




عنــد مشــاهدة  أعمــال الفنــان محمــد الباســط تستشــعر مــدى حبكــة 
التشــكيل المصمــم بيــن عناصــر الحركــة والســكون وهــو مــا يكســب 
ســطوح لوحاتــه إيقاعــات تتســم بالوحــدة والترابــط فــي التصميــم  
برغــم ثرائهــا وتنوعهــا مــا بيــن إنســانية وحيوانيــة  ونباتيــة وزخرفيــة 
ــا .. إدراك واٍع بــأن التكويــن  ــا ورمزًي ــا وثقافًي واختــاف دالالت ذلــك بصرًي
فــي التصميــم  الجرافيكــي ليــس مجــرد تعبيــر أو كلمــة إنمــا هــو ذلــك 
ــا  ــك جلًي الخــط الفاصــل والحــاد بيــن الموهبــة والممارســة ليظهــر ذل
فــي جماليــات وحــدة العاقــات الشــكلية بأعمــال الفنــان األكاديمــي 
إبداعاتــه  البــاب  قاعــة  تحتــض  الــذي  الباســط  عبــد  الدكتــور محمــد 
ــا  لمشــاهدتها فــي  عــرض  راٍق. وتدعون

                                                          ا.د. خــالد ســرور     
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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نبذة مختصرة :
ِلموطــن الطفولــة دائًمــا ذلــك األثــر العميــق .. وفــى إحــدى قــرى جنــوب 
الجيــزة كانــت النشــأة .. قريــة تبعــد قليــًا عــن ضفــاف النيــل .. تُحدهــا 
تــرٌع وتتخللهــا قنــوات .. أمــا ذلــك الحــد الشــرقى فقــد كان االســتثناء 
.. امتــداٌد عميــٌق فــى قلــب الصحــراء .. ال يســتطيع طفــل أن يــدرك 
ــك الشــطر  ــه مــع ذل ــا مــن تبايــن صفرت ــل وال يملــكك هرًب منتهــاه .. ب
مــن الخضــار .. ســؤال عميــق ولــد خالــه الفنــان .. مــن ذا الــذى أبــدع تلــك 

األنســاق ؟! .. 
وجود يقود حتًما لما وراء الوجود .. 

ســنوات وجــاءت النقلــة .. مــن محــراب الطبيعــة إلــى ضجيــج المدينــة ... 
ماديــة كثيفــة ونفعيــة ثقيلــة الظــال .. شــقق أســمنتية .. وضحــكات 
بيــن  التبايــن  درس  يفارقنــى  لــم   .. واالفتعــال  االبتــزال  بيــن  حائــرة 

اليابســة والصحــراء .. فقــد علمنــى احتــرام االختــاف .. 
عبقريــة تعكســها فنــون األجــداد .. ومذاهــب غربيــة فــى التجريــب 
والتجديــد .. ســنوات مــن البحــث وشــغف الفهــم .. وضغــوط حيــاة 

تنــازع ذلــك القــروى البســيط ..
مــن أزمــان الحضــارات لزمــن القريــة فالمدينــة ثــم تجاورهــا علــى شاشــٍة 
أســتاٍذ  ثــوب  خالهــا  أرتــدى   .. وطفــرات  نقــات   .. صغيــرة  محمولــٍة 
أكاديمــي .. وفــي الحقيقــة مازلــت تلميــًذا .. أبحــث فــي عاقــات ذلــك 
الوجــود العجيــب .. تنويعــاٌت للزمــان تجذبنــي فــوق متغيــرات المــكان 
.. وأماكــن دونهــا ال وجــود ألزمــان .. ميــراث أجيــاٍل يجــاور أجيــال .. نقــاٌط 
بيضــاء تجــاور عكســها فــي ضميــر اإلنســان .. متقــدم يتأخــر ومتطــور 
يتخلــف .. حكايــات نجــوٍم فــي الفــن والعلــم واألدب .. أجاورهــا .. أحاورهــا 
.. أبحــث عــن المثــل األعلــى فــي صميمهــا .. فلــكل شــكل حكايــة.. 
ولــكل صمــٍت عمــق .. ولــكل عمــٍل بدايــة.. تتنــوع فتســهب الحكايــا .. 

ــة .. حكايتــي مــع الزمــان ...  وهكــذا كانــت الحكاي

الفنان : ا.د محمد عبدالباسط 
أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
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أ.د/ محمد عبدالباسط عبدالرازق     

مواليد  1966 الجيزة / مصـر .
-أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية / جامعة حلوان / مصر.

