
Aura / األورا

) الهالة و الفرادة في الفن املصري املعاصر ( 





إنطالقه  منذ  القاهرة  صالون  تقريبًا مسرية  عام  مائة 

وعرض   .. والريادة  التنوير  من  ..مسرية   1921 ىف 

الفنانني  اتجاهات  ىف  كبريًا  تنوًعا  لنا  يقدم  دامئًا  فنى 

وىف   ، الفنيــة  ومدارسهــم  وتقنيـــاتهم  وأساليبهم 

البناء  التعاون  يستمر  والخمسون  التاسعة  دورتــه 

واإليجاىب بني قطاع الفنون التشكيلية وجمعيـة محبي 

الفنــــون الجميــلة لخدمة هذا الحدث األعرق عىل 

الساحة التشكيلية املرصية .

                                                                                  

                                   أ.د / خـــالد ســرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية



تأجل افتتاح هذه الدورة بسبب جائحة الكورونا التي 

كامل..  عزل  إىل  املجتمعات  وحولت  العامل..  داهمت 

عملية  تتوقف  مل  وانتشاره  الوباء  هذا  كل  يف  ولكن 

اإلبداع الفني يف شتى املجاالت.. وبعد إنفراجة نسبية 

تترسب  واإلنسانية  الثقافية  األنشطة  بدأت  للجائحة 

قاعات  وبدأت  االحرتازية..  اإلجراءات  مع  لتتعايش 

الجمعية  قامت  وقد  للجمهور..  أبوابها  تفتح  العرض 

مبجلسها بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية لتحديد 

موعد إلقامة الدورة وترشيف معايل الدكتورة إيناس عبد 

الدايم وزيرة الثقافة لالفتتاح وقد اختار الفنان محمد 

نجيب قوميسري هذه الدورة شعاًرا له دالالت مختلفة 

املرصي  الفن  يف  والفرادة  الهالة   )AURA  / )األورا 

للبحث  كبرية  أهمية  له  االختيار  هذا  ويعد  املعارص، 

والتنقيب يف حركة الفن املرصي عن العالمات والرؤى 

والفرادة. الهوية  مالمح  تؤطر  التي  والفكرية  الفنية 

مرص  يف  الفنية  األنشطة  أقدم  القاهرة  صالون  ويعد 

عام 1921م.. والجمعية مبجلسها املوقر تعمل إلحياء 

الصالون بنفس قيمته التي بدأ بها وتطور.. ومن خالل 

لفنانني  جادة  تجارب  الصالون  قدم  األخرية  الدورات 

جدد يف مختلف مجاالت الفنون التشكيلية.

محبي  جمعية  إدارة  مجلس  يتوجه  املقام  هذا  ويف 

معايل  إىل  والفخر  والتقدير  بالشكر  الجميلة  الفنون 

والدكتور  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 



خالد رسور رئيس القطاع وأ/ داليا مصطفى رئيس اإلدارة املركزية والفنان محمد 

بكافة  البالغ  االهتامم  عىل  بالقرص  العاملني  وجميع  الفنون  قرص  مدير  إبراهيم 

املراحل التي تهدف إلنجاح الدورة.

كام يسعدين توجيه الشكر واإلعزاز للجنة العليا للصالون، وإىل الفنان محمد نجيب 

قوميسري الدورة ٥9 والفنان أحمد جعفري قوميسري مساعد عىل جهودهم املتواصلة.

  

رئيـس مجلس ادارة جمــعية محبي الفنون الجميلة

   أ.د. أحـمد نـوار





٥9  كأحد أقدم  الـــ  القاهرة يف دورته  يأيت صالون 

وأسستها  تبنتها  التي  التشكيلية  الفينة  األحداث 

الدورة  بإقامة  الجميلة  الفنون  محبي  جمعية 

1922 إميانًا بأهمية الفن والثقافة يف  األوىل يف عام 

التشكييل  الفن  حركة  دفع  يف  منها  ورغبة  املجتمع 

املرصي إىل األمام وذلك بإتاحة الفرصة أمام الفنانني 

باملشاركة يف عدد من األحداث الفنية داخل وخارج 

صالون  استمر  مضت  دورة   ٥8 مدار  وعىل  مرص، 

واألفكار  املوضوعات  من  العديد  طرح  يف  القاهرة 

نحو  الفنان  وتحفيز  دفع  شأنها  من  كان  والتي 

املتجدد. الفني  والعطاء  اإلبداع  من  املزيد  تقديم 

                              أ / دالـــيا مصطـفى 

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



صالون القاهرة بني األمس واليوم

املعرض  به  اشتهر  الذى  القاهرة«، هو االسم  »صالون 

الفنون  محبي  »جمعية  تنظمه  الذى  للفنون،  العام 

الجميلة« بفندق »ساڤوى« القديم بشارع قرص النيل.. 

وقد بدأ هذا املعرض ىف 7 مارس عام 1924 ، وكان بداية 

حلقات متصلة من املعارض، سبقتها محاوالت السيدة 

سيدات  من  ومجموعة  شعراوى«  »هدى  الجليلة 

املرصيني،  للفنانني  معارض  إقامة  ىف  املرصى  املجتمع 

الذين ظهروا ىف الحياة الثقافية بعد ثورة 1919 ، وقد 

أقامه  الذي  الربيع  معرض  القاهرة«،  »صالون  سبق 

الفنون  »مدرسة  مؤسس  كامل«  »يوسف  األمري  سمو 

وتولت   ،  1921 عام  األم،  املدرسة   ،»1908 الجميلة 

وقد  الجميلة«،  للفنون  املرصية  »الجمعية  تنظيمه 

وشارك  زغلول«،  »سعد  الراحل  الزعيم  املعرض  افتتح 

محمود  مختار،  محمود  املرصيني:  الفنانني  من  فيه 

سعيد، محمد ناجى، راغب عياد، يوسف كامل، محمد 

حسن، مصطفى مختار، انطوان حجار، عثامن دسوقى، 

عىل األهواىن، منري رشيف ولبيب تادرس ، وبعد عامني 

من إقامة »معرض الربيع« جاء »صالون القاهرة« عام 

1924 ، ليجمع بني فناىن »معرض الربيع« وفريق آخر 

من الفنانني املرصيني وبعض األجانب املقيمني ىف مرص 

والتقى  الجميلة«،  الفنون  بعد ظهور »جمعية محبى 

ىف هذا الصالون البعض من هواة الفنون، عشقوا الفن 

آخر،  فيهم عىل كل ىشء  »الفنان«  حتى غلبت صفة 

ومن هؤالء: شعبان زىك، شفيق شاروبيم، فؤاد مرابط، 



والفنانة الكبرية إميى منر ، كام شارك ىف نفس املعرض من الهواة األمري »يوسف 

كامل« واألمرية »سميحة هانم« والزراعى »محمد بهجت« الصديق الوىف للفنان 

»أحمد صربى« ، واشرتك أيًضا ىف »صالون القاهرة« ىف العرشينيات أسامء جديدة 

لها مكانتها ىف الحركة الفنية منهم: سعيدالصدر، شفيق رزق، حامد سعيد، يوسف 

العفيفى، محمد طاهر العمرى، حسن محمد حسن، رجب عزت وعىل لبيب جرب 

مبرشوعاته املعامرية، حيث كانت تصميامت العامرة تعرض إىل جانب أعامل النحت 

والتصوير و الفنون التشكيلية األخرى ، وكانت »جمعية محبى الفنون الجميلة« 

قد اتخذت مقرًا لها ىف رساى الفنون الجميلة »تيجران باشا« بشارع نوبار لتقيم 

فيها معارضها املتواصلة ، وىف الثالثينيات، ازداد عدد الفنانني املرصيني املشاركني 

ىف »صالون القاهرة« حتى بلغ عام 1932 ، 62 فنانًا، عرضوا 167 عمالً فنيًا من 

مجموع األعامل املعروضة وعددها ٥3٥ عمالً ، واصلت »الجمعية« إقامة معارضها 

الجديدة من خريجي  الطالئع   ، استقبلت ىف معرضها عام 1934  السنوية، حتى 

فظهرت  حاليًا«،  بالزمالك  الجميلة  الفنون  »كلية  العليا  الجميلة  الفنون  مدرسة 

أعامل عبدالقادر رزق وحسني بيكار وصالح طاهر وعىل الديب وعبدالغنى قدرى 

وعبدالسالم الرشيف، إىل جانب منصور فرج ، وقد كان معرض »صالون القاهرة« 

عام 1934 من املعارض البارزة، عرض فيه »محمود سعيد« »ذات الجدائل الذهبية« 

»نادية«، وعرض  البنته  األوىل  فنه، كام عرض صورته  مميزة ىف  متثل عالمة  التى 

»محمد ناجى« أعامالً من مرحلته الحبشية، وعرض »أحمد صربى« الراهبة وعرض 

خاصة ألعامل  قاعة  املعرض  هذا  وقد خصصت ىف  »التكعيبة«،  كامل«  »يوسف 

قاعة خاصة ألعامل  األربعينيات خصصت  ، وىف  »محمود مختار« مبناسبة وفاته 

»يوسف كامل« وقاعة أخرى ألعامل »حسني فوزى غانم« ىف معرض عام 1942 ، 

وتتواىل السنوات عىل »صالون القاهرة«، وتنرش الحرب سحابتها الكثيفة عىل الحياة 

الفنية غري أن ذلك مل مينع ظهور أعامل جديدة متثل تيارات حديثة كان من طالئعها: 

كامل التلمساىن، فؤاد كامل، رمسيس يونان وفتحي البكري، ويكشف »الصالون« 

عن مواهب جديدة ىف ذلك الوقت لشباب متفوق ظهر ىف »صالون القاهرة« مثل: 

حامد الشيخ، صربي ناشد، فرغيل عبدالحفيظ، مصطفى الرزاز، سيد سعد الدين، 



عىل دسوقى، ليىل عزت، منى العجمى، سوسن عامر، محيى الدين طرابية، جامل 

حنفى، أحمد ححاب، محمود السطوحي، مصطفى مهدي وعبدالهادى الوشاحي، 

وهناك أسامء كثرية تألقت يف قاعات مبنى مجلس النواب وىف الجناح املخصص ل 

»جمعية محبى الفنون الجميلة« ىف أرض املعارض وقتذاك، وىف الخمسينيات فاز 

الصدر، سيف  التصوير: سعيد  املرصيني، ىف  الفنانني  العديد من  الصالون  بجوائز 

عويس، حبيب چورچى، صالح  حامد  عبدالرسول،  سيد  عزالدين حمودة،  وانىل، 

إسكندر،  رشدى  راغب،  صربى  الجزار،  عبدالهادى  األرناؤوطى  مصطفى  طاهر، 

وديع املهدى، كامل أمني وحامد ندا ، ومن الفنانات: مارجريت نخلة، تحية حليم، 

الله حلمى،  خديجة رياض، إنچى أفالطون، صفية حلمى، كوكب يوسف، منحة 

عايدة طاهر وليىل األزهرى ، كام فاز بجوائز النحت: منصور فرج، جامل السجينى، 

أحمد  العجاىت،  حسني  طاهر،  الدين  محيى  هجرس،  محمد  حمدى،  عبدالحميد 

األجيال،  وتتواىل   ، إبراهيم  وفاروق  عبدالكريم  عايدة  تحية هيكل،  عبدالوهاب، 

ومتر السنوات ويظل »صالون القاهرة« هو املعرض الرئيىس لفناين مرص عرب العقود 

املاضية، متجدًدا يف محتواه، راصًدا للحركة الفنية املرصية، مؤكًدا الريادة املرصية 

للفنون باملنطقة، واليوم يأيت معرض »صالون القاهرة« يف دورته ال ٥9 لعام 2020 ، 

برغم الظروف املحيطة واإلجراءات االحرتازية التى مير بها العامل أجمع، و »جمعية 

العامني  الجميلة« تستعد لالحتفال مبائة عام عىل تأسيسها خالل  الفنون  محبى 

الفنية ىف مرصنا العزيزة. الحركة  الفنون ورواد  ذاكرة  بذلك  لتحيى  القادمني، 

* املرجع : مقال للدكتور بدر الدين أبوغازى، مبناسبة 50 عاًما عىل إنشاء »جمعية محبى الفنون الجميلة«

                                                                 أ.د. أشـرف رضـا

                                                نائب رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة





 Aura األورا   
    )الهالة والفرادة يف الفن املرصي املعارص( 

                                 

تصاحب  التي  والفرادة  الهالة  إىل  يشري  مصطلح  هي 

العمل، والتي تحمل تأثريًا ما عىل امللتقى، وهي تعتمد 

غالبًا عىل أصالة املصادر لدى الفنان.

امليكانييك  اإلنتاج  عرص  يف  الفني  )العمل  مقالة  من 

.)Walter Benjamin 1936 لبنيامني فلرتز

بتكليفي  العام  هذا  األعزاء رشفت  والفنانني  الفنانات 

كقوميسري  الجميلة  الفنون  محبي  جمعية  قبل  من 

القاهرة 2020، وهو كام تعلمون  للدورة ٥9 لصالون 

الحدث الفني الجامعي األقدم يف تاريخ الفن املرصي 

الحديث واملعارص حيث تم تنظيم أول صالون يف عام 

1921، ولقد جائني التكليف أثناء تواجدي يف إيطاليا 

وعقب حديث باملصادفة مع أحد أساتذة النقد الفني 

الفنية يف  الحركة  نقاش عن  كرارا وكنا يف  أكادميية  يف 

مرص واالتجاهات الثقافية املؤثرة فيها، وهو أمر كنت 

وتطورنا  تاريخنا  يف  وفهمه  قرائته  أحاول  زالت  وما 

الفني، وقد كانت هذه املحادثة مبثابة املحفز بأن يكون 

العام. هذا  الصالون  لتيمة  رؤيتي  هو  املوضوع  هذا 

إن الحركة الفنية يف مرص وعىل مدار املائة عام املاضية 

وسياسية  ثقافية  واتجاهات  تيارات  وفق  تشكلت 



لنبعث من الواقع والظروف واملتغريات املحيطة بنا، ومن البيئة املرصية كمصدر 

أسايس، وتأثرت تقنيًا وفكريًا بالحركات الغربية األوروبية بشكل ملحوظ يف فرتات 

كثرية منها وكانت لها إسهامات وبصامت يف هذه الحركات رغم ضعف التسويق 

اإلعالمي لها وقلة املوارد التي صاحبتها يف فرتات كثرية. حيث كان الفنان املرصي 

والستمتاعه  ودوره  الفن  وبقيمة  يفعل  مبا  إلميانه  ولكن  للربح  ال  الفن  ميارس 

الشخيص. وهو ما كان له أكرب األثر عىل حرية قراره وتفرده وتباين االتجاهات بني 

الفنانني.

املاضية، حيث سوق  العرش سنوات  كبرية حدثت يف  متغريات  لدينا  نجد  واليوم 

الفن بشكل كبري. وأصبح للفنان رشكاء يف العمل الفني )الجالريي واملقتنى ورعاة 

الفن( وهو أمر بالتأكيد له مردود إيجايب حيث أن وجود التمويل أتاح لكثري من 

الفنانني متويل مشاريعهم الفنية وتطويرها، لكن عىل الصعيد اآلخر كان له بعض 

الجوانب السلبية، منها تصدر اتجاه ما اتجاه ما أو حركة ما للمشهد دون بقية 

الفنية  اتجاهاته  لتغري  البعض  دفع  الذي  األمر  كثرية،  وأسباب  لعوامل  الحركات 

من أجل التسويق وبالتايل نتج عنه ندرة األصالة يف األعامل الفنية وأصبحنا نجد 

شخصيًا  وأرى  الفنانني،  من  وعي  دون  لألسف  وبعضها  ما  إتجاًها  مكررة  مناذج 

أن هذه الفوىض وإن كانت طبيعية نتيجة لحداثة السوق الفني يف مرص ولكنها 

ناتجه أيًضا عن قلة الخربة الفنية وتراجع دور الحركة النقدية بشكل كبري، وهو ما 

أعتقد ما أصبح لزاًما عىل الفنانني والنقاد القامئني عىل الحركة إعادة قراءة املشهد 

الفني املرصي املعارص، وتقدميه للمتلقي والفنان عىل حد سواء بقدر من الحرفية 

والعدالية بني االتجاهات والتيارات وتوضيح التباين بني هذه التيارات، فهذا األمر 

بالتأكيد يف صالح الفن املرصي والعريب بالرضورة، وإثراًءا للحركة الثقافية يف مرص 

وداعاًم ملفهوم حرية اإلبداع الفني وهو الهدف املنشود.



ترتكز رؤيتي لهذه الدورة عىل ترشيح عدد من الفنانني املؤثرين من التيارات الفنية 

يف  تراكمية  وخربات  وتاريخ  واضحة  بصمة  لهم  والزالت  كانت  والذين  املختلفة 

االتجاهات التي قدموها، لتكون مبثابة منوذج للشباب، وكذلك محاولة إعادة إلقاء 

الضوء عىل بعض التيارات التي توقفت عىل أثر حركة التوجيه التي تبعث نشأة 

سوق الفن، وتقدميها للمتلقي لفك شفرة الحركة الفنية يف مرص واستكامالً لجهود 

النقاد والفنانني السابقني لتصنيف وترتيب الحركة تاريخيًا، وكذلك إلثراء حركة النقد 

الفني والتي أرجو أن تصاحب الصالون، كذلك سوف أفرد مساحة لعدد من الفنانني 

الشباب كدعم وتشجيع للتجارب والبدايات الجادة والتي أرجو أن تكون مثمرة 

مستقبالً، وترسيخ دور صالون القاهرة يف تواصل األجيال.. خالص تحيايت وموديت.

د. نجيـب معــني 

قوميسري الصــالون







أعضاء اللجنة العليا لصالون القاهرة 59 لعام 2020

                     أ.د أحــــمد نـــــــوار      رئيس اللجنة و الصالون

                     أ.د أمـــــــل نــــــرص      عضًوا

                     أ.د أحمــد رجب صقر      عضًوا 

                     أ.د ضياء الدين داوود       عضًوا 

                     أ. دالـــيا مصطـــــفى      عضًوا

                     د. وئــــــام املصـــرى      عضًوا 

                     الفنان  أميــن لطفى         عضًوا

                     الفنان  حنفى محمود       عضًوا

                     الفنان  عامد إبراهيم        عضًوا

                     الفنان  سامح اسامعيل      عضًوا

                     الفنان عمـر طوســون      عضًوا و قوميسري مساعد الصالون

                     د. نجــيــب مــعـــني      قوميسري الصالون و مقرر اللجنة 

                     الفنان  أحمـد جعفرى      قوميسري تنفيذي





أحمــد عبــد الوهاب 

جــورج البهجـــــوري

ربــــــــاب منــــــــر 

زينــــب الســــجيني 

طــــــــارق زبــــادي 

عبد املنـــعم الحيوان 

عطــــــيـات الســــيد 

مـــــدحـــت نــــرص 

الفنانون المكرمون مصـطفى عبد املعطى 



20

Sa
lo

n 
D

u 
C

ai
re

درس الفن بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ومرسم الفنون الجميلة باألقرص، حصل عىل دبلوم فن 

أعالم  بتشيكوسلوفاكيا...أحد  الخزف  فن  درس  كام  بروما،  الجميلة  الفنون  أكادميية  من  امليدالية 

النحت املرصى املعارص اجتذبته شخصية اخناتون مبالمحها التأملية النبيلة ،كام أثرى الفن التشكيىل 

اتسمت  كذلك  القديم  واملرصى  الشعبى  الرتاث  من  جميًعا  استلهمها  التميز  بالغة  فنية  مبفردات 

أعامله بنزعة هندسية تبسيطية، حيث أنه يجمع فيها بني العنارص العضوية والهندسية ىف وحدة 

متناسقة . تتلمذ عىل يديه الكثري من فناين اإلسكندرية، أرشف عىل  العديد من الرسائل العلمية، نال 

جائزة الدولة التقديرية عام2002، والعديد من الجوائز ىف املحافل الفنية الدولية .

أحمد عبدالوهاب





22

Sa
lo

n 
D

u 
C

ai
re

جورج البهجوري

مواليد 1932، دبلوم الفنون الجميلة بالقاهرة مرسم بيكار قسم التصوير 19٥٥ ، دبلومه ىف لوس 

أنجلوس ، مدرسة الفنون الجميلة بباريس مرسم يانكيل فرنسا 1971 - مارس الرسوم الكاريكاتريية 

ىف مجلتى روزاليوسف وصباح الخري من 19٥3حتى 197٥القاهرة ، شارك ىف العديد من املعارض 

الخاصة مبرص والخارج منها : حواىل 100 معرض ىف مختلف عواصم العامل .
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ربــاب نــمــر

بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية 1963 - تم منحها لقب أستاذ الفنون الصادرة عن 

أكادميية سان فرناندو من جامعة مدريد، أي ما يعادل الدكتوراه التي تقدمها الجامعات املرصية 

جائزة  نالت   - باإلسكندرية  واآلداب  الفنون  بأتيليه  عضو   - الجميلة  الفنون  نقابة  عضو   -  1977

االستحقاق يف رسم من املعرض العام 1981 - 1982 شاركت ومثلت مرص يف العديد من املعارض 

الخاصة - جائزة االستحقاق يف رسم من بينايل الشارقة 1994 - جائزة يف الرسم من مسابقة الفنون 

الجميلة، يف الجولة األوىل 1997 - جائزة لجنة التحكيم يف بينايل القاهرة الدويل الثامن 1997 - جائزة 

يف بينايل اإلسكندرية الدويل األول 2007 - أقامت العديد من املعارض الخاصة داخل مرص وخارجها 

- شاركت مبعارض جامعية متعددة محليًا ودوليًا - لديها مقتنيات بعدة متاحف مبرص وخارجها.
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زينـب السجيني

الرتبية  دكتوراة ىف   ،  19٥6 عام  الجميلة ىف  الفنون  كلية  بكالوريوس   ،  1930 عام  القاهرة  مواليد 

الفنية من جامعة حلوان ىف عام 1978 ، تعترب زينب السجيني من فنانات الجيل الثالث من الحركة 

الفنية املرصية املعارصة حيث تتميز بأسلوب فريد ومتنوع. بدأت ىف نهاية الخمسينيات يف تصوير 

موضوعات من الطبيعة البرشية وكانت األم والطفل من عنارصها الرئيسية التى تعرَب عن مشاعر 

النيل والجبال  الرباءة والحب والكرم.إن خلفيات لوحات السجيني تؤكد هويتها املرصية فرسمت 

بعباداتها  القبطية  الرموز  مصدرها  روحية  طبيعة  من  مزيج  بأنها  أعاملها  تصف  فهى  والشاطئ. 

