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أ.د خــالــد ســــرور 

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية          

ــر ..  ــور عــروس الثغ ــاين مراســم الغــوري عــى جمه ــاج فن ــة خاصــة لنت ــدة إلطالل ــون الغــوري األول« فكــرة جدي »صال

مجموعــة مــن الفنانــن مــن أجيــال متنوعــة يــأيت هــذا الصالــون للتعريــف بتجاربهــم وتبصــر الجمهــور واملهتمــن بــدور 

مراســم الغــوري املنحــة التــي توفرهــا وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع نقابــة التشــكيلين كصــورة مــن صــور دعــم ورعايــة 

ــة كل عــام، نأمــل أن  ــا الفني التشــكيلين .. فكــرة نحتفــي بالتأســيس لهــا لتكــون مناســبة دامئــة ورئيســية عــى أجندتن

تُحقــق أهدافهــا وأن تُشــكل نافــذة جديــدة إلبداعــات فنــاين مراســم الغــوري عــى الجمهــور.



44



يعتــر صالــون الغــوري األول بكافــة جمعياتــه »جمعيــة فنــاين الغــوري.. جمعيــة أصالــة.. الجمعيــة األهليــة« مــن أهــم اإلبداعات 

الفنيــة االبتكاريــة، هــو نتــاج إبداعــي إنســاين ولــون مــن ألــوان الثقافــة اإلنســانية عــن طريــق.. النحــت.. الخــزف.. الجرافيــك.. 

التصويــر وغرهــا مــن أنــواع الفنــون التشــكيلية املختلفــة التــي تتميــز بتنــوع اإليقــاع الــذي ينبــض بالبيئــة املحليــة وتصــورات 

ــون  ــق يخــرج صال ــان ومهاراته،ومــن هــذا املنطل ــذي ال يتحــدد بحــدود ويدخــل برشــاقة الفن ــاة والكــون ال املــري عــن الحي

الغــوري األول بقاعــة أجيــال ١ ، ٢ مبركــز محمــود ســعيد٠

أ/ إيـمــان البــرعــي 

مدير مركز محمود سعيد للمتاحف
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1الـفنـانـون املـشـاركــون



أحــــمــــد جـــــــاد )نــحــت(

أحـــمـــد عبـد الـعزيز )نـحـت(

 أحــــــمـــــــد عــــــــمـــــــر 

 أمـــــــــانـــــي زهـــــــــــران

 إبـــــراهــيــــــم الـــعــطــــار

إبــــــراهــيــــــم الـــمـطيـــيل

 إيــــمـــان مــهـــران )خـــزف(

 إيـهــاب األسـيـوطـي )نـحــت(

 حـــــســـــــــــام ســـــكــــــر

 حــــــســــــن كـــــــريـــــــم

 راغــــــــــب إســــــكنـــــــدر

 رضـــــــــــا خـــــــليـــــــــــل

 طــــــــــه عــشـــــــمــــــاوي

 عبد املنعم عبد السميع )نحت(

 عــــــــــزة مــــــــشــــــالـــي

 عـــــــــصـــــــــام طـــــــــــه

 فــــــتــــحـــــي عــــــلــــــي

فــــــــــدوى رمــــــــضـــــــان

 مـــجــــدي أنـــور األشـــعـــل

 مــحـــــمـــــد الــــصــــبــــان

 مـــحــــمــــــد الـــطــحـــــان

 مــحــــمـــــد دســـــــوقـــــي

 مــحــمــود عبـــد املــوجــــود

 نــــــــوبـــــــي بــــــديــــــع
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بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة ١97١  ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين،  رئيــس جمعيــة 

فنــاىن الغــورى ، عضــو جمعيــة األتيليــه،  أســتاذ ورئيــس قســم النحــت ـــــ كليــة الفنــون الجميلــة 

ســابًقا، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة ،أقــام العديــد مــن املعــارض الدوليــة ،حصــل عــى 

العديــد مــن الجوائــز الدوليــة.

