




يُعــد الفنــان الراحــل جــال حنفــي أحــد الخزافــن املهمــن الذيــن اســتطاعوا أن يضيفــوا ثــراًء إبداعيًّــا للمشــهد التشــكييل املــري 

مبــا اتســمت بــه أعالــه مــن رؤى متجــددة دامئـًـا تحقــق يف معظمهــا عنــارص الدهشــة واملفاجــأة واالبتــكار جعــل يف تجاورهــا روح 

وحــوار بليــغ وبديــع وغــر تقليــدي ســواء مــن حيــث أشــكالها وأحجامهــا أو مالمســها وألوانهــا .. رحــم اللــه األســتاذ الدكتــور جــال 

حنفــي صاحــب العطــاء املتفــرد والبصــرة الفــذة ولعــل احتفائنــا بــه اليــوم يف قطــاع الفنــون التشــكيلية مــا هــو إال رســالة حــب 

ووفــاء وتقديــر لفنــان عظيــم.

ا.د. خـــالــــد ســــــرور
رئيــس قطــاع الفنون التشكيلية





ــان الراحــل/ جــال حنفــي )1932- 2020( بعــرض  ــد مبعــرض اســتيعادي للفن ــي الجدي ــون املوســم الفن ــرة للفن ــز الجزي ــدأ مرك يب

تجربتــه اإلبداعيــة املميــزة واملحملــة باألصالــة واملعــارصة لذلــك العــامل الخــاص بــه يف فــن الخــزف حيــث يســتمر قطــاع الفنــون 

التشكــــيلية يف دعــم حالــة التـــواصل مــا بيـــن رواد الحــــركة التشــكيلية املصــــرية متمثــاًل ىف أحــــد رواد الخــــزف املصـــرى الفنــان

الراحل/ جال حنفي )1932- 2020( والجيل الجديد من شباب الفنانن . .

يــأيت معــرض الفنــان الراحــل/ جــال حنفــي )1932- 2020( كاشــًفا عــن مناطــق جديــدة غــر تقليديــة لفــن الخــزف فــرى األعــال 

مــا بــن اإلنــاء الخــزىف بطــرح جديــد مخالًفــا ملــا هــو معتــاد ومحمــالً بحلــول جديــدة كذلــك تلــك املســطحات الخزفيــة التــي اســتطاع 

أن يشــكل منهــا لوحــات فنيــة بطــرح خــزيف ميــزج مــا بــن املغامــرة والحبكــة الفنيــة ىف حالــة مــن اإلبــداع لفــن الخــزف.

                                                                                                                              ا.دالـيا مصطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملـراكز الفنون



 ا.دالـيا مصطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملـراكز الفنون



 ا.دالـيا مصطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملـراكز الفنون

يعــد الخــزاف الفنــان الراحــل/ جــال حنفــي )1932- 2020( أحــد رمــوز الحركــة التشــكيلية املريــة وبخاصــة يف فــن الخــزف حيــث 

قــد تتلمــذ عــى يــد الفنــان/ ســعيد الصــدر )ســاحر األنيــة( رائــد فــن الخــزف املــري املعــارص مــا جعــل تجربــة الخــزاف الفنــان 

ــرًا بتلــك الحضــارة العريقــة والبــاع املميــز يف فــن الخــزف املــري  الراحــل/ جــال حنفــي )1932- 2020( ذات طابــع مميــز متأث

ومعــارًصا بحداثــة واضحــة املعــامل للفــن الحديــث مــا جعــل تجربتــه اإلبداعيــة تحمــل طابــع املغامــرة الفنيــة والحلــول االبتكاريــة 

املخالفــة ملــا هــو معتــاد يف فــن الخــزف.