وقدسيتها بجانب عجائب املنمنامت اإلسالمية.
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طــارق زبـادي

أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية، شارك ىف الحركة الفنية منذ عام 1968 محليًا 

ودوليًا، 1٥ معرًضا خاًصا، ومقتنيات باملتاحف املرصية وىف أملانيا وإيطاليا ويوغوسالفيا ومقتنيات 

خاصة ىف فرنسا وإنجلرتا والسعودية، أعامل ميدانية باإلسكندرية ودمنهور وجدة وغينيا اإلستوائية، 

مقتنيات مبؤسسة األهرام وقاعة املؤمترات ودار األوبرا ومتحف الفن الحديث، نال ٥ جوائز أهمها 

الجائزة الكربى لبيناىل الالذقية الدوىل األول بالجمهورية السورية.
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عبد املنعم الحيوان

مواليد 1942، أستاذ متفرغ، رئيس قسم النحت سابًقا، أقام ستة معارض خاصة يف فن النحت، شارك 

يف أكرث من 3٥0 معرض جامعي ومسابقات، له العديد من األعامل يف متحف الفن الحديث، متحف 

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة واملنيا واملتحف الحريب، تم تكليفه بعمل متاثيل وميداليات شخصية 

منها أحمد عرايب، صالح عبد الكريم، توفيق الحكيم، أحمد شوقي وغريها، نال العديد من الجوائز 

وشهادات التقدير منها صالون القاهرة، بينايل اإلسكندرية، الطالئع، بينايل الخزف، الجائزة التقديرية 

جامعة حلوان 2019. 
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عطيــات سيــد 

يف  تخرجها  منذ  رسامة  19٥8، عملت  الفنية  للرتبية  العايل  املعهد  دبلومة   ،193٥ القاهرة  مواليد 

جريدة الجمهورية ثم جريدة املساء حتى 199٥، أصبحت مصورة متفرغة منذ 199٥ حتي اآلن، 

أسهمت برسومها يف عدد كبري من إصدارات دار التحرير، أقامت واشرتكت بالعديد من املعارض ؛ 

منها معرض لرسومها يف قاعة جريدة الجمهورية 1976، أربع وجهات للهرم 2000، حنني ألشكال 

بالعديد من  اشرتكت  املغريب،  بخان  رؤيتان   .. ، ومناظر  بجناح أريض 200٥  موحية 2002، طريان 

املعارض املشرتكة داخل مرص وخارجها.
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 ،1976 الجميلة  الفنون  ماجيستري   ،1971 الجميلة  الفنون  بكالوريوس   ،1948 اإلسكندرية  مواليد 

دكتوراه الفلسفة يف التصميم املطبوع 1983، عضو هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية 

بنقابة  اإلسكندرية(، عضو  والكتاب)آلتيليه  الفنانني  إدارة جامعة  من 1971: 1988، عضو مجلس 

الفنون التشكيلية منذ عام 1981، مستشاًرا فنيًا لفنون الجرافيك والطباعة منذ عام 1982 وحتى اآلن 

مستشار مكتبة اإلسكندرية للتصميم والطباعة من 2002 : 200٥، انتداب إىل كلية الفنون الجميلة 

باإلسكندرية بقسم التصميامت املطبوعة )رسوم النرش والكتاب( 2004، عضو مؤسس لجمعية مركز 

اإلسكندرية لتجميل املدينة ومؤسس ورئيس وحدة الجرافيك بها عضو هيئة تدريس بكلية الرتبية 

 REMEDY: Psychosocial( النوعية جامعة اإلسكندرية من 200٥  إىل 2006، مدير مرشوع رمييدي

Rehabilitation for Mental Disability( بجمعية مركز اإلسكندرية لتجميل املدينة من 2013 : 

201٥ – وزارة االستثامر والتعاون الدويل - هيئة تبادل الديون اإليطالية املرصيةشارك يف كثري من 

املعارض الدولية منذ 1971 وحتى اآلن يف كل من اإلسكندرية – السعودية الشارقة – القاهرة – 

الكويت – أملانيا - املكسيك – الرنويج – اليابان – إيطاليا – بنجالديش – جنوب أفريقيا – روما 

– عامن – غانا – غرناطة – كازابالنكا – لتوانيا – يوبليانا، أقام سبعة عرش معرًضا خاًصا يف كل من 

مرص والخارج. نال العديد من الجوائز املحلية والدولية ولديه مقتنيات خاصة يف كل من األردن – 

اإلمارات العربية  – الكويت – السعودية –  أملانيا – أنجلرتا – إيطاليا – السويد- مرص.

مدحـــت نصــر
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1962،  أصبح أستاذ يف الكلية فور تخرجه ،  أحد مؤسيس املجموعة التجريبية التي تم إنشاؤها 

يف 19٥8، منحة دراسية تقدمها الحكومة املرصية للدراسات العليا يف مرص 1974، شارك يف بعثة 

حكومية إىل إسبانيا ورشح كأستاذ للفن من أكادميية سان فرناندو للفنون، حيث حصل عىل دبلومة 

الرتميم، ودبلومة الجداريات ، أصبح عضوا يف املؤمتر العاملي للفن املعارص يف البندقية 198٥، تم 

انتخابه نائب الرئيس، كام شغل منصب رئيس األكادميية املرصية يف روما 1988منذ الخمسينيات، 

شارك يف  أهم املعارض التي يتم تنظيمها، أصبح نائب وزير الثقافة ومدير األكادميية املرصية يف 

روما 1988 ، عضو اللجنة الفخرية  لبينايل البندقية برئاسة رئيس الجمهورية اإليطالية 1992، نال 

جائزة الدولة التقديرية لسنة 2002.

مصطفى عبداملعطي







دراسات نقدية
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أحمد عبد الوهاب

عبق مرصي
 

يقدم النحات املرصي الكبري أحمد عبد الوهاب تجربة فنية ذات هالة مرصية أصيلة 

محاطة بزمنها ومكانها ، وذلك يف تجل واضح لفكرة العبق حيث تلتحم تجربته مبوروثها 

التاريخي والجغرايف : عرب رحلة حياة خصبها حمل فيها من كل مرحلة رشيحة زمنية 

ومكانية ما شكلت  لتجربته تاريخها الرتاكمي الخاص . 

من طنطا حيث امليالد  عام )1932( حمل مظاهر مولد السيد البدوي .. الحيك الشعبي 

 .. التامئم   .. املولد  .. عروس  الشعبية يف كفر عصام  الحرف  .. سوق  املريئ واملسموع 

الخرزات الزرقاء .. صندوق الدنيا ، ويف القاهرة ـ حيث درس بكلية الفنون الجميلة بها 

)19٥2-19٥6(  ـ كان املتحف املرصي وجهته األثرية يقيض فيها أياًما طويلة يتدارس 

كل تفصيلية من لفائف الكتان إىل التامثيل الخشبية الصغرية إىل النقوش والكتابات ، 

مدقًقا ودارًسا من قمة املسالت الفارهة حتى أنامل التامثيل الخشبية الصغرية منبهرًا 

بدقتها املتناهية .

ويف األقرص ـ حيث حصل عىل منحة مراسم األقرص عام 19٥7 - امتثل لجالل الحضارة 

املرصية القدمية .. إخناتون امللك واإلنسان ، متاثيل امللوك والكهنة ، نقوش التوابيت ، 

رسوم جدران املقابر واملعابد ، النحت البارز ، روائع تل العامرنة ، مومياوات الحيوانات 

 « شقفات  رسوم   ، ممنون  متثايل   ، القرابني  حامالت  للعامل،  البارز  نحت   ، املحنطة 

األوسرتاكا«، أواين نقادة ، مفتاح الحياة . لكن سطوة الفن املرصي القديم وجالله مل تنس 

فناننا الكبري مباهج قرى الصعيد وضمريها الشعبي : العامرة الشعبية والفخار ورسوم 

الحجيج ، وبزيارته ألوروبا عام )19٥9( تعرف الفنان أحمد عبد الوهاب عىل اتجاهات 

الفن املعارص وروائع النحت األورويب من ميكالنجلو حتى برانكوزي . باإلضافة لذلك 

كان ميتلك وعيًا نابًها التقط به درس الخربة من أساتذة عدة مثل جامل السجيني وسعيد 

الصدر وأحمد عثامن وحامد سعيد ، واميليو جريكو وغريهم .

ويعلمنا عبد الوهاب من خالل منحوتاته  » فن اإلنصات« ؛ فنصبح مهيئني الستقبال 

السكونية  أشكاله  لنستقبل  العامل  ضوضاء  تنحية  يعلمنا  تبثها..  التي  الحكمة  رسائل 



املوحية وهي متارس صمتها النبيل وتجمع بني مفهومي الجميل والجليل حيث غبطة 

ملن  العزلة  وغبطة  الصمت  ألهمية  ينبهنا   ، وجاذبيته  املركز  وقوة  وحضوره  الجامل 

ميتلكون عاملهم موفور الجامل ؛ فنبحث عن الروح التي تسكن تلك األجساد ونتذكر 

الحكمة املرصية القدمية  » هناك أسئلة ال يجاب عنها إال بالصمت«

ومنحوتات أحمد عبد الوهاب ينطق بنيانها بتواضع الحكامء .. الوجوه نحيفة والرقاب 

مستقيمة  زاهدة  بخطوط  نُحتت   ، بانحناءة خفيفة  األمام  إىل  متيل  واألجساد  طويلة 

خالية من الزخرف، ترديدها وتكرارها يشبه صدى الكلمة الرصينة التي تخاطب عقولنا 

وتطالبنا باإلستنارة. ونتذكر معها تراثًا مرصيًا عريًضا : الوقفة املهيبة مللوك وكهنة مرص 

القدمية .. العيون املتسعة لوجوه الفيوم املفتوحة عىل عامل آخر النراه .. الوجه الرائق 

الفخار  .. زخارف ومفردات وتزجيجات  القبطي  الفن  .. بساطة وزهد  للجميلة نفرت 

الرسول  أطلقها  التي  الواسعة  العيون   .. اإلسالمي  اإلفريز  مستويات  تعدد   .. الشعبي 

لوقا يف أيقونته للعذراء مريم ، والتي مازالت ممتدة يف الرتاث الشعبي املرصي .. جالء 

العيون املفتوحة عىل الروح وصفاء الرسيرة . ضفرية مرصية صميمة يطل من خاللها 

أحمد عبد الوهاب بحضور باذخ ال تخطئه العني .

؛  ووعاه  الفنان   والوجدانية، حفظه  البرصية  ذاكرته  تراكم يف  الباذخ  اإلرث  كل هذا 

فأصبح البنية األساسية لتجربته بعد أن ترسخ يف يقينه بفخر أنه يحمل داخله تراث كل 

من سبقوه واليحتاج إلتفاتة غربية تنقله ملامرسات فنية ال تنتمي لروحه املرصية وبذلك 

املنغمسني  الذي ال يحققه سوى  العبق  أو  الهالة  تلك  لتمتلك  تفردها  لتجربته  حفظ 

بإخالص يف عاملهم الفني . 

أ.د.أمــل نصــر 
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مدحت نرص

هالة واحدة وتنوع فريد

يف  الفن  ذلك  أدرجت  الحفر  فن  يف  قيمة  تجاربًا  نرص  مدحت  القدير  الفنان  خاض 

دائرة الفنون املعارصة من خالل أعامله يف مجاالت العمل املركب والتجهيز يف الفراغ 

واملجسامت وكتاب الفنان، حيث  كان لتقنية الحفر الدور األهم فيها من خالل التعامل 

مع األسطح واملجسامت والخلفيات لتلك األعامل. مطوًرا تقنياته متشابًكا مع األشكال 

الجديدة التي طرحتها فنون اليوم .كذلك أخرج الفنان أعامله يف الحفر من نطاق تعدد 

النسخ وإعادة اإلنتاج ، فمعظم أعامله هي نسخة واحدة أو اثنتني مام حفظ لها فرادتها 

النادرة بني املضامني  الفنية متعددة املسارات املوامئة  وندرتها . وقد حقق يف تجربته 

اإلنسانية والتقنيات املاهرة والحساسية الفائقة التي احتفظ بها دون أن تطغى عليها 

سطوة التجريب أو جاذبية التفوق التقني .

   

 ومير مدحت نرص  مبراحل من اإلنتاج الغزير يتخللها مراحل من التأمل والبحث عن 

رس جديد من أرسار الرؤية ، وعىل الرغم من التنوع يف تجربته اإلبداعية إال أنها تحتفظ 

مجتمعه  وهموم  قضايا  دامئا  تحركه  ؛ حيث  الطرح  متنوع  إبداعاً  تضم  واحدة  بهالة 

الذي نتلصص ملتابعته ىف سعادة مامثلة  البرصي  ، يطرحها من خالل نوع من الحيك 

ليست  النوافذ  ففكرة   ، الدالالت   متعددة  نوافذ  عرب  الحكاية  يحيك  وهو  لسعادته 

بالرضورة نوافذ لعامئر أو بيوت لكنها مطالت نرشف منها عىل عامل الفنان االختيارى 

أو  نوافذ نطل منها عىل رشائح شفافة  وتناقضاته،  الواقع وتشتته  املقتطع من فوىض 

مرتاكبة أو متداخلة جزئيًا، وهي تفيد يف تكثيف الرؤية وتوجيهها لصالح إحساس مكثف 

يجيدها  التي  الشكل  لغة  خالل  من  يطرحها  ما  قضية  نحو  الفنان  به  احتشد  مقطر 

ويتقنها . وأحيانا ما تكون النوافذ هي تلخيص لشكل البيوت التي تنتظر عودة أطفال 

الحجارة ، أو هي األطر التي تحيط بصور الشهداء وأمهاتهم الثكاىل الذين ينبغي أال 

النوافذ هي  تكون   ما  وأحيانًا  الشخصية،  الجميع ملصالحهم  ننساهم يف سعار سعي 

العامئر املكتظة املرتاصة التي تزاحمت لتشهد الخروج والثورة كام رأينا يف مجموعة » 



امليدان« ، ويف تجربة »الباركود« النافذة هي املربع الذي تلتئم فيه قطع »البازل« التي 

تعكس تفكك الحياة املعارصة وتشيوء اإلنسان، ويف أعامل » الورق املقوى« النوافذ هي 

الفتحات التي نطل منها عىل وجوه الشهداء وأسامئهم ومواطن سقوطهم النبيل ، وقد 

تكون النافذة هي الشاشة البيضاء لخيال الظل الذي يتابعه جمهور األطفال مبتهجني 

تضم  التي  األعامل  ويف   ، املفقود  االستقرار  خياالت  هي  النوافذ  العشوائيات  ويف   ،

أطفاله الالعبني هي مربع الحلم امللون الذي يحتضن لهوهم الربىء ، وحتى يف األعامل 

اإلنفعالية  الشحنة  حولها  تلتف  مربعة  ثبات  كمساحة  النوافذ  يأيت صدى  التجريدية 

للعمل أو كنغمة برصية متكررة تضبط إيقاع العمل وتحفظه من التفكك واالرتجال .

الشكل  لغة  خالل  من  فيها  يفكر  كان  هامة  قضايا  ميرر  أن  الفنان  استطاع  وقد   

متمكًنا    ، البرصي  عطاءها  معدالت  وتكثيف  اللغة  لتلك  بتطويره  وينشغل 

أحيانًا  وبقسوتها  بل  وعشوائيتها  بفوضاها  الواقع  مفردات  قيادة  من  بإقتدار 

. الحر  الفن  عامل  إىل  املحدود  الواقع  عامل  من  لتخرج  دقيق  ُمرِشح  خالل  من 

                                                

 أ.د.أمــل نصــر 



44

Sa
lo

n 
D

u 
C

ai
re

بني األورا والعوملة
وزمانها  مبكانها  الفني مرشوطة  العمل  بقيمة  بنيامني  والرت  األملاين  الفيلسوف  انشغل 

حيث أن هذا ـ يف رأيه ـ ما مينحها عبقها الخاص ، فمثالً الصورة الفوتوغرافية لعمل ما 

قد تخضع لتعديالت تبعدها عن أصل العمل ، وأن وضع قطعة موسيقية عىل أسطوانة 

يختلف عن االستامع لها يف أجواء املرسح ، واإلنشاد الديني يف أحد الكاتدرائيات يختلف 

عىل  كداللة  اإلغريق  شيده  الحب(  )آلهة  لفينوس  متثاالً  و  الغرف  إحدى  داخل  عنه 

وحتى  شؤم،  كمعبوٍد  الوسطى  العصور  يف  الكاثوليكيني  القساوسة  إليه  ونظر  العبادة 

تأثري املنظر الطبيعي املنبسط أمامنا يختلف عن مشاهدتنا له عىل رشيط فيلم سيناميئ. 

ورأى بنيامني إن أصالة يشء ما إمنا هي محتوى كل ما فيه وإن انتزاع اليشء من غمده 

يعني القضاء عىل األورا الخاصة به .

إن الحقب التارخية يتميز كل منها بوعيه الخاص، فلكل عرص وعي يناسبه، وقد شهد 

لهذا  االجتامعية  الرشوط  تبني  وبوسعنا  األورا  مفهوم  واندثار  تداعي  املعارص  التاريخ 

التداعي إذا فهمنا األورا يف أبسط تعريفاتها عىل أنها »ظاهرة بُعد« وأن اندثارها يرجع 

وتخطى  وإنسانيًا  مكانيًا  األشياء  تقريب  إىل  تسعى  التي  املعارصة  الحياة  طبيعة  إىل 

أحادية كل موضوع بإعادة إنتاجه عىل الرغم من إن أحادية العمل الفني هي نفسها 

وجوده املكنون يف عالقته باملوروث. هذا املوروث بعينه هو بحق اليشء الحي، وهو 

اليشء املتحول واملتقلب للغاية. 

من هنا  فإن أصالة يشء ما إمنا هي محتوى كل ما فيه، من نشأته إىل أن يصبح موروثًا، 

من دميومته املادية حتى شاهديته التاريخية. وإن تم زعزعة هذا فقد العمل سلطته 

ومكانته وهذا هو مفهوم »األورا« يف رأي بنيامني، وإن تم إعادة إنتاج العمل تقنيًا فقد 

الباطن  الوجه  هو  وهذا  الخاص  والجغرايف  التاريخي  موروثه  زعزعة  وتم  عبقه  اندثر 

ألزمة اإلنسانية الراهنة.

ورغم أن بنيامني قد عاش يف الفرتة من )1892 - 1940( إال أن فكرته تعد رؤية استباقية 

ملا شهده العامل املعارص يف إطار العوملة التي سعت لنزع السياق الزماين واملكاين للعمل 

الروىس األصل بوريس جرويس حيث يشري  الباحث  لنا ذلك ما كتبه  ، ويوضح  الفني 

املوقع  بهالته وسحره  يحتفظ  الفنى  العمل  إن  الدوكومنتا 2002:  بكتالوج  إسهامه  ىف 



الجغراىف والتاريخى الذى يتواجد فيه، ويكتسب خصوصيته من رضورة الذهاب إليه ىف 

متحف ما أو مكان آخر، إال أن كثري من الفنون تفقد تبًعا ملعايري العوملة هالتها والتصبح 

فًنا حقيقيًا ، حيث تشرتط العوملة التجوال والالمكانية )التخىل عن الجذور( وخلخلة 

السياقات )نزع السياق والتاريخ األصىل للعمل الفنى( .

   وقد أدت الظروف املعارصة و صعوبة اإلنعزال عن انهامر السيل املعلوماىت وسيطرة 

اإلنسان   شغل  إىل  املجتمعات  أغلب  ىف  جذريًا  تغريًا  أحدثت  التى  اإلعالمية  الصورة 

وبالطبع الفنان وتشتيته من خالل إنهامر املادة اإلعالمية التي التتيح له أى فرصة للتأمل 

 . اإلعالمية  السلطة  تفرضها  التى  واالجتامعية  الجاملية  للبنى  اإلنتامء  ترغمه عىل  بل 

املعارص يف جميع  الفن  معارض  أن  واحد حتى  بشكل  يظهرون  الفنانون  أصبح  »لقد 

أنحاء العامل تظهر جميًعا متشابهة ، وال يحظى أي فنان شاب عىل النجاح إذا تحدى 

القوانني الجديدة لألكادميية املعارصة« .  

الدولية ىف  العروض  تقدميه من خالل  املعارص عند  الفن  إدراك  يندر  أنه  والواقع      

سياقاته األصلية، بل يجب أن يستقرأ املُشاهد املجال والخلفيات الفكرية للفنان العارض 

، وهذا ما يربر ىف الوقت الحارض عدم كفاية تأمل العمل الفنى فقط ، حيث يحتاج املرء 

إىل مزيد من املعلومات واملناقشات والسبب ىف هذا اإللتباس هو أن الفن فقد سياقه 

ومل تعد له جذور واضحة ومحددة ىف أرض واحدة . 

ويطرح صالون القاهرة  يف هذه الدورة مفهوم » األورا« وإىل أي حد اقرتبت أو ابتعدت 

تجربة الفنون التشكيلية املرصية املعارصة عن هذا املفهوم  من خالل مناذج من أجيال 

الزمني واملكاين وإىل أي حد احتفظت بعبقها أو  فنية متنوعة نعيد تأملها يف سياقها 

أوراها يف ظل عامل مازال يخضع لسطوة العوملة .