أحــمــد جــاد
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ــرة   ــة بالقاه ــون الجميل ــة الفن ــبق بكلي ــت األس ــم النح ــس قس ــتاذ ورئي أس

ــزة  ــة  أهمهــا جائ ــة ودولي ــز محلي ــز عــى جوائ عضــو مراســم الغــوري، حائ

بينــايل القاهــرة الــدويل ١986، وجائــزة الحريــة الذهبيــة بأمريكا٢٠٠6،عــرض 

بأكادمييــة الفنــون املريــة برومــا ١994، وأكادمييــة الفنــون الجميلــة بوارســو 

ــمبوزيوم  ــود ١987، وس ــل األس ــراد بالجب ــو ج ــمبوزيوم دانيلل ــارك يف س وش

طولــون بفرنســا ١997 ،لــه مقتنيــات عديــدة مبــر والخــارج متحــف الفــن 

الحديــث بالقاهــرة، رئاســة مجلــس الــوزراء املــري ، هيئــة املؤمتــرات، وزارة 

االســتثار ،مؤسســة األهــرام، مؤسســة أخبــار اليــوم ، حديقــة باماكــو مبــايل، 

ــت  ــة النح ــدا، وكلي ــو ببولن ــة وارس ــف أكادميي ــراد، ومتح ــو ج ــف تيت ومتح

برويــال كوليــج بلنــدن .

أحمد عبد العزيز عيل
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 مواليــد القاهــرة ،حاصــل عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك ، شــارك 
ــدوىل ،  ــرة ال ــاىل القاه ــدوىل ، بين ــقط ال ــاىل مس ــاىن،  بين ــباب األول والث ــون الش ىف صال
معــرض جاعــى فــن الحفــر املــرى املعــارص  بإيطاليــا ١99٢، معــرض جاعــى بقــرص 
١993، معــرض جاعــى بالهنــد ١993 ، بينــاىل الجرافيــك الــدوىل باليابــان ١993 ، ترينــاىل 
ــنة  ــوق 35 س ــن ف ــباب الفنان ــم ش ــرض تكري ــرة ١993 ، مع ــدوىل بالقاه ــك ال الجرافي
باإلســكندرية ١998 ،ترينــاىل الجرافيــك الــدوىل ىف مــر ١999 ،ترينــاىل الجرافيــك الــدوىل 
باليابــان ١999 ،الفــن املــرى املعــارص بأســبانيا ١999 ،معــرض ثــالىث بأتيليــه القاهــرة 
ــدوىل والصــور  ــر ال ــاىل الحف ــك املــرى املعــارص ٢٠٠3 ،بين ــن الجرافي ٢٠٠١ ،معــرض ف
الجديــدة ٢٠٠5 ،معــرض )اآلخــر( مــرى أمريــى )عــرض ىف عــدة واليــات أمريكيــة ملــدة 
عــام ( ،معــرض مجمــع الفنــون بالزمالــك ١996، معــرض أتيليــه القاهــرة ٢٠٠8 ،الجائــزة 
ــون  ــزة األوىل ىف صال ــام ١989 ،الجائ ــك ع ــن الجرافي ــباب األول ع ــون الش األوىل ىف صال
الشــباب الثــاىن عــن الجرافيــك عــام ١99٠ ،الجائــزة الكــرى وامليداليــة الذهبيــة ىف بينــاىل 

مســقط الــدوىل عــام ١99١،جائــزة الدولــة لإلبــداع ١993 .

