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يســتمر الفنــان القديــر أحمــد نبيــل يف الغــوص بــن صفحــات املــوروث الثقــايف الشــعبي هــذا األثــر الــذي ُشــغف بــه وأبحــر بــن ثنايــاه امللهمــة 

ينتقــي يف كل عمــل ويف كل عــرض ملمــح جديــد وقــد اســتثار مخيلتــه اإلبداعيــة موظًفــا املعنــى الراســخ بوجــدان املتلقــي ليحمــل أفــكار ومعــاٍن 

متعــددة خــارج الســياق التقليــدي ولكــن يف تناغــم جــايل وفنــي يحفــظ هــذا املعنــى ويحفــظ معــه حقــه كمبــدع يف الخيــال واإلبــداع..

»خيــال املآتة«مثــر جديــد ينتمــي بــا شــك لهــذه القريــة التــي طاملــا اســتحوذت بتفاصيلهــا وعاداتهــا وثقافتهــا عــى الفنــان.. يطرحــه يف أعــال 

غايــة يف التشــويق يف صــورة املــرأة التــي رأهــا تتشــارك واملثــر لصفــات كثــرة مهمــة وإن اختلفــت األدوار واملهــام لكــن ســات كاهــا الحايــة 

واألمــان والدفــاع عــن املمتلــكات، خيــال املآتــة يدافــع عــن األرض واملحصــول واملــرأة تدافــع وتحمــي أرستهــا ومقدراتهــا كاهــا بــكل صــر وثبات يف 

أداء مهمتــه الرتيبــة نوًعــا مــا، والتــي تطلــب التضحيــة فتشــعر حــن تتأمــل يف أعينهــا شــوقًا وحنيًنــا للحريــة، لانطــاق بعيــًدا نحــو الحيــاة لكنهــا 

املــرأة التــي دوًمــا كانــت ملهمــة املبدعــن يف توصيــف العطــاء والحــب واألمــان والــدفء.. بــل هــي رمــز الحيــاة نفســها وصورتهــا الحيــة ولعــل 

هــذا مــا لفــت انتباهــي إىل زهــو وعنفــوان وتألــق األلــوان لتســتنطق دالالت الجــال والــراء يف روح املــرأة وجوهرهــا .. معــرض جديــد ومجموعــة 

فنيــة بديعــة تُضــاف إىل مــراث الفنــان القديــر.    

   أ.د . خــالــد ســرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
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ــون أبطــاالً  ــح ألن تك ــوز ودالالت تَصلُ ــن رم ــوروث الشــعبي املــري، ع ــا داخــل املُ ــل« ُمنقبً ــد نبي ــان »أحم ــزال الفن ــة ال ي يف هــذه املجموع

ألعالــه، فهــو الــذي رغــم ســنوات إقامتــه يف املدينــة مل تُبــارح ُمخيلتــه صــور وَمشــاهد الحيــاة الريفيــة، بعنارصهــا وتفاصيلهــا الريــة. وهــا هــو 

يـُـراوده الحنــن إليهــا، ويكــون يف أوج ُحريتــه وَغبطِتــه عندمــا يعــود إىل الطبيعــة الِبكــر ليَنهــل منهــا، كاشــًفا عــن خباياهــا وعنارصهــا النفيســة. 

لقــد وقــع اختيــار الفنــان عــى أحــد العنــارص التــي يســتخدمها املُزارعــون يف الحقــل ليَنهــوا بهــا الطامعــن عــن االقــراب والتوغــل ألبعــد مــن 

الحــدود املســموحة. 

هــا هــو »خيــال املآتــة« يتَصــدر املشــهد يف األعــال، فهــو ُيثــل الشــاهد الصامــت، الــذي ال يتحــرك وال يَبــوح، ولكنــه عــى درايــة تامــة بكافــة 

األحــداث وُمجريــات األمــور. أنــه ُيثــل التناقــض الســافر الــذي نَعيشــه يف الحيــاة، فهــو واهــن َهــش، ال يحمــل يف داخلــه إال الخــواء، ولكنــه مــن 