 أ.د.أمــل نصــر 
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األورا:الحضور الحق ىف الزمان و املكان....................   بقلم د.هبة الهواري 

للحركة  قراءًة جديدة  العام يحمُل  الخمسني هذا  و  التاسعة  القاهرة يف دورته  يأيت صالون 

التشكيلية املرصية من منظور فلسفي إرشاقي يبرُش مبيالٍد جديٍد، عىل كل املستويات الجاملية 

العمل  تكوين  أو يف  ذاتها،  اإلبداعية  للعملية  للفنانني  الفكرية  املنطلقات  تشكيل  سواًء يف 

الفني و مفرداته،أو يف مستويات التلقي الجاميل املتعددة ، ولقد ورد مصطلح األورا يف مقال 

والرت بنيامني بعنوان »العمل الفنى ىف زمن االستنساخ امليكانيىك من سنة 1936«،و املعنى 

املهيمن هنا هو التفرد ىف املكان و الزمان عىل عكس النسخ التى ال تتميز بالحضور أو التالحم 

مع الزمان و املكان بشكل عضوي ،إنه الحضور الحق ىف الزمان واملكان إضافة إىل تفرد الروح 

الفنية ) النفخ ىف املصطلح الدينى( هو ما يطلق عليه األورا و التي ميكن ترجمتها بالعربية  

الفواح و  العطر  إىل مصطلح )األلق( و هي تحديداً حالة حارضة بني األلق و السطوة بني 

نداء الطبيعة الغريزي ،كمثل فكرة الكاريزما )السطوة( و هي موضوع حضور فيزيايئ بحت، 

أوالجاذبية الجنسية أو قدرة الوحوش عىل تنويم ضحاياها  مبجرد حضورها و دخولها مجالها 

الحيوي فال تقدر عىل الهرب و ال تفكر فيه ألنها تصبُح مبهوتًة لسطوته.

إن مشكلة مصطلح األورا الحضور إنه مصطلح ميتافيزيقي الهويت عىل عكس ما تنادي به 

أفضل  الجذب  و  السطوة  و  باأللق  الرتجمة  لذلك  النقدية(  العقالنية   ( فرانكفورت  مدرسة 

و أقرب إىل مفهوم األورا كتلك الهالة حول وجوه القديسني و األنبياء والتي يراها فقط من 

وقع تحت سطوة اإلميان،حسب نظريات ما بعد الحداثة ) جاك دريدا ىف كتابه الحضور و 

باعتباره  املعارص(  فرانكفورت  مدرسة  )ممثل  هابرماس  يهاجم  و  الحضور  ينفي  االختالف( 

رجع  هو   ، إرجاء  اال  هو  ما  الحضور  إن  يقول  هو  و  الاليشء  بحضور  قراءه  يقنع  محتال 

املحايثة باملصطلح الفلسفي، واملقصود أن ألق املادة موجود فيها بدون رسل من السامء و 

أن امليتافيزيقا هى رجع اإلحساس الفني/الديني بالطبيعة. الحضور دامئاً مرجأ لكن األلق و 

السطوة قامئني و محسوسني بشكل مادي و بال أطياٍف أو تنزالت.



إن الفنان ميتلك بحسه الجاميل الفائق  و ذاته املبدعة النشطة يف أعىل صورها استشعاراً لذلك 

األلق )األورا(الذي يسكن األشياء ىف األزمنة و األمكنة و يستطيع أن يجسد مجال الجاذبية 

هذا ىف أعامل مركزة اإلشعاع تسلط السطوة الكثيفة عىل املتلقي ليقع ىف أرسها و يدور ىف 

مدارها وكام أورد بنيامني: أن دور الفنان أن يقوم بتلك الوثبة الشجاعة إىل املايض وأن األلق 

التقنية  موجود ىف الطبيعة و الفن الحقيقي قادر عىل التقاطه و إبداعه إال أن اإلمكانيات 

لالستنساخ تقتله، حيث كانت ىف زمنه  بدايات اإلنتاج الكمي و االستهالك و البرش املغيبني 

بدأوا ىف نسيان طعم االشياء الحقيقي و اعتربوا النسخة املعلبة هى الحقيقة وليس الشبيه 

الباهت.

املعنى اليوناين ملصطلح األورا هو النفخ، النفس، الهواء و كذلك األورا هو اسم إلهة نسمة 

الصباح ىف امليثولوجيا اإلغريقية و بالالتينية تعني ألق النور املتجسد ) ملعة شمس الصباح( و 

قبل بنيامني كانت التيارات اإلرشاقية و الروحانيون يحتفون بالتصوير الفوتوغرايف الذي اخرتع ىف 

منتصف القرن التاسع عرش و أطلقوا عىل الضوء املنعكس املنطبع عىل رشيحة التصوير ) زجاج 

أو الفيلم اإليجايب بعد ذلك( باعتباره تجسيداً أللق النور ىف مقام احتفائهم بالتصور الطيفي 

للروح و إعادة التقاطها ىف املادة من جديد. و هذا متاماً ما يعارضه  بنيامني ىف مقاله، حيث 

يقول أن إعادة االستنساخ ال تحوي الروح ، فقط الجسد ، املادة الغفل تحمل الروح و تشعها 

و ليست قدرة االستنساخ امليكانيكية حيث كانوا يطلقون عىل الصورة الفوتوغرافية األورا.

من هذا املنطلق ميكننا استقبال و قراءة األعامل الفنية املجهزة يف الفراغ أو األعامل     

الخزفية التي شاركت يف صالون القاهرة هذا العام، إن التجهيز يف الفراغ من األشكال الفنية 

التي كانت مألوف لدينا يف األشكال الرتاثية كاملعابد الفرعونية واملساجد واألرضحة وكذلك يف 

الفنون البدائية وهي كلها أصول ومنابع أستوحي منها الفنان املرصي أدواته وأشكاله الحديثة 

ما  اآلن  التسعينيات وحتى  عقد  ذلك خالل  بعد  منها  انبثق  والتي  الهامة  املحاوالت  .هذه 

أطلق عليه  تيار أو حركة فنون الشباب .هذه التجارب التي بدأتها عفت ناجي و فرغيل عبد 

الحفيظ ومصطفى الرزاز واحمد نوار ومنى طوبيا ومحمد عبلة وعصمت داوستايش وثروت 
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البحر وفاروق وهبة  ،وغريهم من املجددين.

الخزف  فن  أعامل  و  الفراغ  يف  املجهزة  الفنية  األعامل  تناول  يف  التوجه  بهذا  أيضاً  يرتبط 

مفهوم الشفرة الثقافية وهي التي  تتشكل من حصيلة املعارف والخربات املتاحة ملجتمع من 

املجتمعات يف فرتة زمنية ما ، وشبكة الفرضيات والعقائد ، والعادات والتقاليد ، التي تبطن 

مامرساته ، وتتدخل يف تشكيل وعيه ،إىل جانب الرتاث املرسب يف الالوعي الجمعي، ويف غيبة 

املعرفة بالشفرة الثقافية املبطنة للحوار الثقايف ، قد يتعرث الفهم ويستحيل التفسري.ويتحقق 

» التواصل / الفعل » عرب شفرة مركبة ، تجمع بني الشفرة الثقافية ، والشفرة الفنية ، والشفرة 

األدبية. ويتحقق االتصال مرحلياً من خالل الترصيح والتضمني ، واإليحاء واإلغفال ، ومن خالل 

حركة دامئة بني االلتزام بالشفرات املشرتكة ، واالنحراف عنها ، الذي قد يبلغ أحياناً حد اإلبدال 

 ، أو التكسري ، والذي قد يدفع املستقبل إىل الغضب واالنسحاب من عملية االتصال أحياناً 

وقد يدفعه يف أحيان أخرى إىل مستوى آخر من مستويات التفسري ، كاملستوى الرمزي مثالً

 Components « إن العمل الفني هو تنظيم خاص وفريد لعنارص معينة أو »ملكونات  

ويظهر   . وفريد  متميز  كيل  شكل  يف   - يقولوا  أن  الجشطالت  علامء  يفضل  كام    - معينة 

الجشطالت الجيد The Good Gestalt  عندما يتوصل إىل تنظيم كيل لعدد من املكونات 

بخصائص جاملية  يتسم  أنه  يدرك عىل  بحيث   - أو خارجه  الفن  - يف  الخاصة بيشء معني 

متامسكة و أصيلة . وقد استخدم » أرنهايم » مصطلح التعبري يف معناه الواسع ، معتقدا أن 

التعبريات البرصية تكمن يف أي موضوع أو أي واقعة إدراكية ، وتظهر باعتبارها قوي دينامية 

نشطة ، فالتعبريات ال توجد فقط لدى الكائنات الحية ، أو العاقلة بل أيضا يف األشياء غري الحية 

كاألحجار والسحب ، والجبال والنافورات والحيوانات والصخور والنريان وغريها . والتعبريات 

تدركها العني عىل نحو مبارش ، ألنها تتجيل من خالل خصائص أولية كالشكل واللون والحركة 

.إن أي يشء يف الحياة ميكن أن يكون حامال للتعبري كام تشري نظرية الجشطالت .

اآلن وقد تخلصت الفنون عامًة من القولبة و التصنيفات كام تخلص فن الخزف من قيد اإلناء 

،و انفلت من عجلة الفخراين و انطلق محلقاً يف فضاء التشكيل ، معلناً رصخة مترد و رحابة 



تعبري ، مع الخزافني الجدد أعلن الطني ثورته عىل الثقل األريض و طار و اتخذ من قدراتهم 

التشكيلية و إمكاناتهم التقنية  أجنحة يتخذ بها كل صورة ممكنة ليستجيب لفيض التعبري ، 

و أصبحت الطينات املعتمة ، تيضء ، و الرتاب الصامت يغرد يف طاعة ما شكله أبناء الرتاب ، 

غادر الجسم الخزيف أرضيته و عتامته و ثقله املكبل و أصبح وسيطاً تعبريياً و جسداً له بنيته 

و وجوده املسيطر عىل الفراغ ، مل يعد إناء يحتوي الفراغ ، و أصبح يحتوي الروح و ينطق بكل 

آياتهاو تناول الخزافون الجدد أعاملهم من منطلق مفاهيمي، حيث تنوعت الرؤى واختلفت 

األساليب، وانطلقت الفنون جميعاً لتتحد، مناهضة للتقنيات والتقاليد والنظرة املسبقة، من 

الرافض لالحتكار  القدمية، الخزف  الرافض للمناهل  هنا جاء معهم الخزف املعارص، الخزف 

الفكري أو الشكيل، ومل تعد اآلنية أو التقنية الخزفية هي فقط جواز املرور - األصيل - لكل 

ما هو جديد يف الخزف.بل هي الفكرة »أو املفهوم concept« ما ميكن أن يؤدي بنا إىل تجاوز 

تلك الحدود القدمية املطروقة ، ومن خالل هذه الرؤيا جاءت أعامل هؤالء الشباب ، معتمدًة 

عىل كون فكرة العمل الخزيف )الفني( هي القائد واملحور لكل ما هو إبداعي وجديد.و كان 

الهــدف هو إنتاج أعامل خزفية ذات طابع مفاهيمى ، تسعى إىل االستعانة بكافة املعطيات 

الخربات  فيها  تتبادل  ابداعية  ملامرسة   , املتعددة  والوسائط  املواد  من  للعرص  التكنولوجية 

املختلفة حول التفكري بالخزف وتسهم ىف تفاعل بني الفنان املبدع .

د.هبة الهواري

    القاهرة يونيو 2020
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أنسنت األشياء .. وتعددية زوايا الرؤية

الفنانة التشكيلية عطيات سيد )193٥( مدرسة فنية خاصة متفردة ال يضاهيها أحد، أهتمت برضورة 

رسم ودراسة املوديل من الواقع وقناعتها أن من يتقنه يتقن رسم كل العنارص ، ىف بعض لوحاتها 

الحارة املرصية يجمعهن حالة تعبريية  التصويرية نجد تكوينات وتجمعات لفتيات يشبهن بنات 

اللونية ورضبات  الكثافة  إيقاعية برصية وشاعرية رغم صخب  ، حركة  تكوينات متالحمة  دافئة، 

فرشاتها املراوغة، املوحية، واملناظري املتصارعة ىف حركة الفتيات . 

نظم  وفق  اللون  درجات  توزيع  وىف  املنظور  زوايا  اتباع  ىف  األكادميية  الفنية  التقاليد  عىل  متردت 

ضوئية ثابتة، أما اختيارتها للعنارص الصامتة الجامدة مثل ماكنية الخياطة، قطع غيار السيارات ، 

املوتوسكالت وغريها من العنارص التى تتصف بالغرابة والصعوبة إال إنها موحية بالنسبة لها ، ومن 

مبدأ أن ال رقيب عىل الفنان وفنه خاضت مغامرة فنية وقدمت رؤية مغايرة ىف أعاملها .  

طرحت تعددية زوايا الرؤية واستحرضتها ذهنيًا قبل أن تنفذها برصيًا وتشكيليًا ولونيًا، ومن متطلبات 

واإلضافة  والحذف  التصغري  منها  الشكلية  الصياغات  من  بالعديد  العنرص  معالجة  الرؤية  تعددية 

واملبالغة ومط يف العنرص، وبتداخل زوايا الرؤية انتقل العنرص من حالة الثبوت والجمود الشكيل إىل 

املرونة والحركة، وكأنه كائن حى يتحاور ويتحرك، ومن هذه التعددية استطاعت أنسنت األشياء . 

تجدها  تتأملها  حني  الخياطة«  ماكينة   « لوحة  التعددية  هذه  فيها  استخدمت  التى  لوحاتها  من 

 ، والبناىئ  الهندىس  التحليل  تكعيبية  واإليحاءات،  بالتفاصيل  مثقلة  كتلة  ىف  ساكن  حصان  تشبهه 

النقية ىف تآلف ووحدة، تقرتب أعاملها مع  الصافية  التعبريية والتكعيبية  الفني ميزج بني  أسلوبها 

حركة البيوريزم Purisme art »النقاء« وتصوير اآلالت امليكانيكية التى صنعها البرش بجاملية رافضة 

التجريد املعقد للتكعيبية . 

                                                                 ناقدة : سوزي شكري                                                                                     



البهجورى .. كتب مذاكراته بالخط واللون 

يرسم  الواحد«  الخط  »فنان  وعاملية  مرصية  فنية  أيقونة  )28ديسمرب1932(  البهجورى  جورج 

خط واحد ومنه يتشعب ويتقاطع مجموعات من الخطوط حني تتشابك تظهرمالمح الشخصية ، 

فتتعجب، وكأن أوراقه مسكونة بشخصياته .لغته ليس ككل اللغات املنطوقة ،هو فنان حكاء يتحاور 

باللغة البرصية رساًم وتشكيال مبفردات وعنارص من الحياة ، وال تفارقه أدوات الرسم إينام ذهب ، 

يصادق البرش بكل فئاتهم ، لذا يتفق البهجورى مع مقولة بيكاسو » أن الرسم طريقة أخرى لكتابة 

املذاكرات« ، فلم ينىس أصدقائه من البسطاء وأبناء الحارة الشعبية وأصحاب املهن مثل املكوجى 

– العجالىت ، ورواد املقاهى، حيث قام بتدوينهم تشكيالً بالخط واللون خوفًا عليهم من تهميش 

البعض. ويطعم لوحاته بالبهجة والصفاء والتفاءل وخفة الظل .

تحرر من قيود املدرسة األكادميية واستبدلها يف رسوماته الكاريكاتريية بالتبسيط واالختزال والتجريد 

والتلقائية والعفوية، واختص التكعيبية ىف أعامله التشكيلية مع وجود حس تعبريي، كالهام التشكيل 

، فنان غزير اإلنتاج ، نجد يف لوحاته موتيفات  الفنية  والكاريكاتري عىل مسافة واحدة ىف مسريته 

ورموز من املوروث الشعبي والقبطي واإلسالمي والفرعوين. كام خاض تجارب فنية ىف النحت واألدب.

انتقد  برسوماته الكاريكاتريية الساخرة قيادات العامل ، واهتم ىف لوحاته بعشاقه مثل مطربني الزمن 

للوحاته  الطاغى  الحضور  األوىل صاحبة  امللهمة  كلثوم  أم  الرشق  كوكب  »ثومه«  فجاءت  الجميل 

ومعارضه، رسمها وهى تشدو طربًا باألهات وممسكة مبنديلها، ومن حولها فرقتها املوسيقية وأعظم 

فرسم  بيكاسو،  فعل  مثلام  املشاهري  الفنانني  أعامل  البهجورى  جادل  كام  والكامن.  العود  عازىف 

البهجوري لوحة »املوناليزا« وإخراجها من ثباتها وجمودها لحالة فنية مغايرة وجعلها متبسمة .

                                                                                                                                                                                                              

                                                                   ناقدة :  سوزي شكري
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 »األورا - Aura« يف الفن املرصي املعارص 

ليس عنوان املقال اتهام أو إهانة ضد فناين الفن املعارص، بل من كرثة مقاربة املعالجات 

والصياغات والتقنيات ذات النمط السائد ىف العامل ، وهى أحد أطروحات العوملة منذ 

النصف الثاىن من القرن العرشين ، ومل تتوقف عند كونها مجرد تطورات للفنون مبسارات 

الرشق  فناين  عىل  سيطرته  النمط  هذا  بسط  بل  النمطية،   التابوهات  خارج  جديدة 

 )individualism (  والغرب، وساهمت هذه السيطرة ىف محو الذاتية وتالىش الفردية

، وحدثت حالة تشويش وصلت إىل حد عدم معرفة هوية الفنان)identity (عىل حد 

تفسريات البعض . وتلك الهوية التى انحرصت عىل مدار أزمنة إنها تكمن ىف املرجعية 

التاريخية والذاكرة الحضارية واألرث الثقاىف )مسقط رأس الفنان( ، ثم ظهرت العديد 

من النظريات املتسعة األفق بأن الرتاث اإلنساىن بالعامل متاح لكل فناىن العامل، وال يقترص 

 ، اإلبداع  قيود عىل  ال  ، حيث  حريتة  للفنان  وأطلقوا  الرتاث،  هذا  أحفاد  تناوله عىل 

وانتهى عرص الثوابت واملسلامت وقولبة االتجاهات الفنية، وأصبح الفنان يبحث لنفسه 

عن مداخل خاصة تعكس شخصيته . إال أن هذا مل يرض البعض وعادوا للتحاور حول 

»األصالة واملعارصة«، » االغرتاب« ، تلك القضايا التى قتلت بحثًا منذ فرتة السيتنيات إىل 

يومنا هذا ، والبعض وصف الفن املعارص بأنه ) فن بال وطن وبال نهر( مقارنًة بأعامل 

الفنانني الرواد ، رغم أن أعامل الرواد أيضا كان لهم مداخل فنية مستلهمة من فنون 

النقدي  الجدل  الفن تخطى  ، ولكنهم وضعوها ىف قالب مرصي قومي، إال أن  الغرب 

العرص  العرص، وأصبحت مصطلحات  تتفق مع معطيات  بتحوالت متسارعة متالحقة 

فضفاضة ومطاطية لها العديد من التفسريات .تأثر الفنان باملعطيات الثقافية املعارصة 

بقصد أو بدون قصد، ومنهم من استفاد بدون أن ميحو خصوصيته ىف املعالجة والصياغة 

البرصية الفنية ولكن الوسيط التقنى مشرتك ، إال أن الناقد ومتذوقي الفن واملقتنى يف 

ظل هذا االرتباك التشكييل ينقبون عن » الهالة والفرادة« ىف األعامل الفنية ، ومنهم من 



يصف املشهد الحايل للفن ) بفقدانه للفرادة ، وندرة الهالة ، وانعدام األصالة ، وتحجيم 

للمناقشة  منا طرحها  وتتطلب   ، الفنية  األعامل  سلبية ضد  كلها مصطلحات  الهوية(، 

ودراسة أسبابها ، ولكن قبل ذلك علينا تحديد مفاهيم هذه املصطلحات من خالل بعض 

اآلراء للفالسفة والنقاد .وألن املساحة املحددة ال تسع طرح كل اآلراء فسوف تكتفى 

 Walter– بنيامني  »والرت  الثقايف  الناقد  العرشين  القرن  مفكري  أحد  األملاين  بالكاتب 

Benjamin« )1892-1940( ، باعتبار أن الفنان النحات دكتور »محمد نجيب معني« 

قوميرس الدورة ال ٥9 للصالون القاهرة قد اختاره ليكون تيمة للصالون ، وهى تيمة نقدية .

أن هذا الطرح للفليسوف »والرت بينامني« ليس بهدف االتفاق أو الهجوم ، بل للجدل 

التشكيلية  الفنية  الحركة  نقاد  وقدر  قيمة  من  يقلل  ال   . الثقافية  واملناقشة  والتحاور 

املرصية وباألخص رواد النقد الفني، عىل سبيل املثال محمد صدقي الجباخنجي ومختار 

تخلو  ال  هؤالء   ، سليم  فؤاد  وأحمد  غازي  أبو  الدين  وبدر  بقشيش  ومحمود  العطار 

الصياغة  ، وأصالة  الجاملية  والقيم  الفنان،  ذاتية  الفرادة و  التحاور عن  مقاالتهم من 

واملعالجة، ومرجعية الفنان الرتاثية أو التاريخية أو بيئة الفنان، ومخزونه البرصي وثقافة 

النشاة وتأثريها ومساراتها ،وأن اختلفوا يف مسمى املصطلح إال إنها اختالفات مرشوعة 

تؤدي إىل نفس الهدف . كتب » بينامني« يف أشهر مقاالته عام ) 1936 ( » العمل الفني 

ىف عرص إعادة إنتاجه تقنيًا« ، ارتكز عىل العالقة بني العمل الفني والعرص الذى يعيد 

إنتاجه عىل شكل سلعة ، مشريًا إىل من صنع جامليات العرص هو مجتمع املستهلك، 

وأرضار هذا النسخ للعمل الفني هو انحطاط » الهالة«  وفقدان العمل مميزاته وفرادته 

، وقيمة »الهالة« هبطت ىف ظل هيمنة الحداثة ، واستند » بينامني« عىل رؤيته الخاصة 

استطيقا  وعن   ، والفرادة«  »الهالة  وعن   ،  »Aura »األورا  عن  ومفاهيمه  وتفسرياته 

وجامليات الفن ىف عرص امليديا .استحدث »بنيامني« مفهوما إجرائيا بدءها بالتعريفات 

، ثم تطورت  اللغة األغريقية تعنى » نسمة أو نفحة«  الهالة أو األورا« يف   « ، اآلتية 

يف اللغة الالتينية إىل »ومضة ضوء« ، ثم تطور مفهوم » الهالة« وجعلها محور أفكاره 
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النقدية بأنها » الظاهرة الفريدة« ، وأضاف تفسريات أخرى إىل » الهالة« إنها » النفحة 

الفنية« أو العبق الخاص الذي ال مثيل له ، والذي يحيط بالعمل الفني فيعطيه قيمته 

الجاملية ، وهى الحضور الفريد . وتظهر الهالة ىف جميع األشياء وليس ىف أشياء محددة 

، مثل ما ذكره عن لوحات فان جوخ :أن الهالة رسمت فيها ومن هنا تأىت فرادتها . أما 

مفهوم »الفرادة« تعنى » الندرة« و » األصالة« وهو العمل الذي له مثيل وغري مسبوق 

، ومنحنه قيمة لتقديسه ،وهذه القديسية مفردة تعود إىل األصول الدينية. 