تجربــة الفنــان الراحــل/ جــال حنفــي )1932- 2020( هــى تجربــة محملــة بأزمنــة مختلفــة لعــدة عقــود زمنيــة بتتطــور ملحــوظ 

ومتميــز ومغايــر يف فــن الخــزف حيــث اإلنــاء الخــزىف بطــرح جديــد مبتكــر وذو صفــة حداثيــة ومعالجــات وطــالءات لونيــة جديــدة 

كــا نــرى تلــك املســطحات الخزفيــة التــي حولهــا الفنــان مبقــدرة إبداعيــة لتشــكل لوحــات فنيــة بارعــة اإلتقــان ذو خصوصيــة فنيــة 

مســتغالً كل إمكانيــات الطــالءات واملعالجــات اللونيــة الخزفيــة يف خدمــة لوحاتــه يف متيــز حقيقــي يحســب لــه.

ــان الراحــل/ جــال حنفــي  ــزة يف فــن الخــزف للفن ــة املمي ــون يف هــذا العــرض أن يقــدم هــذه التجرب ــرة للفن حــرص مركــز الجزي

ــة واملعــارصة مــع  ــة نجاحــات يف الحداث ــة ومحقق ــة باألصال ــة محمل ــة حقيقي ــرى تجرب ــال الشــابة ت )1932- 2020( ليجعــل األجي

الحفــاظ عــى ســات وكيــان فــن الخــزف.  

الفنان.أميــر الليثـــي
مدير مركز الجزيرة للفنون



8

ىف عامل الفنان جامل حنفى"1932- 2020" 

"سيمفونية" خزفية .. من اللوحة واإلناء!. 

 فــن الخــزف مــن الفنــون األقــرب إىل قلــب البــر يف كل مــكان واألكــر إلتصاقـًـا بــاألرض. يتشــكل ويتوهــج ويســمو بــال إنطفــاء مــن صلصالهــا مســكونًا 

بالبالغــة واإلشــارة العابــرة والرمــز الهامــس مــع موســيقى األلــوان وتنــوع األداء وجــال الطــالء.

وىف مــر املحروســة يتنفــس الطــن بطــول الزمــن عــى جانبــي النهــر الخالــد. تألــق مــن خــزف "البــدارى" يف عــر مــا قبــل األرسات، كــا يعتــر عــر 

الدولــة الحديثــة مــن العصــور الذهبيــة للفــن املــري القديــم، وإىل الفــن القبطــي وحتــى الخــزف اإلســالمي، خاصــة الفاطمــي ذو الريــق املعــدين. 

الــذي وصــل إىل أوج صــوره يف الجــال والبهــاء.

وإذا كان مثـّـال مــر مختــار قــد أعــاد الحيــاة إىل النحــت املــري. بعــد فــرة انقطــاع دامــت ألكــر مــن 4000 ســنة، فقــد بعــث الفنــان ســعيد الصــدر 

"ســاحر األواين“ فــن الخــزف اإلســالمي بعــد مــوت اســتمر أكــر مــن خمســة قــرون. وأصبحــت أعالــه البوابــة الخزفيــة األوىل يف الفــن الحديــث، وخــرج 

مــن معطفــه تالميــذ أصبحــوا أســاتذة كبــار.

والفنــان جــال حنفــي، تلميــذ الصــدر، يعــد أحــد أســاتذة هــذا الفــن. بلغتــه التشــكيلية ومفرداتــه التعبريــة. ومتتــد أعالــه مــن فــن اإلنــاء والوعــاء 

واألطبــاق واملزهريــات. كــا انتقــل إىل اللوحــة الخزفيــة التــى تألقــت بلمســته يف دنيــا وارفــة ومتســعة، مــن التصويــر الالشــكى أو الالموضوعــى أو 

التجريــد الخالــص إىل التعبريــة التشــخيصية التــي تســمو وتــرق وتتوهــج بالحريــق والدخــان مــع املنظومــات اللونيــة حتــى أصبحــت أعالــه عالمــة 

عــى فنــه وأصبــح فنــه مســاحة خاصــة ومتميــزة يف فــن الخــزف بــن املجســات واملســطحات مــن اإلنــاء واللوحــة، مبــا يعنــى تلــك املوســيقى الخزفيــة. 

