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إميانًــا بــأن املــرأة املرصيــة هــى نصــف املجتمــع و املحــور الرئيــي يف تحريــك إحداثــة ورقيــة أو إنحــدارة كونهــا األم و الزوجــة و االبنــة و األخــت 
و الطبيبــة و املعلمــة وغريهــا مــن مهــن الغنــى عنهــا واملــرأة هــى الفاكهــة والبهجــة يف الحيــاة .. وىص نبينــا بهــا صــى اللــه عليــه وســلم ىف قولــه 

»رفًقــا بالقواريــر«.
أحببــت أن أرصــد الجاليــات يف املــرأة املرصيــة مبختلــف الطوائــف والطبقــات واألعــار والظــروف البيئيــة واملكانيــة املختلفــة يف الزمــن الراهــن، و 
املــايض القريــب املرتبــط بالواقــع املعــارص. وتأثــري رصاع الحضــارات مــع القيــم و املورثــات بصالحهــا و طالحهــا و مــا ينتــج عــن هــذا التدافــع مــن صور 
و انفعــاالت و مواقــف أحبــت أن أســجلها يف هــذا املعــرض، كــا أن »بهـــــية« تطلــق عــى مــرص أيًضــا بجالهــا و بكرهــا و شــدتها وقســوة ظروفهــا 

أحيانـًـا لتنــج لنــا لحظــات و مواقــف و انفعــاالت غايــة يف اإلبــداع زمانيًــا و مكانيًــا و إنســانيًا.
أحــرت للمعــرض خمســة وأربعــن لوحــة كلهــم لوحــات ألــوان مائيــة، اخــرت عنــوان »بهيـــــة« ألن بــه معنــى توافــق مــع انطباعيــة األعــال فقــد 

رصــد الجاليــات اإلنســانية واالنفعاليــة واالحاســيس النفســية مضــاف إليــه الواقــع الزمــاين و املــكاين.
معظــم اللوحــات ترصــد الحــارض القريــب و املعــارص والواقعــي فاملــرأة مصــدر اإللهــام يف كل الفنــون و الحضــارات .. و املــرأة ليســت جســد بــل حــس 
ووعــي و أحاســيس أكــر رهافــة مــن الرجــال .. وهــى ملهمــة الفنانــن يف كل زمــان ومــكان . ويقــول بيكاســو عنهــا »املــرأة يف نظــري خليــط مــن 

األشــكال واأللــوان« رغــم ذلــك لــن أقــدم يف معــريض املــرأة فقــط فأنــا أقصــد »ببهــــية« أيضــا مــرص فهــي بغايــة القــوة و الجــال.
فهنــاك لوحــات لــورود منهــا اثنتــن لــورد النيــل »اللوتــس« ولوحــات ملناظــر طبيعــة عــن البحــر تصيــدت فيهــا لحظــات هبــوب الريــاح و تأثريهــا 

عــى الحشــائش عــى الرمــال ومــوج البحــر و الســحب.
أذن هنــاك أعــال ال توجــد فيهــا املــرأة وأعــال عــن الطبيعــة املحيطــة برمزيتهــا املكانيــة أو الزمانيــة مقاســمة للمــرأة يف مســاحة اللوحــة وجــزء 
جوهــري مــن املوضــوع، يعتــر هــذا هــو املعــرض الفــردي الســادس يل وأنــوى بــأذن اللــه أن أعــود بقــوة وأتفــرغ للعمــل الفنــي بعــد عــدة انقطاعــات 

النشــغايل بأعــال أخــرى أثــرت أحيانـًـا عــى إنتاجــي الفنــي.
-  يف هــذا املعــرض اســتخدمت الخامــات املائيــة معظــم األعــال ألــوان مائيــة و أحبــار األكولــن »ألــوان مائيــة ســائلة« وىف بعــض األعــال اســتخدمت 
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الجــواش كتقنيــة مضافــة لأللــوان املائيــة »و الجــواش ألــوان وســيطها مــايئ أيًضــا«. وأحيانـًـا يف أعــال قليلــة اســتخدمت ألــوان مائيــة عــى هيئــة أقــام 
لتعطــى تأثــريات معينــة يف بعــض اللوحــات.

هنــاك ارتبــاط دامئـًـا بــن املــرأة و البيــت فهــي الركــن الركــن ألي بيــت أو أرسة مهــا غابــت أو خرجــت أو عملــت فــا بيــت بدونهــا، البيــت بــدون 
املــرأة خــراب يف كل مجتمــع ســواء حــر أو قبــي أو قــروي أو بحــري.