كام تحدث » بينامني« عن نشأة الفنون الجميلة إنها كانت ىف زمن مختلف جذريًا عن 

زمننا الحاىل، وتغري منط وجود املجتمعات اإلنسانية ، وإنه ال املادة وال املكان وال الزمان 

هى نفسها ما تستخدم اليوم ، وأن منتجى الفن كانت لديهم طاقة كامنة ىف التعاطي 

للجامليات،  معاير  عرص  لكل  وخلقوا  نحن،  بطاقتنا  مقارنة  بهم  املحيطة  األشياء  مع 

واألعامل الفنية األوىل نشأت لخدمة الطقوس الدينية ولهذا نقول ) هاله العمل وقيمة 

ىف وظيفيته ( حيث أن النمط وأسلوب وعي اإلنسان وإدراكه الحىس هو ما يشكل فنه 

ومنتجه، يجب اإلقرار بأن مجمل تقنيات الفنون قد تغريت وبالتاىل تغري مفهوم الفن 

واستبداله مبفاهيم أخرى .  وألن العمل الفني يف األساس هو عملية إنتاج مستمرة ، فام 

تركه السابقني من منتج فنى ىف فرتة ما أمكن محاكاته من قبل آخرون، واملحاكاة ميارسها 

الشباب لتمرين ، وميارسها املحرتف للشهرة ، وميارسها مستفيدوا التجارة والرتبح،  وأن 

بتقنية إعادة إنتاجه بعدة نسخ أو مستنسخات) طباعة الفوتوغرافيا ( ويفقده » االورا« 

، وتضع مكان وجوده الوحيد وجوده الهائل الكرثة ، و إعادة إنتاج العمل الفني هو 

ربطه بالزمن الحايل، إال البعض من كرثة النسخ املطبوعة يسأل عن النسخة األصلية وهو 

سؤال ال معنى له ، رمبا ألن االستنساخ درجات ومستويات يستطيع أن يربز جوانب يف 

العمل قد تغفلها العني املجردة .يظل العمل األصىل الباقي ىف زمنه ومكانه هو املعنى 

الحقيقى »لألصالة«، أمرين لحسم األصالة ) جودة العمل ىف زمانه ومكانه - وجوده 

الفريد ىف املكان الذي نشأ فيه ( ، أن مجال األصالة خارج املجال التقني لإلنتاج الفني 



، وأن العمل الفني األصيل مستقل عن العمل املنسوخ، والعمل املستنسخ يضفي طابع 

الحارض عىل ماهو مايض، بالنسخ تغري السياق الثقايف والتاريخي وافقده صفة الفردية، 

وهكذا تغيب » الهالة والسلطة الجاملية الفريدة« ، وأن القيمة االجتامعية لعمل فنى 

.والعمل األصىل  الفنية نقديًا تتغري  ، وقراءة األعامل  تتغري مع تغري املجتمع ألنظمته 

 ،»Aura -الساكن بزمنه ومكانه يصبح »موروث«،  فنسخه يؤدي إىل القضاء عىل » األورا

»األورا«،  عبق  هو  تقنيًا  الفنى  العمل  إنتاج  إعادة  عرص  ىف  اندثر  ما  بأن  نقر  وهنا 

مثاال عىل ذلك أن متثال فينوس جزء من الطقوس الدينية عند األغريق ، إال أن كهنة 

اليوم يصب منه نسخ ويطبع  ، وألنه إىل  اعتربه متثال صناًم ونحًسا  الوسطى  العصور 

بإعادة  الهالة  قيمة  فقدت  أهمية   أى  يشكل  ال  لكنها  فوتوغرافية  مستنسخات  منه 

إنتاجه تقنيًا ، وفقد وجوده الفريد يف املكان الذي نشاء فية . أما صورته ال قيمة لها وال 

فرادة وال أصالة هى مجرد نسخ باهت، إن إعادة إنتاج األعامل جرد الفن من ثبوتيته 

بإعادة  فيه  يسمح  الذى  النحت  فن  باستثناء   ، ذكرناها  التى  األصالة  وإختفاء مفهوم 

إنتاج املنحوته تقنيًا، وأيًضا طباعة الجرافيك ) النحت عىل الخشب( والليثوغراف كلها 

وسائط ساهمت ىف تسويق املنتج الفني، وىف الفوتوغرافيا تخلت للمرة األوىل »اليد« 

عن وظيفتها الفنية املهمة األمر الذي ألقى مسؤلية اإلحساس بالفن عىل العني وحدها .

ناقدة :  سوزي شكري
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رباب منر واالمتثال للجاميل الخاص

الدالة عىل فرادة تنجيها من تشابه، حينئذ  الفنية خواصها  التجارب       متلك بعض 

وبدرجة ما يصبح كل إنجذاب وجداين أقرب اىٕل قراءة ينصت لها من يهتم باملعني يف 

تلك التجربة. والحقيقة يف حال قناعتنا بهذا االٔمر، فإننا نقرتب من رباب منر باعتبارها 

بحالة  تفيض  شخصية  تقمص  عىل  والقدرة  السينام  مبنطق  الدور  لهذا  جيدة  ممثلة 

مصورة  وهي  منر  رباب  أن  بيد  ُملهمة،  جاملية  مساحات  عىل  داخلها  من  تتكشف 

صاحبة بالتة لون تهيم  باالٔسود عىل مساحة  بيضاء لتنتهي قبل سنوات من تجارب 

ملونة بأحبار مقتصدة، امٕنا تثبت أن لغتها واحدة يف الحالتني، رغم التباين بني جالل 

تاريخ تجربة فنية عاشت  اىٕل  إشارة  املتوازن، عنيت  اللون  أو صحبة  االٔبيض واالٔسود، 

طويالً بني تهشريات أقالم الرابيدوجراف والحرب االٔسود، بحثًا عن تسجيل لحاالت إنسانية 

تغرق رويًدا رويًدا يف حياتها ومحيط أشيائها، البحر ومن يركب موجه للرزق واحد منها، 

ولنا أن نعرتف بأن مثة حياة جوانية أخرى للطبيعة الجامدة من زجاجات وأواين زهور 

باتت تقدم نفسها طواعية، لتلك التهشريات املرهفة يف حساسيتها، أو لنقل أن رباب 

منر مل يتسن لها أن تركن للراحة اإل بعد أن تُنسب لتلك الطبيعة الجامدة ما يشذ عن 

االستعاملية،  مثالية الٔشيائنا  ُمغايرًا، ولعله بحث عن حياة  لها حًسا  طبيعتها فيضيف 

والشاهد، أنها فنانة تنجز يف كال العاملني حياة خاصة قوامها تحريك املعني، وهو هنا 

ليس ُمقيًدا بترصيف لغوي وامٕنا تعبريًا عن جوانية إنسانية ُملهمة.

  يف تجربة هذه الفنانة الدٔووبة ما يعطيها متيزها يف حلول تشكيلية، عرب ترديد للمفردات 

إما ُمتشابه أو غري ُمتشابه قادر عىل أن يحيل املساحة اىٕل نوع من غنائية ُمتجددة، متلك 

هارمونيتها من داخلها، وال تلبث تجدد خطابًا جامليًا قوامه التمسك بالحضور االٕنساين 

يف مفردات الحياة بني بر وبحر. ال فرق بني هذا وذاك سوى يف الجاذبية التي تسكن عاملا 

غري محاط بسياج وإمنا مبساحات ود بني البرش وأشيائهم. بتلك اللغة تعرب بنا رباب منر 

اىٕل حالة من وهج ال يتململ، وامٕنا يبقى طويالً يك نتأمله مرات كثرية.

دكتور/ مصطفى عيىس



مصطفى عبد املعطي يف فضاءات ُملهمة

    تستوعب تجربة الفنان مصطفى عبد املعطي أشيائه الخاصة جًدا، ولعل القول باالٔشياء 

ملفردات هندسية وغري هندسية،  دائم  فثمة حضور  الفنية من مضمونها،  تجربته  يفرغ  ال 

أو  وقائع  يف  ذاتيًا  يتجدد  مدار  مبثابة  له  بالنسبة  هي  حولنا،  من  للطبيعة  مردها  سيكون 

حاالت، يحتضن ويفرز يف عملية دينامية وبالقدر الذي يدع للحالة الفنية يف درجة من التباين 

زمنيًا ومكانيًا. املؤكد، أن مثة غرام لدى هذا الفنان منذ ستينيات القرن املايض بفكرة الفضاء 

الحاوي، كانت انطالقته يف أعقاب بحث االٕنسان يف الفضاء عن حياة ونزوله عىل سطح القمر، 

وإذ ذاك تولدت جاذبية مل يكن ملصطفى عبد املعطي أن يفرط بسهولة يف حالتها أو مفرداتها. 

ورمبا متتثل االٔخرية »لفروض« بحسب تعبري الفنان، ليست نظرية عىل قدر احتوائها ملساحات 

التجريب. والحال كذلك يكون هناك دامئا حضور للون، طاغ ومسيطر كبديهية يف لوحته، وهو 

جانب يتضمن إمكانية أن تضيف الخطوط اىٕل كتل االٔشياء ما يحيط بها، فيهديها اىٕل خلق 

حالة حوارية تتمسك بالجاميل أكرث مام هي مشرية اىٕل مضمون سوى أن التجريد عىل نحو 

خاص سيغدو فارقًا يف تصنيفها أو وضعها مبواجهة املتلقي دون حذر، قد ال يستتبعه اإل قبول 

بالحل التشكييل املُنجز يف مساحات اللوحات. 

    عىل مدار عقود يتمسك مصطفى عبد املعطي بفروضه ورٔويته يف إنجاز لوحة ال تبتعد 

والبحر،  الهرم والسهل  تقدمه من مفردات، مرصية خاصة مثل  الطبيعة وما  معطياتها عن 

وأخرى هندسية مثل املثلث والدائرة واملستطيل والشكل املنشوري. إنها لغته الفنية الحاضنة 

االنتقاالت  رضورة  مع  يتناسب  مبا  كيمياءتها  تقدم  إنها  اإل  معقدة،   وغري  سلسة  ملركبات 

يصغى  تجويد  نوع من  يبدو عىل حدودها  آخر، ومن حيث  اىٕل  الجاميل من حيز  باملكون 

للجواين الخاص بالفنان، حينام يتعلق برضورة أن يكون للذهن دور يف إقامة تجربة ووضعها 

يف مسار يتامس حارضه مع ماضيه عند نقطة حيوية تصنعها لغة املصور وإمكاناته. تبًعا لذلك 

ال ينفض مصطفى عبد املعطي يده من تجربته دون إحداث حالة جاملية متسك باالٕنساين 

تنبت من  أن  يستتبع هذا  انتباهه جاذبة، وعندئذ  قمة  االٔخرية عىل  ليرتك  داخله وداخلنا، 

ثناياها ما ميلك الحواس. 

                                                              

                                                                                

 دكتور / مصطفى عيىس
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زينب السجيني يف طفولة تسكن القلب

    هو ليس بعنوان قد يخطف فكرة عابرة يف تجربة فنية ممتدة، عميقة االٔثر رغم 

بساطتها، وانسيالها الوجداين، بل هو وصف يحقق جوهرها، ويتصل بنا عىل نحو مميز. 

قدمها  تضع  وامٕنا هي  قلقة،  حافة  عىل  تقف  ال  السجيني  زينب  املصورة  أن  وبظني 

بقلب مساحة ُمشبعة برائحة جاذبة للتأمل يف عامل ُمتسع، رغم قلة مفرداته الواقعية 

التي تنجزها الفنانة بني جسد إنساين وطبيعة. ولعل مبعث الجاذبية ما تبثه فتياتها أو 

نسائها العجائز، لتمتد ما بني الطفولة والنساء أوارص صداقة تشهد بوجود حياة خاصة 

قوامها تلك الروح الطيبة التي تستدعي يف ظلها لهو البنات وألعابهن، ومرح ال ينتهي 

عند حدود االٕطار أو مساحة لوحة صغرية، تعج فضاءاتها بأجساد تلك الصبايا وبأشجار 

مثمرة، أو قوارب تتهادى عىل سطح املاء. يف تلك املشاهد هناك  مقدمة الستلهام عضوي 

ونفيس، ال يفتأ ينمو بذكريات طفولتنا، نحن املتلقيني، فال نلبث نطعمه من لدنا عىل 

قدر ما نبتغي منه وقتذاك. وكامٔنا متلك تلك اللوحات الصغرية   نوافذ  غري مرئية نطل 

منها عىل عامل هو ملك لنا بعدما قدمته لنا زينب السجيني برباءة الطفولة التي تسكنها.

والشاهد أنها تجربة ذي بعد حيوي منسك به عند حدود تلك البساطة التي يكمن بها 

مزيج ينبني من تجريد ال ينهيه تجسيم رقيق، وما بني بدائية حاذقة هي أقرب للفن 

الفطري يف تهشريات عجينة اللون الباستيل تحديًدا ، وبني بنائية رٔوية تتسم بحداثتها 

مترق زينب السجيني، أو لعلها تعرب بنا اىٕل أفق تطوف به بهجة ال تختبيء. ما يبقى 

مميزًا يف تجربة فنانة عىل مدار زمن عريض هو ذلك الوجه الطفويل الذي تتسع عنييه 

يظل  الحد  عند هذا  أن منيض.  قبل  دواخلنا  يستقرأ  به  وكامٔنا  ويطالعنا  الدهشة،  حد 

باعتقادي أن دهشة الفرجة مبثابة متعة ال تنتهي رسيًعا، وامٕنا حالة تتداخل مع حواسنا 

وال تنرسب بسهولة.

دكتور/ مصطفى عيىس
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من  بالعديد  شارك   ،2011 عام  تخرج  اإلسكندرية  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  مساعد  مدرس 

املعارض املحلية منها صالون الشباب من الدورة الرابعة والعرشون وحتى الدورة الثامنة والعرشون 

ومعرض أجندة 2012،2014 مبكتبة اإلسكندرية، ومعرض أول مرة وسمبوزيوم جامعة بدر بورشة 

العمل وشارك باإلرشاف يف سمبوزيوم التابع لجامعة دمياط، شارك يف مسابقة يض للفنون يف 2016 

و2018 و معرض جالريي نوت للنحت 2019 و 2020 .

أحمــــد حــافظ
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re  مواليد املنوفية 1963، تخرج يف  قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة  مع مرتبة الرشف

1987، أستاذ  ورئيس الجرافيك وعميد كلية الفنون الجميلة باملنيا املنتخب من 201٥:2011، حصل 
عىل بعثة إىل أملانيا ىف الفرتة من 199٥ : 1997 إلمتام دراسة الدكتوراه بجامعة ايرفورت - أملانيا،  
درس الليثوجراف بتوسع بنفس الجامعة و درس الورق اليدوى وعجائنه، أقام ٥1 معرًضا خاًصا ىف 
التصوير والرسم والحفر واألعامل املركبة مبرص والخارج ، حصل عىل 24 جائزة محلية و دولية أهمها 
جائزة الدولة التشجيعية ىف الجرافيك لعام 2001، الجائزة األوىل ىف بيناىل القاهرة الخامس 199٥- 
الجائزة الكربى وأوسكار  بيناىل اإلسكندرية 2003،  6 جوائز ىف 6 الدورات األوىل لصالون الشباب 
بالقاهرة ما بني الرسم والتصوير والعمل الفنى املركب .. شارك ىف أكرث من 120 معرض جامعى دوىل 
ومحىل ، شارك ىف  أكرث من 40 ورشة دولية  ىف الجرافيك والتصوير والنحت، له مقتنيات مبتاحف 
مرصية وأجنبية  لدى األفراد مبرص والخارج ، أرشف وناقش أكرث من مائة بحث ىف الفنون الجميلة.

أحمد رجب صقر
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أحمــد صابـــر

مواليد سوهاج 1987،  بكالوريوس فنون جميلة - قسم الجرافيك - شعبة التصميم املطبوع - جامعة 

جنوب الوادي، معيد بكلية الفنون الجميلة باألقرص، حاصل عىل العديد من الجوائز منها: جائزة 

سلوى رشدى ىف مجال الرسم من جمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتى 2013، وجائزة الرسم 

يف صالون الشباب 2017م.
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مواليد القاهرة عام 1977، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام 2000 - نحت ميداين ،دكتوراه يف 

فلسفة النحت عام 201٥، شارك يف العديد من املعارض الدولية واملحلية، نال جائزة النحت يف صالون 

الشباب  2004 و 200٥ و مثل مرص يف بينايل فينيسيا الدويل عام 201٥. وكذلك يف الصني 2018.

أحمد عبد الفتاح
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أحمـــــد نــــوار

مواليد الغربية 194٥، بكالوريوس الفنون الجميلة -جامعة القاهرة1967، درجة الربفسور يف الرسم 

من أكادميية سانت فرناندو مبدريد 197٥، رئيس قسم املتاحف يف املجلس األعىل للتحف يف مرص 

الجميلةيف  الفنون  كلية  ومؤسس  عميد   ،1998-1996 نوبا  لصندوق  العام  املرشف   ،1999-1944

جامعة مينا يف مرص 1982-1988، مستشار يف املركز الوطني لألبحاث يف مرص 1980-1983، مستشار 

يف مجلس الشعب )الربملان املرصي(منذ 1999، أقام 80 معرًضا فرديًا، شارك يف أكرث من 100 معرض 

جامعي ومهرجانات وبينايل يف مرص والرنويج والسويد وأسبانيا وفرنسا والكويت والعراق وإيطاليا 

والواليات املتحدة وكوبا واإلمارات والنمسا واألردن واملغرب والربازيل وغريها من الدول يف الفرتة 

وجائزة  الدويل)1987(  الكويت  بينايل  من  للطباعة  الذهبي  الرشاع  جائزة  نال   ،2012  :1969 من 

امتياز خاصة ملرص القرن الواحد والعرشين يف الدورة األوىل لبينايل بكني للفن الدويل 2004، لديه 

العديد من املقتنيات لدى متحف الفن الحديث يف القاهرة، متحف الفن املعارص مبدريد، املقتنيات 

الخاصة ملؤسسة فريدريك ستاد يف الرنويج- جامعة مالقة األسبانية- وزارة الثقافة يف فرنسا واملتحف 

العريب للفن الحديث يف قطر.
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عضو األكادميية الدولية للخزف بسويرسا 2017. شارك يف حوايل 90 حدثًا خزفيًا دوليًا مابني مرص 

والدمنارك  ورومانيا  الجنوبية  وكوريا  والصني  وأسبانيا  وأمريكا  واليونان  وفرنسا  وإيطاليا  وتونس 

بأكادميية  تواجده  فرتة  يف  الفني  لإلبداع  املرصية  الدولة  جائزة  نال   ، وغريها  وتايالند  واألرجنتني 

الخزف عام 201٥،  التشجيعية يف فنون  الدولة  ،جائزة  إيطاليا من 2002 إىل 2004  بروما  الفنون 

قوميسري صالون الشباب 29 لعام 2018.

أسامة إمام
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أشـــرف رضا

الفنون  قطاع  رئيس  والثقافة،  للفنون  أراك  مؤسسة  رئيس  القاهرة،  الجميلة  الفنون  بكلية  أستاذ 

التشكيلية بوزارة الثقافة األسبق ، مدير األكادميية املرصية للفنون بروما السابق- نائب رئيس جمعية 

محبي الفنون الجميلة، شارك يف العديد من املعارض الفنية، نال أكرث من ٥0 جائزةمحلية ودولية من 

جوائز اإلبداع والفنون، لديه مقتنيات خاصة عديدة لدى الفنادق الكربى واملؤسسات ومتاحف الفن 

الحديث و متحف الفنون الجميلة و متحف األهرام و لدى األفراد مبرص و اإلمارات العربية و إيطاليا.
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آالء نجــــــم

والعديد  معارض   8 يقرب من  ما  الشخصية  املعارض  من  العديد  نظمت  تشكيلية معارصة،  فنانة 

من املعارض الدولية الجامعية يف باريس، اليونان، أمريكا، سلطنة عامن أيًضا لها مشاركات كثرية يف 

املعرض العام، صالون الشباب عىل مدار األعوام منذ 2001 والكثري من املعارض الجامعية داخل مرص 

تتناول أعاملها قضايا عديدة إنسانية واجتامعية ويف كثري من أعاملها تتحدث عن القضايا السياسية 

نجد يف لوحاتها البحث عن الحريات املفقودة كام تخلو أعاملها من الرصاعات اإلنسانية، فالحرية يف 

أعاملها هي انطالقة روح اإلنسان والهروب بها من رشور البرش، لها تأثري خاص بها يظهر يف أعاملها 

بطريقة الجرافيك التي متيزت بها يف كل من األعامل األبيض واألسود وكذلك امللونة.





