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رئيس قطاع الفنون التشكيلية
أ.د/ خـــــالد ســـــرور

بمناســبة االحتفــاء بمــرور مائــة عــام علــى ميــاد العظيــم د/ ثــروت عكاشــة يشــارك قطــاع الفنــون التشــكيلية 

فــي هــذا الحــدث الكبيــر الــذي دعــت إليــه وترعــاه الدكتــورة / إينــاس عبدالدايــم - وزيــر الثقافــة علــى مــدار عــام 

2021 ...ويُعــد األســتاذ ثــروت عكاشــة رائــد العمــل الثقافــي ومؤسســه كأول وزيــر للثقافــة فــي مصــر .. أيقونــة من 

أيقونــات التنويــر الخالــدة بأفــكاره وخططــه وســعيه نحــو الحفــاظ علــى الهويــة والوجــدان المصــري األصيــل 

فــكان عهــده عهــد نــور  وفــن يتغنــى بحضــارة شــعب عريــق ويعكــس رغبــة دولــة تحتــرم الثقافــة والفنــون 

وتُســخر لهــا مــا أمكــن مــن مقدراتهــا لتعزيــز قــدرات الشــخصية المصريــة وتســليحها بالنــور والجمــال .. كل 

التحيــة للرائــد العظيــم فــي مئويتــه.
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نجيـــب الديــن  :عــــز   الفنــان 
 الفنــان :عصمــت داوستاشــي
 الفنــان :علــــــي دســـــوقي
ــظ ــد الحفي ــي عب ــان :فرغل الفن
الفنــان :مـــحــــمـــــــــد رزق
بقشيـــش :محمــــود  الفنــان 
الفنان:مصطفــى عبــد المعطي

فــي المشاركـــون  الفنانـــون 
عكاشــــة ثــــروت  احتفـــالية 

مشاركة الهيئة العامة لدار الكتب و الوثـائـق القوميـة
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 الفنان : عز الدين نجيب

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير - القاهرة 1962 .
- حاصل علىدبلوم الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة - القاهرة 1975 .

المعارض الخاصة : 

- معرض ) عصفور النار ( بأتيليه القاهرة يناير 2011 .
- معرض استيعادى بعنوان ) أشجان ووعود ( بأتيليه القاهرة مايو 2015 .

- معرض ) العيش والحلم ( بقاعة الباب - سليم  بمتحف الفن المصرى الحديث باألوبرا مارس 2018.

المعارض المحلية : 

- معــرض بعنــوان " حــوارات الوجــوه واألماكــن " بجاليــرى ضــى -أتيليــه العــرب للثقافــة والفنون بالمهندســين 
ديسمبر 2019.

- معرض ) تنويعات 1 ( بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت األمة مارس 2021 ) ضيف شرف(.
- معرض بعنوان ) مختارات عربية ( الثالث بجاليرى ) ضى ( للفنون والثقافة بالمهندسين مايو 2021.

المعارض الجماعية الدولية : 

- معرض بمناسبة الذكرى ال66 لنكبة فلسطين بجمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة مايو 2014.
-  معرض )من النيل إلى الحرمين( بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015 ) ضيف شرف (.
- معرض فناني مصر والسعودية فى ورشة جدة بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2019.

الجوائز المحلية : 

- الجائزة الثانية فى التصوير فى مسابقة سيناء للقوات المسلحة 1999.
- جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2014.

الجوائز الدولية : 

- تكريمه في معرض )من النيل إلى الحرمين( بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015.
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الفنان : عصمت داوستاشي

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت -جامعة اإلسكندرية 1967.

المعارض الخاصة : 

- معرض بقاعة )مشربية للفن المعاصر ( بوسط البلد مارس 2020 .
- معرض )لوحة كل يوم( بجاليري )آرت كونر( بالزمالك مارس 2020.

- معرض بعنوان )الفارس والحصان( بجاليري )آرت كونر( بالزمالك مارس 2021.