-رئيــس قســم التصميــم الجرافيكــى )ســابًقا( - كليــة العمــارة            
 والتصميم / جامعة عمان األهلية / األردن.

-أســتاذ التصميــم والوســــائط المتعـــددة )ســابًقا( بالكليــــة       
  االســـــترالية SAE / األردن.

-عضو نقابة الفنانين التشكيليين / مصـــر .

المؤهـالت العلمية:

بكالوريــوس بتقديــر )ممتــاز مــع مرتبة الشــرف( 1991تخصص التصميم  
كلية التربية الفنية / جامعة حلوان، ماجســـــتير 1997 ، دكتــــوراه 2003 

أســــــتاذ مســاعــد 2009 ، أســتاذ 2014 .

المعارض الجماعية محلًيا ودولًيا :

-معرض المنظمــة العربيـــة لحقـوق اإلنسـان ، بمناسـبة مرور أربعـين  
عاًما على اإلعـــان العالمي لحقـــوق اإلنســـان .

-معــرض جماعــي بمدينــة طرابلـــس بالجماهـــيرية العـــربية الليبـــية 
. 1994م 

- معرض جماعي بمدينـة بوخارسـت بجمـهورية رومـانيا 1995 .
- المعرض الجماعي األول والثاني بأكاديمية الفنون بطشـقند 

والذي نظمه المركز الثقافي المصري بأوزبكسـتان   بالتعاون مع 
األكاديمـية 2002-2001 .

- معرض جمعية محبي الفنون الجميلة .
- بعــض دروات صـــالون الشــــباب، ودورات المعـــرض القـــومي العـــام 

للفنـــون التشــكيلية .
- صالون الخـريف لألعمال الفنية الصغيرة .
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- بينالي بور سـعيد القـومي .
- معرض )تجارب إبداعية( قاعة الشــهيد أحمد بســيونى- كلية 

 التربية الفنية بالزمالك - ديسمبر 2011 .
- معرض ) إبـــداع ( / قاعة ســالتوس / جامعة عمان األهلية / عمان 

الفنانيــن  مــن  لنخبــة   ، اإلبــداع  و  الفــن  األردن / مايــو 2012، معــرض 
  / األهليــة  عمــان  جامعــة   / ســالتوس  -قاعــة  واألردنييــن  العــرب 

. األردن/2017 
- المشــاركة فى الســمبوزيوم الدولى الثالث لرواق البلقاء / مدينة 

الفحيص / عمان / األردن / أبريل 2010 .

المعارض الفرديـة:

ديسمبر 2012 .. هزيمـــة الرمـــز ... قاعة األميرة فخر النساء زين / المركز 
الثقافــى الملكى / األردن.

مايـــــــــــو  2010 ..  إلــى أيــن ؟! ....  قاعــة حدائــق الملــك حســـين / عمــان / 
األردن.

المؤتمرات الدولية التى شارك في تنظيمها :

بيــن  الفنيــة  التربيــة  تطويــر  قضايــا   : التاســع  العلمــى  المؤتمــر   -
التعليــم والتثقيــف بالفــن - كليــة التربيــة الفنية  جامعـــة حلـــوان2006.
- مؤتمــر فيــادلفيا الــدولى الثانى عشـــر :) ثقافـــة الصــورة ( جامعـة       

فيـادلفيا / األردن  2007.
- مؤتمـر الرابطـة الدوليـة للدراسـات العراقيــــة المعاصـــــرة 2007.

- مؤتمــر ) كبــار الســن بيــن الواقــع والطمــوح ( - جامعة عمان األهلية 
البلقـــــاء -  لــرواق  الثالــث  الـــــدولى      / األردن-2009، الســــمبوزيوم 

2 0 1 األردن0  / الفحيص/عمــان 
- المؤتمــر األردنــى الدولــى األول للعمــارة والتصميــم- جامعـــة عمان 

   األهلية / األردن 2014
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ورش العمل :

ــر الزيتــي التــي أقامتهــا     ــى للتصوي -ورشــة العمــل الدوليــة األول
-جمهوريــة  ميروشــولى(  )أوزفــور  مدينــة  اليونســكو-  منظمــة 
مــن  لمجموعــة  التشــكيلي(  )إلبــداع   : عمـــل  رومانيــا 1995، ورشـــة 
لقصــور  العامــة  بالهيئــة  العامليــن  التشــكيليين  االخصائييــن 
الثقافــة المصريــة-  مدينتــي مرســى مطــــروح وســــيوة / مصــــر 1999

- Gold technologies and manufacturing beast practice -مشكات 
فندق شيبرد القاهرة - 2001 تصنيع الذهب وأفضل الممارسات 

- ورشــة) اإلعــام الحديــث وتحديــات المســتقبل ( جامعــة عمــان 
األهليــه/ األردن 2011، ورشــة )معاييــر اعتمــاد أعضــاء هيئة التدريس 
فى أقسام  التصميم الجرافيكى بالجامعات األردنية ( جامعة جدارا / 

األردن    2014.