78

Sa
lo

n 
D

u 
C

ai
re

السيد عبده سليم

الجميلة باإلسكندرية،أستاذ النحت بجامعة كفر الشيخ  مواليد 19٥2 بكالوريوس كلية الفنون 

والعميد السابق لكلية الرتبية النوعية بها، نال جائزة الدولة ووسام الفنون يف النحت ونال العديد من 

الجوائز املحلية والدولية وشارك بأعامله يف معظم املعارض الجامعية منذ تخرجه 1976وتوجد أعامله يف 

الكثري من املتاحف املرصية والعاملية ولديه أكرث من 16 عمال ميدانيا مبدن مرص وهو أول من أعاد سباكة 

الربونز إىل النحت مبرص، وعضو لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق واملجلس 

األعىل للثقافة .لديه أتيليه ومتحف بقرية أبشان محافظة كفر الشيخ.   
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  السيــد قنديـــل

عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك – جامعة حلوان مرتني األوىل كانت ىف الفرتة من 2011 : 2014، 

والثانية ىف الفرتة من 2018 : 2019، مقرر اللجنة العلمية للفنون الجميلة لرتقى األساتذة واألساتذة 

ىف  التشكيليني   الفنانني  نقابة  وكيل  اآلن،  حتى   2016 من   الفرتة  ،13( ىف   12 )الدورة  املساعدين 

الفرتة من 2010 حتى اآلن، أقام حوايل 17 معرًضا خاًصا ىف الفرتة من 1987 حتى اآلن ، كام شارك 

يف حوايل 60 معرًضا جامعيًا ودوليًا خالل الفرتة من 1986 حتى اآلن، حصل عىل العديد من الجوائز 

أهمها جائزة الدولة التشجيعية ىف الفنون )الجرافيك( 2016، وله مقتنيات ىف بعض املتاحف ولدى 

األشخاص ىف مرص، سوريا، إيطاليا، فرنسا، بلغاريا. 
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أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة اإلسكندرية، مصورة وناقدة ىف مجال الفنون البرصية، 

عضو املجلس األعىل للثقافة املرصية 2007 : 2014، عضو لجنة توثيق متحف الفن الحديث ومتحف 

سيف وأدهم وانيل ومتحف محمود سعيد ومتحف كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية 2018، أمني 

اللجنة العليا لجائزة مسابقة نوار لفن الرسم ورئيس لجنة تحكيم الدورة الثانية للمسابقة،    لجنة 

 ،2016 للتصوير  الدويل  األقرص  لسمبوزيوم  املصاحب  الناقد   cib الدويل  التجاري  البنك  املقتنيات 

رئيس لجنة تحكيم الدورة الثانية ملسابقة الطالئع للنقد التشكييل جمعية محبي الفنون الجميلة ، 

عضو لجنة تحكيم الدورات األربع 2018:2012، مقرر لجنة تحكيم مسابقة النقد التشكييل لصالون 

الشباب 201٥، عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية 2013،2014 وصالون الشباب السادس 

لبينايل  العليا  اللجنة  عضو   ،2017 العام  املعرض  و   2016 باألقرص  الجنوب  وملتقى   2004 عرش 

اإلسكندرية الرابع والعرشين وقوميسري الجناح املرصي 2007، أقامت ستة عرش معرًضا خاًصا مبرص 

والخارج، قدمت العديد من املؤلفات يف مجال النقد التشكييل، مثلت مرص ىف العديد من املعارض 

الدولية وقوميسري العديد من املعارض ىف مرص والخارج، شاركت ىف العديد من املؤمترات العلمية 

املحكمة، شاركت ىف العديد من امللتقيات واملهرجانات العربية، حصلت عىل العديد من الجوائز 

أهمها جائزة الدولة لإلبداع  تخصص تصوير  1998، جائزة الدولة التشجيعيةـ  مجال النقد التشكيىل  

2011، جائزة جامعة اإلسكندرية للتميز العلمي 2019.

      أمـــل نـرص
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re ،2010 له 7 أفالم فيديوآرت منهم فيلم » البحث عن الخالص« الذي عرض ىف بيناىل فينيسيا عام

له العديد من املعارض الدولية الفردية والجامعية  يف إيطاليا وأسبانيا والنمسا والربتغال والواليات 

بيت  يف  معرض  آخرهم  العربية  الدول  من  عدد  وكذلك  وأرمينيا  ومالطا  والصني  ونيبال  املتحدة 

وجمعية  مالطا  وجامعة  روما  وأكادميية  القاهرة  ومبطار  اإلسكندرية  مبكتبة  أعامل  له  بريوت، 

النمسا للتصوير ومتحف الفن الحديث ووزارة الخارجية، نجح أمين لطفي يف الحصول عىل العديد 

2016 مرص  من  التشجيعية  الدولة  جائزة  نال  املحلية،  الجوائز  عن  فضال   ، الدولية  الجوائز  من 

منها جائزة املاسرت ببيناىل الصني الدوىل وأحسن صورة فوتوغرافية عام 2010 بنفس البيناىل وامليدالية 

املنتحدة  بالواليات  بالفوتوغرافيا  املتميز  املتحدث  وجائزة  التميز  يف  النمسا  مبسابقة  الذهبية 

والعاملية. والعربية  املرصية  الفنية  الفاعليات  من  العديد  بتحكيم  وشارك  دوىل  محكم  األمريكية 

أميـــن لطفــى
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بســام الزغبـى

مواليد1970، حاصل عىل ليسانس حقوق - جامعة عني شمس1993، مصور صحفي باألهرام، عضو 

لجنه تحكيم صالون الشباب دوريت 26 ،28 )201٥، 2017( ،حصل عىل الجائزة األوىل لصالون النيل 

اليابان  لصالون  الرشفية  الجائزة  عىل  الخاصة، حصل  املؤثرات  فرع   2001 للتصويرالضوىئ  الثالث 

للتصوير الضويئ )الدورة72( 2012، شارك مبعرض »من النيل إىل املريمياك« بجامعة ماساتشوستس 

يف لويل - الواليات املتحدة األمريكية )28 فرباير- 2٥ مارس 2011( ، شارك مبعرض صور فوتوغرافية 

عن ثورة 2٥ يناير مبقر دار الثقافة اإلكوادوري بالعاصمة كيتو باالكوادور )3 - 7 أبريل 2013 (،  

شارك مبعرض »املولد« بجالريي ورد بديب )23 نوفمرب 2013 - 8 يناير 2014 (، معرض خاص»2٥ سنة 

صحفي« بقاعة أدم حنني بالهناجر )22-27 سبتمرب 2019 ( .
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تامـــر عاصـــــم

مواليد القاهرة 197٥، فنان برصي ومنسق فنون، أستاذ مساعد بالجرافيك، تخرج يف كلية الفنون 

الجميلة – قسم الجرافيك 1998،  حصل عىل درجة املاجستري يف الجرافيك قسم الجرافيك- كلية 

التشكيلية  الحركة  ، شارك يف  الجرافيك 2011  الدكتوراه يف  الجميلة 200٥، ثم عىل درجة  الفنون 

البرصية بأعامله املتعددة الوسائط والجرافيكية منذ التسعينيات من القرن العرشين بإقامة العديد 

من املعارض الفردية واملشاركة بالكثري من املعارض الجامعية خالل تلك الفرتة،  ولقد نال العديد من 

الجوائز كام شارك بكثافة يف الكثري من املحافل واملعارض والبيناليات والرتيناليات الدولية بجمهورية 

والبوسنة  والنمسا،  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وبولندا،  وفرنسا،  وبلغاريا،  وكندا،  العربية،  مرص 

والهرسك، والصني، واإلمارات العربية املتحدة، والسعودية، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني بالقاهرة 

وعضو زمالة مبركز ديفوس إلدارة الفنون التابع ملركز كينيدي للفنون بالواليات املتحدة األمريكية. كام 

شارك يف العديد من املؤمترات والندوات املحلية والدولية حول إدارة الفنون خالل توليه منصب  مدير 

مركز محمود مختار الثقايف )وزارة الثقافة( منذ 2006  : 2011 . ويعمل حاليًا أستاذ مساعد بقسم 

الجرافيك يف كلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب بجمهورية مرص العربية.
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جامل عبد النارص

الثقاىف  املركز   : املعارض منها  العديد من  ، شارك ىف   بكالوريوس فنون جميلة قسم نحت 1981 

معرض   ،  1992 سويرسا  ليستال   ،  1990 إخناتون  قاعة   ،198٥ القاهرة  أتيليه   ،1983 األسباىن 

الثقاىف  املكز  بقاعة  معرض   ، لندن  دلفينا  بقاعة  موسيقى  نحت   ، إنجلرتا   9٥ أفريقيا  بورشة 

اإلنجليزى 199٥ ، بيناىل فينسيا 1999، األكادميية املرصية بروما إيطاليا 2002 ، قاعة نارص شورة 

.2011-2009 بالقاهرة  الزمالك  قاعة   ،  200٥ لبنان  بريوت  أجيال  قاعة   ،  2004 سوريا  دمشق 
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جوزيف الدويرى

مواليد القاهره 1977، بكالوريوس الرتبية الفنية 2000، عضو نقابة الفنانني التشكيليني،  شارك يف 

معرض »فنانو الغد« جالريى ارتسامرت 2019، معرض بعنوان أخيلة مبركز الجزيرة للفنون 2016، شارك 

يف العديد من املعارض الجامعية من 1998 :2019 والتي آخرها معرض »كوكب بال منطق«جالريى 

ارتسامرت2019، املعرض العام)summer collection( ،2019 )40( جالريي سفرخان 2018، )+21(

»ياال  )36( 2014، معرض  العام  املعرض  السابع 2017،  الدوىل  بكني  بيناىل  املغريب 2018،  جالريي 

نعيش« جالريي ارت كورنر – الزمالك 2013، معرض إنسانيات HUMANITIES بجالريى حورس 

الشباب  الصالون INSTALLATIONصالون  جائزة  عىل  1999، حصل  فردي(  )معرض  بالزمالك، 

الثاىن عرش– قرص الفنون، العديد من شهادات التقدير و املقتنيات لدى وزارة الثقافة، متحف الفن 

الحديث ولدى أفراد داخل مرص – فرنسا – أمريكا – إسرتاليا – املجر – كندا – اليونان.
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مواليد 196٥، مشاركات منذ 1989 منها: الجائزة الكربى للتجهيز الفراغي صالون الشباب11 القاهرة 

1999، بيناىل القاهرة الدوىل الثامن 2001- »الفن من داخل الحقيبة« متحف أولنت سويرسا 2004 ، 

»أشكال الحروف« متحف وايدهوفني إيبس النمسا 2006، مقتنيات متحف نورث كارولينا للفنون، 

الواليات املتحدة، الجائزة الكربى ىف بيناىل فنون آسيا الثالث عرش ىف دكا، بنجالديش 2008، القامئة 

الشارقة  متحف  »ُشُكول«    ،2011 بريطانيا  ىف  وألربت  فيكتوريا  متحف  جميل،  لجائزة  القصرية 

ولندن2014،  فيينا  نويرات،  بأوتو  العاملية  االحتقالية  خالدة«  2012»عالمات  اإلمارات  للفنون، 

القاهرة،  اإلمارات 201٥  »شئ آخر« معرض دويل، درب 18/17  مقتنيات »متحف جميل« ديب، 

»ألف به« معرض خاص ، منصة »الفن جميل« ديب 2018  بينايل داكار للفنون األفريقية، السنغال 

»كونكريت بوتري« معرض خاص بجالريي الشارقة بالجامعة األمريكية بالقاهرة»الشئ يتالىش كل 

شئ يتحول« قرص املنيل، القاهرة ، 2019 »شارة« »حافظ جالريي« جدة، »بينايل القاهرة الدويل13«، 

القاهرة  »تناقضات متناغمة«  القاهرة»الحرف29 من األبجدية« أرت ديجيبت ومرشبية جالريي، 

مهرجان »مسك« للفنون بالرياض-السعودية.

حازم املستكاوي
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بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة النحت الخزىف جامعة اإلسكندرية 2018، معيد بقسم النحت 

مكتبة  أجندة  معرض   ، 28 الشباب  صالون   ،2017 دمياط  الحجر  نحت  سمبوزيوم  املعارض: 

اإلسكندرية 2018، مهرجان سينا الدويل رشم الشيخ 2018، ملتقى شباب العامل النحت و التصوير 

رشم الشيخ 2018، معرض مهرجان ىض للشباب 2018، معرض أجندة »مكتبة اإلسكندرية 2019«،

بيناىل أوسرتاكا للشباب 2019 ، نال الجائزة الثانية ىف مجال النحت. 

حســــام زكــــى
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بكالوريوس كلية الرتبية الفنية عام 1991 ، األول بتقدير ممتاز و التي يعمل بها أستاًذا  للنحت، 

يشارك منذ تخرجه و إىل اآلن  بفاعلية يف الحركة التشكيلية املرصية والدولية ، له أعامل ميدانية 

ورصحية يف عدة مواقع هامة يف مصـر مثل الجيزة ورشم الشيخ و أسوان ، والخارج مثل الواليات 

املتحدة األمريكية ، جمهورية التشيك ، إيطاليا ، وتركيا . 

حســن كـــامــل
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حمــدي رضــا

فنان برصي وقيم فني، يعمل ويعيش يف مرص وأملانيا، تخرج يف كلية الفنون الجميلة 1997 ،تلقى 

عدة دراسات حرة يف التقييم الفني واإلدارة الثقافية، أسس وأدار مساحة فنون آرت اللوا 2007  

2017-كام شارك يف تأسيس مساحة براونيان موشن للفن بأملانيا، 2018 والتي تعد ملتقيات 

تتضمن أعامل حمدي رضا  تكوين وتفعيل للحوار بني الفنانني وبعضهم وبينهم وبني املجتمع، 

 الفنية عدة وسائط برصية كالتصوير الزيتي والتصوير التجريبي والتجهيز واألعامل التفاعلية.

مرتكزًا عىل أساس فني قوي من دراسته األكادميية للتصوير الزيتي ومامرساته التجريبية املستمرة 

يف التصوير الضويئ، انخراطه يف صياغة وإدارة العديد من األنشطة والربامج الثقافية محليًا ودوليًا 

ومشاركاته يف املحافل واملبادرات املعنية بالقضايا الثقافية عموًما يعكس اهتاممه بتعزيز لغة الحوار 

اإلبداعي، وتطوير آليات التفاعل الفني، حصل حمدي رضا عىل العديد من الجوائز ومنح اإلقامة 

الفنية ومنح إنتاج وإدارة املرشوعات والربامج الفنية، كام قدم أعامله عىل نطاق واسع من املعارض 

الجامعية والفردية محليًا ودوليًا كان آخرها مشاركته يف أنشطة بلوفديف- بلغاريا -عاصمة الثقافة 

األوروبية 2019. 
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مواليد 1970، الوادي الجديد - فنان تشكييل، ماجستري يف الرتبية الفنية 2002، قام بتدريس الرسم 

 2003 القومي  املعرض  منها:  معارض جامعية  شارك يف   ،2007 األمريكية  بالجامعة  الفنون  بقسم 

200٥- 2007- 2008، ومعارض دولية منها: معرض الفنون املرصية املعارصة بأسبانيا اليكانتي 2006 

للفنون( 2007،نال جائزة  الجزيرة  )مركز  بقاعة كامل خليفة  :معرض خاص  منها  ومعارض خاصة 

لجنة التصوير )الهرم الذهبي( مناصفة بصالون الشباب السادس عرش 2004، له مقتنيات بالسفارة 

الهولندية، مقتنيات بالسفارة الهندية، مقتنيات لدى أفراد يف مرص وأملانيا.

حنفى محمود
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خـــالد ســـراج

مواليد 1969 حي الخليفة -القاهرة،بكالوريوس الخزف -كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان-

القاهرة1992،مدرس دكتور -قسم الخزف-كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان -القاهرة 2006، 

ذات وذات 2 معرضان خاصان بالقاهرة -مركز الجزيرة للفنون - القاهرة200٥-2013، ماعت تتلون 

توت، شاركت  أنيتا  املجرية  الفنانة  منه  بجزء  للفنون 201٥ شاركت  أوبونتو  بقاعة  معرض خاص 

بجناحي قاعة أوبونتو للفنون بنيويورك أرت فري وميامي أرت فري- الواليات املتحدة األمريكية 2016، 

الفنانة املجرية أنيتا توت بقاعة أوبونتو للفنون -القاهرة 2018،  معرض سويًا معرض مشرتك مع 

أكرث من 7٥ معرًضا ومسابقات واحتفاليات محلية ودولية، أكرث من 3٥ ملتقى وورش عمل محلية 

ودولية، مقتنيات بأكرث من 21 دولة مختلفة بالعامل.
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ماجستري يف الرتبية الفنية قسم رسم وتصوير جامعة حلوان 2020، شاركت يف العديد من املعارض 

 2016 عامي  املرصية  األوبرا  دار  الفنون  بقرص  الشباب  صالون  يف  مشاركتان  أهمها  من  املحلية، 

و2017، ومهرجان يض الثاين عام 2018، يف نفس العام أيًضا أقيم معرضها الفردي بالتاون هاوس 

يف القاهرة، ويف 2019 املعرض الجامعي نغامت مختلفة بقاعة اوبنتو. أما يف 2020 شاركت معرض 

1-٥4 الفن األفريقي املعارص باملغرب. نالت  جائزة التصوير يف صالون الشباب 28، وجائزة املشاركة 

يف ملتقى األقرص الدويل عام 2017، وجائزة الفنان صالح طاهر عام 2018.  لديها مقتنيات مبتحف 

الفن املرصي الحديث بدار األوبرا.

دعـــاء فـــاخـــر
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re ،200مواليد 198٥، مدرس )قسم النحت( كلية فنون جميلة -جامعة املنصورة،سمبوزيوم املنيا ٥

بورسعيد 2009، معرض فن  بيناىل  الهناجر2008،  قاعة  الشباب 2008، معرض جامعي يف  صالون 

النحت املرصي املعارص بالجراد برصبيا 2009، شاركت يف مهرجان فنون دول البحر األحمر 2010،  

معرض فنون جميلة يف املركز الثقايف املرصي يف باكو أزرابيجان 2010 ، معرض الطالئع 2008 -2009-

2010 ، ملتقى الفنانني العرب 2012، معرض أجندة  2016، صالون الجنوب الدويل 2016 ، مسابقة 

الشباب للفنون البرصية 2016، معرض يض 2016، معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية 2016، معرض 

مستند نحت 2016، صالون الشباب 2016، معرض جامعي بقاعة بيكاسو 2017، سمبوزيوم النحت 

األول بنادي املقاولون العرب 2017، املعرض العام 2017- 2018، وصالون الشباب 2017، سمبوزيوم 

أسوان 2018، صالون النحت 2018.

رواء الدجــــوي
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رومـانـي حـافـظ

قـسم  مـن  تخـرجـه  عـقب  عـاًما   1٥ مـن  أكـرث  مـنذ  الـفنیة  مسـیرتـه  حـافـظ  رومـانـي  بـدأ 

اإلبـداع واالبـتكار والـتصمیم فـي كـلیة الـفنون الـتطبیقیة بـالـقاھـرة بـجامـعة حـلوان فـي أوائـل 

الـتسعینیات. تـمیزت رحـلة حـافـظ الـفنیة بـشغفه بـعلوم الـلغة الـقبطیة والـرتاث، حـیث كـرس 

جـانـبًا كـبیرًا لدراسة اللغة واكتشاف أصول وأسس املامرسات التي تالشت تدریجیًا عىل مدى ألفي 

عام، قـام حـافـظ بـتطویـر تـصمیم حـروفـي ألبجـدیـة جـدیـدة Typeface یـعید إحـیاء أصـول 

والـفوتـوغـرافـي،  الـنيص  الـتوثـیق  حـافـظ  أعـامل  تـتضمن  الـقدیـمة.  الـقبطیة  والـلغة  الـفن 

كـام أنـه مـحاضـر دائـم لـلرتاث والـفن والـلغة الـقبطیة، حـیث یـقوم بـتدریـس نـتائـج أبـحاثـه 

وكـذلـك الـلغة الـقبطیة لـألجـیال الشابة من الفنانین والباحثین، معارض الفنان روماين حافظ »يف 

األمكنة والذكریات« - معرض منفرد - دیسمرب 2017 بالقاھرة، »أكوان متوازیة« - معرض جامعي 

مارس 2018 بالقاھرة، جالیري فنون - معرض جامعي- أكتوبر 2018 يف بیروت، لبنان »ديب تلتقي 

العامل« جالیري عائشة العبار - معرض جامعي 2018 يف ديب باإلمارات العربیة املتحدة »میمورابیلیا... 

من ذاكرة ما« جالیري بیكاسو للفنون - معرض منفرد- نوفمرب 2018 يف القاھرة.
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أقامت معـارض خاصـة منها : معرض بأتيليه اإلسكندرية 2008، معرض بجالريي الزمالك 201٥- 2018 

 – الدويل  الخزف  ترينايل  يف  تحكيم  جائزة   ،198٥ الخزف  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  نالت 

 ،1994 للخزف  الثاين  الدويل  القاهرة  بينايل  يف  الكربى  الجائزة   ،2000  –  1996 دورتني  يف  مرص 

الفن  مبتحف  مقتنيات  لديها   ،2000 للخزف  الخامس  الدويل  القاهرة  بينايل  يف  الكربى  الجائزة 

املرآة  متحف  باملنيا،  الجميلة  الفنون  كلية  متحف  مبرص،  الحديث  الخزف  متحف  الحديث، 

. إيطاليا   ، املغرب   ، فرنسا   ، الغربية  أملانيا   ، هولندا   ، مرص  يف  األفراد  لدى  اليونان،   – برودس 

 زينـــب ســالــم
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زينـــب نـــور

ماجستري  حلوان،  بجامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  التصوير  بقسم  مساعد  وأستاذ  سكندرية  فنانة 

أستاذ  حلوان،  بجامعة  التصوير  فن  ىف  الفلسفة  ودكتوراه  اإلسكندرية  بجامعة  الجدارى  التصوير 

العليا بفرنسا 2016، باحث مشارك بجامعة أورليانز بفرنسا )2020- الفنون  وفنان مقيم مبدرسة 

2023م( شاركت ىف 64 معرًضا جامعيًا مبرص والخارج )فرنسا، انجلرتا، إيطاليا، اليابان، الصني، الربازيل، 

الكويت(، أقيم لها 10 معارض خاصة مبرص وفرنسا ىف التصوير والتصوير الجدارى والفوتوغرافيا، 

ولدى  الحديث  للفن  املرصى  باملتحف  مقتنيات  ولها  التقدير  شهادات  من  العديد  عىل  حصلت 

العديد من الجهات واألفراد ىف مرص والعامل، نرش لها العديد من املقاالت واألبحاث محليًا ودوليًا.
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خريج دفعة النحت امليداين  كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1997، عضو االتحاد املليك الربيطاين 

 Liverpool Plinth public art 2013،جائزة First@108public art award جائزة، RSS ،للنحاتني

.2020 W Gordon Smith award 2019،جائزه award

العاطفة عليه بعد دراسة الواقعية لسنوات عديدة  اإلنسان وتأثري  املقدمًة يركز عميل عىل جسم 

دون  دقة  وأكرث  التصميم  يف  تبسيطًا  أكرث  عميل  لجعل  ببطء  أتحرك  نفيس  ،وجدت  الجامعة  يف 

، أقدم املنحوتات املجردة،  التأثري العاطفي باستخدام األفكار املرحة وامللونة والرسومات  أن أفقد 

والتي تحافظ عىل ما هو رضوري للمفهوم. من املهم بالنسبة يل أال تفقد قطعتي الشكل الكالسييك 

للمنحوتات ثالثية األبعاد ولكنها تنقل الوقت الذي نعيش فيه كل متثال هو سفينة ال تحمل األفكار 

فحسب ، بل تصور املشاعر املستوحاة من املالحظات من األعامل البرشية عىل أساس يومي.  أعمل 

العديد من املظاهر ألن كل فكرة لها موادها وتصميمها وألوانها املختلفة األعامل املشاركة يف  يف 

املعرض“Memories of my lost child” ذكريات ابني املفتقد، رأس املطرقة.