وهــي موســيقى بريــة مــن األنغــام واأللحــان مقوماتهــا: التلويــن والتكويــن والتصميــم واإليقــاع والخطــوط واملســاحات.

مع ماتحمل من سات وقوام هذا الفن.. من هندسة األفران والحريق ودخان األكاسيد.

ولعــل الــر يف هــذا يرجــع مــع دراســته األكادمييــة بالفنــون التطبيقيــة، وكان أســتاًذا بهــا إىل طاقتــه التعبريــة وإلتصاقــه وتوحــده مــع التشــكيل بالطــن 

وهــو يقــول: "أن أعظــم مــا يف الوجــود هــو عمليــة التشــكيل بخامــة الطــن، وأعظــم مــا ميكــن إخراجــه مــن الطــن هــو اآلنيــة، وأســلوىب الشــخىص يركــز 

ىف إخــرج أواىن خزفيــة ذات رؤيــة جديــدة ومتجــددة دامئــا. فاتًحــا بذلــك طريًقــا اليســد وليــس لــه نهايــة مــا بقيــت الدنيــا، فمعظــم األواين جديــدة 
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يف شــكلها وطريقــة إخراجهــا، وجديــدة أيًضــا يف الوظيفــة التــي تؤديهــا، وأحيانـًـا تكــون هــذه الوظيفــة مزدوجــة أو ذات ثــالث وظائــف تجميــع األواين 

بعضهــا البعــض رغــم اختــالف أحجامهــا وأشــكالها وألوانهــا واختــالف وضــع األيــدي، مــا يجعــل هــذا التجميــع ســيمفونية مــن األشــكال واألحجــام 

واأللــوان واملالمــس والفراغــات".

 وإذا كان الشــكل الدائــري يعتــر مــن أكمــل األشــكال الهندســية املنتظمــة وأقواهــا يف كتلتهــا ومبــا تتصــف بــه مــن ســات فنيــة وهندســية وتشــكيلية، 

ــة  ــى اإلحاط ــدرة ع ــيطرة والق ــز بالس ــي وتتمي ــا الخارج ــى محيطه ــة ع ــة ودائب ــه دامئ ــون يف حرك ــة تك ــز بالالنهائي ــا تتمي ــا إنه ــن خصائه ــا أن م ك

والتحكــم، وبصــورة عامــة نــرى كافــة الخطــوط املنحنيــة تعطــي ذلــك اإلحســاس باملرونــة والــدفء والحنــان والجــال وهــي رمــز يعــد أصــال ألشــياء 

عديــدة يف الحيــاة.

ومــن هنــا كان ولــع الفنــان جــال حنفــي بالشــكل الدائــري ملــا يحمــل مــن تلــك الســات والصفــات التــي توحــي بحيويــة التشــكيل وإذا كان التشــكيل 

بالطــن مــن الفنــون التــى ظهــرت منــذ بدايــة التاريــخ، فــإن الشــكل الدائــري عنــد جــال حنفــي يوحــى باالســتمرار والتواصــل مــع الــراث اإلنســاين 

الخــزيف مــن خــالل آنيــة أســطوانية أبدعهــا عــى القــرص الــدوار تحمــل أســلوبه التعبــري حافلــة بالنقــوش واملالمــس واالبتــكارات امللونــة والتــوازن 

والنســب املدروســة تشــكل حــواًرا روحيًــا ينتمــي للــرق الفنــان.

و أعالــه ىف هــذا اإلطــار مــع اإلنــاء والوعــاء واألصيــص .. تألقــت أيضــا يف اطباقــه التــي تعــد مبثابــة لوحــات خزفيــة دائريــة يف مــوازاة اللوحــات ذات 

البعديــن مــن املربــع واملســتطيل.