املُفــرض أن يُجابــه ويدافــع باســتاتة عــن مــا َيلُــك. كــا أنــه ُيثــل نوًعــا مــن الخــوف الوهمــي الــذي يتَملــك اإلنســان مــن أشــياء وكيانــات ال 

متلــك أن تؤذيــه، ولكنــه يهابهــا ويتوهــم ســيطرتها عليــه. ولقــد كان »خيــال املآتــة« منــذ الِقــدم رمــزًا للحقــل والحايــة وموضوًعــا تــدور حولــه 

األســاطر والروايــات، إيل الحــد الــذي وصــل إىل أن أســبَغ عليــه البعــض نفحــات الحيــاة، وربطــوا بينــه وبــن الخــوف والســحر والشــيطان، وأضفــوا 

عليــه وأكســبوه ِصفــة اإلنســانية، وأســدلوا عليــه ِغالــة مــن املشــاعر، ذلــك الــذي ال َيلُــك عقــاً وال قلبًــا، رَث الثيــاب، بــايِل الــروح، ضحيــة الريــح 

العاتيــة وجيــوش األمطــار القارعــة. 

خـيـال المـــأتــــة 
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هنــا يف أعــال الفنــان يتَبــدى »خيــال املآتــة« يف صــورة إمــراة تلعــب دوًرا يف الدفــاع عــن مــا متلــك مــن بيــت ومســاحة ُصغــرى مــن األرض، مُتثــل 

لهــا العــامل أجمــع، فهــا هــي تقــف باســقًة بصابــة، كحائــط صــد يف وجــه اإلنســان املُغــر والزمــان الــذي يــذرو معــُه كُل شــئ. فالجميــع يعتـَـرون 

قُوتَهــا ويقتاتــون عــى َجســدها النحيــل وتتكالــب عليهــا األوجــاع وتنهشــها الجــوارح، ولكنهــا يف وضــع الَصلــِب هــذا ترمــز إىل الخــاص والخلــود 

وتُعلِــن التحــدي، وينبُــت الصبــار واألشــواك مــن رأســها الصغــر، فتـَـزرع الخــوف يف قلــوب املُعتديــن. يف أعــال أخــرى تنمــو عــى جســدها وتَعتليهــا 

النباتــات املُتســلقة، يف كنايــة عــن طــول الصــر والصمــود، بينــا تغفــو النســاء عــى ذراعيهــا ُمســتمدات قُوتهــن منهــا، ُمتطلعــات إليهــا إحتفــاًء بهــا 

وتبجيــاً لهــا. وهــا هــو الفنــان يُعــاود االســتعانة يف أعالــه بنســائه الرشــيقات، الــايت يَجمعهــن حــوار راقــص طويــل وممتــد، يُداعــن فيــه الــورود 

وأصدقائهــن مــن الطيــور الداجنــة، واألحصنــة الوثابــة التــي ترمــز إىل الحريــة واملُقاومــة والقــوة، يف محاولــة منهــن لتخطــي الصعــاب، فوحدهــن 

يُدركــن مــا يجــول بداخلهــن، وكيــف يَســُكنهن الخــواء أحيانـًـا ويتــرب إليهــن التعــب ويَقعــن فريســة للروتــن اليومــي القاتــل.  

أمــا األلــوان فتــأيت ُمختلطــة يف ُعنــف وُعنفــواٍن، رمبــا يف كنايــة عــن مشــاعر النســاء املُرتبكــة واملُختلطــة أحيانـًـا. فهــا هــو األبيــض املُنــر يتداخــل 

بِخفــٍة وشــفافية مــع مســاحات األلــوان الداكنــة، يُحيــط بِهــن يف ِغالــٍة مــن نــور، بينــا تُزيَنهــن األلــوان الراقــة، ويَشــتعلن باألحمــر الَوهــاج. 

