




أ.د/خــــالد ســــرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

تجتــذب حيــاة الحــارة الشــعبية ومالمح الشــارع يف مرص، ومعهــ� املقاهي 

ــة  ــ�ت الفني ــرب الثي ــكيلي� ع ــن التش ــ� م ــة كث ــد ُمخيل ــواق واملوال واألس

التــي ¥يــز البيئــة املرصيــة .. ومــا بــ� اإلنســان وروح املــكان تــأ� لوحــات 

الفنــان شــادي فرغــيل كمعزوفــة تشــكيلية مرصيــة خالصــة؛ تعكــس 

شــغفه بهــذا العــاµ وحكايــات وعــادات أهلــه، وتكشــف كذلــك مــا يتمتــع 

بــه هــذا املجتمــع مــن ثــراء ُمدهــش يف الثقافــات التــي امتزجــت؛ ور·ــا 

ــايف الشــعبي .. ــون الثق ــرد يف املك ــذا التف ــق ه ــا لتخل ــ� بينه ــرصت في أن

حيــث  مميــزة  تعبــ�ي  أســلوب  وفــق  للفنــان  جديــدة  إطاللــة 

اللــون ظاهــرًا بقــوة مــع اســتخدام تأثــ�ات الضــوء والظــل،  نجــد 

إىل  وتُحيلــه  الحقيقــي  الشــكل  مــن  تتحــرر  اللوحــات  نجــد  كــ� 

معــه. والتفاعــل  املُتلقــي  وجــدان  اســتثارة  عــىل  قــادر  مشــهد 





»مرصيـات«

ــدل فقــط عــى املعتقــدات  ــارص فهــي ت ــة عــدة عن ــة ُمحصل األيديولوجي

والتقاليــد التــي تتواجــد  لــدى النــاس أو نســق القيــم، أو ُمحصلــة 

ــذا  ــة، ه ــب مجتمع ــذه الجوان ــن كل ه ــا تتضم ــر، وإمن ــداف واملعاي األه

باإلضافــة إىل نظــرة اإلنســان لألشــياء املحيطــة بــه، والتصــور الــذي يطــوره 

عــن العــامل، وهــى يف نفــس الوقــت تشــر إىل مجموعــة الخــرات واألفــكار 

ــان؛  ــط الفن ــي تحي ــر الت ــه للظواه ــا يف تقييم ــتند عليه ــي يس واألراء الت

ــى  ــوء ع ــاء الض ــة« يف إلق ــرض ››مرصي ــان مبع ــة الفن ــل رؤي ــث تتمث حي

مالمــح األيديولوجيــة املرصيــة مــع محاولــة احتــواء األماكــن مــع أهلهــا، 

ــي  ــاطر الت ــات وأس ــن حكاي ــا م ــخ ..وغره ــن روح وتاري ــملها م ومايش

تحــايك األيديولوجيــة املرصيــة  الرائعــة التــي أثــرت يف حيــاة كل املرصيــني.

الفنان/شـــادى فرغـــيل
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شــادى فرغـىل عبد الحفيظ

مواليــد القاهــرة 1978، بكالوريــوس تربية فنية 

2002، ماجســتر تربيــة فنيــة رســم و تصويــر 

2006، دكتــوراة تربية فنية رســم وتصوير2011، 

عضــو بنقابة الفنانني التشــكيليني .

الـمعــارض الخاصة والجامعية:

اشــرك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 

ــة   مســابقة جمعيــة محبــي الفنــون الجميل

1998، معــرض شــباب الخريجــني 2002، 

ــر  ــهادة تقدي ــى ش ــل ع ــس 2002، حاص ــرة الخام ــة الصغ ــال الفني ــون األع صال

ــر  ــع ع ــباب الراب ــون الش ــوان 2002، صال ــة حل ــن بجامع ــي الثام ــر العلم املؤمت

2002، والثامــن عــر 2007، الصالــون األول لفــن الرســم أســود وأبيــض 2004، 

ــة املرصيــة  ــة باإلســكندرية 2004، الكتاب األســود واألبيــض -متحــف الفنــون الجميل

املــوازي لبينــاىل اإلســكندرية للكتــاب 2004، نافــذة مرصيــة بقاعــة »تــوت« 2005، 

جائــزة راتــب صديــق 2005، صالــون الربيــع األول - ســاقية الصــاوي 2006،  ســوق 

الفــن التشــكيي بقلعــة قايتبــاي باإلســكندرية 2007، صالــون األتيليــه 2008، 

املعــرض العــام ) 32(  2009، صالــون القطعــة الصغــرة 2010 ، الفــن والحريــة 

بقاعــة الزمالــك للفــن2013، ملتقــى قرصاإلبــداع األول للفــن التشــكيي 2013، 

مــرص زمــان واآلن قاعــة أحمــد بســيوىن  2014، وجــوه مرصيــة  قاعــة أحمــد 

بســيوىن 2015، معــرض ليــاىل قاعــة أحمــد بســيوىن  2016، حكايــات مرصيــة  

ــار  ــس -متحــف محمــود مخت ــات قاعــة إيزي ــك 2017، مرصي قاعــة بيكاســو الزمال

2018 ، معــرض طــرق مرصيــة قاعــة إيزيــس- متحــف محمــود مختــار 2019.

الـمقتنيـات : 

الفنــون  الخارجيــة 2009، قطــاع  اإلمــارات 2002، وزارة  بدولــة  لــه مقتنيــات 

أفــراد. ولــدى   ،2018 التشــكيلية 
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Shady Farghaly

B.A. of art education in 2002 ، Masters degree of art education in 2006 

، Ph:D. of art education in 2011 ، Exhibition the annual salon of small 

art works (5), 2002 ، Exhibition (14th ) youth Salon 2002 ، Exhibition 

1th Blak & Wight G. Salon 2004 ، Participation in the exhibition of the 

day of B.A. youth in 2002 ، Member of the art appricuitor organization 

، Member of Syndicate of Plastic art - Egyptian national committee 

international association of art ، Exhibition in Egyptian Books in the 

Benally Book Alexandria 2004 ، Exhibition Egyptian window in toot 

Gallery 2005 ، Rateb Sedik Award exhibition 2005 ، Exhibition (18th ) 

youth Salon 2007، Gallery Fine Art Fair Qaeval Citadel in Alexandria 

2007، Salon Alatlip 2008، General Exhibition (32) 2009 ، small piece 

Salon 2010 ، Exhibition in Zamalek Art Gallery Art Freedom 2013،

exhibition Egypt past and now G: Ahmed Basuony Horus previously 

in 2014 ، (art event) Egypt Past and now G: Ahmed Basuony(Horus) 

2014 ،Collectables : Collectables inUnited Arab Emirates 2002 ،

Collectables Ministry of Foreign A}airs, 2009
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حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية -  مرص - ٢٠٢٢

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

د / سـهـــــا صبــــــري

مراجع لغوي

أ/ مهـــــــا مـحمــــود