- مثى األعى عامليًا رواد الحركة التأثرية يف فرنسا مانيه و مونيه ، ومحليًا أحمد صري وبيكار والفنان الراحل عبد العال يف الفن الصحفي.
-تأثرت بأستاذي الراحل بخيت فراج يف فنون األلوان املائية ويف رسم الاند سكيب وهو أستاذي من خارج كلية الفنون الجميلة.

- ومــن أســاتذيت يف الكليــة الراحــل د. زكريــا الزينــي والراحــل د. فــاروق بســيوين كــا تأثــرت بالفنان عــديل رزق الله يف املائيــات و الفنان زهران ســامة.
ــا ملــا عملــت يف مجــال تصميــم الديكــور و تصميــم الواجهــات  ــا يف التليفزيــون وأيًض ــة األبعــاد وأن -توقفــت ملــا عملــت يف الرســوم املتحركــة ثاثي
املعاريــة حيــث كان هــذا العمــل يســتهلك كل وقتــي،  ومــن أســباب العــودة الفنــان أرشف عبــد العظيــم نبهنــي عــام ٢٠١٢ أن الرســم الهنــديس و 
الديكــور يســتهلك كل وقتــك ويبعــدك عــن اإلبــداع الحقيقــي و الفــن األصيــل يف الرســم ونبهنــي أن مســتويا الفنــي مــن عــرات الســنن الزال قويـًـا 
وأن عــى العــودة الحــراف ومارســة الفــن التشــكيي، اســتجبت لــه وعــدت ىف ٢٠١٣ مبعــرض فنــي يف املعــادي وعــدت للرســم الصحفــي يف جريــدة 

فيتــو بجانــب عمــي يف الديكــور و يف التليفزيــون لكــن ضيــق الوقــت أبعــدين عــن الرســم مجــدا ال توقــف لعــدم وجــود وقــت كايف.
-ثــم تــأىت الكورونــا ورب ضــارة نافعــة – فقــد توفــر يل كثــري مــن الوقــت مــع الحجــر و التباعــد االجتاعــي و أبــدأ يف اإلنتــاج و الرســم بنهــم كأين 
كنــت يف اشــتياق لــه. وأقــرر كــا أقلعــت عــن التدخــن وقتهــا أن أعــود للرســم و للفــن وال أتركــه أبــًدا وكفــى مــا مــى مــن وقــت يف خــاف فنــي 

ومهنتــي الحقيقيــة و أدركــت أىن مخطــئ بــريك الرســم كل هــذه األوقــات.
اختــار موضوعــايت املرتبطــة بالواقــع واملجتمــع املخلوطــة بحــب الجــال يف بــادي و راغبًــا يف رســم و تقديــم كل جميــل فيهــا مــن أماكــن و وجــوه 
النــاس البســيطة و الجميلــة و املعــرة عــن لحظاتهــم اليوميــة وحارضهــم و أحامهــم يف إطــار مــن التفــاؤل و بــث روح البهجــة ،أحامــي أن أصحــب 

واقعــي املغــرق يف املحليــة واألصالــة إىل رحــاب العامليــة فالفــن املــرصي املعــارص يســتحق أن يصــل للعامليــة و يربــع عــى رباهــا.
-الحركــة التشــكيلية كــا الحــال يف كثــري مــن األماكــن مغرقــة يف الرصاعــات و األنــات و املطامــع الفرديــة التــي تعــوق تحولهــا لحركــة فنيــة عامليــة 

بســب األنــاة و النزعــات الفرديــة.
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.3d فنــان تشكيي ومصمم داخي -

- مواليد ١٩٧٠ -القاهرة-الدرب األحمر.

-بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بالزمالك-جامعة حلوان- ١٩٩٤- قسم التصوير الزيتي. 

- أقــام ثاثــة معــارض فرديــة ١٩٩١ عندمــا كان طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة معــرض يف قــرص ثقافــة أســيوط 

بعنــوان بورتريــه. ثــم معــرض فــردي يف قــرص ثقافــة املنيــا ١٩٩٠ أيًضــا. -معــرض قــرص ثقافــة أســيوط ١٩٩١ 

وطــاف هــذا املعــرض مــدن وأقاليــم الصعيــد، عمــل رســام صحفــي يف مجلــة الشــباب باألهــرام منــذ ١٩٩١ 

إىل ١٩٩٥، عمــل رســام صحفــي يف جريــدة األهــرام املســايئ منــذ ١٩٩٣ إىل ١٩٩٧، عمــل رســام يف عــدد مــن 

املجــات املرصيــة والعربيــة منــذ ١٩٩٢ إىل ١٩٩٧منهــا: املجالــس الكويتيــة-روز اليوســف - مجلــة كاريكاتــري 

ــرح  ــة ف ــة - مجل ــا ملجل ــرًا فني ــم مدي ــة” ث ــدة الوطــن الكويتي ــة جري ــريب اللبناني ــوم” الوطــن الع ــامل الي -الع

الســعودية -اليقظــة الكويتيــة ثــم مديــرا فنيــا ملجلــة انرنــت شــوبر ماجزيــن األمريكيــة طبعــة الــرق األوســط.