المعارض المحلية : 

- معرض بعنوان )مختارات( بجاليرى إبداع بالزمالك نوفمبر 2019.
- معرض بمناسبة احتفالية األخوين وانلى ) الهليستنية تبعث من جديد ( بقاعتي أجيال ) 1 ، 2 ( بمركز 

محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية فبراير 2020.
- معرض بعنوان )مختارات عربية ( الثالث بجاليرى ) ضى ( للفنون والثقافة بالمهندسين مايو 2021.

المعارض الجماعية الدولية : 

- معرض )لوحة فى كل بيت( بأتيليه جدة - السعودية ديسمبر 2013.
- ضيف شرف معرض )من النيل إلى الحرمين( بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015.

- معرض )لوحة فى كل بيت( بأتيليه جدة بالمملكة العربية السعودية أكتوبر 2016.

الجوائز المحلية : 

- جائزة اللوحة الصغيرة 1997 - 2000 .
- جائزة كوداك 1987 فى التصوير الضوئى ) بمناسبة مرور  75عاًما لها فى مصر ( .

الجوائز الدولية : 

- تكريمه في معرض )من النيل إلى الحرمين( بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015.
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 الفنان : علي دسوقي

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1959 - القاهرة .

المعارض الخاصة : 

- معرض فى الجامعة األمريكية بالقاهرة .
- معرض بمدريد - أسبانيا 1999 .

- معرض بقاعة قرطبة بالمهندسين 2008 .

المعارض المحلية : 

- معرض ) تراث معاصر ( بقاعة بيكاسو - يونيو 2016 .
- معرض ) تراث معاصر ( بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت األمة مايو 2018.

- معرض ) أجيال ( بقاعة بيكاسو بالزمالك مايو 2018.

المعارض الجماعية الدولية : 

- معرض أسبوع الفن العربى باليابان 1973 .
- بينالى دول البحر األبيض المتوسط باإلسكندرية .

- معرض األسبوع العربى بباريس .

الجوائز المحلية : 

- تم تكريمه من المجلس األعلى للثقافة شعبة الفنون الشعبية فى احتفالية خاصة عام 2002 .
- جائزة من معرض بالجامعة األمريكية بالقاهرة .
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الفنان : فرغلي عبد الحفيظ
 

ـ حاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية 1962.
ـ حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة فلورانسا إيطاليا 1968 .

المعارض الخاصة : 

- معرض ) روما ... فرغلى ( بقاعة الزمالك للفن مارس 2016 .
- معرض ) مصر ستعاود العطاء ( بقاعة الزمالك للفن مارس 2017 .
- معرض ) إيحاءات اللون الوردى ( بقاعة الزمالك للفن مارس 2019 .

المعارض المحلية : 

- معرض بعنوان ) منتخبات ماللى فات ( بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت األمة - ديسمبر 2019.
- معرض بعنوان ) مختارات عربية ( الثالث بجاليرى ) ضى ( للفنون والثقافة بالمهندسين مايو 2021.

- المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 42 ( أغسطس 2021.

المعارض الجماعية الدولية : 

ــل  ــود خلي ــد محم ــف محم ــد بمتح ــق واح ــة أف ــط بقاع ــر المتوس ــا والبح ــن إيطالي ــرب بي ــن الع ــرض الفناني - مع
وحرمــه 2008 .

- صالون الخريف الدولى بباريس - فرنسا أكتوبر 2008 .
- معرض )مختارات عربية( السابع بأتيليه جدة للفنون - المملكة العربية السعودية مايو 2014.

الجوائز المحلية : 

- الجائزة األولى حفر صالون القاهرة 1986 .
- حصل الفنان على مجموعة من الميداليات الذهبية وشهادات التقدير .