أحـمـد عـمـر
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بكالوريــوس فنــون جميلــة – قســم التصويــر – جامعــة حلــوان ١993، دبلــوم املعهــد 

ــن التشــكيلين،  ــة الفنان ــون ١995، عضــو نقاب ــة الفن ــي بأكادميي ــد الفن ــايل للنق الع

عضــو نقابــة الصحفيــن ،عملــت رســامة يف مجلــة روزاليوســف وصبــاح الخــر مــن 

١994 : ١997، تعمــل حاليًــا رســامة صحفيــة مبؤسســة األهــرام منــذ ١993، شــاركت 

ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة، ش ــة املحلي ــارض الجاعي ــن املع ــد م يف العدي

الدولية،لهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد مبــر والخــارج واملؤسســات.

أمــاين زهــــران
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مواليــد ١96١، بكالوريــوس فنــون جميلــة ) تصويــر القاهــرة ( - دبلومــة تصويــر ١988، معــرض خــاص إبداعــات مريــة 
فنيــة مبكتبــة القاهــرة الكــرى بالزمالــك ، معــرض جاعــى ) دفعــة فنــون جميلــة منتصــف الثانينــات ( متحــف محمــود 
مختــار ، معــرض جاعــى تنويعــات صيفيــة ٢٠٠٠ ، معــرض جاعــى ) إبداعــات معــارصة ( بيــت الفــن بالتجمــع الخامــس 
٢٠١6 ، منحــة تفــرغ لعامــن ٢٠٠8 - ٢٠٠9 ، املعــرض العــام ال ٢١ عــام )١996( ، املعــرض القومــى ال ٢5 و ال ٢6 و ال 
٢7 ،معــرض القاهــرة الــدوىل الخامــس والســادس للخــزف ، صالــون األعــال الصغــرة الرابــع والخامــس ، بينــاىل القاهــرة 

الــدوىل الخامــس والســادس للخــزف ، صالــون األعــال الصغــرة الخامــس .

إبراهيم العطار
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ــة يف  ــون الجميل ــانس الفن ــة ١978، ليس ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــن أكادميي ــي م ــراج املرسح ــنيوغرافيا واإلخ الس
ــا – يعمــل كمصمــم ديكــور باتحــاد اإلذاعــة  ــو إيطالي ــرا« مبيالن »بري
والتليفزيــون قام بتصميــم العديد مــن األعال االســتعراضية والدرامية 
والرامــج بالتلفزيــون املــرى، كــا قام بتصميــم الســنيوغرافيا واألزياء 
لعديــد مــن املرسحيــات عــى مــرسح الدولــة، عضــو بنقابــة الفنانــن 
التشــكيلين- فنــان استشــارى للديكور-عضــو جاعة الفنانــن والكتاب 
»أتيليــة القاهــرة«، اشــرك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة يف عــدد 
مــن األتيليهــات اإليطاليــة منــذ عــام 73 خــالل دراســته بإيطاليــا، عضو 
ــه القاهــرة بالقاهــرة عــام 87 ،  ــاىن الغــورى معــرض أتيلي ــة فن جمعي
املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية ٢٠٠١ ، املعــرض القومــى للفنــون 
التشــكيلية ٢٠٠4مبجمــع الفنــون ، معــارض جاعيــة لفنــاىن الغــورى 
منــذ عــام 87 -  ٢٠٠9، معــرض املــرأة والفــن التشــكييل ٢٠١٠ ، جوائــز 

وشهادات تقدير من وزارة اإلعالم.                                          