وعــادة مايجعــل فناننــا رسة للطبــق مبثابــة مركــز الدائــرة وأشــبه بالخليــة والنــواة تنفــرج الرســوم فيهــا مــن املركــز يف إشــعاعات لونيــة كــا ىف تشــكيالته 

البديعــة  الــذي تتحــاور فيهــا األشــكال الهندســية يف ثالثيــة لونيــة مــن األزرق الهــادئ والبنــى والرتقــايل وهــو ينتقــل يف هــذا مــن اإليقــاع الهنــديس إىل 

الشــكل التجريــدي مــن التبقيــع كــا ىف طبــق مــن األزرق البحــري الصــايف مــع األبيــض وبــن األلــوان املضيئــة ىف املركــز مــن توليفــات األزرق، وينفــرج 

التكويــن والتلويــن عــن البنيــات بامتــداد الطبــق حتــى الحافــة ىف حواريــة لونيــة تعكــس قدراتــه ومتكنــه مــن اســتحضار تلــك األلــوان املؤكســدة يف 

تداخلهــا وانســجامها مــن  الداكــن الرصــن واملــيء املشــع  بالنــور، وتبــدو اللوحــة الدائريــة عنــد الفنــان يف أعــال أخــرى مثقلــة باللــون يف دنيــا مــن 

اللمســات اللونيــة حافلــة بالرتقــايل واألخــر والبنفســجي واألزرق والرمــادي والركــواز والتــي تشــع بالبهجــة.

ومــع مجســات الفنــان مــن اإلنــاء والوعــاء والشــكل الــذي ينتمــي للجــال الخالــص واألقــرب إىل املظلــة، يتنــوع التكويــن اللــوين مــن حالــة إىل حالــة، 
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مــن ثنائيــات األلــوان إىل املجاميــع اللونيــة املتناغمــة واملتآلفــة يف انســجام “هارمــوىن" أقــرب إىل األلحــان واألنغــام خاصــة مــن الكريــات واألشــكال الغــر 

منتظمــة نراهــا ىف العديــد مــن أعالــه التــي تســمو إىل التجريــد الخالــص، وذلــك عــن قصــد إلظهــار الطاقــة التعبريــة للــون.

وال شــك أن أعــال الفنــان جــال حنفــى متثــل منظومــة متناغمــة بكافــة أشــكالها مــن املجســم إىل املســطح، ومــن األواين إىل اللوحــات، وهــي تؤكــد 

لغتــه التعبريــة وأســلوبه الــذي متيــز بــه بلمســة البســاطة والعمــق والتنــوع والــراء ومــع أعالــه التجريديــة الخالصــة  

ومايوحــى بالخليــة والنــواة وأشــكاله الهندســية التــى تحفــل بهــا بعــض أطباقــه، تتألــق اللوحــة الخزفيــة ذات البعديــن يف موضوعــات وأفــكار ورؤى ذات 

مفــردات موصولــة بعنــارص مــن املــري القديــم بلمســة عريــة مثــل: "معبــد مــري - مركــب يوحــى مبراكــب الشــمس - زهــرة اللوتــس" وعنــارص 

أخــرى حديثــة ألشــكال معدنيــة ديناصوريــة توحــى بعــر العلــم وهيــاكل لــروح وبوابــات نطالعهــا يف لوحاتــه. كــا متتــد أخــرى بالشــمس يف األفــق 

محاطــة مبوجــات دائريــة وصــوت املوســيقى وصــوت العلــم مًعــا يف لوحــة أخــرى ومركــب وقلــع ضخــم ميــأ الفــراغ أو فضــاء التصويــر باألبيــض ووردة 

ــا بالســحب الكثيفــة والبيــوت الريفيــة والنخيــل والشــجر والزهــور، كلهــا مــن مناظــر البيئــة،  يف إنــاء وشــجرة متــأ الفــراغ مــع القمــر املكتمــل محاطً

ــد والنشــأة وقــد تشــبع بــروح الريــف مــن الخــرة والنقــاء والســطوع وكان أيًضــا  ــة باملول ــة العــار محافظــة القليوبي خاصــة وهــو ينتمــي إىل قري

للحرفيــة العربيــة وروح الفــن اإلســالمي نصيــب مــن أعالــه.

