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يُعــد الفنــان ضيــاء الديــن داوود رقــًا مهــًا يف معادلــة الخــزف املــري املعــارص حاليًــا .. ويهــدف املعــرض إىل تقديــم 

عــرض بانورامــي ميكنــه أن يســتعرض مالمــح تجربــة الفنــان الرثيــة، ورؤيتــه يف اســتخدام التقنيــات الخزفيــة يف ســياق 

معــارص قــادر عــى جــذب عــن املشــاهد وطــرح التســاؤالت التــي يُثريهــا أســلوبه الجانــح لالختــزال يف تنــاول أفــكاره، 

ــريات  ــن تأث ــدين م ــق املع ــة الربي ــه تقني ــا متنح ــكيلية، وم ــة التش ــة واملعالج ــن التقني ــم ب ــو التناغ ــده ه ــل عن فالبط

ــه بالتنــوع مــا بــن البالطــات واألطبــاق واألعــال املركبــة جميعهــا  ــز أعال ــة .. وتتمي مدهشــة عــى األســطح الخزفي

تختــال تفــرًدا وجــااًل

   أ.د / خــــالــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية 



Artist Diaa El-Din Daoud is an important figure in the equation of contemporary Egyptian ceramics. The exhibition 

aims to show a panoramic presentation that can demonstrate the features of the artist’s rich experience and his vision 

in using ceramic techniques in a contemporary context that attracts the viewer’s eye, querying about his abstract 

style in dealing with his ideas. His hero is the harmony among technique, fine art treatment, and the amazing effects 

of the metallic luster technique on the ceramic surfaces. His artworks are distinguished by the diversity between 

tiles, plates, and compositions, all of which are unique and beautiful.

Head of Fine Arts Sector

Prof. Khaled Sorour



التجــارب اإلبداعيــة الناجحــة هــي املحققــة لكيــان ووجــود الحركــة التشــكيلية املريــة عــرب األزمنــة املختلفــة وقطــاع الفنــون 

التشــكيلية هــو الداعــم واملؤكــد لنجــاح تلــك التجــارب اإلبداعيــة، ولعــل معــرض الفنــان/ ضيــاء الديــن داوود مبركــز الجزيــرة 

للفنــون يؤكــد مــدى التوهــج والنجاحــات املميــزة للحركــة التشــكيلية املريــة.

يقــدم الفنــان ضيــاء الديــن داوود يف هــذا العــرض املميــز تجربتــه يف مجــال الخــزف مؤكــًدا عــى متلكــه لكيــان هــذا املجــال مــن 

اإلبداع)فــن الخــزف( بــكل تقنياتــه املختلفــة، جاعــاًل ألعاله أبجديــة فنية خاصــة مببدعها، محقًقا نصوًصا تشــكيلية ممتعــة ومغايرة 

ملــا هــو معتــاد يف فــن الخــزف، جاعــاًل لغــة النــار والطــن تتحــدث ببالغــة تشــكيلية مؤكــدة ريــادة مــر يف مجــال فــن الخــزف.

  أ/ دالــيـــا مـصـطـفـــى                                                    

 رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



The brilliant creative experiences confirm the existence of the Egyptian plastic art movement throughout different times. The 

Fine Art Sector is the supporter and prover of the success of such creative experiences. Perhaps the exhibition of artist Diaa 

El-Din Daoud in Gezira Art Center stresses how brilliant the achievements of the Egyptian plastic movementare.

In this distinctive exhibition, Daoud presents his experience in ceramics, highlighting his mastery of such art genre with 

all its various techniques, creating his own vocabulary, forming interesting compositions different from what is usual in 

ceramics, making the language of fire and clay speak eloquently, and emphasizing the leadership of Egypt in this art.

Head of Central Administration for Centers of Arts

Ms. Dahlia Moustafa



الخزف...ومــا يحملــه هــذا الفــن مــن عالقــة حميميــة بينــه وبــن اإلنســان منــذ بدايــة الحيــاة  وقــد تتطــور مــروًرا مبراحــل عديدة 

ــد  ــن املفاهيمــي Art Conceptual( ق ــة... لنجــد) الف ــا التكنولوجي ــة وأيًض ــة والثقافي ــع التغــريات الفكري ــا جمي ــرية مواكبً وكث

فــرض بصمتــه املميــزة واملغايــرة بإمتــاع يف فــن الخــزف.