إبـراهيـم املـطيـىل
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ــريب  ــاد الع ــعبية باالتح ــون الش ــة الفن ــس لجن ــاب مر،رئي ــاد كت ــو اتح عض
ــة الغــوري ،  ــن بوكال ــة، عضــو مراســم الفنان ــة الفكري ــة حقــوق امللكي لحاي
ــا  ــاري ، له ــل الحض ــة والتواص ــل للتنمي ــة الني ــاء مؤسس ــس أمن ــس  مجل رئي
عــرات األبحــاث الدوليــة واملحليــة املنشــورة يف املجــالت الدوليــة املحكمــة، 
ــة  ــن الخــزف املســتلهم مــن البيئ ــا يف ف ــا خاًص أقامــت خمســة عــر معرًض
املريــة وتــراث الفقــراء يف مــر وباريــس ، منــذ عــام ١998 وحتــى  ٢٠١5 ، 
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة والدوليــة منذ عــام ١988 
،  وحتــى عــام ٢٠١6، شــاركت يف العديــد مــن الــورش املتخصصــة منهــا ورش 
ــل، ورش  ــن والعم ــالج بالف ــال ، ورش ع ــكيلية لألطف ــة، وورش تش ــة دولي فني
حــوار مجتمعــي، تــم تكريــم الفنانــة مــن جامعــة الجزائــر )3( ٢٠١6 ،جامعــة 
ــة  ــات خزفي ــا مقتني ــون بالقاهــرة ، له ــة الفن ــوادي  ٢٠١6 ، أكادميي ــوب ال جن
نوبيــة يف العديــد مــن دول العــامل ،نالــت جوائــز دوليةومحليــة عديــدة منهــا 
جائــزة لجنــة التحكيــم للشــباب ىف بينــاىل القاهــرة الــدويل للخــزف ،أقامــت 
عــرات النــدوات العلميــة داخــل مــر وخارجهــا ، صــدر لهــا ثالثــون كتابًــا 

يف توثيــق وتنميــة الفنــون التشــكيلية واملرسحيــة والغنائيــة٠

إيـامن مـهـران
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مواليــد أســيوط ١965 ، أســتاذ النحــت كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، وكيــل الكليــة لشــئون 
ــة  ٢٠١6، اإلرشاف عــى املؤسســة  ــون الجميل ــة الفن ــس قســم النحــت بكلي ــة ، رئي ــع والبيئ املجتم
ــكيلين  ــن التش ــوم الفنان ــى بهم ــة تعن ــة فني ــدر أول مجل ــكيلية ٢٠١٠ ، أص ــون التش ــة للفن الدولي
باســم فــن ولــون ٢٠١٠مــن خــالل املؤسســة الدوليــة للفنــون التشــكيلية ، نائبًــا لرئيــس مجلــس إدارة 
ــا  ــي، مؤسًس ــداع الفن ــس إدارة مؤسســة املرســم لإلب مؤسســه خواطــر تشــكيلية ٢٠١٠، رئيــس مجل
ومديــرًا لقاعــة فــان جــوخ ٢٠١3،  مؤسًســا ملــر القدميــة جالــرى ينايــر ٢٠١8 ، مؤسًســا لســيمبوزيوم 
إيهــاب األســيوطي األول للحجــر ينايــر ٢٠١8، شــارك منــذ تخرجــه ىف الكتابــات النقديــة عــن حركــة 
ــدان  ــال مصغــر مبي ــذ متث ــم وتنفي ــذ ســنة ١985، تصمي ــة من ــة الفني ــن املــرى املعــارص، الحرك الف
املحطــة مبحافظــة أســيوط ٢٠٠٢ ، متثــال مصغــر للســيدة ســوزان مبــارك، حديقــة الخالديــن بجامعــة 
املنيــا ٢٠١٠، متثــال شــخيص للفنــان عــار الريعــي  بجامعــة املنيــا ٢٠٠5 ، الرســومات الفرعونيــة 
داخــل مغــارة مبسلســل الكومــي ٢٠٠3 ، جداريــة مبيــدان املحطــة  ٢٠٠6 ، مقدمــة ونهايــة كوبــرى 
املحطــة مبحافظــة أســيوط ٢٠٠6، حاصــل عــى جوائــز وشــهادات تقديــر من متحــف الفنــون الجميلة 
جامعــة املنيــا، مجموعــة الفنــون برومانيــا ٢٠٠٢ : ٢٠٠4 ، مجموعــة الفنــون باملجــر ٢٠٠3 جالــري 
رميينييــك ســاندور- كلــوج نابــوكا – رومانيــا ٢٠٠3 ، معهــد ليتــذكا للميداليــة والعملــة برومــا – إيطاليا 
٢٠٠6 ،املكتــب الثقــاىف املــرى برومــا  إيطاليــا ٢٠٠6 ، مقتنيــات عديــدة لــدى األفــراد مبــر والخــارج

