محمود مختار تُضاء قاعة إيزيس بأعامل الفنان القدير أ.د/ أبو بكر النواوي ، يف عرض لنخبة من إبداعات األستاذ يُتيح لنا 

فرصة مشاهدة روائعه التي تنتمي للمدرسة التعبريية .. موضوعاته مرصية خالصة تتنوع ما بني بورتريهات لشخوص أو زهور أو 

طبيعة صامتة .. ويظهر من خاللها تفرده يف اختيار زاوية التناول ، وهى موهبة متيز فنانًـا عن آخر .. ألبعاد سطوحه عمقـًا يُحيها 

ويُحركها ويأخذك إىل محاولة الكشف داخل هذا العمق فتغوص معه يف عامله وتفاصيله .. 

عامل األستاذ أبو بكر النواوي حافل باألمل تلمحه يف تكوينه الفني يف عيون شخوصه يف ألوانه .. عزف متفرد ميزج بني الواقع وخيال 

الفنان يف سينفونية برصية تُعيل قيم إنسانية ، نُسجت يف عامل حاكه الفنان من مفردات حياتية وخيالية تسمح مبساحة من التدخل 

للُمتلقي مقصودة باحرتافية وموهبة متفردة .. فكل التحية لهذا الفنان القدير .. وكل التقدير ألستاذيته التي ألهمتنا وما زالت.

                                                                                                                                        أ.د/ خــــالد ســـــرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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أبو بكر النواوي

طاملا راودتني فكرة أن الفن مرتبط ارتباطًا و ثيًقـا بكل من )اإلخالص، الصدق، االجتهاد، الصبـر(;  فالفن يف املطلق هو املعاين و القيم 

جميعها التي نطمح نحن بني البشـر للوصول إليها. و كام يحمل الفن يف طيـاته األمل فهو يحمل سـر من أسـرار الخيـال. الفن هو 

)مشوار حياة(، حياة البشـرية جميعها بكل ما فيها من أوجاع وأفـراح من مكاسب و خسائر. فالفن هو قصة كفاح البشـرية للوصول 

للمعرفة و العلم و النهوض من ضـالل الجهل، إن جاز التعبيـر فأننـي سأقدم لكم يف هذا املعـرض محـاولتي الخاصة للسبـاحة يف 

ملكوت الخـالق املبدع األعظـم، فالفـن بالنسبة لـي هـو محاولة اإلنســان للوصـول إلنسـانيتـه. 

                                                                                             
                                                                                                               الفنان/ أبوبكــر النـواوي
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أبوبكر صالح النواوي 

التطبيقية عام ١٩٨١، دكتوراه  الفنون  التطبيقية عام ١٩٧٣، ماجيستيـر يف  الفنون  القاهرة ١٩٤٩، تخرج يف كلية  مواليد 

التطبيقية  للفنون  العايل  املعهد  التطبيقية، عميد  الفنون  بكلية  أستـاذ  والطبيعة عام١٩٩١،  الفن  الصلة بني  يف مـوضوع 

مبدينة ٦ أكتوبر ٢٠١٢، رحالت للدراسة الفنية داخل مصـر يف الواحات الداخلة والخارجة وواحات سيوة و األقصـروأسوان 

إىل٢٠٠٣.  ١٩٩٧ منذ  التعلـيم  مناهج  تطـوير  يف  ساهم  عام٢٠٠٠،  بإنجلتـرا  علمية  مهمة   ،١٩٨٦ إىل   ١٩٧٧ من  وسيناء 

املعارض الفردية: 

أتيليه القاهرة أعوام  ١٩٨٣-١٩٨٤- ١٩٨٥ - ١٩٨٦ - ١٩٩٣ – ١٩٩٤-  ١٩٩٥، قاعة عايدة أيوب عامي ١٩٨٢- ١٩٨٣ ،قاعة الباثيو عامي ١٩٨٢- ١٩٨٣ 

قاعه أرابيسك عامي ١٩٩١- ١٩٩٢، جاليـري سالمة أعوام ١٩٩٨-١٩٩٧-١٩٩٦- ١٩٩٥ ، قاعة املرشبية باملهندسني عام ١٩٩٦ .

