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ــان ا.د. شــوقي معــروف أحــد املُبدعــن املهمومــن بالتجريــب والبحــث الدائــم يف الخامــة واللــون الســيام وهــو  ــد الفن يُع

يتعامــل مــع وســيط ثــري وســاحر مثــل الصلصــال .. وســيط يتمتــع دومــاً باملفاجــأة والوحيــد الــذي تتضمــن مفرداتــه كلمــة 

الصدفــة بعطائهــا الــذي ينتظــره الفنــان بشــغف كجــزء أصيــل مــن فــن الخــزف يف شــكله النهــايئ ..

ويف إطاللتــه الجديــدة يُقــدم الفنــان القديــر شــوقي معــروف أحــدث أعاملــه الخزفيــة املتنوعــة األشــكال والتــي تــرز قدراتــه 

ــه  ــج عــن بحث ــا نت ــه تعكــس آخــر م ــا إبداعات ــون واألكاســيد لتخــرج لن ــق لل ــه الدقي ــة وتوظيف ــع بالخام وإحساســه الرفي

وحــواره الدائــم مــع خامــة لــن تنكــفء يومــاً عــن إبهارنــا بقدراتهــا وأرسارهــا ..

                                                                                                                                                                                                                 أ.د.خالــد سرور    
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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- مواليد أسوان ىف 7/27/ 1951.

-  أستاذ تصميم الخزف بكلية الفنون التطبيقية.

- درجة الدكتوراة ىف نظرية التصميم- جامعة 

فوبرتال - أملانيا 1991.

- رئيس قسم التصميم و التكنولوجيا التطبيقية  

محافظة ناكورو- كينيا1994: 1997.

- جائزة الدولة التشجيعية ىف فن ااإلناء الخزىف 2006.

- رئيس مجلس قسم الخزف )ملدة شهر واحد( بكلية 

الفنون التطبيقية – جامعة حلوان 2010.

- أستاذ زائر بكلية الفن و التصميم – جامعة 9 

سبتمر – إزمري – تركيا 2014.

- أستاذ زائر بكلية الفنون – ريجا – التفيا 2015.

- أستاذ متفرغ بقسم الخزف بكلية الفنون 

التطبيقية بجامعة حلوان 2011.

أ.د/ شوقى عبد المعروف عبد الحافظ
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Shawky Maarouf

Full name: Shawky Abdel-Maarouf Abdel-Hafez

- Born in Aswan on July 27, 1951.

- Professor of Ceramics design at Faculty of Applied Arts- Helwan University, Cairo.

- PHD of Design Theory – Wuppertal University, Federal Republic of German

 )19941997-(-Head of Department of  Design and Applied Technology, Rift Valley Institute of Science and Technology, 

Nakuru- Republic of Kenya.

- The State Prize of Recommendation in ceramic pots )2006(.

Lectured at:

 -  Ceramics Department in 9th of September University.  Izmir -Turkey.

-  High school of art, Riga, Latvia.

-  October university "MSA", Egypt.

-  6 of October University, Egypt.

- American University "AUC", Egypt.

Since 2011: Emeritus Professor at Faculty of applied Arts, Helwan University - Cairo
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يضم املعرض ىف معظمه مجموعة  من األواىن الخزفية شكلت بدوالب الخزاف و قد متت معالجة 

أسطحها بالبطانات الطينية و األكاسيد املعدنية )مثل أكسيد الحديد و املنجنيز(، كام استخدمت 

الطالءات الزجاجية بتطبيقها عىل أسطح بعض األواىن و ذلك برتكيبات خاصة.

أما الزخارف باللون األسود فقد تم تطبيقها باستخدام الصبغات الخزفية اللونية واألكاسيد 

املعدنية مخلوطة بنسبة من الطالء الزجاجى الشفاف.

توجد قطعة مختلفة عن بقية جميع القطع املعروضة و هى بناء رأىس استخدم فيه الطوب 

الحرارى بارتفاع حواىل 200 سم و قاعدته 24سم ×  24 سم و تم تغطيته بطالء زجاجى مطفأ و 

طبقت عليه زخارف بألوان متعددة للصبغات الخزفية اللونية.

درجة الحرارة التى استخدمت ىف جميع املعروضات بلغت 1030 درجة مئوية.

أبعاد األواىن املعروضة تتدرج ما بن 68 سم ىف ارتفاعتها و 35 سم ىف أقطارها.

توصيف عام لمفردات المعرض الذى سيقام ىف مركز الجريرة للفنون ىف ٩ يناير ٢٠١٩
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هبة اهلل شعبان يحيي

مصمم جرافيك

مها حافـظ

مراجع لغوي

حقوق الطبع محفوظة:وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر  2019 