أمــا رضبــات الُفرشــاة فتــارة تــأيت عاصفــة هــادرة، ُمداعبــًة مشــاعرُهن الفياضــة، وتــارة أخــري تَخنــع يف هــدوء ليتَخلــق بذلــك نســيج ُمطــرز 

ــج كل لوحــة مــن هــذه املجموعــة  ــه النســاء الكادحــاِت. وتَُض ــن ب ــة الشــاغرة، ويُزي ــان مســاحة الخلفي ــه الفن ــزل ب ــوين، يَغ ــل الل مــن الدانتي

بالتفاصيــل العامــرة، التــي ال تـَـرُك مجــاالً للعــن أن تَســتكن أوتَســريح، بــل تُجرهــا عــى أن تَجــوب العمــل بــا كلــل أو رتابــة. يف النهايــة هاهــن 

ــال، ســاكنات  ــاة، صانعــاِت الخي ــاِت الحي ــات، فهــن واهب ــاة، يَزرعهــن يف األرض شــامخات ثابت ــان بطــات يف وجــه الحي النســاء، يُشــهرهن الفن

عــامل الِســحر والَجــال.    

بـقـلـم: رشـا أحـمـد نـبـيــل
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- بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير 1960. 

- دبلوم الدراسات العليا 1970.

- بعثة إىل إيطاليا من 1971 – 1975.

- دبلوم أكاديية الفنون الجميلة من أكاديية مايكل أنجلو بفلورنسا 1974، معادلة لدرجة الدكتوراة. 

- دبلوم من أكاديية مايكل أنجلو بفلورنس يف التصويـر الجـداري 1975.

- ُعن معيد بكلية الفنون الجميلة 1961.

- دكتوراه يف التصوير 1974.

- أستاذ التصوير 1984.

-رئيس قسم التصوير لفرتن من 1985 – 1990.

- وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم 1993.

-قام بالتدريس بكلية الهندسة جامعة عن شمس بقسم العارة.

-قام بالتدريس بأكاديية الفنون قسم الديكور.

- قام بالتدريس باألكاديية البحرية.

-قام بالتدريس يف القسم الحر بالجامعة األمريكية.

-قام بالتدريس بكلية الفنون الجميلة باألقصـر.

ا.د/ أحمد نبيل محمد سليامن



7

شارك يف عدة لجان مختلفة :

-لجنة جائزة الدولة التشجيعية.

-لجنة معارض وزارة الثقافة.

-لجنة تجميــل القــاهرة.

-لجنة ترقية األساتذةواألساتذة املساعدين بكلية الفنون الجميلة.

ــوان، جامعــة اإلســكندرية  ــر الجــداري جامعــة حل ــر والتصوي ــوراة  واملاجســتر يف مجــال فلســفة التصوي ــد مــن رســائل الدكت -أرشف عــى العدي

ــا. وجامعــة املني

- عضونقابة الفنانن التشكيلين وأتيليه القاهرة وجمعية فناين وكالة الغوري واتحاد خريجي الفنون الجميلة.

AIMC )عضو جاعة الفسيفساء العاملية )رافينا

.Member of Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporane, Ravenna

كتب عن أعامله :

-كــال املــاح، حســن بيــكار، مختــار العطــار، كــال الجويــي، محمــد حمــزة، عــز الديــن نجيــب، فــاروق بســيوين، صبحــي الشــاروين و معظــم      

النقــاد يف مــر.

-كتابات نقدية يف الصحافه اإليطالية.

املعارض :

-اشرك يف الحركة الفنية املرية منذ عام 1960م.

-عرض يف كل من إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، الرازيل، شيي، املكسيك، روسيا، بلغاريا والعديد من الباد العربية.

1968 معرض خاص قاعة إخناتون.

1968 مهرجان صوفيا للشباب.

1968بينايل ابيزا الدويل ) أسبانيا(.
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معرض الفنانن املرين باالتحاد السوفيتي.

 1969 بينايل ابيزا الدويل ) أسبانيا(.

1969 معرض الفن املري املعارص فرنسا - باريس.

1970 معرض أربعة فنانن مرين - قاعة عرض إمبويل-إيطاليا. 

.Centro d›estragniere  1972 معرض خاص بفلورانس إيطاليا

1972 معرض الفنانن املرين بروما.

1973 معرض مسابقة كليات الفنون بإيطاليا.

1973 معرض خاص بقاعة الفن للفن - فلورانس.

1974 معرض خاص قاعة تشيابوي - فلورانس.

1974 معرض خاص قاعة السيافورو. 

1975 معرض الربيع-  اتحاد خريجي كلية الفنون الجميلة.

