
2019

«Art is the manipulation of accumulated aesthetic experiences, all but for the 

sake of the excitement of the moment…»

»الفن هو عبارة عن استغالل الخربات الجاملية الرتاكمية فقط من أجل إثارة اللحظة...«  





مثــة إحســاس بالدهشــة ينتابنــي أمــام أعــامل الفنــان مجــدي بهــاء الديــن، أتحــدث عــن هــذا 

الحــس الفنــي الكاشــف عــن تفاعالتــه مــع املحيــط مــن حولــه.. نجــده يف أعاملــه يســتعيد رؤاه 

لألشــياء وهواجســه وتجليــات لحظاتــه مــع العنــارص واألشــياء واســتنطاق صمتهــا وســط صخــب 

الحــركات القويــة لفرشــاته عــى أســطح متــزج مالمحهــا مــا بــن التعبــري والتجريــدي.

ُيثــل املعــرض إطاللــة مهمــة عــى عــامل مفعــم بالفلســفة والعمــق للغــة البرصيــة يف صــورة كل 

يشء حولنــا.. ورمبــا هــذا اإلطــار الفكــري وهــذا األســلوب الفنــي هــام وراء تلــك الحالــة مــن 

الصفــاء الذهبــي والروحــي التــي أشــعر بهــا بعــد مشــاهدة أعاملــه.. إطاللــة مهمــة وجديــرة 

ــة التشــيكلية  ــن عــن الحرك ــاء الدي ــان مجــدي به ــاب للفن ــد غي ــا بع باملشــاهدة الســيام وأنه

املرصيــة لدواعــي اإلقامــة والعمــل خــارج مــرص.. فعــودة حميــدة.. ومعــرض متميــز.

أ.د خــــالـــــد ســـــــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية



مجــدى بهاء الدين

تخرج يف كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية - مرص عام ١٩٧٧، حصل عى

املاجستر يف الفنون البرصية و األدائية من جامعة تشارلز ستارت باسرتاليا عام ٢٠١٠.

ــة،  ــه، الطبيعــة الصامت ــة... البورتري ــة يومي ــة تتمحــور حــول مواضيــع حياتي األعــامل الفني

ــدى. ــري تجري ــن كال يف أســلوب تعب الســيارة و التكوي

حاصل عى جائزة الدولة لإلبداع يف التصوير عام ١٩٩٢ من قبل وزارة الثقافة يف مرص.

الـمعـارض 

أقــام ٢٠ معرًضــا خاًصــا،١٩٧٣ أتيليــه اإلســكندرية ، ١٩٧٤ متحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ، ١٩٧٥ أتيليــه 

اإلســكندرية ، ١٩٧٨ معهــد جوتــه باإلســكندرية ، ١٩٨١شــتوتجارت أملانيــا ، ١٩٨٢ شــتوتجارت أملانيــا ، ١٩٨٤ 

جالــرى بيتورســك أملــاين ، ١٩٨٦ املركــز الثقــايف الكويتــى الكويــت ، ١٩٩٠ جالــرى بــالل تونــس ، ١٩٩٢ أتيليــه 

ــه  ــكندرية ، ١٩٩٨ أتيلي ــباىن باإلس ــاىف األس ــز الثق ــا ، ١٩٩٦ املرك ــة يف روم ــة املرصي ــرة ، ١٩٩٤ األكاديي القاه

اإلســكندرية ، ٢٠٠٦ صاللــه ســلطنة عــامن ، ٢٠٠٨ صاللــه ســلطنة عــامن، ٢٠٠٩ دىب دولــة اإلمــارات  ٢٠١٠ 

مســقط ســلطنة عــامن ، ٢٠١١ صاللــه ســلطنة عــامن، ٢٠١٣ صاللــه ســلطنة عــامن و ٢٠١٤ صالله ســلطنة عامن.

شارك يف العديد من املعارض الجامعية ىف مرص، الكويت و سلطنة عامن.

www.magdi.me

e-mail: magdi@magdi.me

GSM: ٠٠٢٠١٠١٩٨٦٥٩٤٢
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an abstract expressionistic styleWinner of the Grand-Prix of Rome in Painting in 1992, 

Ministry of Culture of Egypt.
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1973 «L’Atelier», Art Gallery, Egypt1974 Mahmoud Saied Museum, Egypt1975 «L’Atelier», 

Art Gallery, Egypt1978 Goethe Institute, Egypt1981 «i-punkt», Germany1982 «i-punkt», 
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Culture Center, Oman2008 The Fine Arts Society of Oman2009 Dubai International Art 
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several collective exhibitions in Egypt, Kuwait and Oman.



طبيعة صامتة مع زجاجة تركواز ٦٠ x ٧٠ سم، أكريلك عى توال، ٢٠١٩

Still Life with Bottle in Turquoise
70 x 60 cm, Acrylic on  Canvas, 2019



زجاجتان٤٠x٦٠ سم، أكريلك عى توال ، ٢٠١٩

Two Bottles
40 x 60 cm, Acrylic on  Canvas, 2019



ثالث زجاجات٦٠ x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٩

Three Bottles
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2019



طبيعة صامتة مع أربع زجاجات و فازة

٦٠ x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٩

Still Life with Four Bottles and a Vase
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2019



واجهة قيادة سيارة

٦٠  x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٨

Dashbpard
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2018



واجهة قيادة سيارة

٦٠  x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٩

Dashboard
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2019



واجهة قيادة سيارة

٦٠ x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٨

Dashboard
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2018



وجه بحـــار

٦٠ x ٧٠ سم، أكريلك عى خشب، ٢٠١٨

Portrait of a Sailor
60 x 70 cm, Acrylic on  Wood, 2018



وجه امرأة

٥٣ سم، برونـــــز، ١٩٧١

Head of a Woman
53 cm, Bronze, 1971



زوجتـــى

١٧ سم، برونــــز، ١٩٨٣

My Wife
17 cm, Bronze, 1983
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