معارض مشتـركـة : 

معرض مع الفنان مجدي عبد العزيز و الفنان عبد الخالق حسيـن عام ١٩٧٣  باملركز الثقايف األملاين ، معرض مع الفنان محمد الطحان و الفنان أسامة 

عمران عام ١٩٧٤ بالجمعية األهلية،  معرض مع الفنان محمد إبراهيم عبد السالم عام ١٩٧٥ بالجمعية األهلية، معرض مع الفنان زهران سالمة والفنان 

عز الدين نجيب والفنان مجدي عبد العزيز عن الواحات عام ١٩٧٨ بأتيليه القاهرة،  معرض مغ الفنان رضا عبد السالم  و الفنان محمود بقشيش والفنان 

مجدي عبد العزيزعن الواحات عام ١٩٧٩  بقاعة عايدة أيوب، معرض مع الفنان زهران سالمة و الفنان رضا عبد السالم و الفنان عبد الخالق حسيـن 

عام١٩٨٠بأتيليه  والفنان زهران سالمة عن سيوه  الفتاح  عبد  والفنان مصطفى  الدسوقي  الفنان عىل  مع  القاهرة، معرض  بأتيليه  عام١٩٨٠  عن سيوه 

القاهرة،  معرض ثالثـي مع الفنان مجدي عبد العزيز والفنان عبد الخالق حسني عام ١٩٨١، معرض ثنايئ مع الفنان مصطفى عبد الفتاح عام ١٩٨٥ بأتيليه 

القاهرة، معرض ثنايئ مع الفنان حازم بدوي عام ١٩٨٦ بأتيليه القاهرة، معرض ثنائـي مع الفنان نبيل درويش عام ١٩٩٦ بقاعة املرشبية باملهندسني.
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أبو بكر النواوي

املعـارض العامـة: 

شارك  ىف جميع دورات املعرض العام منذ عام ١٩٧٤ إىل ١٩٩٧، صالون الجمعية األهلية أعوام ١٩٨٤-١٩٨٣ -١٩٧٤ ، صالون الجمعية األهلية أعوام ١٩٨٤ 

-١٩٨٣ -١٩٧٤، صالون الربيع عامي١٩٧٦ -١٩٧٥، صالون أتيليه القاهرة عامي ١٩٩٣ -١٩٨٣، فن البورتريه عام ١٩٨٢  نقابة التشكيليني، ألوان املياه عام 

١٩٨٣  بأتيليه القاهرة ، فنان الباستيل عام ١٩٩٧  بقاعة بيكاسو بالزمالك،  معارض الربيع أعوام ١٩٩٨ -١٩٩٧ -١٩٩٦ -١٩٩٥ بجالريي سالمة،  معارض 

الفن للجميع أعوام ١٩٩٨ -١٩٩٧ -١٩٩٦  بجاليـري سالمـة.
 

معـارض خارجيـة : 

معرض بالهند عام ١٩٧٦ ، معرض بأملانيـا عام ١٩٧٥، معـرض خاص فـي  مونتـريال كنـدا عام ١٩٩٥ .

الجـوائـز: 

معرض الطالئع عام ١٩٧٤ جائزة الرسـم، معـرض الطالئع عام ١٩٧٥ جائـزة التصوير ، املعرض العام عام ١٩٨٢ جائزة التصويـر.
 

املقتنيـات:

وزارة  الوزراء،  مبجلس  املعلومات  مـركز  الدفـاع،  وزارة  مقتنيات   ،١٩٧٤ عام  من  العام  املعرض  مقتنيات  بالقاهرة،  الحديث  الفن  متحف  مقتنيات 

الزعفـران  أعمـال يف قصـر  التعليمية والسياحيـة،  املشـروعـات  بكنـدا، مقتنيات خـاصة يف مصـر والخـارج، مقتنيـات يف  املصـرية  القنصلية  الثقافـة، 

بجامعة عني شمس عام ١٩٩٦، أعمـال يف املاريوت بالغردقة عام ١٩٩٤ ، أعامل يف فندق األهرامات عام ١٩٩٦، أعمـال يف شيـراتون املطار عام ١٩٩٧. 
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حقوق الطبع محفوظة:وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر  ٢٠١٨ 

تصميم املطبوعات 

إســــراء مجـــــدي

اخراج الكتالوج 

عبــري محمـد محمـد 

مـراجــع لغــوي

سـامح محمـد العـبد


