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أجــد مناســبة الحديــث عــن األســتاذ القديــر فــاروق شــحاتة أحــد رمــوز الفــن التشــكييل املــري املعــارص فرصــة إلظهــار مــا نكنــه لــه مــن 

حــب وتقديــر وعرفــان بــدوره وإســهاماته الجليلــة .. إننــا أمــام أحــد أســاطري فــن الحفــر املــري، أســتاذ قديــر وهــب حياتــه للفــن وللبحــث 

والتجريــب إلضافــة يشء يف عــامل فــن الحفــر يحمــل بصمتــه الخاصــة فــكان وإن أصبــح مــن أهــم رواد فــن الجرافيــك وخصوًصــا أســلوبه 

الدرامــي التعبــريي يف هــذا املجــال شــديد الخصوصيــة .. كــا مل يغفــل الفنــان خــال مشــواره االهتــام بالقضايــا الوطنيــة والعربيــة .. منــوذج 

للفنــان صاحــب الرســالة ســواء كانــت قوميــة أو أكادمييــة أو إبداعيــة ،عــامل هــذا الفنــان الجليــل متــاح لنــا بتنوعــه وثــراءه فهــل هــذه فرصــة 

تفوت !! تحية حب وتقدير لألستاذ يف مناسبة ال تتكرر كثريًا ملشاهدة روائعه الفنية. 

 أ.د. خـــالــــــد ســــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

Prof. Khaled Sorour
Head of Fine Arts Sector

The great professor Farouk Shehata is one of the symbols of the Egyptian contemporary fine art; it is a suitable opportunity to show our 

love, appreciation, and gratitude to him and his solemn contributions. We are before one of the myths of the Egyptian engraving art. He 

is a great professor who dedicated his life to art, research, and experimentation to add something to the world of engraving, holding his 

own mark; he became one of the pioneers of graphic art, especially his expressive dramatic style in this very special field. Throughout 

his career, the artist did not overlook national and Arab issues. He is a model of the artist who has a message, whether it was national, 

academic or creative. The world of this great artist is available to us with its diversity and richness, so is this an opportunity to miss! tribute 

to the professor on a rarely repeated occasion to see his masterpieces.
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مواليــد اإلســكندرية 1938 ، أســتاذ بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية عــام 1986 ، عــن مستشــاًرا ثقافيــًـا ورئيــس البعثــة التعليميــة لجمهوريــة 

النمســا وجمهوريــة ســلوفاكيا واملجرعــام 1991 ، عضــو األمــم املتحــدة اليونيــدو ىف فيينــا عــام 1992 وعضــو مراقــب ىف هيئــة اليونســكو ىف فيينــا 

عــام 1993 ، عــن وكيــًا لكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة اإلســكندرية عــام 1995 وأســتاذ ىف علــم التــذوق الفنــى ىف اإلكادمييــة العربيــة للهندســة 

والتكنولوجيــا عــام 1997، عضــو املجالــس القوميــة املتخصصــة شــعبة الفنــون والثقافــة عــام 1997 وعضــو لجنــة التحكيــم الدوليــة ىف بينــاىل الرنويج 

الــدوىل لفــن الحفــر عــام 1996 وبينــاىل الحفــر الــدوىل ىف بنجاديــش عــام 1997 وبينــاىل الحفــر ىف املجــر عــام 1998 ، رئيــس النــدوة الدوليــة ىف 

بينــاىل مــر الرابــع لفــن الجرافيــك بالقاهــرة عــام 2003 ،أســتاذ زائــر ىف أكادمييــات الفنــون بجامعــات زيجــن ، ونــور مــرج ودوســلدورف.

املـعــــارض
شــارك ىف معظــم معــارض الفــن املــرى داخــل مــر وخارجهــا منــذ عــام 1962 حتــى اليــوم مــن قبــل وزارة الثقافــة املريــة ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض ىف مكتبــة 

االســكندرية ، ورد اســمه ىف املوســوعات العامليــة )قامــوس الفنــون مــري( وموســوعة مــن هــو الســورسية واملوســوعة الروســية ، قــام التليفزيــون األملــاىن بإخــراج ثاثــة أفــام 

تســجيلية عــن مراحلــه الفنيــة املتتاليــة ، اختارتــه وزارة الثقافــة املريــة لتمثيــل مــر ىف العديــد مــن الــدول الغربيــة والرشقيــة وأمريــكا الاتينيــة وأســيا وأفريقيــا والبــاد 

العربيــة وبلجيــكا .