وألــوان الفنــان منظومــات متناغمــة تكمــل بعضهــا البعــض، مثلــا تجســد إيقاعــا موســيقيًا بلمســة مــن الحيويــة فيهــا النهــار والليــل أقــرب إىل اإلرشاق 

يف الصبــاح بتلــك األلــوان املضيئــة وىف ألوانهــا الداكنــة تبــدو يف أمســيات ليليــة.

ــوم  ــا ودبل ــة عــام 1958 ودراســات ىف فــن الخــزف مــن "فينيســا" بإيطالي ــون التطبيقي ــوم الفن ــان جــال حنفــى عــى دبل وبالرغــم مــن حصــول الفن

الدراســات العليــا املعــادل للدكتــوراه مــن فلورنســا عــام 1967 إال إنــه مــع كل هــذا، كــا يقــول ناقدنــا مختــار العطــار: “وهــب أيامــه ولياليــه للــدوالب 

ــوان واألطــوال واالتســاعات حتــى  الــدوار واألفــران بأنواعهــا والتجــارب التشــكيلية والطينــات املختلفــة يف فورمــات رصينــة مــن حيــث النســب واألل

وصــل بإبداعــه املتطــور إىل شــخصية فنيــة وجاليــة نســتطيع اســتخالصها مــن بــن آالف األعــال الخزفيــة يف املحافــل الجاعيــة املحليــة والدوليــة ".  

ومــن هنــا، ومــع خصوصيــة ملســة جــال حنفــى أســتاذ ومايســرو الخــزف بأعالــه التــي تتكامــل بألوانهــا وعنارصهــا مــع األشــكال أو الفورمــات التــي 

تنتظــم ســطوحها، فــإن جــال حنفــي كان لــه اســهامات عديــدة يف جاليــات املدينــة املعــارصة، فقــد قــدم التصميــات الخاصــة بالقريــة الســياحية 

"تــوت عنــخ امــون" وتصميــم وتنفيــذ لوحــات خزفيــة لفنــدق املريديــان بالقاهــرة وأواىن ولوحــات بفنــدق شــراتون القاهــرة وشــراتون الغردقــة. 
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والــر ىف هــذا كــا يقــول فناننــا:" إن البــر والبصــرة عنــد الخــزاف هــا الوقــود الفاعــل ىف العمليــة اإلبداعيــة فهــو يــرى ببــره ويعــرف ببصرتــه 

ثــم يعمــل بيديــه ليرجــم تلــك الحصيلــة يف صــورة عمــل خــزىف محمــل مبعلوماتــه وخراتــه التــي حصــل عليهــا عــن طريــق بــره وبصرتــه فيخــرج 

العمــل الفنــي ممثــال لــه وعالمــة عــى عاملــه ".

تحية إىل هذا العامل املتسع يف فن الخزف، عامل الفنان جال حنفي، وسالم عليه بعمق فنه وتنوع إبداعاته. 

النـاقـد الفنـي

 صــالح بيصـار
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الفنان الراحل/ جامل الدين محمد الحنفي 

ــة  ــة، بعث ــون التطبيقي ــة الفن ــاز"األول" كلي ــة امتي ــم الخزف-درج ــج قس ــة حلوان،خري ــون التطبيقية-جامع ــة الفن ــم الخزف-كلي ــرغ بقس ــتاذ متف أس

دراســية إليطاليــا لدراســة فــن الخــزف، فاينســا، إيطاليــا، دبلــوم الدراســات العليــا املعــادل لدرجــة الدكتــوراه املريــة، دراســات متقدمــة يف البورســلن 

