
الفن املصـري الحديث

احتفالية





أ.د خــــالـــــــد ســــــرور 

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية          

أصبحــت احتفاليــة متحــف الفــن املــري الحديــث مبركــز محمــود ســعيد باإلســكندرية فعاليــة ســنوية ثابتــة ومهمــة للجمهــور 

ــدارس  ــاالت وامل ــال واملج ــم يف األجي ــن بتنوعه ــن الفنان ــر م ــى الكب ــذا املُلتق ــكل ه ــث يُش ــكندرية، حي ــون باإلس ــة الفن وطلب

واألســاليب ُمناســبة للتعــرف عــى تجــارب وتقنيــات معــارصة تُثـــري الــرؤى واألفــكار، وتُتيــح لهــم مشــاهدة عــرض فنــي يضمــن 

االســتمتاع بالفــن والجــال.





يــأيت الفــن املــري مــن عبــق الزمــن حامــا أمجــاده وشــاهرًا خواطــره مبــا ال يــدع الشــك يف باعــه القديــم، الــذي قــدم وصنــع للحضــارات 

مســارها املعــروف وروحهــا الوقــادة فلــم يكــن الفــن املــري القديــم دليــا وحيــًدا للرقــي والرفعــة بــل كانــت دقائــق الحيــاة تــدل عــى 

مــا تهــب إليــه الفــن املــري مــن خائــر تحمــل دالئــل الحيــاة القوميــة الراقيــة، ثــم مــا وصــل إليــه يف العــر الحديــث مــن مجــاراة 

للتقــدم واملعــارصة شــاهرًا مســتواه وســط  فنــون العــامل املتقــدم داعيـًـا إىل الخلــود وإىل الرفعــة فقــد وصــل الفــن املــري الحديــث وســط 

تجــارب املنطقــة إىل خطــى تذهــب بالتجربــة بعيــًدا لتظــل مســتمرة يف مناحــي أخــرى كثيـــرة.

   األصالة واملعاصـرة يف الفن املرصي الحديث

        أ0 د فـــــاروق وهـــبـــة

أستاذ متفرغ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة-  جامعة اإلسكندرية

رئيس أكادميية روما املرية األسبق



6

أحـمــد عبـد الوهـابأحـمــد حــسـنــيـــن



7

أمــــــــل نـــــصــــرأشــجـــان الصـــافــي



8

أمــيــمــــة فـــضـــلأميـرة عـبد الـوهــاب



9

حـــســــن الـفــداويحــازم عبـــد الخــالق



10

رحــــاب بــسيـــونـيربـــــــــــاب نـــمــر



11

ريــهـام الــــرفـاعـــيريـهـام اسمـاعيـل طهرحــــــاب عــصـــــام



12

زيــنــب الــدمــرداش زهرية إبراهيم محمد



13

ســـــــمـــــاح داوودســـــعــيــــد بـــــدر



14

سـمـيــر شــــوشـــانســـمــــــاح نـبـيـــل



15

صــــبــــري حجــازيسنـــــاء ريـــــــــاض



16

طــــارق زبــــــــاديصفــــاء عــبـد السالم



17

عبــد الســـالم عيــــدعبــد الــرازق السيــد



18

عـصمت داوسـتـاشـيعــزة أبـــو الســعــود



19

غــــــــادة جـــــــاللعــطـيـــات متـــــويل



20

فـــــــــؤاد تـــــــــاجفـــــــاروق وهــبــــة



21

مــحــمـــد شــــــاكرلــــوتس عبـد السـالم



22

مـــحـمـــد هــــــاللمـحــمــــد صــبـــري



23

مـدحـــت ســعــوديمـحــمـــود عـطيـــان



24

مـصطفى عبد املعطي مـــرام محـمــد عـيل

مـصـطــفى عـيـســىمصطفى عبد الوهاب



25

مـــنــــى أحـــيــــــدمــنــــال ســــامــــي



26

مـــــنــــى قـــنــاويمــــنــــى فـــــــــؤاد

مــهــاب عبد الغـفـار



27

نــاديـــة مــعـجــبــةمـــهــــــا درويـــــش



28

نـــرمـيــن طــلـعــت

نـــرمــيـن الـعـاليــيل

نـيـفــني الـرفــاعــــي

هــاديـــــة طـــاهـــر



29

هــدى عبـــد املنــعمهـــــانـــي الــسـيــد



30

هــديـــــل نــظـمــي

ولــيـــد قــانــــــوشهنــاء عبــد الـرحـمن



31

يــاســمــيــن حـيــدروليــــــد مـــــطـــــر
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