إيهاب األسيوطي
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مواليــد ١956، أتــم دراســته للفنــون عــام ١979 ،عضــو نقابــة التشــكيلين عضــو 
بأتيليــه القاهــرة ،عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة ،عضــو 
ــن  ــم برســم األماك ــون ،اهت ــة للفن ــة أصال ــاىن الغــورى ،عضــو جاع ــة فن جاع
ــى  ــام ١98٠ وحت ــذ ع ــه من ــة دورات ــام بكاف ــزة ، املعــرض الع ــة واملتمي التاريخي
اآلن ، صالــون الشــباب األول والثــاىن والثالــث ، صالــون القاهــرة  صالــون جمعيــة 
ــة  ــة – جمعي ــة الفني ــون رابطــة خريجــى الربي ــة ، صال ــون الجميل ــى الفن محب
الفنــون الشــعبية ، معــرض القاهــرة القدميــة بــدار األوبــرا ١989 ،صالــون 
معــرض الخريــف لألعــال الصغــرة منــذ ١997 : ٢٠٠4،صالــون مرســم األقــر 
ــف  ــارك ٢٠٠١ ،متح ــة مب ــرة ١999 مكتب ــه القاه ــاص بأتيلي ــرض خ ١998 ، مع
أحمــد شــوقى ٢٠٠3، الصالــون األول لفــن الرســم )أســود-أبيض( مبركــز الجزيــرة 
للفنــون ، عــدة معــارض طوافــة ىف العديــد مــن محافظــات الجمهوريــة ، معــرض 
ــة  ــى ملكافح ــر العامل ــدا ١98٢ ، البوس ــورق كن ــى ال ــداع ع ــون اإلب ــف فن متح
اإلرهــاب باملكســيك ١984، معــرض االحتفــال بثــورة يوليــو بروكســيل بلجيــكا 
ــا الغربيــة ١99٠ ، قاعــة  ٢٠٠3 ،معــرض خــاص ىف قاعــة أولجاموربخــار ىف أملاني
ــة ، متحــف الفــن الحديــث  ــوزارة الثقاف ــات ب ــون  النمســا ٢٠٠4،مقتني كومينت

لــدى أفــراد بداخــل وخــارج مــر ىف دول متنوعــة .

 حـسـام سـكـر
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بكالوريــوس فنــون جميلــة ١97١، دبلــوم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة املنيــا 
١997 ،عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو جمعيــة األدبــاء أتيليــه القاهرة ، 
عضــو جمعيــة فنــاىن الغــورى، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة، أقــام العديــد 
مــن املعــارض الدوليــة، لديــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد واملؤسســات ، 

حصــل عــى الجائــزة األوىل ىف فــن الجرافيــك صالــون باريــس ١996.

حـسـن كـريـم
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بكالوريــوس فنــون جميلــة ١97١، دبلــوم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة املنيــا ١997، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين 
عضــو جمعيــة األدبــاء أتيليــه القاهــرة، عضــو جمعيــة فنــاىن الغــورى،  أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة، أقــام العديــد 
ــن  ــزة األوىل ىف ف ــى الجائ ــل ع ــات، حص ــراد واملؤسس ــدى األف ــات ل ــن املقتني ــد م ــه العدي ــة، لدي ــارض الدولي ــن املع م

الجرافيــك صالــون باريــس ١996م.