الـمقتنيـات
له مقتنيات وأعال فنية ىف مكتبة الحفر ىف برلن الغربية والرشقية ، باريس ونومرج وبرلن ومكتبة الجرافيك ىف باريس ، متاحف الجرافيك ىف روستك ودرسدن وميونيخ بألـانيا 

ومتحف الفن الحديث ىف ساربروكن ، متحف مدينة درسدن بألـانيا الرشقية ، مكتبة اإلسكندرية ، متحف كلية الفنون الجميلة ، وزارة الثقافة املرية .

الـجـوائــــز
1987 الجائزة التقديرية من جامعة اإلسكندرية ىف الفنون ، 1988 جائزة الدولة التشجيعية ىف الفنون  ، 2005 جائزة الدولة التقديرية ىف الفنون ، جائزة بيناىل الحفر ىف كراكرف 

ىف بولندا ،بيناىل اإلسكندرية الدويل الخامس والسابع ، ميدالية من رئيس وزراء بفاريا بألـانيا وميدالية من كورت فالدهايم رئيس جمهورية النمسا ، ميدالية جامعة براتسافا 

وميدالية متحف تاريخ الفن ىف فيينا ، امليدالية الذهبية من ريجان رئيس الواليات املتحدة األمريكية ، شهادة تقدير من مكتب الجامعة العربية ىف بون ورئيس جمهورية النمسا 

كادس كلستيل ورئيس جمهورية ألـانيا يوهامنزراو ورئيس وزراء بفاريا فرانس جوزيف اشرتاوس واملستشار األملاىن هيلموت شيمت ورئيس وزراء بنجادش .





Born in Alexandria in 1938٫ Professor at the Faculty of Fine Arts in Alexandria 1986٫Appointed as a cultural advisor and the head of education mis-
sion to Austria, Slovak Republic, and Hungary in 1991٫Member of the United Nations UNIDO in Vienna in 1992 and observer member at UNESCO 
in Vienna in 1993٫Appointed as the vice dean of the Faculty of Fine Arts, Alexandria University in 1995, and professor of art appreciation at Arab 
Academy for Science, Technology & Maritime Transport 1997٫Member of the Specialized National Councils, art and cultural division 1997. Member 
of the jury in Norway International Biennale of Engraving in 1996, Bangladesh International Biennale for Engraving in 1997 and Hungary Engraving 
Biennale in 1998٫ President of the International Symposium of the 4th Egypt Graphic Biennale, Cairo, 2003٫ Visiting professor at academies of 
arts at Siegen University, University of Erlangen-Nuremberg and Dusseldorf University٫ Participated in most Egyptian art exhibitions in Egypt and 
abroad since 1962 till today by the Egyptian Ministry of Culture٫ Participated in several exhibitions at the Bibliotheca Alexandrina٫Is mentioned 
in the world encyclopedia, including Mayer Arts Dictionary, the Swiss Who’s Who, and the Russian Encyclopedia٫ The German television directed 
three documentary films about his successive artistic stages٫ Selected by the Egyptian Ministry of Culture to represent Egypt in many western and 
eastern countries, Latin America, Asia, Africa, Arab countries and Belgium٫ Has acquisitions and artworks at the Print Library in west and east Berlin, 
Paris, Nuremberg, Berlin, and the Graphic Library in Paris, and the graphic museums in Rostock, Dresden, and Munich, Germany, and Modern Art 
Museum in Saarbrucken, the Dresden Museum in Eastern Germany; Bibliotheca Alexandrina; the Museum of Fine Arts Faculty and the Ministry 
of Culture in Egypt. Awards: 1987   the Incentive Award from Alexandria University in Arts٫  1988  the State Encouragement Award in Arts٫ 2005     
the State Appreciation Award in Arts٫  The award of Krakow engraving Biennale in Poland, the 5th and 7th Alexandria international biennales٫  A 
medal from the Prime Minister of Bavaria, Germany, medal from Kurt Waldheim, President of the Republic of Austria, a medal from the University 
of Bratislava, and the medal of Museum of Art History in Vienna.  The gold medal from Reagan President of the United States of America٫ Certifi-
cates of appreciation from the Office of the Arab League in Bonn, Presidents of the Republic of Austria, Klaus and Klestil, President of the Republic 
of Germany Johannes Rau, Prime Minister of Bavaria, Franz Josef Strauss, German Chancellor Helmut Schmitt and Prime Minister of Bangladesh.
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الأعمال الفنية الأعمال الفنية 