1976 معرض الفن املعارص grand palace - باريس. 

1976 معرض خاص بقاعة املركز الثقايف اإليطايل بالقاهرة .

1976 معرض الربيع- اتحاد خريجي كلية الفنون الجميلة.

1977 معرض خاص بقاعة عايدة أيوب .

1977 معرض خاص أتيليـه القاهـرة. 

1977 معرض فن الحفر املري قاعة إخناتون. 

1977 معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة. 

1977 معرض القاهرة بقاعة املركز املري للتعاون الثقايف .
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1978 املعرض الدويل لجون مرو أسبانيا. 

1978 البينايل الدويل للرياضة السابع - أسبانيا .

1979 معرض الحفر املري بروما .

1979 معرض الربيع-  اتحاد خريجي كلية الفنون الجميلة.

.grand palace  1981 صالون باريس

1981 معرض مر اليومEgypt today  بالواليات املتحدة . 

1983  بينايل فالبارايسو السادس Valparaiso ، شيي.

1983  معرض بالثقافة الجاهرية، قر ثقافة قر النيل.

1984 بينايل اإلسكندرية الدورة الخامسة عرش.

1987معرض السريالية يف مر »قومسير« - روما.

1999معرض فسيفساء جاعي األكاديية املرية للفنون بروما.

2005 - 2007 املعرض القومي.

2008 معرض الفنون الجميلة يف مائة عام.

2008 ملتقى الفسيفساء األول Rencontre autour de la mosaique القاعه الغربية ، مكتبة اإلسكندرية. 

2008 معرض أجندة ، مكتبة اإلسكندرية.

2009 معرض ملتقى الفسيفساء ، مركز كرمة ابن هاين الثقايف، متحف أحمد شوقي.  

2010 سمبوزيوم األقر الثالث.

2012 معرض الفنان األستاذ األكاديية املرية للفنون بروما.

2014 معرض لألساتذه املكرمن مصاحب للمعرض العام الدورة 36– متحف الفن الحديث، دار األوبرا.



10

2014 معرض خاص بقاعة الباب، متحف الفن الحديث، دار األوبرا.

2015 معرض استيعادي خاص بقاعة الهناجر للفنون.

2015 ملتقى الفسيفساء الثاين ، مكتبة اإلسكندرية.

2015 معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة، قاعة الفنون، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدب-الكويت.

2016 معرض أجندة الدورة التاسعة، مركز املؤمترات، قاعة املعارض الرشقية، مكتبة اإلسكندرية.

2017 معرض القطع الصغرة األول، جالري بيكاسو.          

2018 معرض خاص »ليايل زمان« بأتيليه يض العرب.

2019 معرض أجندة الدورة الثانية عرش، مركز املؤمترات، قاعة املعارض الرشقية، مكتبة اإلسكندرية.

2021 معرض خاص » شاعر اللون« جالري إبداع للفنون.

2021 معرض املنتقى 1، قاعات املرصد والفسطاط، متحف الفن املعارص، جامعة حلوان. 

2021 معرض »مقتنيات« جالري إبداع للفنون.

املعرض العام يف كل دوراتـــه

أعامله موجودة يف :

مجلس الشعب.

مجلس الشورى.

وزارة الخارجية.

قاعة املؤمترات.

متحف دنشواي.

متحف الفن الحديث- دار األوبرا. 

متحف كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
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األعامل الجدارية :

جداريات مبرو األنفاق- محطة السادات.

بانوراما السادس من أكتوبر-صاح سامل.

ترميم وتجديد أعال الزجاج املعشق يف قر رأس التن، قر الصفا، قر املنتزه باإلسكندرية.

جدارية مبدينة اإلنتاج اإلعامي-السادس من أكتوبر.

جدارية من الفسيفساء مبرىس كبار الزوار مبدينة األقصـر.

جدارية بجريدة األهرام.                 جدارية مببنى اإلذاعة والتليفزيون، ماسبرو.

جدارية بالبنك التجاري املري-مصـر الجديدة- القاهرة.

جدارية بالبنك التجاري املري-اإلسكندرية.

جدارية بالبنك األهي سوسيتية جـرنال - اإلسكندرية.

جدارية مبستشفى أطفال أبو الريش. 