مــن معهــد البورســلن سيســتوفييورنيتنو إيطاليــا، إرشاف ومناقشــة رســائل علميــة ماجســتر ودكتوراه-جامعــة حلــوان وجامعــة اإلســكندرية، وقنــاة 

الســويس، واملنصــورة، واملنيا...وغــره، أقــام ورشــة عمــل مبركــز الخــزف بالفســطاط، القاهــرة، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة مختــار للنحــت 

لتجميــل مياديــن القاهــرة، جائــزة النحــت الفخــاري، فلورنســا، إيطاليــا، جائــزة الدولــة التشــجيعية، ميداليــة مــن كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة املنيــا، 

امليداليــة الذهبيــة مــن جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، القاهــرة.

أوسمة ودروع وشهادات تقديرية وميداليات: 

وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة األوىل. 

درع وشهادة تقدير من جامعة حلوان لأساتذة املتميزين والرواد، وكذلك من جامعة اإلسكندرية، وقناة السويس، واملنصورة، واملنيا. 

شهادات تقديرية وميداليات من ملتقيات الفخار الدولية املتتالية. 

شهادة تقدير من املركز املري للتصميم "االتحاد الدويل للمصممن".

شهادة تقديرية من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

شهادات تقدير من نقابتي املصممن للفنون التطبيقية والفنانن التشكيلين.

شهادة تقدير من كلية الحرب العليا، بأكادميية نارص العسكرية، احتفالية يوم مر.

شهادة تقدير وميدالية من املؤمتر العلمي لقسم الخزف 2015.

درع مؤمترICD   للخزف املعاري والصناعي، القاهرة. 

العضوية: 

عضو املوسوعة القومية للشخصيات املرية البارزة.
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عضو لجان تحكيم جوائز الدولة التشجيعية وبيناليات ومسابقات.... وغره. 

العضو املري لبيناىل القاهرة الدويل السادس للخزف، عضوية تكرميية. 

عضو اللجنة العلمية باملجلس األعى للجامعات لرقية األساتذة املساعدين. 

عضو مؤسس لنقابتي مصممي الفنون التطبيقية و نقابة الفنانن التشكيلين.

كتــابات صحفيـة:  مجلـة خـيال، جـريدة La journal d’Egypte، األهــرام، األخبــار، األهـرام املسـايئ، مجلة اليقظة الكويتية، املساء املرية، مجلة 

الشموع، مجلة البيت الحديث. 

املعارض: 

أقام 14 معرًضا فرديًا مبصــر منها :معرض شخيص عام 2012 » ملسـة وفــاء «.

شارك يف 44 معارًضا مشركًا مبصــر والخــارج، شارك يف معارض من أجل الخر للترع بقيمة العمل ملرىض الروماتيزم والقلب.... وغره. 

أبحاث: 

بحث باللغة اإليطالية "الخزف منذ البداية حتى اآلن"، بحث باللغة العربية " فخارياتنا يف مر القدمية والحديثة" ،بحث باللغة اإلنجليزية منشور 

مبجلة Ceramic Monthly األمريكية. 

أعامل إنشائية:

تصميم وتنفيذ نصب تذكاري للشهداء، إهداء لنادى ضباط القوات املسلحة بالعريش. 

تصميم وتنفيذ جداريات متعددة، مبركز البحوث املائية. 

مـقتنيات: 

مقتنيات لدى الكثر من الشخصيات والهيئات واألماكن املتعددة يف مصــر. 

مقتنيات باملعهـد الحكومي لفـن الخزف- فينسا، إيطاليا ، مقتنيات باملعهـد الحكومي للفنون-فلورنسا، إيطاليا. 