- التحــق بالعمــل يف اتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون - قطــاع التليفزيــون- كمصمــم ومخــرج رســوم متحركــة منــذ ١٩٩٥ وحتــى اآلن ، وعمــل 

العديــد مــن اإلعانــات والرســوم املتحركــة ثاثيــة األبعــاد للعديــد مــن الــركات والجهــات 

- عمــل مصمــم ديكــور ورئيــس قســم التصميــم ثــايث األبعــاد يف مجموعــة ســعد يف الســعودية ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٩ .أنجــز فيهــا أكــر مــن ٧٢ 
تصميــًا ملروعــات ديكــور كــرى لفنــادق وقصــور و مستشــفيات.

ــة قطــر منــذ ٢٠١٠ إىل ٢٠١١، كلــف بعمــل  ــة للمقــاوالت بدول - عمــل رئيــس قســم التصميــم الداخــي يف رشكــة كــرويك التابعــة للعطي
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تصميــات قاعــة االحتفــاالت الكــرى بالنــادي الدبلومــايس القطــري ومطعــم عــى ألفــي مــر يف »كتــارا« الحــي الثقــايف القطــري، وتصميــم 
فيــا ألحــد األمــراء ووزيــر داخليــة ســابق، قــام بتصميــم جالــريي عــى الطــراز املغــريب بســتي ســتار - قطــر. 

- عاد ملرص يف يناير ٢٠١١ ورجع لعمله بالتليفزيون.
-املقتنــيات: للفنان مقتنيات لــدى األفـراد مبصــر والخارج ويف التليــفزيون ويف هيئة قصــور الثــقافة.

ــن مــن مشــاهري الفــن و  ــن لرســم لوحــات شــخصية لهــم وأخري ــن و املمثل ــس أمامــه مشــاهري مــن الفنان ــى اآلن جل ــذ ١٩٩٣ حت - من
ــة. ــوان املائي ــا باألل ــة و أحيان ــات شــخصية زيتي ــاء ، لعمــل بورتريه الرياضــة و الغن

املعــــارض: اشــرك ىف عــدد مــن املعــارض الجاعيــة يف مــرص و الخــارج منهــا:  صالــون الشــباب ١٩٩٤ و  ١٩٩٥ و ١٩٩٨ ،  بينــايل بورســعيد 
ــن  ــه القاهــرة للفنان ــر والحــادي عــر يف قاعــات أتيلي ــاين ماســبريو العاشـ ــون فن ــون األعــال الصغــرية ٢٠٠٠ ، صال ــدويل ١٩٩٦ ، صال ال

ــام ٢٠٠١-٢٠٠٥- ٢٠١٣ . ــاب ٢٠١٢ ، املعــرض الع والكت
- أقام معرض حوار يف جاليـري ورلد اوف أرت باملعادي ٢٠١٣ مع الفنان د.مصطفى عبدالرحيم والفنان مجــدي عثمــان.

- شارك يف معرض وجوه لفن البورتريه يف متحف أحمد شوقي ٢٠١٧ مع كبار فناين البورتريه يف مرص.
- شارك يف معرض أجيال من الفن بجالريي قرطبة ضمن مجموعة من الفنانن الكبار ٢٠٢١

- يف ديســمر ٢٠٢١ أقــام معرضــه الفــردي الســادس بجالــريي وهبــة بالزمالــك بعنــوان لحظــات عــن تصيــد اللحظــات اإلنســانية يف الحيــاة 
املرصيــة والقــى املعــرض نجــاح وتغطيــة إعاميــة متميــزة وكتــب عنــه يف جريــدة األهــرام وصفحــة كاملــة يف األهــرام املســايئ والعديــد مــن 

املواقــع األخباريــة املرصيــة واألجنبيــة وعــدد مــن الحلقــات يف برامــج تليفزيونيــة.
- ذكر يف موسوعة الغزوات اإلسامية “دار سفري للنر” والتوزيع رسام املوسوعة. 