ســـام شنــــدي
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سامح إسامعيل 

مواليد القاهرة 1974، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الحفر 1997، بدأ مشواره الفني عام 2006، 

له  وأمريكا،  وأوروبا  العريب  والوطن  مرص  يف  والجامعية  الخاصة  املعارض  من  العديد  له  أقيمت 

مقتنيات فنية يف متحف األردن الوطني للفنون الجميلة.. الشارقة ومجموعة خاصة مبتحف ماليزيا 

للفن اإلسالمي )1٥ عمل( شارك يف تنظيم العديد من املعارض الجامعية والسيمبوزيومات املحلية 

الحروفية  الستخدام  متخصص  منهج  أول  وضع  التحكيم،  لجان  وعضوية  والخارج  مبرص  والدولية 

العربية يف مجايل التشكيل والتصميم بالحرف العريب وقام بتدريسه يف مؤسسة أراك للفنون والثقافية.
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أستاذ  بقسم النحت كلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية،نال جائزة الدولة للتفوق ىف الفنون 

2018- درس بأكادميية كررارة للفنون – بإيطاليا – بعثة خارجية للحصول عىل الدكتوراه عام 2000 

- 200٥، مشارك ومنظم بالعديد من املعارض والبيناليات وامللتقيات الدولية ىف مرص والخارج منذ 

عام 1997  حتى اآلن، مصمم ومنفذ العديد  من األعامل النحتية  امليدانية والحدائقية  من األحجار 

الصلدة مبرص والخارج باإلضافة إىل املقتنيات الدولية واملحلية لدى املتاحف واملؤسسات، نال العديد 

من الجوائز الدولية ىف مجال نحت األحجار -مهتم باإلرشاف عىل تأهيل أجيال من شباب الفنانني ىف 

مجال نحت األحجار بتنظيم ورش دورية منذ عام  200٥ حتى اآلن  وتتلخص التجربة الفنية الخاصة 

الحفاظ عىل مفهوم رسالة  بأهمية   اإلنساىن  والوعى  والتاريخ   الرتاث  بقيم  تتعلق  به  مبضامني 

اإلنسان عىل األرض  من خالل منظومة أو نسق تشكيىل يتعلق بالقيم الجاملية لحجر الجرانيت 

بأنواعه معتمًدا عىل الطابع املعارص و الحلول التى تتسم بالبساطة والتجريد  ونقاء الكتلة ورصانتها 

والتأكيد عىل بعض املتناقضات اإليقاعية الخاصة مبفهوم الحركة وبالتنوع اللوين وامللميس مبعالجات 

متنوعة عىل األسطح بإثرائها بالرموز املستلهمة من الرتاث املرصي ىف نسيج متكامل يعكس عمق 

الفكر و التعبري اإلنساىن املمتزج بالزمان واملكان  مع التأكيد عىل حالة  صوفية متسامية تعتمد عىل 

القديم- فتبدوا األعامل  بالرتاث املرصي  التشكيلية  القيم  الحجر مستدعيًا  الكامنة ىف كتلة  الطاقة 

التاريخ  لقيم  وكحراس  األرض   عىل  اإلنسان  رسالة  مفهوم  تحمل  معامرية  طبيعة  ذات  كرسائل 

اإلنساين عرب العصور.

سعيـــــد بـــدر
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أستاذ الخزف ورئيس قسم، وكيل كلية الرتبية النوعية للدراسات العليا والبحوث )سابًقا( جامعة 

الدراسات  حلوان،  جامعة   – التطبيقية  الفنون  بكالوريوس  الخزف،  استشاري  شمس،مصمم  عني 

العليا املعادل لدرجة الدكتوراه املرصية من املعهد الحكومي للفنون بفلورانسا– إيطاليا، دكتوراه ىف 

فلسفة الفنون التطبيقية »خزف«- جامعة حلوان . 

لها العديد من املعارض الخاصة محليًا ودوليًا، شاركت ىف املعارض الجامعية املحلية والدولية ترينايل 

بيناىل  التشكيلية،  للفنون  القومي  املعرض  للخزف،  الدويل  القاهرة  بينايل  للخزف،  الدويل  القاهرة 

الشارقة الدويل، معرض فن الحيل مبركز الجزيرة للفنون، صالون األعامل الصغرية، متحف جولواى 

بأيرلندا، الغورى، أصالة، معرض خاص متنقل تابع لقصور الثقافة داخل محافظات مرص.   

شاركت ىف العديد من الجمعيات العلمية والفنية والنقابات، ولديها العديد من املقتنيات بفلورانسا، 

أيرلندا،  اإلمارات،  السعودية،  الثقافة،  لوزارة  التابعة  الفنون  ومراكز  املتاحف  الفنية،  الرتبية  كلية 

الفنان  التقدير، تلميذة األستاذ  امليداليات وشهادات  العديد من  الجامعات واألفراد، نالت  وبعض 

الخزاف سعيد الصدر .

 سلـوى رشدي
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مواليد القاهرة 1944 ،  بكالوريوس هندسة ، عمل ىف هندسة الحاسبات إال إنه إستمر ىف مامرسة الفن 

، عرض ىف إنجلرتا وكينيا ىف السبعينات ، شارك ىف املعارض الجامعية والقومية منذ أوائل الثامنينات ، 

أقام تسعة معارض فردية ،  مثل مرص ىف بيناىل املكسيك لاللوان املائية 2002 ، سيمبوزيون األقرص 

الحركة  هيئة  لوحاته  ىف  يختزن  فهو  والزمن   الحركة  متثيل عنرصى  بإشكالية  يهتم   ،2011 الدوىل 

اللحظية ىف الفراغ عرب الشكل املتحرك, كام يختزنها ضمنيا ىف أشكال إنقىض عنها زمن حركتها ، له 

كتابات متعددة ىف الفن وكتاب عن األلوان املائية .

سمـري فــؤاد
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شعبان الحسيني

الفنانني  نقابـــة  عضـــو   ،199٥ عام  جرافيــــك  قســم   – جميلــة  فنــون  كليـــة  يف  تخــــرج 
التشكيليني، عضـــو أتيليــه القـــاهرة، شـــارك فــى عدة معارض منـــها: معرض صالـون الشبـــاب 
الثامــــن 1996، معرض صالـون الشبـــاب التاســـع 1997، معرض صالون الحفـر أتيليه القاهرة  
باألقرص  الدوىل  الجنوب  صالون  مرص)2016(،  فناىن  صالون   ،2014 سيوه  مراسم  معرض   ،2013
)2016(، صالون الجنوب الدوىل 2017، صالون القاهرة ٥8 - 2018، معرض فرق توقيت قاعة الباب 
سليم 2018، املعرض الدويل بورتوكايرو مرصي برتغايل مبتحف محمود مختار  2018، معرض الحلم 
مقتنيـــات  لـــه  املشرتكــــة،  املعــارض  بعــض  فــى  الزمالك آرت جالريي 2019 ومشاركة  قاعة 
لدى بعـض األفــراد فــى مرص، لدى متحف الفن الحديث، لدى صنــدوق التنميـــة الثقافيـــة، 
قطاع الفنون التشكيلية، لـــه خبــرات بالعمــل فــى مجــال الرســوم املتحركــة والعمـــل فــى 

مجـــال التصميـــم الداخلـــي. 
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مواليد القاهرة،مدرس دكتور بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان ،ماجستري تخصص خزف عام 2012، 

عام  الصلبة  الصناعية  املخلفات  من  لواحدة  التدوير  إعادة  يف  )تخصص خزف(  الفلسفة  دكتوراه 

2018-  شاركت بالعديد من املعارض املحلية والدولية منها: معرض الطبق مبركز الجزيرة للفنون 

2019 ، معرض أجندة مكتبة اإلسكندرية عامني 2018 و 2019، بينايل اإلسكندرية الدويل لكتاب 

بالربتغال 2017،  أفريو  الخزف مبتحف  لفن  الدويل  أفريو  ببينايل  اإلسكندرية 2018،  الفنان مبكتبة 

معرض الخزف ARTgila 123 الدويل املتنقل وذلك بدول )الربتغال - كوريا - مرص-أسبانيا- اليونان- 

الشباب  ، صالون   2020  :  2017 العامني  ، خالل  حاليًا  واملقام  املكسيك(  كندا-  التشيك-  إنجلرتا- 

2٥ ، 26، 27 ، مبسابقة  )Gizem Frit(بالدورة الـ 7 بكلية الفنون الجميلة، جامعة صقاريا 2016 

داخل  املعارض  من  وغريهم   2014 تركيا  بازمري   13 الـ  بالدورة  للخزف  الذهبي  اإلناء  مبسابقة   ،

مرص وخارجها، نالت جوائز وشهادات تقدير من جهات مختلفة منهم الجائزة الكربى عن العمل 

الجامعي خزف بصالون الشباب 27 وجائزة أحسن الرسائل العلمية مجال الفنون بجامعة حلوان 

للعام الجامعي 2019/2018 ، الجائزة التشجيعية صالون الشباب 30 لعام 2020،  لديها مقتنيات 

فنية مبكتبة اإلسكندرية بجناح املعرض الدائم لكتاب الفنان ، مصنع سرياميك مبدينة أفريو بالربتغال، 

كلية الفنون الجميلة جامعة صقاريا تركيا ولدى األفراد داخل وخارج مرص.

 صفــاء عطيــة
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صـــالح حمــاد

مواليد الرشقية 1961 - بكالوريوس الرتبية الفنية 1989 ودبلوم يف الرتبية الفنية 1991، نائب رئيس 

سيمبوزيوم النحت الدويل يف الصني ISSA 201٥، نال جائزة الدولة التشجيعية 1993، وجائزة الدولة 

لإلبداع بروما 2000، شارك يف العديد من البيناليات الدولية منها بينايل فينيسيا 200٥، شارك يف الكثري 

من سيمبوزيومات النحت الدولية من 1997 إىل 2014، مبرص والدولية منها اإلمارات، عدد من مدن 

الصني مثل )بينج تان، شانج شاه، تونجيل(، كوريا ، إيطاليا ، التشيك، عدد من مدن تركيا مثل )أنقرة، 

اسطنبول، أسربطة( أمريكا، السويد، فيتنام، أملانيا، اليونان، هوالندا، استونيا، تونس، ألبانيا.





132

Sa
lo

n 
D

u 
C

ai
re

 مواليد دمياط 1968، 1994 بكالوريوس الفنون التطبيقية – قسم الخزف، 2016 أستاذ مساعد بكلية 

الجزيرة  تاون هاوس-مركز  منها: جالريي  أقام معارض شخصية  الخزف،  - قسم  التطبيقية  الفنون 

للفنون، األكادميية املرصية روما جامعة جرين سبور بوالية نورث كارولينا، شارك يف معارض جامعية 

محلية و دولية، وورش عمل محلية ودولية، نال 2013 جائزة الدولة التشجيعية ىف الخزف، له مقتنيات 

الجنوبية متحف فيكتوريا والربت لندن. مبدرسة نيكوال زابايل روما متحف الخزف املعارص كوريا 

ضيـاء الدين داود
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طـارق الكومــي

إسبانيا  مبدريد،  املرصيني  الفنانني  معرض   ،2014 للفن  الزمالك  بقاعة  إنسانية(  )مالمح  معرض 

تشجيعية  جائزة   ،1983 الجميلة  الفنون  محبي  جمعية  صالون  جائزة  املحلية:  الجوائز   -  1989

الشباب  صالون  يف  املركب  العمل  يف  األوىل  الجائزة   ،1990 الثاين  الشباب  صالون  يف  النحت  يف 

الدولة  جائزة   ،1994 السادس  الشباب  صالون   - النحت  يف  الصالون  جائزة   ،1991 الثالث 

اإلسامعيلية  مبدخل  الدنيا(  )أم  متثال  عن  التشجيعية  الدولة  جائزة   ،2012 الفنون  يف  التشجيعية 

201٥، الجوائز الدولية جائزة ملتقى مسقط األول للفنون التشكيلية بعامن 2000، لديه مقتنيات  

املرصية. األوبرا  دار  الهناجر،  نرص، مرسح  مبدينة  املؤمترات  قاعة  الحديث،  املرصي  الفن  مبتحف 
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عـــادل ثـروت

مواليد القاهرة عام 1966 – فنان تشكيىل - أستاذ ورئيس قسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية 

جامعه حلوان، يشارك يف الحركة التشكيلية املرصية، أقام أكرث من عرشين معرض شخيص منذ عام 

الفنى لعادل ثروت  املحلية والدولية، املرشوع  الجوائز  العديد من  1993 وحتى اآلن، حصل عىل 

والحكايات  فاملعتقدات  الشعبى  املرصى  والرتاث  املوروث  إىل  تستند  التى  الفكرية  منطلقاته  له 

جانب  إىل  الشعبى  املرصى  الجمعى  الوعى  أنتجها  التى  الشعبية  والعالمات  والرموز  واألساطري 

الطقوس واآلداءات املرتبطة بالشعائر الشعبية كاملوالد والزارات واألفراح واالحتفاالت الشعبية كلها 

متثل مصدر أساىس للتعبري ىف تجربته الفنية.
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عبد السالم سامل

تخصص جرافيك 2003،  الجميلة  الفنون  يف  البكالوريوس  مواليد 1977، حصل عىل  فنان مرصي، 

القضايا  أعامله  تناولت  متنوعة،  فنية  تجارب يف مجاالت  له  والدكتوراه 2013،  واملاجستري 2008، 

االجتامعية والسياسية، يعمل أستاذ مشارك بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة املنيا، شارك 

يف أكرث من ٥0 معرًضا محليًا ودوليًا باإلضافة إىل الورش الفنية، وأقام ستة معارض فردية خمسة مبرص 

وآخر باملغرب، حصل عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير، له مقتنيات لدى العديد من األفراد 

واملؤسسات مبرص واألردن واملغرب وإسبانيا وإيطاليا والسودان والربازيل واألرجنتني وفرنسا وإيطاليا 

واليابان والبحرين وليتوانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا والربتغال وأمريكا.
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عبداللـه داوستايش

مواليد 1979، فنان تشكييل حر، مؤسس ومدير رشكة آتون للفنون، عضو يف جمعية الفنانني والكتاب 

)أتيليه اإلسكندرية(، شارك يف إدارة وتنظيم العديد من املعارض محليًا ودوليًا، حصل عىل جائزة 

الدولة التشجيعية للفنون يف التصوير الفوتوغرايف )نحت وعامرة( 2013، شارك يف برنامج الزائر الدويل 

إلعداد القادة ىف مجال تخطيط وتنظيم املدن من الخارجية األمريكية 2017، شارك يف العديد من 

املناسبات الدولية منها: معرض 6 فنانني سكندريني باألكادميية املرصية للفنون بروما 2003، بيناىل دول 

حوض البحر األبيض املتوسط باري - إيطاليا 2008، معرض ) Travel ( مبقاطة جوادزو الصني 2012.
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عصام معروف

الجداري،  التصوير  قسم   -1981 بالقاهرة  الجميلة  الفنون  كلية  يف  تخرج   ،19٥8 القاهرة  مواليد  

أمسرتدام 2003:  الفن« ىف  »تدريس  : 198٥، درس  روما من 1982  فنون  كلية  التصوير ىف  درس 

منهم معرض  منتظم ىف مرص، ويشمل ذلك 1٥ معرًضا خاًصا  أعامله بشكل  الفنان  2004، عرض 

»ليليات غياب« جالريى مرص، مثل مرص ىف العديد من املعارض الدولية، وىف بيناىل القاهرة 2008، 

عرض عصام معروف أعامله ىف العديد من املعارض الفردية وبشكل منتظم يف هولندا وديب، معارض 

مشرتكة ىف روما، باريس، وكاليفورنيا، شارك بأعامله ىف آرت أمسرتدام ، بريوت آرت فري، مراكش آرت 

فري، سنغافورة آرت فري، أعامل الفنان هي جزء من مجموعات خاصة وعامة ىف كثري من دول العامل.
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عقيــلة ريـاض

تخرجت يف كلية الفنون الجميلة – اإلسكندرية - قسم التصوير، حصلت عىل ماجستري يف التصوير 

1994، حصلت عىل دكتوراه يف التصوير 2000، لها العديد من املعارض الخاصة والجامعية داخل 

وخارج مرص آخرها معرض يوم املرأة العاملي – مقر اليونيسكو – باريس، عضو لجنة الفنون التشكيلية 

املقتنيات  لجنة  عضو  للثقافة،  األعىل  املجلس  يف  املعارض  لجنة  مقرر  للثقافة،  األعىل  املجلس  يف 

باملجلس األعىل للثقافة، عضو اللجنة العليا مللتقى األقرص الدويل بصندوق التنمية الثقافية، عضو 

نقابة الفنانني التشكيليني، عضو جامعة أتيليه القاهرة.
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عــيل سعيـــد

الفنون الجميلة و  الفنون الجميلة - قسم تصوير باإلسكندرية، يعمل مديرًا ملتحف  تخرج بكلية 

مرشفًا عاًما ملجمع الفنون باإلسكندرية، يشارك يف الحركة الفنية منذ 2000 وحتى اآلن، أقام خمسة 

معارض خاصة، شارك يف أكرث من 1٥0 معرض جامعي محيل ودويل منها معرض الفن املعارص بروما 

2004 وبينايل الدول األورومتوسطية بإيطاليا 2008، شارك يف العديد من الورش وامللتقيات الفنية 

املحلية والدولية ومنح وزارة الثقافة، حصل عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها جائزة 

الخامس عرش،  الشباب  بصالون  التصوير  الثانية يف  الجائزة  التصوير،  الدويل يف  اإلسكندرية  أتيليه 

أفراد مبرص  ولدى  الثقافة  وزارة  لدى  مقتنيات  له  التاسع عرش،  الشباب  بصالون  املقتنيات  جائزة 

والخارج، ذكر اسمه يف العديد من املوسوعات الفنية وله بعض املقاالت واألبحاث املنشورة.
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عــيل عاشــور

مواليد اإلسكندرية 1946، درس الفن عىل يد أساتذة باإلسكندرية الفنانني )كامل مصطفى، حامد 

الخاصة  املعارض  العديد من  أقام  التشكيلية منذ 1971،  الحركة  وانيل(، يشارك يف  عويس، سيف 

بالقاهرة واإلسكندرية، شارك يف معارض عامة وجامعية، شارك بعدد من املعارض التي متثل الفن 

املعارص مبرص ويف دول مختلفة، حصل عىل منحة التفرغ لفرتتني )96 – 98(،)200٥ – 2007(شارك 

يف بينايل اإلسكندرية 22- 2000، شارك يف الحركة املرسحية مبشاريع سينوغرافية لعدة مرسحيات، 

أنتج املركز القومي للسينيام فيلم عنه 2004 إخراج عامد أرنست، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني 

وعضو بأتيليه اإلسكندرية للفنانني والكتاب.
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مواليد اإلسكندرية 1968، درست بأتيليه اإلسكندرية ىف مدرسة الفنان فاروق وهبة، شاركت بدورات 

صالون الشباب ،ونالت عدد من الجوائز، منحة اإلبداع أكادميية املرصية بروما، كام شاركت ببينايل  

القاهرة 9٥ - بينايل اإلسكندرية 99،مارست العمل ىف العديد من املجاالت الفنية تصميم وصناعة 

الحيل، كذلك مرسح العرائس، شاركت بالعديد من املعارض وامللتقيات الفنية داخل وخارج مرص.

علياء الجريدي
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عمــاد إبـراهيم 

مواليد القاهرة 1969 - بكالوريوس كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان 1991 - فنان تشكييل - أقام 

العديد من املعارض الخاصة منها: معارض بقاعة إيزيس مبركز محمود مختار الثقايف إبريل 2013 - 

معرض )املولد( بقاعة الزمالك للفن نوفمرب 2014 - معرض )حكايات جميلة( مبركز محمود مختار 

الثقايف مبتحف محمود مختار يناير 2016 - معرض )الجهنمية( بقاعة الزمالك للفن أكتوبر 2017 

- كام شارك يف معارض جامعية محلية منها: معرض حصاد )2٥ عام( من صالون الشباب نوفمرب 

2014 - املعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 38 مايو 2016 - معرض )رمضانيات( بأتيليه جدة 

للفنون الجميلة - اململكة العربية السعودية يونيو 2017 - نال العديد من الجوائز املحلية أهمها: 

الفنية 1991 - جائزة تشجيعية يف  الرتبية  للتصوير بكلية  الجائزة األوىل يف مسابقة جاذبية رسي 

صالون الشباب الرابع 1992 - جائزة معرض الطالئع الرابع والثالثني )جمعية محبي الفنون الجميلة( 

1994 لديه مقتنيات لدى بعض األفراد مبرص والخارج.
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عمـر الفيومي

إىل  سافر  الجداري،  التصوير  قسم   -  1981 الجميلة  الفنون  كلية  يف  تخرج   ،19٥7 الجيزة  مواليد 

بأكادميية  حاليًا،  بيرتبورج(  )سان  لينينجراد  مدينة  يف  العليا  للدراسات   1986 السوفييتي  االتحاد 

التشكيلية يف مرص منذ تخرجه حتى اآلن، له معارض  الفنون الجميلة )ريبني(، يشارك يف الحركة 

خاصة يف قاعات مختلفة منها قاعات خاصة وحكومية، له مقتنيات مبتحف الفن الحديث بوزارة 

الثقافة املرصية، ومقتنيات لدى أفراد يف مرص والخارج، من أعامله الجدارية عمل جدارية يف سوق 

الفسطاط بالقاهرة القدمية.
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مواليد1991، فنان برصي مستقل ومنسق الربنامج الثقايف يف متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية،    

 Mass يف  مستقلة  دراسة  بإجراء  قام  اإلسكندرية.  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  التصوير  درس 

 MADRASSA يف  تدريب  عىل  حصل   ،  2016 مرص   ، اإلسكندرية  املعارص،  للفن   Alexandria

مع  بالتعاون  املعارصة(  الفنية  املامرسات  يف  والتدريب  واالجتامعات  لإلقامات  اإلقليمي  )الربنامج 

L'Atelier de l'Observatoire )الفن والبحث( Casablanca  ، املغرب 2017. وقد شارك يف العديد 

من املعارض يف مرص والخارج، نال العديد من الجوائز يف صالون الشباب ، الجائزة األوىل يف مؤسسة 

محبي الفنون الجميلة  و جوائز أخرى، لديه الكثري من املقتنيات يف مرص والخارج.