يقــدم الفنــان/ ضيــاء الديــن داوود يف أعــال معرضــه مبركــز الجزيــرة للفنــون أعــااًل يســتكمل بهــا تجربتــه اإلبداعيــة يف مجــال 

ــك  ــات ذل ــة التقني ــًكا كاف ــا ومتمل ــه املســتمرة يف )الفــن املفاهيمــي Art Conceptual ( ، متقًن الخــزف، متاشــيًا بعمــق رؤيت

الفــن العتيــق، متلمًســا جــذور األجــداد وصاعــًدا للعامليــة بــكل قــوة وثبــات ووعــي لنجــد الفنــان/ ضيــاء الديــن داوود، يؤكــد يف 

أعالــه عــى كيــان )الفكــرة واملضمــون( مســتغاًل مفــردات خزفيــة ذات خصوصيــة إبداعيــة محققــة كيانــات تشــكيلية واضحــة، 

محافظًــا عــى األطــر والقوانــن املشــكلة لفــن الخــزف يف حالــة مــن الحريــة ، وكــر لكافــة القواعــد يف إبداًعــا حقيقيًــا محقًقــا 

جاليــات الشــكل ومتعــة اللغــة البريــة عــى أســاس أن العمــل الفنــي ليــس منتًجــا جاليًــا بقــدر مــا هــو منتــج فكــري عــرب 

ــا  ــل فكــرة م ــة تحوي ــث نجــد أن )الفــن املفاهيمــي Art Conceptual( هــو حال ــة، حي ــردات اللغــة التشــكيلية أو البري مف

ــات فــن الخــزف مــا جعــل  ــان يعــي ويعــرف ويتقــن أبجادي ــة التشــكيلية لفن ــا الفني ــة مــن الدرام ــا ملموســة يف حال وجعله

نجاحاتــه تصــل بــه للعامليــة.

الفنان/ أمــيـر الليـثـي
 مدير مركز الجزيرة للفنون



Ceramics had a close connection with humans from the beginning of life. It developed through many and many stages, 

keeping pace with all intellectual, cultural, and even technological changes until conceptual art has made its interestingly 

distinctive mark in ceramics.

At his exhibition in Gezira Art Center, artist Diaa El-Din Daoud shows his artworks that complement his creative career in 

ceramics, proceeding with his profound, continuous vision in conceptual art, mastering all the techniques of that ancient art, 

connected to the roots of his ancestors, and ascending to the world art with strength, perseverance, and awareness. Daoud 

emphasizes the )idea and content( in his works, using creative ceramic vocabulary, creating clear artistic artworks while 

preserving the frames and principles of ceramics in a state of freedom and breaking of all rules in genuine creativity for 

reaching the aesthetics of forms and pleasure of visual language, as the artwork is not an aesthetic product as much as it is an 

intellectual one established based on the elements of the artistic or the visual language. Conceptual art is about transforming 

an idea into a tangible artwork through a plastic art state of an artist aware and proficient in mastering the vocabulary of 

ceramics, and his successes present him worldwide.

Director of Gezira Art Center

Artist /Amir El-lithy
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- 1968 مواليد  دمياط. 

-  1994 بكالوريوس الفنون التطبيقية – قسم الخزف.

- 2018 قائم بأعال رئيس قسم الخزف كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

الـمعارض الشخصية:
- 1999 جالريي تاون هاوس. 

- 2005 مركز الجزيرة للفنون - قاعة راغب عياد.

- 2006 األكادميية املرية – روما.

- 2011 مركز الجزيرة للفنون – قاعة راغب عياد.

-  2016 جامعة جرين سبور بوالية نورث كارولينا – الواليات املتحدة األمريكية.

الــجــوائـــــــــــز:
- 1996 جائزة لجنة التحكيم )شباب( بينايل القاهرة الدويل الثالث للخزف. 

- 1996 الجائزة الثانية خزف صالون الشباب الثامن.

- 1997 الجائزة األوىل خزف صالون الشباب التاسع.

- 1998 الجائزة األوىل خزف صالون الشباب العارش. 

- 1999 الجائزة الثانية يف العمل الفني التجميعي صالون الشباب الحادي عرش. 

- 2000 جائزة لجنة التحكيم - بينايل القاهرة الدويل الخامس للخزف.

- 2002 منحة جائزة الدولة لإلبداع الفنى باألكادميية املرية بروما- الدفعة التاسعة.

- 2006 الدبلومة الفخرية للمسابقة الدولية ىف الخزف التقليدى الرمبال – أسبانيا. 
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- 2007، 2011 ، 2015 الدبلومة الفخرية لبيناىل كوريا الجنوبية الرابع والسادس والثامن.

- 2013 جائزة مراسم سيوة – الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- 2013 جائزة الدولة التشجيعية ىف الخزف. 

- 2020 جائزة الصناعات الثقافية يف الخزف الجائزة األوىل.

الـمـقـتنــيــــات:
- متحف الخزف الحديث 15 مايو. 

- املجلس األعى للثقافة بالقاهرة. 

- مكتبة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

- األكادميية املرية روما. 

- مدرسة نيكوال زابايل روما. 

- جدارية السريك القومي بالعجوزة – الجيزة. 

- قر ثقافة قنا.

- أعمدة كوبري ميدان لبنان بالجيزة. 

- فندق الفريمونت )القاعة الرئيسية للمطعم( – القاهرة.

- فندق املريديان الهرم – الجيزة.

- متحف الخزف املعارص – كوريا الجنوبية. 

- قرية جرية مبدينة الشيخ زايد – محافطة الجيزة.

- متحف فيكتوريا والربت – لندن.
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 • The State Incentive Award in Ceramics, 2013.

 • The first prize, the cultural industries prize in ceramics.

              Acquisitions:
 •  Museum of modern ceramics in 15 May City.