جدارية بفندق الفورسيزون بالفرست مول.

جدارية بفندق سفر.

جدارية بوزارة الزراعة.

جدارية مببنى النايل سات- برج العرب.

جدارية باملركز الرفيهي باملعادي.

جدارية بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان.

جدارية مبطار القاهرة الدويل- صالة 2.

أعال جدارية خاصة يف أماكن مختلفة، مجلس الشورى، املحكمة الدستورية العليا، ولدى األفراد.
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1998  Mosaic mural at Maadi Entertainment Center

1998  Mural of stained glass and iron in the entertainment center in Maadi

1998  Mosaic mural at the entrance to the Radio and Television Building »Maspero«

1998  Mosaic mural at the Commercial Bank of Egypt in Alexandria, working area 25 sq. m

1999  Mural at the Four Seasons Hotel in »First Mall« commercial mall, 40 sq. m

1999  Mosaic mural at the Commercial Bank of Egypt in Heliopolis, 25 sq. m

2001  Stained-glass windows painted in Glaze colors in the state consultative council Hall

2001  Mosaic mural at the »Nile-sat« satellite station in Burj Al Arab, 2001 

2001  Doors of stained glass painted in glaze colors in the building of the Supreme 

         Constitutional Court in Maadi

2002  Mural painted on ceramics, entrance of “Kafr El-Sheikh” city with a surface area of   48 sq. m, city›s National Day, designed by 

          Nabil Rashid and executed by Ahmed Nabil. 

2016  Mosaic mural at the Cairo International Airport Terminal 2, 44 sq. m



2018  Private Retrospective exhibition »Old Nights« at Atelier Dai Al-Arab

2019  Agenda Twelfth Session, Conference Center, Eastern Exhibition Hall, Bibliotheca 

          Alexandrina 

2020  Published a Book for all his artwork since 1960 

2021  Private exhibition at “Ebdaa” art gallery 

2021  “Selected 1” exhibition, Marsad & Fustat Galleries, Contemporary art museum, 

          Helwan University 

2021  Collectibles fine art exhibition at “Ebdaa” art gallery 

          General exhibition in all its sessions, Palace of Art, Opera House.

Mural Paintings:

1988  Four mosaic panels at the Sadat station subway

1988  Mosaic mural for the Sixth of October Panorama

1990  Mosaic and oil murals at Al-Ahram newspaper building

1992  Mosaic mural at the VIP port in Luxor

1994  Glass mural at the “Societe Generale” Bank in Alexandria

1995  Stained glass painted in glaze colors at “Ras El-Tin” Palace in Alexandria, 300 sq. m 

1996  Mosaic mural at the Media Production City Theatre, 260 sq. m

1997  Mosaic mural, a stained glass panel and a ceramic one, at the Ministry of Agriculture›s 

office in Dokki, 10 sq. m

1997  Mosaic mural at “Abu El-Rish” Children›s Hospital

1998  Mural painted on ceramics, Faculty of Fine Arts, Helwan University, Zamalek



1984  Alexandria Biennale fifteenth session 

1987  Surrealism exhibition in Egypt »Curator« - Rome 

1999  Mosaic exhibition at the Egyptian Academy of Arts in Rome 

2005  The National Exhibition, Palace of Art, Opera House 

2007  The National Exhibition, Palace of Art, Opera House 

2008  One Hundred Years Art Exhibition 

2008  First Mosaic Encounter, Rencontre autour de la mosaique, West Hall, Bibliotheca

          Alexandrina 2008 Agenda Exhibition, Bibliotheca Alexandrina 

2009  Mosaic Forum Exhibition, Karma Ibn Hani Cultural Center, Ahmed Shawky Museum 

2010  The third Luxor Symposium 

2012  The artist›s exhibition, the professor of the Egyptian Academy of Arts, in Rome 

2014  An exhibition of honorable professors accompanying the 36th session of the General 

          Exhibition - Museum of Modern Art, Opera House 

2014  Special exhibition in Al-Bab Hall, Museum of Modern Art, Opera House 

2015  Private retrospective exhibition at the Hanager Art Gallery Opera House 

2015  The Second Mosaic Forum, Bibliotheca Alexandrina 

2015  Faculty of Fine Arts Exhibition, Arts Hall, National Council for Culture, Arts and 

          Literature, Kuwait 

2016  Agenda Exhibition, the Ninth Session, Conference Center, Eastern Exhibition Hall, 

Bibliotheca Alexandrina 

2017  First Small Pieces Exhibition, Picasso Gallery 



1973  Exhibition of the art college’s competition in Italy 

1974  Private exhibition in the Gallery of Art - Florence 

1974  Solo exhibition at Cimabue Hall - Florence 

1975  Solo exhibition Simafuru Hall 

1976  Spring Exhibition - Union of Fine Arts Alumni 

1976  Contemporary art exhibition grand palace - Paris 

1976  Private exhibition at the Italian Cultural Center in Cairo 

1977  Spring Exhibition - Union of Fine Arts Alumni 

1977  Private exhibition in “Aida Ayoub” Gallery 

1977  Private exhibition at Cairo Atelier 

1977  Egyptian Engraving Art Exhibition, Akhenaten Hall 

1977  Faculty Exhibition at the Faculty of Fine Arts 

1978  Cairo exhibition in the hall of the Egyptian Center for Cultural Cooperation 

1978  International Exhibition of John Miro Spain 

1979  Seventh International Biennale of Sport - Spain 

1979  The Egyptian-Graphic Exhibition in Rome 

1981  Spring Exhibition - Alumni Association of the Faculty of Fine Arts 

1981  Paris grand palace exhibition

1981  Egypt Today exhibition in the United States 

1983  Sixth Valparaiso Biennale, Chile 

1983  Mass culture exhibition, Qasr Al-Nil Culture Palace 



Jobs: 

1961  Teaching assistant at the Faculty of Fine Arts 

1974  PhD in Painting 

1984  Professor of Painting 

1985  Head of the Painting department for two terms from 1985 -1990

1993  Vice Dean of the Faculty of Fine Arts for Education Affairs 

Lectures at the Faculty of Engineering, Ain Shams University, department of Architecture. 

Lectures at the Academy of Arts, Department of Decor. 

Lectures at the Marine Academy. 

Lectures at liberal arts department, the American University, Cairo. 

Lectures at the Faculty of Fine Arts, Luxor University.

Painting Exhibitions

1968  Private exhibition Akhnaton Hall 

1968  Ninth international youth festival Sofia, Bulgaria

1968  Ibiza International Biennale, Spain 

1969  Exhibition of Egyptian Artists in the Soviet Union 

1969  Ibiza International Biennale, Spain 

1970  Contemporary Egyptian Art Exhibition, France - Paris 

1972  Exhibition of Four Egyptian Artists - Empoli Gallery, Italy 

1972  Private exhibition in Florence, Italy, Centro d›estragniere 

1973  Egyptian Artists Exhibition in Rome 



 AHMED NABIL               

Bio

1937   Born in Cairo

1960   Graduated from the academy of Fine arts, Department of painting, Cairo

1968   Scholarship of creation by the Ministry of culture

1974   Diploma from Académie Michelangelo Florence, Italy

1975   Special diploma for Painting, Académie Michelangelo Florence, Italy

1984   Professor of fine arts, Helwan University, Cairo

1985   Chief of painting department, faculty of fine arts, Cairo 1985-1990

He has been participating in the Egyptian artistic movement since 1960 until now, his work is exhibited in museum’s and private 

collections in Egypt, Italy, France, Spain, Mexico, United States, Russia, Brazil, chilly and several Arab countries, Diplomas from 

Académie Michelangelo Florence in both Painting and Mural painting, Prize of the Academy of Fine Arts Florence, Italy, Has several 

works in Ministry of foreign affairs, the Egyptian Parlament, museum of modern art, the opera house, Conferences hall Nasr city and 

Denshway Museum.

 -Member of the Syndicate of Fine Artists, Cairo Atelier, El-Ghoury Artists Association, and the Fine Arts Graduates Union.

-Member of the International Association of contemporary Mosaic Ravenna AIMC.



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢١

تصميم الكتالوج 

د.سوزان عبدالواحد

مراجع لغة عربية 

أ.سامح العبد