عـمــر سنـــاده
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فنان مرصي 1994 ، بكالوريوس إدارة األعامل ، عضو يف نقابة الفنون التشكيلية ، بدأ دراسة الفن 

، و هو عضو مشارك يف جامعة  النواوي  أبوبكر  الفنان  يد  الثانوي عيل  منذ كان يف الصف األول 

»اللقطة الواحدة« منذ 2013 ، تبلور فكر الفنان الفني فاهتم بالتعبري عن كل ما يراه يف املجتمع 

املرصي فاستوحى الرتاث املرصي القديم مع تصوير أوضاع املجتمع املرصي الراهنة ،شارك يف العديد 

»أنامل  معرض  يف   2007 اإلعدادي  األول  الصف  يف  هو  الفنية  مشاركاته  أول  كان   . املعارض  من 

واعدة« تحت إرشاف مدرسة السعيدية للخطوط . 

عمـر عبـداللطيف
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عمــرو هيـبة

 Graphic درس   ،1984 اإلسكندرية  جامعة   - العلوم  كلية  يف  تخرج   ،1962 اإلسكندرية  مواليد 

التشكيليني، عضو جامعة  الفنانني  Design ىف جامعة Münster، أملانيا 1986-1989، عضو نقابة 

الفنانني والكتاب باإلسكندرية )التيليه(.
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مواليد القاهرة  19٥0، أستاذ متفرغ -قسم الخزف -كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، أقامت  

العديد من املعارض الخاصه :القاهرة، اإلسكندرية،جدة بالسعودية،  شاركت ىف كثري من املعارض 

املحلية والدولية منذ عام 197٥ حتى 2004، لديها مقتنيات ىف متحف الشارقة باإلمارات، مقتنيات 

املقتنيات  بالقاهرة، وعديد من  الحديث  الفن  بجدة و متحف  اليابان ومتحف محمود خليل  ىف 

الشارقة  بينايل  أهمها:  والدولية  املحلية  الجوائز  من  العديد  نالت  وخارجه،  مرص  داخل  الخاصة 

باإلمارات، الخزف باليابان، املركز الفرنيس بباريس، بيناليات القاهرة الدويل للخزف.

فتحية معتوق
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مواليد الرشقية  1984، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 2006 بتقدير جيد جًدا مع مرتبة الشـرف 

وترتيبه األول، نال العديد من الجوائز ومنها جائزة صالون القاهرة يف النحت 2013، جائزة األكادميية 

لإلبداع  الدولة  جائزة   ،2014 اإلسكندرية  بينايل  جائزة   ،2013 الشباب  صالون  للفنون  املرصية 

-الدوحة-  -جدة  روما  هامبورج-  بالقاهرة-  والجامعية  الخاصة  املعارض  من  العديد  2016،أقام 

أبوظبي و نيويورك، ولديه العديد من املقتنيات يف مرص وخارجها.

كمــال الفــقـي
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مواليد القاهرة عام 1993، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، قسم النحت شعبة 

النحت امليداين عام 2017، أقامت معرض »12 روح« معرض نحت جامعي ضم 12 نحاتة مرصية 

الثانية عام  الدورة  الدورة ٥9 عام 2019، معرض »12 روح«  الطالئع  عام 2018، معرض مسابقة 

للطبيعة«  »منحوتات  معرض   ،2019 الثالثة  الدورة  النحت  لفن  حنني  آدم  مسابقة  2019،معرض 

مرايس - الساحل الشاميل 2019، معرض »20+« جالريي خان املغريب عام 2019، نالت الجائزة األويل 

يف مسابقة الفنون التشكيلية للكليات املتخصصة، جامعة حلوان 2017، جائزة الفنان زكريا الخناين 

مبسابقة الطالئع الدورة ٥9 عام 2019

لينـــا املجــدوب
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ولد عام  1982 ودرس الفنون الجميلة بجامعة حلوان  بالزمالك وتخرج بالرتتيب األول مع مرتبة 

الرشف ىف عام 2004 ، وألتحق بأتيليه الفنان الكبري »أدم حنني«،  املعارض الجامعية )بقاعة إبداع 

باملهندسني- معرض جامعي بقاعة املسار  باسم »تواصل« - صالون الشباب الخامس عرش ،العرشون، 

الواحد العرشون، الثاىن والعرشون- صالون القطع الصغرية السادس –املئوية الخاصة بكلية الفنون 

الجميلة بقرص الفنون- معرض جامعي بقاعة بوشهري بدولة الكويت2012 و دعوة اشرتاك باملعرض 

العام 2013- جامعى بقاعة ارتس مارت 2018 – شارك ىف معرض جامعي تحت تنظيم موسسة أرت 

دى ايجيب ب »عامرة متار«2019- املعارض فردية) بقاعة »ارت توكس« باسم »أنا مرصي«2013 

و معرض فردى بقاعة »ارت توكس« باسم عبور األنهار201٥- معرض فردى بقاعة كريم فرنسيس 

جالريى 2017،كام قام بورشة عمل مبلتقى األحجار األول مبتحف محمود مختار سمبوزيوم شارك 

العرشون201٥«   و  »الحادية عرش200٥  بالدورة  للنحت 2012 وورشة عمل  بسمبوزيوم سوديك 

بسمبوزيوم أسوان الدويل للنحت، شارك بسمبوزيوم أسوان الدوىل للنحت »الدورة 22« 2017 - 

شارك  بسمبوزيوم البحرين الدويل يف دورته السادسة 2018 ، حصل عىل منحة التفرغ ىف النحت 

من وزارة الثقافة 2011-2010-2009-2008.

ماجــد ميخائيــل
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ماجدة  سعد الدين   

ــة  ــة وجامعي ــارض خاص ــت مع ــون، أقام ــة الفن ــرغ بأكادميي ــتاذ متف ــة، أس ــكيلية وكاتب ــة تش فنان

ــات يف  ــا مؤلف ــان، له ــا، االْردن ولبن ــس، فلورانس ــكندرية، باري ــرة، االس ــر يف القاه ــن التصوي يف ف

ــدورة السادســة 2017  ــي، ال ــد الفن ــع النق ــن العــامرة، قوميســري مســابقة طالئ ــد واألدب وف النق

ــع  ــابقة طالئ ــاء مس ــرة إنش ــة فك ــا صاحب ــهاماتها أنه ــن إس ــة، م ــون الجميل ــى الفن ــة محب جمعي

النقــد التشــكييل وطالئــع فــن العــامرة بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، محــارض يف كليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة حلــوان، معهــد الباليــه، معهــد الكونرسفاتــوار أكادمييــة الفنــون، شــاركت مبقالــة 

عــن الفنــان محمــود ســعيد يف كتابــه الصادر عــن دار نــرش ســكريا 2017، رشــحت لجائــزة امللــك 

فيصــل فــرع آداب وعلــوم اللغــة العربيــة 201٥،2019 مــن قبــل معهــد النقــد الفنــي كــام رشــحت 

لجائــزة التفــوق 2008 مــن معهــد النقــد الفنــي وجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، وجائــزة الفكــر 

العــريب عــام 2007 مــن معهــد النقــد الفنــي. مهمــة علميــة يف جامعــة الســوربون Paris 4 باريــس 

مــن قبــل أكادمييــة الفنــون، مقتنيــات مبتحــف الفــن املــرصي الحديــث القاهــرة.
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ونقابة  القاهرة  وأتيليه  مختار،  محمود  جمعية  يف  عضو  وهو  الفيوم،  يف   1963 عام  النحات  ولد 

الفنانني التشكيليني كام شارك يف العديد من الندوات، البيناليات، واملعارض املحلية منذ عام 1990.

الفنان شديد التأثر بالرتاث املرصي، فيحاول دامئا خلق منوذج من العامل الحيس. أعامل الفيومي التي 

عادًة ما تتسم بالضخامة تتضمن صور أشخاص وحيوانات، غالبا ما تطغو عليها البهجة كام قد تكون 

الشباب  الثالثة يف صالون  الجائزة  نال  الجوائز،  العديد من  املبتكرة منحته  أحيانا ساخرة.. أعامله 

تقديرية من  نال عدة شهادات  للخزف.  القاهرة  بينايل  األوىل يف  الجائزة  والسابع، وعىل  الخامس 

متحف مختار، سمبوزيوم النحت األول يف البحرين، ومن لبنان.

محمد بكر الفيـومي
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مدرس بكلية الفنون الجميلة – قسم التصوير - جامعة حلوان، شارك يف 2019 – رسديات معاد 

إكرام  جامعي،  معرض  املشهد،   –  2018 ايجيبت،  دي  ارت  تنظيم  الفاطمية-  القاهرة  تخيلها، 

املجدوب استوديو- القاهرة ، 2018 - السمبوزيوم الدويل الثاين للفسيفساء املعارصة )الفسيفساء 

النحتية( األكادميية املرصية للفنون بروما – إيطاليا ، 2017 - سمبوزيوم النحت )مجموعة الفطيم( 

مول مرص، 2016- ملتقي الربلس الدويل الثالث للرسم عىل املراكب والجدران. مرص، 2013- بيناىل 

املرصى  الثقاىف  األسبوع  ضمن  التشكيلية  للفنون  معرض   -  2012 إيطاليا،  للفنون)٥٥(  فينيسيا 

مبسقط عامن، 2010 - معرض األسبوع الثقاىف املرصى مبدينة طرابلس  ليبيا، 200٥- معرض تصوير 

باألكادميية املرصية للفنون بروما...وشارك يف معارض خاصة وجامعية منها: 2007 - املعرض األول 

ديجا  بقاعة  فنان   40 معرض  بالزمالك،  للفنون  الجزيرة  مبركز  2010-معرض  اإلسكندرية،  مبكتبة 

باإلسكندرية 2002، املعرض القومى للفنون التشكيلية )28( 2003،  صالون الشباب السادس عرش 

 ( الرابع   ، الثالث  التشكيىل  اإلبداع  السابع 2004، مهرجان  الصغرية  الفنية  2004، صالون األعامل 

 ...2014 -2012 )36،  34( التشكيلية  للفنون  العام  ( 2009، 2010، ملعرض  العام)33،32  املعرض 

حصل عىل منحة مراسم األقرص 2002، منحة جائزة الدولة لإلبداع الفنى مبقر االكادميية املرصية 

للفنون بروما 200٥ / 2006، ونال الجائزة األوىل تصوير ىف بيناىل بورسعيد القومى السابع 200٥، 

جائزة تصوير ىف معرض الطالئع 4٥- 200٥، 2018 – جائزة الدولة التشجيعية يف التصوير الجداري، 

مقتنيات لدى بعض األفراد مبرص والخارج، متحف الفن الحديث ، جامعة حلوان، مكتبة اإلسكندرية. 

محمد بنوى
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محـمــد جـمــال

مواليد 1994 ، بكالوريوس فنون تطبيقية قسم خزف جامعة حلوان 2017 ، شارك ىف صالون الجنوب 

للشباب  ىض   مهرجان   ، حلوان  جامعة  التشكيلية  الفنون  معرض   ،2017  ، باألقرص2016  الدويل 

العريب 2016 ، 2018، معرض ومضات 2016، صالون الشباب 26 : 30 ،2019معرض الشباب للفنون 

البرصية الخامس باإلسكندرية ، معرض أطياف 1-2 ، مسابقةLATVIA  باألقرص ، معرض الفنون 

التشكيلية بجامعة حلوان، جائزة صالون الشباب للخزف ، جائزة الخزف مناصفة مبسابقة الشباب 

للفنون البرصية باإلسكندرية.
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محمد رضــــوان

تعترب الحضارة املرصية القدمية هي املصدر الرئييس ملنحوتايت منذ البداية، ومن خالل تجارب عدة 

بالتشكيل بالفراغ أصبحت أميل لتبسيط األشكال واختزالها عىل هيئة مسطحات يف الفراغ من خالل 

استخدام األشكال الهندسية، فتأيت أعاميل مزيج من الروح املرصية القدمية والتكوينات املعارصة.

بالتدريس  ويعمل  حلوان،  جامعة   - الجميلة  الفنون  كلية   2006 دكتوراه   ،1970 القاهرة  مواليد 

بالكلية منذ عام 1991 وحتى اآلن، شارك يف العديد من املعارض الجامعية داخل مرص وخارجها 

مثل صالون الشباب، املعرض القومي، صالون القطع الصغرية، صالون النحت األول للخامات النبيلة، 

بيناليات النحت للحديد يف كل من بريوجيا وفولينيو )إيطاليا - 2003(، بينايل القاهرة الثاين عرش 

2010، وكذلك سيمبوزيوم عايل )لبنان - 2000(، وسيمبوزيوم نانتو بيرتا )إيطاليا 2003(، سيمبوزيوم 

أسوان الدويل للنحت من 1999 - 2007، سيمبوزيوم مورغيس الدويل )سويرسا - 2013( ومؤخرًا 

شارك يف معرض لندن 1٥ يف 201٥، جائزة الدولة لإلبداع الفني عام 2004.
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الرشف،   مرتبة  امتياز مع  عام  بتقدير  النحت  فنون جميلة قسم  بكالوريوس  مواليد رشيد 1983، 

يعمل مدرًسا بقسم النحت بجامعة اإلسكندرية، شارك يف العديد من املعارض الدولية واملحلية وأقام 

عدد من املعارض الخاصة والجامعية، نال العديد من الجوائز أهمها جائزة مكتبة اإلسكندرية الدولية 

لتصميم نصب تذكاري لثورة 2011 – بينايل كتاب الفنان مبكتبة اإلسكندرية 2012، سمبوزيوم مكتبة 

اإلسكندرية للنحت بالخامات النبيلة 2011 – 201٥، نال خمسة جوائز بصالون الشباب من 2009 

إىل 201٥، وشارك ىف عدد من امللتقيات الفنية أهمها سمبوزيوم بلدية كريت باليونان وسمبوزيوم 

أسوان الدوىل لنحت الجرانيت لدورتني 2013 -2014، قومسريًا لصالون الشباب بأتيليه اإلسكندرية 

2014، قوميسريًا مساعد سمبوزيوم أسوان الدويل للنحت عىل الجرانيت 2016 : 2018.

محمـــدصـــربي
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بكالوريوس فنون جميلة )نحت ميداين( 2002، أقام  201٥ معرض خاص »حياة موازية« جالريى 

مرشبية. املعارض الجامعية: الحرف الـ 29 من األبجدية مببني متارا، املعرض الجامعي األول مبركز 

الفنون،  الشكل« قرص  الثقايف 2019، معرض »نحت 2« جالريي مرص2018، معرض »نور  التحرير 

العاصمة« جالريى  السناري، معرض »نحت من  بيت  الجديدة«  للبداية  العنيف  معرض »الصمت 

االضالع«  متوازى  ليس  »هذا  معرض  سخنة،  عني  جاللة«  »املونت  سيمبوزيوم   ،2017 العاصمة 

جالريى سوما آرت، معرض »نحت/ Sculpture« جالريي مرص2016، معرض جائز لكن غري مؤكد 

سيمبوزيوم   ،2014 األهرام  مؤسسة  جالريي   - األهرام  صالون   ،201٥ الثقايف  زغلول  سعد  مركز   -

سعيد«  »نهارك  معرض  و2013،   2014 العام  املعرض   ،2014 الجرانيت  لنحت  اإلسكندرية  مكتبة 

مركز سعد زغلول الثقايف 2014، معرض »األجندة« مكتبة اإلسكندرية 2014، معرض »سوبرماركت« 

مركز الجزيرة للفنون2012، سيمبوزيوم »أسوان الدويل للنحت« 2012، معرض »شيفت ديليت30« 

مركز سعد زغلول الثقايف 2012، سيمبوزيوم أسوان الدويل - الورشة 2011، معرض األجندة )مكتبة 

اإلسكندرية( 2009، معرض خاص تصوير )dark sight( مبكتبة البلد 2009، املعرض القومي الثاين 

 ،2008 اللواء  آرت  بجالريي  مم   100 معرض   ،2008 التاسع عرش  الشباب  2009، صالون  والثالثني 

صالون الشباب السابع عرش 2006، معرض جامعي بأتيليه القاهرة 2002، معرض الطالئع )محبي 

الفنون الجميلة( 2002.

محــمــد عبد الله
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محمد نبیل عبد السالم

فـي  شـارك  الـمنصورة،  جـامـعة   - الجـمیلة  الـفنون  كـلیة  الجـرافـیك  بـقسم  مـساعـد  أسـتاذ 

الحـركـة الـتشكیلیة مـنذ عـام 1997 بحـوالـي 90 مـعرض جـامعـي، وحـوالـي 37 مـعرض دولـي، 

وأقـام 12 مـعرض خـاص وحـصل عـىل الـعدیـد مـن الـجوائـز مـن أھـمھا: جـائـزة رافـع الـناصـري 

عشـر2007،  الـثامـن  الشـباب  صـالـون  فـى  الـكربى  والـجائـزة   2017 األردن  ـ  الجـرافـیك  لـفن 

والجائزة الرشفیة ( الربونزیة ) يف تریناىل مرص الدويل الرابع لفن الجرافیك 2003(.
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محمــود حامد

الفنية  الفنية – جامعة حلوان، يشارك يف الحركة  مواليد الفيوم 1963، أستاذ وعميد كلية الرتبية 

املرصية منذ عام 198٥ حيث شارك يف معظم الفعاليات الفنية التشكيلية الجامعية منها: صالون 

الشباب، املعرض العام، صالون الخريف للقطع الصغرية، معارض جامعة الوطن X 1، معرض أجندة 

وبيناليات  دولية  مبعارض  متثيل مرص  بيكاسو،  بقاعة  بقاعة مرشبية،  معارض  اإلسكندرية،  مبكتبة 

 2٥ من  أكرث  أقام  وتركيا ومرص،  والصني ورصبيا  وسلطنة عامن  واألردن  وقربص  وسويرسا  بفنلندا 

معرض خاص بقاعات مرشبية – مجمع الفنون – مركز الجزيرة للفنون – أتيليه القاهره – جالريي 

مرص – قاعة الباب – جالريي العاصمة – قاعة بيكاسو إيست، حصل عىل العديد من الجوائز يف 

التصوير والنقد الفني، له مقتنيات يف العديد من املتاحف والهيئات ولدى األفراد مبرص والخارج.
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محمود حمدي

الفنية - جامعة حلوان عام 2002، يعيش ويعمل يف  الرتبية  الجيزة 1980، تخرج يف كلية  مواليد 
القاهرة، أقام ستة معارض فردية، الجامعة األمريكية 2006م، مركز سعد زغلول الثقايف 2008م، مركز 
باإلسكندرية  اإلبداع  مركز  2014م،  مختار  محمود  مبتحف  إيزيس  قاعة  2011م،  للفنون  الجزيرة 
2016م، مركز الجزيرة للفنون 2018م، شارك بالعديد من املعارض الفنية محليًا ودوليًا منها عدة 
ديكومنتا  كايرو   ،2008 بإيطاليا  الشباب  للفنانني  املتوسط  البحر  بيناىل  الشباب،  لصالون  دورات 
2010- 2012، السيمبوزيوم العريب الدوىل بكتارا، الدوحة 2014، معرض كارافان )آمني( بالقاهرة 
حصل   ،2016 عام  بدىب  موجو  بجالريي  الكتاب  خيال  معرض   ،201٥-2014 ونيويورك  وواشنطن 
عىل جائزة صالون الشباب 2009م، يعمل مبجال اإلدارة الثقافية كمنظم وقيم فني عىل املعارض 
والعروض الفنية املتنوعة منذ عام 2004 وحتى اآلن، عمل كمنسق وقيم فني مشارك عىل املعارض 
بجالريي الفليك بالجامعة األمريكية بالقاهرة عامى 200٥- 2006، مدير مرسح الجنينة عامى 2006 
و2007، ثم بدأ للعمل بوزارة الثقافة املرصيه عام 2008 و2009 كمربمج لألحداث الفنية بالبيت 
الفني للفنون الشعبية واإلدارة املركزية ملراكز اإلبداع الفنى، ثم مدير مركز كرمة بن هانئ الثقايف 
مبتحف أحمد شوقي من 2009م حتى 2012م، عمل كقيم فنى للفنون البرصية مبركز التحرير الثقايف 
مثل  املستقلة  العروض  من  العديد  فني يف  كقيم  عام 2019، شارك  بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة 

كايروديكومنتا وشارك كمؤسس لعدد من املؤسسات الفنية وقاعات العرض. 
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مواليد 19٥٥ ، عضو نقابة الفنانني التشكيليني. وعضو جامعة آتيلييه الفنانني والكتاب باألسكندرية 

والقاهرة. وعضو مجلس نقابة الفنانني التشكيليني عن شعبة التصوير ووكيل النقابة. وعضو مجلس 

إدارة مركز األسكندرية لإلبداع ، منحة تفرغ الفنانني من وزارة الثقافة 2000، 2001، شارك يف 1٥0 

معرض جامعي داخل مرص والخارج وملتقيات فنية دولية ، قدم 1٥ معرض فردي يف األسكندرية 

والقاهرة آخرها معرض وطن ال يصدأ يف قاعة الباب سليم 2016 ، آتيلييه األسكندرية 2017 ، صدر 

له كتاب الحلم ىف التصوير املعارص ضمن سلسلة آفاق الفن التشكييل بوزارة الثقافة القاهرة ، ثالثة 

كتب قيد النرش منها فتنة املتواري، فكرة الفن املعارص، حصل عىل العديد من الجوائز منها الجائزة 

املستقبل  األوىل يف مسابقة مرص  والجائزة  الصغرية،  للقطع  الخريف  التصوير يف معرض  األوىل يف 

والجائزة الكربى يف بينايل بورسعيد القومي ، له مقتنيات خاصة يف مرص، املانيا ، السعودية ، تونس 

، اسبانيا ، قطر، ايران، مقتنيات عامة مبتحف الفن الحديث بالقاهرة وغريها.