- ذكر يف موسوعة هذا الرجل من مرص” دار الروق” رسام املوسوعة.
- موجود سيـرته الـذاتية وأعاله عى موقع وزارة الثقافة املرصية قطاع الفنون التشكيلية.
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and a villa of a prince and a former interior minister. He designed a Moroccan-style gallery in City Star, Qatar.

He returned to Egypt in January 2011 and returned to his TV work.

Currently

The artist has acquisitions at individuals in Egypt and abroad, television, and the General Authority for Cultural Palaces.

Since 1993 until now : Famous artists and actors sat in front of him to draw portraits for them, such as Adel Emam, Yousra, Nour Elsher-

if, Yehia Elfakharany, Amr Diab, Hussein Fahmy and other celebrities, to do oil portraits, and sometimes in watercolors.

Since 1994 until now: Participated in a number of group exhibitions in Egypt and abroad.

Participated in Youth Salon, 1994, 1990, and 1984.

Participated in Port Said International Biennale, 1994.

Participated in Salon of Small Art Works, 2000.

Participated in the 10th and 11th Maspero Artists Salon at the galleries of Cairo Atelier for artists and writers in 2012.

Participated in the General Exhibition 2001, 2000 and 2013. 

2013: He held a dialogue exhibition at World of Art Gallery in Maadi in 2013 with the artist Dr. Mostafa Abdelrahim and artist Magdy Othman.

2017: He participated in ”Faces“ exhibition of portrait art at Ahmed Shawky Museum in 2017 with the major portrait artists in Egypt.

2021: He participated in the ”Generations of Art“ in Cordoba Gallery, as part of a group of great artists in 2021.

In December 2021, he held his sixth solo exhibition ”Lights targeting human moments in the Egyptian life“ at Wahba Gallery in Zamalek, 

it had had success and distinguished media coverage. It was mentioned in Alahram newspaper, a full page in Alahram Almaasai and 

many Egyptian and foreign news websites, and a number of episodes in television programs.ـ

He was mentioned in the Encyclopedia of Islamic Conquests, Safeer publication and distribution, the Painter of the Encyclopedia.

He was mentioned in the encyclopedia of this man from Egypt, ”Dar Al-Shorouk“, the painter of the encyclopedia.
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Yasser Eid Elseweify

Plastic artist and 3D interior designer

Born in 1970 in AldarbAlahmar, Cairo.

Address: 28 Abdelhamid Khaled St.,Altawabeq, Faisal, Giza.

Education:

He graduated from the Faculty of Fine Arts in Zamalek, Helwan University, class of 1994, oil painting department.Overall grade: Very 

good with honors.Graduation projecton adolescence. Graduation project grade: Excellent. 

1991: He held three solo exhibitions when he was a student at the Faculty of Fine Arts:“Portrait“ at the Assiut Culture Palace and an 

exhibition at Miniya Culture Palace in 1990, and an exhibition at Assiut Culture Palace in 1991, which toured the cities and regions of 

Upper Egypt.

1991-1993: He worked as an illustratoratAlshabab magazine in Al-Ahram Foundationfrom 1991 to 1995.

He worked as an illustrator atAl-Ahram Al-Massai newspaper from 1993 to 1997.

1992 -1998: He worked as an illustratorat many Egyptian and Arab magazines from 1992 to 1997: Kuwaiti Al-Majales, Rose Elyoussef, 

Caricature,AlalamElyoum, and the Lebanese AlwatanAlaraby, as well as the Kuwaiti Alwatan newspaper. He worked as an art director at 

the Saudi Farah magazine, the Kuwaiti Alyaqzamagazine,and the American Internet Shopper Magazine-Middle East edition. 

1995: He worked as animator and animation directorattheEgyptian Radio and Television Union (ERTU), the TV Sectorsince 1995. He 

designed many 3D animationsand advertisementsfor many companies and authorities.

2006 to 2009: He was an interior designer and head of the 3D design department at Saad Group in Saudi Arabia from 2006 to 2006. 

During that period, he designed more than 72 major decorative projects for hotels, palaces, and hospitals.

2010-2011: He worked as head of the interior design department at Croquis Company affiliated with Al-Attiyah Group in Qatar.

He was assigned to design the grand celebration hall at the Qatari Diplomatic Club, a restaurant at Katara, the Qatari cultural village, 
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جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية٢٠٢٢

تـصميم

سمر قناوي

سارة شكري

 مـراجع لغة عربية

سمـاح العبد