2009
50 cm x 40 cm
Landscape
Relief Printing

 ٢٠٠٩
50 سم × 40 سم

منظر طبيعي
طباعة بارزة



11

2010
40 cm x 50 cm
Landscape II
Relief Printing

 ٢٠1٠
40 سم × 50 سم

منظر طبيعي 2
طباعة بارزة



2010
50 cm x 40 cm
Landscape
Relief Printing

 ٢٠1٠
50 سم × 40 سم

منظر طبيعي
طباعة بارزة



13

2010
40 cm x 50 cm
Landscape II
Relief Printing

 ٢٠1٠
50 سم × 40 سم

منظر طبيعي
طباعة بارزة



2010
50 cm x 40 cm
Landscape IV
Relief Printing

  ٢٠1٠
50 سم × 40 سم

منظر طبيعي 4
طباعة بارزة



15

2010
40 cm x 50 cm
Landscape III
Relief Printing

 ٢٠1٠
50 سم × 40 سم

منظر طبيعي 3
طباعة بارزة



2009
50 cm x 40 cm
Micro-Macrocosmos
Relief Printing

٢٠٠٩
50 سم × 40 سم

مايكرو ماكروكوزموس
طباعة بارزة



17

2011
40 cm x 50 cm
Composition
Relief Printing

٢٠11
40 سم × 50 سم

تكوين
طباعة بارزة



18

1959
50 cm x 40 cm
Aswan
Etching

1٩٥٩
50 سم × 40 سم

أســــوان
حفر كليشيه



19

1977
40 cm x 50 cm
Trapped in Earth
Intaglio

1٩٧٧
40 سم × 50 سم

املحارصون يف األرض
طباعة غائرة



20

2009
40 cm x 50 cm
Portrait
Relief Printing

٢٠٠٩
40 سم × 50 سم

بورتريه
طباعة بارزة 



21

2009
40 cm x 50 cm
Mountain
Relief Printing

٢٠٠٩
40 سم × 50 سم

جبل
طباعة بارزة 



22

2009
40 cm x 50 cm
Landscape 
Relief Printing

٢٠٠٩
40 سم × 50 سم

منظر طبيعي
طباعة بارزة 



23

2014
50 cm x 70 cm
Way to Heaven
Relief Printing

٢٠1٤
50 سم × 70 سم
الطريق إىل الجنة

طباعة بارزة 



24

1975
20 cm x 30 cm
Love
Lithography

1٩٧٥
20 سم × 30 سم

حب
طباعة حجرية، ليثوجراف



25

1975
20 cm x 30 cm
Woman
Lithography

1٩٧٥
20 سم × 30 سم

امرأة
طباعة حجرية، ليثوجراف



26

1975
20 cm x 25 cm
Bathing woman
Lithography

1٩٧٥
20 سم × 25 سم

امرأة تغتسل
طباعة حجرية، ليثوجراف



27

1975
20 cm x 30 cm
Schwaebisch Hall
Etching

1٩٧٥
20 سم × 25 سم

قاعة شفابيش
حفر كليشيه



28

2008
40 cm x 50 cm
Micro-Macrocosmos
Relief Printing

٢٠٠٨
40 سم × 50 سم

مايكرو ماكروكوزموس
طباعة بارزة 



29

2001
40 cm x 50 cm
Hidden face
Relief Printing

٢٠٠1
40 سم × 50 سم

وجه خفي
طباعة بارزة 



30

1975
50 cm x 70 cm
Lake
Silk Screen

1٩٧٥
50 سم × 70 سم

بحرية
شاشة حريرية



31

2014
50 cm x 70 cm
Composition
Relief Printing

٢٠1٤
50 سم × 70 سم

تكوين
طباعة بارزة



حقوق الطبع محفوظة: وزارة الثقافة- قطاع الفنون التشكيلية - مصــر2019 

جرافيك م�صممة 

هبة اهلل �صعبان يحيي

مراجع لغوي

حــافـظ حممـود  مهـا 