راغـب اسكنـدر
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عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، دبلومــة فنيــة ىف الرســم مبعهد هونــدر وارس للفنــون ) فيينــا ( ١99٠ ، املعــارض الخاصة املركــز الثقاىف األســباىن ١99١، 
)االســكتش( بأتيليــه القاهــرة ١995، مبدعــون مــن مــر )زهــران ســالمة ـ رضــا خليــل ـ فتحــى عــى ـ أمــاىن زهــران ســالمة ( ١997، معــرض القطــع 
الصغــرة )مرفــت شــاذىل ـ زهــران ســالمة ـ رضــا خليــل ـ فتحــى عــى ( ١997، معــرض ثنــاىئ بقاعــة بيكاســو للفنــون ٢٠٠١، أتيليــه القاهــرة ٢٠٠3، 
أتيليــه القاهــرة ٢٠٠9، قاعــة أرت كورنــر بالزمالــك ٢٠١١، أرت كورنــر بالزمالــك ٢٠١٢ ، جائــزة ىف التصويــر مبهرجــان الفــن والجاهــر بشــارع املعــز 
٢٠١٠، جائــزة تشــجيعية ببينــاىل بــور ســعيد القومــى ٢٠٠5، حصــل عــى منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة  ىف عــام ٢٠٠8 و ٢٠٠9،  اشــرك باملعــارض 
الجاعيــة منــذ عــام ١986م حتــى اآلن ، عمــل كرســام صحفــى ىف دار الهــالل ىف مجــال األطفــال عــام ١997 : ١998، عضــو بجمعيــة فنــاىن الغــورى، 
عضــو بالجمعيــة األهليــة للفنــون ، مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث ، وزارة الخارجيــة ،ســفارة مــر بســويرسا ، املركــز الثقاىف األســباىن ،دار النســجيات 

املرســمة، ولــدى أفــراد مبــر والخــارج وجميــع دول أوروبــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة واليابــان.

رضــا خـليــل أمـني
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بكالوريــوس فنــون جميلــة  قســم جرافيــك ١99٠، عضو نقابة التشــكيلين، 
عضــو أتيليــه القاهــرة، عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون، عضــو مجلــس 
ــد مــن  ــام العدي ــاين الغــوري، أق ــة فن ــة، عضــو جمعي ــة أصال إدارة جمعي
ــة  ــارض الجاعي ــع  املع ــارك يف جمي ــه، ش ــذ تخرج ــة من ــارض الخاص املع
للجمعيــات الفنيــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة، لــه العديــد 
ــون  ــالد، فن ــراد داخــل وخــارج الب ــدي املؤسســات واألف ــات ل ــن املقتني م
ــا  ــة منه ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــه ١99٠، شــارك يف العدي جميل
معــرض وورشــه عمــل ىف الفــور ســيزون بــرم الشــيخ ٢٠١٠، ورشــه طباعة 
ــات  ــد٢٠١8، مقتني ــال بالهن ــراج مي ــان س ــرض مبهرج ــة )جرافيك(ومع فني
لــدى املؤسســات واألفــراد ىف مــر وخارجهــا ، عضويــة العديــد مــن 

الجمعيــات الفنيــة٠ 

طـه عشـمـاوي
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محامــي بالنقــض ومستشــار قانــوين ميــارس الفــن يف مجــال النحــت ولــه دراســات فنيــة 
بكليــة الفنــون الجميلــة مــن ١98٠: ١985، عضــو نقابــة املحامــن وعضــو نقابــة الفنانــن 
التشــكيلين ، عضــو بأغلــب الجمعيــات الفنيــة ومنهــا أمــن عــام جمعيــة الغــوري بوكالــة 
الغــوري ، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتي، شــارك 
يف الحركــة الفنيــة التشــكيلية منــذ عــام ١985، باالشــراك يف أغلــب املعــارض الجاعيــة 
التــي تقــام وحصــل عــى عــدة جوائــز منهــا الطالئــع والتشــجيعية بصالــون الشــباب األول 
عــام ١989، وشــهادات تقديــر للمشــاركات ولــه مقتنيــات عديــدة مبتحــف الفــن الحديث 