 • The Supreme Council of Culture, Cairo.

 • Library of the Faculty of Applied Arts, Giza.

 • Egyptian Academy of Arts, Rome.

 • Nicola Zabaglia School, Rome.

 • The mural of the National Circus, Agouza, Giza.

 • Qena Culture Palace.

 • Pillars of Lebanon Square Bridge, Giza.

 • Fairmont Nile City, the main hall of the restaurant, Cairo.

 • Le Méridien Pyramids Hotel & Spa, Giza.

 • Museum of Contemporary Ceramics, South Korea.

 •  Jeera village, Sheikh Zayed City – Giza.

 • Victoria and Albert Museum – London.



 • Born in Damietta in 1968.

 • Bachelor of Applied Arts, Ceramics Department, 1994. 

 • Acting Head of Ceramics Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University, 2018. 

              Personal Exhibitions in:
 • Townhouse Gallery, 1999. 

 • Gezira Art Center, Ragheb Ayyad Gallery, 2005.

 • Egyptian Academy of Arts in Rome, 2006.

 • Gezira Art Center, Ragheb Ayyad Gallery, 2011.

 • The University of North Carolina at Greensboro, United States of America, 2016.

                Prizes:
 • The jury prize for youth, the 3rd Cairo International Biennale for Ceramics, 1996.

 • The second prize, ceramics, the 8th Youth Salon, 1996.

 • The first prize, ceramics, the 9th Youth Salon, 1997.

 • The first prize, ceramics, the 10th Youth Salon, 1998.

 • The second prize, assemblage artwork, the 11th Youth Salon, 1999.

 • The jury prize, the 5th Cairo International Biennale for Ceramics, 2000.

 • The honorary diploma, La Rambla International Pottery and Ceramics Contests, Spain, 2006.

 • The honorary diploma of the 4th, 6th and 8th South Korea biennale, 2007, 2011, 2015.

 • Siwa Studios prize, the General Authority for Culture Palaces, 2013.

diaa El-Din DaouD
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القطعة مقاس 30 × 20 × 25 سم - تقنية الربيق املعدين - 2019

The piece dimensions- Metallic luster technique- 30 × 20 ×25 cm- 2019
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iaa El-Din DaouD
ثالثة دوائر خزفية 40 سم - تقنية الربيق املعدين – 2020

Three ceramic circles, metallic luster technique, 40 cm, 2020.
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عمل مكون من قطعة ودائرة من الكور- القطعة قطر 30سم - ارتفاع40سم - طالء زجاجي أبيض مطفأ – 2020

An artwork and a spiral of balls, the artworks diameter is 30 cm and 40 cm height, white matte vitreous enamel, 2020.
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قطعتان تشكيل يدوي: القطعة األوىل 25×25×30سم –القطعة الثانية 60×30×25سم -  طالء زجاجي مطفأ - 2021

Two handicraft artworks: the first is 25 × 25 × 30 cm, the second is 60 × 30 × 25 cm, matte vitreous enamel, 2021.
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قطعتان تشكيل يدوي - 25× 30 ×25سم - طالء زجاجي أسود – 2019
Two handicraft artworks, 25 × 30 × 25 cm, black vitreous enamel, 2019.
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تقنيات الربيق املعدين- 35×25سم- 2018

Metallic luster technique, 35 × 25 cm, 2018.
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بالط خزيف تقنية الربيق املعدىن - مقاس 80 × 80 سم – 2018

Ceramic tiles, metallic luster technique, 80 × 80 cm, 2018.
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iaa El-Din DaouD
عمل مكون من 4 مربعات و4 مثلثات و كور صغرية - 100×150 × 25 سم - طالء زجاجي أسود مطفأ-2021

An artwork consists of 4 squares, 4 triangles and small balls, 100 × 150 × 25 cm, black matte vitreous enamel, 2021.
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Colored vitreous enamel, 350 × 120 cm, 2019.

طالء زجاجي ملون 

 ارتفاع 350 × 120 سم - 2019
طالء زجاجي ملون مطفأ

150 ×60 × 45 سم-  2019

Colored matte vitreous enamel, - 150 × 60 × 45 cm, 2019.
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القطعة تكوين من 5 بالطات-تقنية الربيق املعدين -  10 × 50 سم - 2019

A composition of five ceramics- Metallic luster technique- 10 × 50 cm- 2019
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Plate The piece diameter: 50 cm- Metallic luster technique - matte vitreous enamel Produced 2021

طبق قطر القطعة 50 سم- تقنية الربيق املعدين – الطالء الزجاجي املطفأ - 2021
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طبق قطر القطعة 50 سم

 تقنية الربيق املعدين – الطالء الزجاجي املطفأ - 2021

Plate The piece diameter: 50 cm

 Metallic luster technique - matte vitreous enamel Produced - 2021

طبق قطر 50 سم - تقنية الربيق املعدين – 2021

Plate, metallic luster technique, diameter 50 cm, 2021.



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢١

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

د. سوزان عبدالواحد

مراجع لغة عربية 

أ. مـهــا محمود