مصطفي عيىس
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re مواليـد الرشقية 1992, بكالـوريوس الفنـون التطبيقيـة – قسـم الخـزف 201٥ .شـارك يف معـارض

201٥ -2018-2017-2016 معرض الطـالئع -٥6-٥7-٥8-٥٥ — جمعية محبي الفنــون الجمـيلة 

، مهرجان يض للشباب العريب األول والثـاين- جالريي يض 2018-2016،2016-2017-2018 صالـون 

الشباب27-28-29 قرص الفنون - دار ا ألوبـرا املصـرية، 2017معـرض الشـباب للفنــون البصـرية 

الخامس باإلسكندرية، 2018-2019 معــرض أطياف 1-2- مسابقة نقابة الفنانني التشكيليني- قاعة 

الباب ، 2019 معرض روزنامة - مدرار- القاعة التاون هاوس، 2019 معرض روزنامة - مدرار-القاعة 

التاون هاوس ، 2019 بینايل االرومتوسطي - نابل - تونس، 2019 معرض رسدیات معاد تخیلھا - 

شارع املعز- بیت السحیمي ، 2019 ملتقى فنانین الخزف العريب - مقاطعة ھونزو-الصین - متحف 

فن الخزف الحديث .

معــاذ هشــام
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مواليد اإلسكندرية 1984 عضو مبجلس قسم النحت، بكلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية .

أستاذ مساعد  بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية، قسم النحت-تخصص النحت الخزيف  ، 

عضو بنقابة الفنانني التشكيليني باإلسكندرية، عضو بجامعة الفنانني والكتاب ) أتيليه اإلسكندرية (

املعارض الفردية : أقامت 10 معارض فردية منذ 2003 حتى 2019. املعارض الجامعية: شاركت يف 

العديد من املعارض املحلية والدولية منذ 2002 وحتى 2020 وأهمها البينايل املتوسطي الخامس 

املجمعة   الورش  معرض    ،2010 الدويل  اإلسكندرية  شباب  صالون   ،2008 تونس  مبدينة  للفنون 

  ،2011 اإلسكندرية  مبكتبة  الطبيعية  بالخامات  الدويل  النحت  2010،معرض  اإلسكندرية  بأتيليه 

باملغرب 2014.  الدويل  القصبة  فناين  ملتقى  -ڤيينا 2013، معرض  الثقايف املرصي  باملركز  معرض  

منـــى غريــب
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مواليد 1994، بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية قسم النحت امليداين لعام 2017، األوىل 

بتقدير عام جيد جدا، معيدة بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية قسم النحت، شاركت يف 

العديد من املعارض و منها: معرض )جائزة آدم حنني لفن النحت( الدورة الثالثة 2019- معرض)أول 

مرة( مبكتبة اإلسكندرية الدورة  الرابعة عرش 2019، سيمبوزيوم أسوان الدويل لفن النحت 2018 

 ،2019 )إعامر مرص(  سفرخان  جالريي  من  منظم   )Art Town( معرض جامعي   - العمل  بورشة 

الـ 12 2019- معرض  الدورة  نوت 2019- معرض)أجندة(  بجالريي  )اإلسكندرية(  معرض جامعي 

جامعي بجالريي نوت 2019 - معرض صالون الشباب الدورة 28 ،29- معرض جامعي بجالريي خان 

املغريب 2017 ، فرباير 2018 ، أكتوبر 2018- مسابقة )الشباب للفنون البرصية( الدورة السادسة 

2018- معرض جامعي )األقرص عاصمة الثقافة العربية( 2018- معرض الورش املجمعة الرابعة يونيو  

2016- معرض الرتاسينا األول للشباب 201٥ - املعرض الطاليب األول املصاحب للمؤمتر العلمي الرابع 

لقسم النحت فنون جميلة االسكندرية 201٥، نالت الجائزة التشجيعية من مركز الحرية لإلبداع 

باإلسكندرية يف مسابقة الشباب للفنون البرصية- الدورة الخامسة 2017 مقتنيات لدى جالريي يض 

، و جالريي اوبينتو و لديها مقتنيات خاصة .

ميســـون الزربــة
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نــــاثــــــان دوس

مواليــد 1971، بكالوريــوس فنــون وتربيــة 1993، عضــو مجلــس أتيليــه القاهــرة للكتــاب والفنانــني 

2009، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، عضــو الجمعيــة األهليــة للفنــون، شــارك ىف العديــد مــن 

املعــارض الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا صالــون القطــع الصغــرية، املعــرض القومــي، صالــون 

ــدويل  ــرة ال ــايل القاه ــدويل، بين ــت ال ــوان للنح ــيمبوزيوم أس ــكل، س ــور الش ــرض ن ــباب، مع الش

ــزة  ــق يف النحــت، جائ ــب صدي ــزة رات ــة عــامن، جائ ــة األردني الســابع، معــرض جامعــي بالعاصم

التفــرغ، جائــزة النحــت يف صالــون القطــع الصغــرية 2003، جائــزة النحــت يف صالــون الشــباب 14.
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شارك يف  الجائزة األوىل يف صالون الشباب أعوام 1989 إىل 200٥، نال الجائزة األوىل أعوام 1990- 

1991 يف النحت، شارك يف بينايل القاهره 1998، بينايل فينيسيا 200٥، عضو اللجنة العليا بسمبوزيوم 

أسوان ملدة 17 عام، شارك يف 27 سمبوزيوم دويل منها: . أملانيا . إيطاليا. الصني. الرنويج. أسبانيا. 

اليونان. تركيا. وديب. وسوريا  ولبنان والسعودية وغريها، يعمل فنانًا حرًا، نال جائزة الدولة التشجيعية 

يف النحت عام 2016.

ناجــــي فــريــد
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نـذيـر الطنبوىل 

 ،  2002 املتحده  اململكه  إيل  هاجر  الديكور1994،  قسم  باإلسكندرية  جميله  فنون  بكالوريوس 

ماجيستري من كليه كامربويل، جامعه الفنون بلندن يف الطباعه والرسم 2009، ميارس التصوير والرسم 

والفن الجداري ، عرض أعامله يف العديد من الدول ، حصل عيل العديد من الجوائز املحليه والدوليه.
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أستاذ التشكيل يف الفراغ بكلية الفنون التطبيقية شاركت ىف العديد من املعارض منها: 
)ضحــك × لعب(معــرض خــاص مبركــز الجزيــرة 2020، معــرض )ميــالد جديــد( يــوم املــرأة العاملــي 
ــني 2019 .  ــابع –الص ــدويل الس ــني ال ــايل بيك ــكندرية 2019، بين ــعيد - باإلس ــود س ــز محم - مبرك
ــت  ــاك وق ــازال هن ــة 2019 . )م ــة األمريكي ــر - الجامع ــز التحري ــة –مبرك ــريض جامع )TCC( مع
للعــب (- معــرض خــاص – بقاعــة أبونتــو بالزمالــك 2018 . صالــون النحــت –قــرص الفنــون 2018. 
ــى األول  ــرة – 2018، امللتق ــة بالقاه ــة األملاني ــرصي – الجامع ــكيىل امل ــن التش ــرض األول للف املع
للفنــون التطبيقيــة –مبركــز الجزيــرة 2017 . بينــايل بيكــني الــدويل الســابع –الصــني2017 ، )هــى( 

معــرض جامعــي – مببنــى األهــرام 2017 . كونتكســت أرت –ميامــي- بقاعــة أبونتــو 2016 . 
)الحيــاة حركــة( – معــرض خــاص – بقاعــة أبونتــو بالزمالــك2016 . ســمبوزيوم كرســتاال - الهنــد 
ــا 2014،  ــال – فرنس ــو كابيت ــه ل ــدويل بقاع ــالم ال ــرض الس ــو داىل 2016 . مع ــة تي ــدويل مبدين ال
ــا، القوقــاز، البلقــان، آســيا الوســطى ومعــرض الفنانــني العــرب، جامعــة  ســمبوزيوم دويل يف تركي
ســلجوق، قونيــا / تركيــا – 2013 . )طيــور( معــرض دويل مبدينــة البحريــن 2010 . بينــاىل فينســيا 
ــة أل ( معــرض جامعــى بقــرص الفنــون ORIENTATION . 2010 معــرض  للعــامرة 2010 . ) لي

ــا للفــن النســاىئ 2009 . ــة بــون- أملاني دويل مبدين

نيفــني فـــرغلـي
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نـــهى نــاجي

- قسم تصوير 1992  اإلسكندرية  - جامعة  فنون جميلة  بكالوريوس   - اإلسكندرية 1970  مواليد 

أتيليه اإلسكندرية عام 1992- 93 – 94، صالون جالريي فكر وفن معهد جوتة  ،شاركت بصالون 

 ،1993 باإلسكندرية  الجميلة  الفنون  مبتحف  معرض جامعي   ،94  –  93  -1992 عام  باإلسكندرية 

معرض 7 فنانني سكندريني باملركز الثقايف اإلسباين باإلسكندرية 1994، صالون الشباب السابع، مجمع 

_ممكنات(  )ال  خاص  معرض   ،1996 السادس  الدوىل  القاهرة  بينايل   ،199٥ عام  بالزمالك  الفنون 

جالريي النيل بالزمالك 201٥ ، أتيليه اإلسكندرية 2016 ، املعرض العام 2016،  معرض خاص )الباب 

املفتوح( جالريي النيل بالزمالك 2017، صالون )أتيليه إسكندرية( 2017، سمبوزيوم األقرص الدويل- 

الدورة العارشة 2017، صالون القاهرة الدورة ٥8 - 2018 - دورة خاصة عن الرسم ، ورشة ومعرض 

جامعي )الخبيئة ( 2018، بينايل دكار 2018، معرض خاص اكسرتافاجانزا جالريي النيل القاهرة 2020.
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هــادى بـرعى

الفن  فلسفة  ىف  الدكتوراة  درجة  عىل  حاصل  اإلسكندرية،  ىف  ويقيم  يعمل  مستقل،  برصى  فنان 

من كلية الفنون الجميلة 201٥، ماجستري 2011، بكالوريوس 200٥ ، يعمل مدرس بكلية الفنون 

الجميلة - جامعة اإلسكندرية، شارك بعدد من املعارض الفردية الجامعية املحلية والدولية، حاصل 

عىل العديد من الجوائز الفنية، له مقتنيات لدى مؤسسات وأفراد ىف انجلرتا، كندا، إيطاليا، سويرسا 

، إسبانيا، اإلمارات، مرص.
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هـاىن األشـقر

مواليد محافظة شامل سيناء عام 1974، يعمل مدرس بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، له 

العديد من املعارض الخاصة والجامعية محليًا ودوليًا ومن أهمها قوميسري الجناح املرصى ببيناىل 

فينيسيا الدورة ٥6 عام 201٥، تريناىل مرص الدوىل للحفر، صالون القاهرة، املعرض القومى العام، 

معرض الجرافيك القومى، صالون الشباب، بيناىل األعامل الصغرية مبكتبة اإلسكندرية، بيناىل فلورانس 

الدوىل بإيطاليا، بيناىل سان مور بفرنسا، بيناىل الالذقية بسوريا، بيناىل سابورو باليابان، حصل عىل 

الجائزة  بروما(  اإلبداع  )منحة  الفنى  لإلبداع  الدولة  جائزة  أهمها  من  ودولية  محلية  جوائز  عدة 

التحكيم برتيناىل  الالذقية، جائزة لجنة  ببيناىل  الثالثة  الجائزة  ببيناىل فلورانس،  الحفر  الخامسة ىف 

مرص الدوىل، له العديد من املقتنيات مبرص والخارج.
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مواليد 1984، دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية – تخصص خزف 2019، مدرس مساعد قسم التعبري 

املجسم )تخصص خزف(– كلية الرتبية الفنية – جامعة حلوان 2013. نالت الجائزة الكربى صالون 

الشباب السابع والعرشين )مرشوع جامعي-خزف( 2016، جائزة صالون الشباب السادس والعرشين 

)أوسكار الصالون-خزف( 201٥،  جائزة صالون الشباب الرابع والعرشين )أوسكار الصالون مناصفة 

- خزف( 2013 و 2012، الجائزة التشجيعية ىف صالون الشباب الثالث والعرشين - خزف( 2012.

 concurs Internacional de Ceràmica معرض  36 يف  الـ  الدورة   -  2016 الدولية:  املسابقات 

CICA, Museu de Ceràmica de L’Alcora  - الركورا – إسبانيا. 2016 - مسابقة اإلناء الذهبى- 

أزمري- تركيا،  2014، مسابقة اإلناء الذهبى - أزمري- تركيا.

املعارض الدولية: 2018 معرض جامعي للفنانني املشاركني يف »منحة تبادل الفنانني الخزافني خالل 

عام Künstlerhaus Stadttöpferei - »2017 – مدينة Neumünster – أملانيا 2008، الفن وما 

الفنانني  تبادل  منحة  الدولية: 2017-  املشاركات  أملانيا،   – برمين   – الفنون  – جامعة  الهوية  وراء 

الخزافني الدولية ملدة شهر - Künstlerhaus Stadttöpferei – مدينة Neumünster – أملانيا

 2013 ملتقى الفخار الدوىل الـ 13 - الوادى الجديد – مرص، املعارض املحلية:  2017 طبقات من 

األخرض– اوبنتو جالريي - القاهرة، 2017 معرض ملتقى الخزف املعارص- مركز الجزيرة للفنون – 

الزمالك – القاهرة 2016، معرض تكويد – سوما آرت جالريي – الزمالك – القاهرة.

هــــدى هاشـم
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هيثم عبد الحفيظ

مواليد ديروط محافظة أسيوط 1970، بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة املنيا عام 1993، حاصل 

عىل درجة املاجستري ودرجة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة جامعة املنيا.،عضو نقابة الفنانني 

التشكيليني، عضو أتيليه القاهرة، يشارك يف الحركة التشكيلية املرصية منذ عام  199٥ حتى اآلن، 

حاصل عىل عدة جوائز وشهادات تقدير، له مقتنيات بالداخل والخارج. 
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وائل درويش

مواليد القاهرة 197٥، حصل عىل الدكتوراه يف فلسفة الرسم والتصوير، يعمل أستاذ مساعد بكلية 

الفنية قسم الرسم والتصوير وميارس العمل الفني منذ 1996 وحتى اآلن، ويتنوع أسلوب  الرتبية 

الفنان بني العمل الفني التصويري وخلط الخامات والعمل الفني املجهز يف الفراغ والفن الرقمي، 

اشرتك يف أكرث من 7٥ فعالية دولية وإقليمية وكان آخرهم بيناىل رصبيا االول للفن املعارص 2018 

ال٥٥ جناح  فينسيا  وبينايل  املعارص 2014،  للفن  لندن  املعارص 2013، مزاد  للفن  ومزاد كريستي 

جزرمالديف 2013، أقام 19معرض شخيص من 2002 وحتى اآلن وآخرهم معرض التوقع بجالريى 

ىض العرب القاهرة 2018 ومعرض فاصل زمنى بقاعة جالريى الزمالك للفنون 201٥، اشرتك يف العديد 

من ورش العمل الدولية والعاملية وحصل عىل العديد من الجوائز املحلية منها الجائزة الثانية بيناىل 

رصبيا االول، وجائزة أوىل ىف سيمبوزيوم املانستري الدوىل ال16 لعام 2018، الجائزة الكربى 2003، 

وجائزة بيناىل الثقافة والفنون 2014، له العديد من املقتنيات املحلية والدولية.
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وليـــد قانـوش

أستاذ – رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية، مدير مركز الحرية لإلبداع 

باإلسكندرية – وزارة الثقافة اعتبارا من 2012 حتى تاريخه، دكتوراه الفلسفة ىف الفنون الجميلة  

إدارة  ومجلس  اإلسكندرية  وأتيليه  التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو   ،2006 عام  التصوير  تخصص 

مركز الحرية لإلبداع وغريها من املؤسسات، يشارك ىف الحركة الفنية منذ 1994 وحتى اآلن، أقام 

تسعة معارض خاصة داخل مرص، مثل مرص بالعديد من الفعاليات الدولية ىف فرنسا - األكوادور 

- املغرب – سلطنة عامن – اليابان – الصني – الهند  – أعامله مقتناه لدى العديد من املتاحف 

التى  املحلية  الجوائز  من  العديد  عىل  والعامل، حصل  واألفراد  مبرص  والخاصة  الرسمية  والجهات 

تنظمها مؤسسات وزارة الثقافة، له إسهامات عديدة ىف مجال البحث العلمى والكتابة الفنية، له 

إسهامات عديدة ىف مجال اإلدارة األكادميية والثقافية.
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يارس نبايل

مواليد1970 بكفر الشيخ وحاليًا يعيش ويعمل يف سويرسا، نال شهادة )1994( يف الفنون الجميلة 

مع مرتبة الرشف العالية، ماجستري )1999( يف الرسم الزيتي من جامعة الفنون الجميلة بالقاهرة 

نبايل يف  والسوفياتية« عرض  الفرعونية  اللوحات  والواقع يف  »املعتقدات  املاجستري حول  موضوع 

 Art Talks العديد من القاعات الفنية يف أنحاء أوروبا ومرص، املعارض 2019 معرض فردي بجالريي

، مرص،2016 معرض فردي يف دميارت، معرض لوزان الجامعي Projektraum M٥4“ 201٥”، بازل، 

201٥ معرض ثناىئ »املمنوع« بقاعة الفنون - القاهرة، معرض Duo 2014 يف Démart، لوزان 2014 

معرض Duo يف Pouilly Genis-Saint ، Espace Culturel Jean Monnet، فرنسا، 2014 معرض 

جامعي يف La Place Suisse des Arts لوزان، 2012 معرض جامعي يف Art Talks يف إطار مرشوع 

»تحيا الفن الحر« مرص، 2010 معرض جامعي بقرص الفنون، دار األوبرا املرصية، 2009 معرض ثنايئ 

يف لوزان، سويرسا 2006، معرض فردي »مركز الهناجر للفنون«، دار األوبرا املرصية، 2006 معرض 

فردي »معرض قرطبة للفنون«، 200٥ ،2006 معرض جامعي »تاون هاوس جالريي«، 200٥ املعرض 

الثقايف الدويل السنوي »ساقية الصاوي«، 2003 معرض فردي مبركز »جالريي« الياممة،  نال جائزة 

فخرية من كلية الفنون الجميلة للنجاح األكادميي ملدة ٥ سنوات متتالية، جائزة الفنان عز الدين 

حمودة ، مرص، جائزة الفنانني، االتصاالت والكتاب، مرص.
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ولدت ونشأت یاسمین الحاذق يف القاهرة. وقد أثار خيالها منذ نعومة أظافرها  اهتاممها بحضور 

املعارض الفنية.  اھتمت الحاذق اھتامما كبريا مبراقبة الجانب اإلنساين يف جميع طوائف الشعب 

وترجم ذلك يف فنها جليًا بأزهى األلوان، مع قوة مالحظة واهتامم بالتفاصيل ممزوجا  بخلیط رائع 

الناس  لرتسم  القاھرة  شوارع  ياسمني   تجوب  ما  كثیرا  آن،  يف  والتعاطف  والسخرية  الفكاھة  من 

وأللتقاط الجامل الذي یحیط بھا من خالل عني الفنان الكامن بداخلها.أقامت الحاذق العديد من 

املعارض الفردية والجامعية يف القاهرة واإلسكندرية. وقد أكملت مشوارها الفني يف إيطاليا حيث 

حصلت عىل درجة املاجستري يف الفنون البرصية من أكادمييا داريت بفلورنسا مام فتح املجال إلقامة 

املعارض يف إيطاليا أيًضا، دبلوم يف إدارة األعامل يف الجامعة األمريكية-ماجستري يف الفنون البرصية 

من أكادميية داريت يف فلورنسا،دورات يف الفن والعامرة يف جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس-دورات 

يف النحت ، وتقنيات الرسم القدمية ، والفسيفساء يف األكادميية ، فلورنسا ، أما يف اللوحة استخدمت 

األلوان الزاهية لتمثيل مستقبل مرشق ونرش اإليجابية والطاقة الجيدة مثل ما تقدم األم ألطفالها يك 

يزدهروا  يف أفضل صورة. نظرًا ألن الهالة والطاقة اإليجابية تعم يف املجتمعات فيجب عيل اإلنسان 

التحيل بهالة من اإليجابية.

یاسمین الحـاذق
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يسـرى القوييض

مواليد 1940، خريج تجارة القاهرة 1961، الدراسات الحرة بالفنون الجميلة 1962، عضو الجمعية 

األهلية للفنون الجميلة، أتيليه اإلسكندرية، نقابة الفنانني التشكيليني ،جمعية محبي الفنون الجميلة  

،عمل بالسلك الدبلومايس من 1962 حتى 2000، أقام أكرث من 22 معرًضا خاًصا اعتباًرا من 1968، 

شارك بالعديد من املعارض الجامعية بالقاهرة.







شـــكر خاص 

لجميع العاملني بقرص الفنون

شــــكر خاص 

لجميع العاملني بجمعية 

محبي الفنون الجميلة

د. نجيب معني  

قوميسري الصالون

عمر طوسون 

القوميسري املساعد 

أحمد جعفري 

القوميسري التنفيذي





اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

التصميم الجرافييك

 واإلخراج الفني للمطبوعات 

د. سها صربى

شيامء نجيب

هبة الله شعبان 

مراجعة لغة عربية 

سامح العبد 

مها محمود 

هدى مريس
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جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة - الطبعة األوىل

www.fineart.gov.eg - e.mail:fineartsector@yahoo.com