مبــر وبقاعــة املؤمتــرات مبدينــة نــر وبالخــارج٠

عبد املنعم عبد السميع 
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ماجســتر نقــد فنــي- أكادمييــة الفنــون، بكالوريــوس فنــون 
ــة،  ــات الفني ــن الجمعي ــد م ــو يف العدي ــة ١987،عض جميل
ــع  ــام والقط ــرض الع ــل املع ــة مث ــة وفردي ــارض جاعي مع
الصغــرة، مقتنيــات بــوزارة الثقافــة ٢٠٠8،٢٠٠٢،٢٠٠6، 
ــن  ــة الصحفي ــو٢٠٠6، قاع ــة بيكاس ــة، قاع ــارض فردي مع
٢٠٠7، قاعــة الصحفيــن٢٠٠8، مركــز الجزيــرة للفنــون 
٢٠٠4، ولهــا العديــد مــن املؤلفــات عــن الســينا/ عباقــرة 

ــارة. ــة رواد الع ــيقى/ الفراعن املوس

عــزة مـشـايل
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ــة  ــو نقاب ــام ١986، عض ــة ع ــة فني ــوس تربي ــد ١96١، بكالوري موالي
الفنانــن التشــكيلين، عضــو نقابــة الصحفيــن، عضــو جمعيــة فنــاىن 
ــه،  ــذ تخرج ــة من ــارض الجاعي ــن املع ــر م ــرك ىف الكث ــورى، اش الغ
بعضهــا مبــر وأخــرى بالخــارج. معــارض خاصــة بقاعــة جرانــت ىف 
٢٠٠١، معرضــان بأملانيــا األول بقاعــة خاصــة ىف ٢٠٠٢ والثــاىن بفنــدق 
ــرة ٢٠١٢  ــه القاه ــة يف ٢٠٠9 وأتيلي ــة قرطب ــج ىف ٢٠٠3، وبقاع كلوبن
ــا ىف  ــات منه ــن املقتني ــد م ــه العدي ــليم ٢٠١5، ل ــاب س ــة الب وقاع

ــا. ــراد ىف مــر وخارجه ــدى أف ــث ول ــن الحدي متحــف الف

عـصـام طــه
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ــون،  ــة للفن ــة األهلي ــو الجمعي ــكيلين ،عض ــة التش ــو نقاب  عض
ــون ، شــارك مبعظــم املعــارض مــن  ــة الفن ــة أصال عضــو جمعي

١985 حتــى اآلن ٠

فــتــحـى عــلـى
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فنانــة تشــكيلية، ناقــدة حــرة، عضــو نقابــة الفنانن التشــكيلين 
عملــت يف العديــد مــن الجرائــد املريــة والعربيــة منهــا: 
الــرق األوســط، الحيــاة اللندنيــة، أخبــاراألدب، مجلــة الهــالل، 
مجلــة إبــداع ،أقامــت العديــد مــن املعــارض الفرديــة، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض القوميــة والدولية،حصلــت عــى 
العديــد مــن الجوائــز أهمهــا جائــزة الدولــة لإلبــداع يف النقــد 
ــون  ــزة األوىل يف النقــد- صال ــا ، الجائ ــي ٢٠٠5/٢٠٠4- روم الفن
الشــباب ١4، الجائــزة الثانيــة يف الرســم- صالــون الشــباب ١7، 
ــم   ــجيعية يف الرس ــزة التش ــون ١3، الجائ ــهادة الصال ــزة ش جائ
ــوزارة  ــات ب ــن املقتني ــد م ــا العدي ــباب ١٢، لديه ــون الش صال
الثقافــة، مكتبــة اإلســكندرية، صنــدوق التنميــة الثقافيــة، أفــراد 