االسكتشات
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15×10 سم-2020 -ألوان مائية عىل ورق
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15×10 سم 2020 ألوان مائية عىل ورق
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7×7 سم - 2020 - ألوان مائية – ألوان باستيل عىل ورق
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15×10 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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21×5 سم - 2020 - ألوان باستيل عىل ورق
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15×4 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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15×4 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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15×12 سم - 2020- ألوان مائية عىل ورق
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15×12 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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10×13 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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10×13 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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10×13 سم -2020 - ألوان مائية عىل ورق
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10×13 سم - 2020 -ألوان مائية عىل ورق
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17×5 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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17×5 سم - 2020 -ألوان مائية عىل ورق
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15×5 سم -2020 - ألوان مائية عىل ورق
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15×5 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق



32

15×10 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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15×10 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق



34

15×13 سم 2020 ألوان مائية عىل ورق



35

15×7 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق



36

17×5 سم - 2020 - ألوان جواش عىل ورق ملون
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17×5 سم - 2020 -ألوان جواش عىل ورق ملون
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17×5 سم - 2020 - ألوان جواش عىل ورق ملون – ألوان باستيل
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12×10 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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15×4 سم - 2020 - ألوان مائية – ألوان جواش عىل ورق



41

15×13 سم -2020 - ألوان مائية عىل ورق



42

15×13 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق



43
15×13 سم - 2020 - ألوان مائية – ألوان باستيل عىل ورق



44

15×13 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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14×13 سم - 2020 - ألوان مائية عىل ورق
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األعمال الخزفية



47

25×15 سم - 2008 - فخار+ جليز مط



48

25×20 سم - 2008 - فخار+ جليز مط



49

20×7 سم - 1998 - طالئات معدنية زجاجية



50

30×20 سم - 1999 - طالئات معدنية زجاجية



51

30×20 سم - 1999 -طالئات معدنية زجاجية



52

35×7 سم - 2005 - 2012 - طالئات معدنية زجاجية



53

30×20 سم - 1998 - طالئات معدنية زجاجية



54

30×20 سم - 1994- طالئات معدنية زجاجية



55

35× 3 سم- 2007 - طالئات زجاجية



56

30×20 سم - 1999- طالئات معدنية زجاجية



57

25×25 سم - 2005 - طالئات زجاجية



58

35×15 سم - 1999 - طالئات معدنية زجاجية



59

20×15 سم - 1985 - طالئات معدنية زجاجية



60

20×15 سم - 1985 - طالئات معدنية زجاجية



61

20×20 سم - 2012 - طالئات معدنية زجاجية



62

25×4 سم - 2005-2012- طالئات معدنية زجاجية - مينا



63

45×7 سم - 2009 - طالئات معدنية

45×7 سم - 2009 - طالئات معدنية



64

المسطحات الخزفية



65

15×10 سم - 2007 - ألوان باستيل خزيف – طالء زجاجي



66

15×4 سم - 2007 - طالئات معدنية زجاجية



67

15×4 سم -  2007 - طالئات معدنية زجاجية



68

15×8 سم - 2007 - طالئات معدنية زجاجية



69

15×4 سم - 2007 - طالئات معدنية زجاجية



70

7×7 سم- 2007طالئات معدنية زجاجية



71

15×4 سم 2007 طالئات معدنية زجاجية



72

8 15×-15 سم 2013 - طالئات معدنية زجاجية )طبق(



73

15×15 سم 2013 طالئات معدنية زجاجية )طبق(



74

30× 1 سم2006 طالئات معدنية زجاجية بجانب مالمس خزفية



75

20×20 سم 1999 طالئات معدنية زجاجية



76

10×10 سم 1999 طالئات معدنية زجاجية



77

20×10 سم 1999 - طالئات معدنية زجاجية



78

25×25 سم 1999  - طالئات معدنية زجاجية - مينا



79

15×5 سم 1999 - طالئات معدنية زجاجية - مينا

15×5 سم - 1999 - طالئات معدنية زجاجية - مينا



تصميم مطبوعات
شيمــاء نجيــب
مراجع لغة عربـية
سمــاح العبــد

جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيليه 2021


