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   أ.د / خــــالــد ســـــرور

   رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

ــذ  ــك من ــرصي وذل ــكييل امل ــن التش ــرة يف الف ــارزة واملؤث ــ�ء الب ــن األس ــد م ــي واح ــدي أبواملعاط ــور حم ــد الدكت يُع

ــة لهــا شــخصيتها وأصالتهــا ثــم دوره األكاد�ــي والنقــا�  ســجل حضــوره الالفــت منــذ تخرجــه كفنــان صاحــب تجرب

ــ¬اء .. ــز وال ــت مشــواره بالتمي ــي كلل ــام الت ــن امله واملؤســيس وغ±هــا م

ويــأ¹ معرضــه ·ركــز الجزيــرة للفنــون مناســبة مهمــة ملطالعــة عاملــه وتجربتــه اإلبداعيــة التــي تتســم بالتنــوع الكبــ± .. 

أكــ¬ مــا يدهشــني يف أســلوب الدكتــور حمــدي أبواملعاطــي العالقــة املتبادلــة بــÁ الثابــت واملتحــرك فــوق مــرسح اللوحــة 

وكأنــه احتفــال بــرصي بعنــارص اللوحــة عــرب عالقــات تبادليــة بــÁ الشــكل، اللــون، التصميــم، واملضمــون .

ــرؤى ومعالجــات  ــي ب ــل وعــÁ املتلق ــة عق ــه املعــريف عــىل مباغت ــه الجــ�يل ووعي ــور أبواملعاطــي بإدراك يحــرص دكت

ــام  ــوف أم ــة الوق ــه حتمي ــرض علي ــة، ليف ــة تجريدي ــات تعب±ي ــا لصياغ ــة وفًق ــا الرمزي ــا أبعادهــا ودالالته ــة له تعب±ي

ــا  ًÓــ±ة دا ــة مث ــا التشــكيلية .. تجرب ــكالها ومفرداته ــا وأش ــا وألوانه ــات خطوطه ــس ج�لي ــا وتلم ــ�ل وقراءته األع

ــق. ــداع والتأل ــه دوام اإلب ــى ل ــ± .. نتمن ــان كب ــرضة فن ــا يف ح ــع به ــاهدة والتمت للمش



Head of Fine Arts Sector

Prof. Khaled Sorour

Dr. Hamdi Abou Elmaati has been a prominent and inñuential name in the Egyptian plastic art scene since his 
remarkable presence aõer graduation. He is an artist who enjoyed a career of distinctive character and originality, 
besides his academic, syndicalist, and institutional role, and other missions that added distinction and richness to 
his career.

His exhibition at Gezira Art Center is an important opportunity to explore his world and his creative career 
characterized by great diversity. What amazes me most about the style of Dr. Abou Elmaati is the mutual relationship 
between the still and moving elements portrayed in the space of the painting as if it were a visual celebration of such 
elements through interrelationships between form, color, design, and content.

With his esthetic awareness and cognitive understanding, Dr. Abou Elmaati is keen to surprise the mind and eye 
of the viewer with expressionistic visions and treatments of symbolic dimensions and signiÿcance, according to 
abstract expressionistic compositions to drive the viewer to inevitably stop at his artworks, read them, and feel the 
esthetics of their lines, colors, forms and plastic art vocabulary. In the presence of such a great artist, this experience 
is always exciting to see and enjoy. We wish him continuous creativity and brilliance.



  أ/ دالــيـــا مـصـطـفـــى                                                    

 رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

يــأ¹ معــرض الفنــان /حمــدي أبــو املعاطــي ·ركــز الجزيــرة للفنــون ليؤكــد أنــه صاحــب فكــر و رؤيــة متجــددة يف جــرأة مبــدع 

متخليًــا عــن موقعــه الهــام كأحــد الحفاريــن املميزيــن ليفاجئنــا بتجربــة إبداعيــة جديــدة |يــل لنزعــة املصوريــن.

نجــد أن تلــك التجربــة مفعمــة باالنفعــال والدرامــا داخــل حيــز اللوحــة عــن طريــق قدرتــه عــىل التعبــ± عــن أفــكاره يف حالــة 

مــن البنائيــة الشــديدة الرتابــط يف قــوة ومنطقيــة ذات مســحة لونيــة مليئــة بالطاقــة والحيــاة معتمــًدا عــىل التعبــ± التجريــدي 

ــد عمــق  ــق قيمــة تشــكيلية واضحــة املعــا^ تؤك ــى لتحقي ــوة املعن ــزال والتبســيط مــع ق ــه عــىل االخت ــا بقدرت ببالغــة محتفظً

تجربتــه اإلبداعيــة وامتدادهــا ·صداقيــة حتــى اآلن لتؤكــد تواجــده بقــوة يف الحركــة التشــكيلية املرصيــة.



Head of Central Administration for Centers of Arts

Ms.Dahlia Moustafa

Hamdi Abou Almaati’s exhibition at Gezira Art Center conÿrms that he has a renewed thought and vision. He is a bold 

innovator, liõing his important position as one of the distinguished engraver to surprise us with a new creative experience 

that tends to painters.

>is experience is full of emotion and drama within the space of the painting through his ability to express his ideas in 

a state of highly interconnected constructivism in strength and logic with a color touch full of energy and life. He relies 

eloquently on abstract expression, retaining his ability to reduce and simplify in the presence of the power of meaning to 

achieve a well-deÿned formative value that emphasizes the depth of his creative experience and its credible extension so far 

to conÿrm his strong presence in the Egyptian ÿne art movement.