ــا٠ ومؤسســات داخــل مــر وخارجه

فـدوى رمـضـان



26 26

محمد أنور األشعل

ــة  ــو نقاب ــكييل، عض ــان تش ــوان، فن ــة حل ــة ١99١ جامع ــة الفني ــوس الربي بكالوري
ــاء )أتيليــه القاهــرة(، عضــو جمعيــة  الفنانــن التشــكيلين وجاعــة الفنانــن واألدب
ــا  ــة، ١6 معرًض ــون الجميل ــة للفن ــة األهلي ــراث والجمعي ــة لل ــوري وأصال ــاين الغ فن
ــى اآلن،  ــن ١99٠وحت ــة م ــارض الجاعي ــاركة يف املع ــن ١995:٢٠١7، املش ــا م خاًص
ــون الشــباب واألعــال الصغــرة مــن  ــى ٢٠١7، صال ــام مــن ٢٠٠7 حت املعــرض الع
ــات  ــث والجمعي ــف الفــن الحدي ــة ومتح ــوزارة الثقاف ١997 : ٢٠٠7، مقتنيــات ب

ــراد مبــر والخــارج. ــة واألف األهلي
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أســتاذ اإلعــالن والتصميــم الزخــريف بجامعــة 
ــن  ــة الفنان ــس إدارة نقاب ــو مجل ــرة، عض القاه
التشــكيلين ، شــارك يف الفاعليــات التشــكيلية 
مبعــارض خاصــة وجاعيــة منــذ عــام ١985،نــال 
عــدد مــن الجوائــز وشــهادات التكريــم مــن 
ــة،  ــة وأجنبي ــات أهلي ــة وجمعي ــات حكومي جه
ــراد  ــة ،أف ــة املري ــدى وزارة الثقاف ــات ل امقتني

ــارج . ــر والخ مب

محمد الصبان 
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ــة  ــة ١973،عضــو نقاب ــون الجميل ــوس املعهــد العــاىل للفن بكالوري
ــل  ــارض ، حص ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــكيلين ،ش ــن التش الفنان

ــات٠ ــز وامليدالي ــن الجوائ ــد م ــى العدي ع

محمد الطحان
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ماجســتر ودبلــوم املعهــد العــاىل للفنــون الشــعبية ودبلــوم املعهــد العــاىل للنقــد 
ــة  ــو نقاب ــفة ١99٠ ، عض ــم فلس ــانس آداب قس ــون ، ليس ــة الفن ــى أكادميي الفن
الفنانــن التشــكيلين، جمعيــة فنــاىن الغــورى، الجمعيــة األهلية للفنــون وجمعية 
ــا )بوتســدام(، وشــارك ىف  ــا بأســمه بأملاني ــا دامئً ــة ، معرًض ــون الراثي ــة للفن أصال
أكــر مــن ٢٠٠٠ معــرض جاعــى وعــام منــذ عــام ١985 ،طافــت أعالــه معظــم 
محافظــات مــر، كتــب العديــد مــن املقــاالت النقديــة عــن الفنــون التشــكيلية 
والفنــون الشــعبية، صــدر لــه أول كتــاب عــن فانــوس رمضــان،  لــه العديــد مــن 

املقتنيــات لــدى األفــراد ىف مــر ودول العــامل ٠ 

مـحمـد دسـوقـى
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ــة التشــكيلية مــن١97١  ــان تشــكييل يشــارك يف الحرك فن
ــاين  ــة فن ــة وجمعي ــة األهلي ــو بالجمعي ــى اآلن، عض وحت
الغــوري وجمعيــة اإلمارات بالشــارقة، ومشاركــًـا يف جميع 
معارضهــم، مقتنيــات بــوزارة الثقافــة  ،جريــدة األهــرام ، 

ــري٠  ــرا  ، وزارة ال األوب

مـحـمـود عبــد املـوجــود
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 وســام بــوزارة الشــباب والرياضــة، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ،عضــو بالعديد 
مــن الجمعيــات الفنيــة، شــارك ىف العديــد مــن املعارض.

 نــوىب بـديــع
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