الجوائز والمنح:

- 14 أربعـــة عشـــرة جائــزة علــى مــدار أعــوام متتاليــة مــن المســابقة 
القوميــة للفنــون التشــكيلية / المجلــس األعلــى ووزارة الشــباب 

الفنــون  محبــى  جمعيــة  مــن  التصويــر  جائــزة  مصــر،   / والرياضــة 
الجماعــي  المعــرض  فــى  للمشــاركة  الترشــح  الجميلــة1993، 
باحتفــاالت الفاتح-الجماهيريــة العربيــة الليبيــة 1994، المشــاركة فــي 
ورشــة العمــل الدوليــة األولــى للتصويــر الزيتــي التــي أقامتهــا منظمــة 
اليونســكو بجمهوريــة رومانيــا ، والحصــول مــن خالهــا علــى دبلومــة 
تميــز خاصــة 1995 ، وذلــك بترشــيح مــن المجلــس األعلــى للشــباب 

والرياضــة / مصــر .
-منحة مراسم االقصر من الهيئة العامة لقصور  الثقافة   1999 .

متميــزًا   تصميًمــا  عشــرين  احســن  ضمــن  تصميماتــي  اختيــار   -
لمجوهــرات عــام2000 فــي مســابقة اإلبــداع الحــر األولــى التــي نظمهــا 
مجلــس الذهــب العالمــي لمنطقــة الشــرق األوســط ، شــهادة التقديــر 
.  2002 الخامــس  الصغيــرة  الفنيــة  األعمــال  صالــون  مــن  الشــرفية 
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- الترشـح من جامعة عمان األهلية لجائزة اإلبـداع العربى 2010 .
- العديــد مــن شــهادات التقديــر عــن األنشــطة والفاعليــات الفنيــة   

 المختلفة بالمملكة األردنية .

المقتنيات الفنية :

لقصـــور  العامـــة  الهيـــئة   / التشكيـــلية  للفنـــون  القـــومي  المركـــز 
ــرية  ــفارة المصـ ــة/ المجلــس األعلــى للشــباب و الرياضــة / السـ الثقافـ
بطشـــقند / جامعتــى فيادلفيــا وعمــان األهليــة – األردن / مدينــة  
أوزفــور ميروشــلى ـ رومانيــا، و العديــد مــن االشــخاص  داخــل مصـــر 

والكويــت وبعــض البلــدان العربيــة األخــرى .

ــرف  ــدها وأشـــ ــي أعـــ ــة الت ــدورات التدريبي ــل وال ورش العم
عليهــا ونفــــذها :

- )محاكاة النسق( - كلية التربية الفنية / جامعة حلوان 2005
- مجموعــة دورات متعاقبــة فــي مجــال »الكمبيوتــر جرافيــك« إلعادة 

 تأهيل شباب الخريجين من  الكليات والجامعات المختلفة -كلية 
 التربية الفنية / جامعة حلوان-2005 / 2006

- ورشــة عمل ومعرض: ) الشــباب العربى بين الواقع والطموح ( - 
جامعة عمان األهليه / األردن2010

- ورشة عمل ومعرض : )قواسم مشتركة( - 2011
- ورشة )اإلعام الحديث وتحديات المستقبل (- 2011

- ورشــة عمــل  :) التصميــم ومســتقبل التنميــة فــى المجتمعــات   
2012  العربيــة ( -

- دورة : time line مــن ثاثــة مســتويات متتابعــة 2014. 
- ورشــة الفيلـم القصــير/ 2015.

- مجموعــة دورات متعاقبــة مــن ثاثــة مســتويات لبرامــج التصميــم 
الجرافيكى-كليــة التربيــة الفنيــة / جامعــة حلوان-مــارس 2017 ومازالــت 

مســتمرة.
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تصميم املطبوعات و اإلخراج الفني للكتالوج

إســـراء مجــدي محــي الديــن 

مراجــعة لغوية

سامح العبد

جميع حقوق الطبع و النرش محفوظه لقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة جمهورية مرص العربية 2021 