الجوائز الدولية : 

ـ جائزة لجنة التحكيم بينالى القاهرة الدولى الخامس 1995 .
- تكريم من ملتقى األقصر الدولى للتصوير الدورة التاسعة 2016.
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الفنان : مـحـمـد رزق

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية 1968 .
- حاصل علىدبلوم الدراسات العليا فى النقد الفنى من أكاديمية الفنون المصرية 1975 

المعارض الخاصة : 

- معرض بمدينة إليكانتى - أسبانيا 2009 .
- معرض بقاعة ) أحمد صبرى ( بمركز الجزيرة للفنون مارس 2010 .

- معرض بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك مارس 2017.

المعارض المحلية : 

- معرض فناني وكالة الغورى بقاعة ) إيزيس ( بمركز محمود مختار الثقافى - بمتحف محمود مختار - 
مارس 2017 .

- المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 39( سبتمبر 2017 .
- معرض بعنوان ) منتخبات ماللى فات ( بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت األمة - ديسمبر 2019.

المعارض الجماعية الدولية : 

- بينالى القاهرة الدولى الرابع 1990 .
- معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات المهرجان الثقافى األفريقى الثانى المزمع إقامته بالجزائر - 

يوليو 2009 .
- ملتقى األقصر الدولى الثانى للتصوير باألقصر نوفمبر 2009 .

الجوائز المحلية : 

- جائزة االستحقاق فى فن التصوير من المجلس األعلى للثقافة 1987.
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الفنان : محمود بقشيش

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير  1963 - القاهرة .

المعارض الخاصة : 

- معرض ) يتحدث الضوء ( بقاعة األوبرا أبريل 1999 .
- معرض بأكاديمية روما ـ إيطاليا 1990 ـ 2001 .

- معرض بمركز سعد زغلول الثقافى - أكتوبر 2018.

المعارض المحلية : 

- معرض ) تراث معاصر 2( بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت األمة مايو 2019.
- معرض بعنوان ) منتخبات ماللى فات ( بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت األمة - ديسمبر 2019.

- معرض ) تنويعات 1 ( بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت األمة مارس 2021.

المعارض الجماعية الدولية : 

- البينالى األفريقى األول للفنون التشكيلية 1992 .
- بينالى اإلسكندرية الدورة 19 .

- معرض الفن المصرى المعاصر فى مسقط العاصمة الثقافية للعالم العربى 2006 .

الجوائز المحلية : 

- جائزة الطائع التشجيعية فى الرسم 1987 .
- الجائزة الثالثة فى مسابقة الصحراء 1987 .

الجوائز الدولية : 

- جائزة الدولة فى الرسم عام 1987 .
- جائزة التحكيم فى بينالى القاهرة الرابع فى الرسم 1992 .
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الفنان : مصطفى عبد المعطي

- حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة اإلسكندرية 1962 .
- حصل على درجة األستاذية فى الفنون من أكاديمية سان فرناندو جامعة مدريد والمعادلة لدرجة 

الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية 1977 .

المعارض الخاصة : 

- معرض ) نحت البرونز ( بقاعة الزمالك للفن فبراير 2013 .
- معرض بقاعة الزمالك للفن فبراير 2015 .
- معرض بقاعة الزمالك للفن أبريل 2019 .

المعارض المحلية : 

- المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 41 ( فبراير 2020 .
- صالون القاهرة )59( للفنون التشكيلية بقصر الفنون أكتوبر 2020     )مكرمون(.

- المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 42 ( أغسطس 2021.

المعارض الجماعية الدولية : 

- معرض الفن المصرى المعاصر بالكويت 1989.
- المكرمون فى بينالى اإلسكندرية الدورة 20 عام 1999- اإلسكندرية .

- ملتقى األقصر الدولى الثالث للتصوير باألقصر نوفمبر 2010 .

الجوائز المحلية : 

- جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2001 .
- جائزة النيل للمبدعين في مجال الفنون 2020.
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جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية 2021

إخراج الكتالوج

هبه اهلل شعبان

 مراجع لغة عربية
مها محمود