الفنان/ أمــيـر الليـثـي
 مدير مركز الجزيرة للفنون

 يســتمر الفنــان/ حمــدي أبــو املعاطــي يف تجربتــه اإلبداعيــة املميــزة واملمتــدة بصــدق وعمــق يف جــذور الهويــة املرصيــة محلًقــا 
بجمــوح وقــوة يف حداثــة التعبــ± ومعــارصة الرؤيــة.

ــة العمــل  ــه د�وم ــدور حول ــه بطــال أساســيًا ت ــه ويجعل ــو املعاطــي يســتخدم لغــة البالغــة يف لوحات ــان/ حمــدي أب نجــد الفن
الفنــي وكأنــه هــو الحــراك األســايس لعملــه الفنــي فنجــد املثلــث الهرمــي وتلــك الحواريــة التشــكيلية بينــه وبــÁ باقــي العنــارص، 
ثــم يظهــر بطــل آخــر وهــو ذلــك الطائــر األســطوري الــذي |يــز ·جموعــة الحلــول البديعــة املعــربة التــي صاغهــا الفنــان بقــوة 
وتلخيــص واقتــدار، ثــم نجــد مجموعــة الشــخوص املليئــة باالنفعــال والقــوة والحــراك داخــل منظومــة اللوحــة، وذلــك الرتابــط 

القــوي الخفــي فيــ� بينهــم بصياغــة تعب±يــة رمزيــة متمــردة عــىل كيــان اللوحــة.

نــرى الفنــان/ حمــدي أبــو املعاطــي يف تجربتــه األخــ±ة |لــك زمــام اللــون بقــوة واقتــدار ونــوع مــن البالغــة اللونيــة بتعب±يــة رمزية 
محكمــة التعبــ± وتركيــزه عــىل أجــزاء مــن الجســد البــرشي يف تــوازي تشــويقي وحــوار مــع طائــره املميــز مفعــً� بــ¬اء لو, يحســب 
لــه، كــ� نجــد تجربــة األبيــض واألســود شــديدة الحنكــة والرتابــط غنيــة بقيمهــا الج�ليــة ومؤكــدة |كــن ذلــك الفنــان مــن مفرداته 

التشــكيلية ولغتــه التعب±يــة ليؤكــد |يــزه ونجاحــه وامتالكــه عاملــه الخــاص الــذي يرسي املشــهد التشــكييل املرصي.



Director of Gezira Art Center

Artist/ Amir El-lithy

Artist Hamdi Abou Elmaati continues his distinguished creative career that honestly and profoundly extends through the 

Egyptian identity roots, soaring wildly and vigorously in modern expression and contemporary vision. 

Artist Abou Elmaati uses the language of eloquence in his paintings and makes a hero the center of the continuity of the 

artwork as if it were its central theme. For instance, the pyramidal triangle and the plastic art dialog between it and the 

other elements are seen. >en appears another hero, the legendary bird distinguished by the magniÿcent expressive solutions 

that Abou Elmaati created powerfully, brieñy, and masterly. A group of ÿgures full of emotions, power, and movement is 

portrayed, and such a hidden, strong bond between them is felt through an expressionistic symbolic composition rebelling 

against the space of the painting.

In his recent experience, artist Abou Elmaati mastered the colors powerfully and skillfully in a well-expressed color eloquence 

with a symbolic expressionistic style and focused on parts of the human body in an exciting balance. To his credit, his dialog 

with his distinctive bird is rich in colors. Moreover, his black-and-white collection is highly craõed, strongly linked, and 

rich in aesthetic values. It also stresses Abou Elmaati›s mastery of his plastic art vocabulary and expressionistic language, 

highlighting his distinction, success, and possession of his world that enriches the Egyptian plastic art scene.



قــراءة برصيــة يف فضــاء الصــورة.. تبــوح بــأرسار روحانيــة تعلــق بــÁ الواقــع والخيــال.. مفرداتهــا مزيــج مــن اإلحســاس الروحــا,.. 

ــا نحــو  وفلســفة الوجــود البــرصي يف فضــاء اللوحــة.. التــي أردت أن تعــرب عــن مكنــون ماتفيــض بــه  املشــاعر.. لتنجــرف أحيانً

املــايض القريــب.. وأحيانًــا أخــرى نحــو حــارض تتــرسب وتنســاب أحاسيســه .. لتكــون حالــة روحانيــة.. تغــزل خيوطهــا املشــاعر 

بــÁ الواقــع والخيــال.. رمــوز ودالالت .. تنســاب يف حالــة وجدانيــة بطلهــا .. روحانيــات برصيــة.

حمدي أبو املعاطي 

( ���� ���� ����� ��� ��א� ��� 
��כ ����א� א�������� א������ , �א������� א����� ��א������ ���� ��א ���( כא� �

�א���)��� 
���)                
                                                                                                                                                    �אכ� א����

نوفمرب ٢٠٢٢

   



Visual reading of the space of the painting releases spiritual secrets alternating between reality and fantasy; their 

vocabularies are a blend of spiritual feeling and the philosophy of visual presence. I try to express my inner feelings, 

which sometimes lean towards the recent past and at other times yearn to the present to form a state of spiritualties, 

whose fabric is woven from reality and fantasy. Symbols and meanings ñow in a state of conscience which the Visual 

Spiritualties are its ÿgure.

Hamdi Abou Almaati
November 2022 

«Your departure was the taste of the first catastrophe; the loneliness, which transformed me 
quickly to eulogy of alone painting on the wall.»

( Ahlem Mosteghanemi) 
«Memory in the Flesh»
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«ليــس صحيًحــا بــأن الفــن منطــق ولكنــه جنــون الفرشــاة واأللــوان ، ليــس صحيًحــا بــأن الفــن صحــة ولكنــه مــرض قــد يصيــب العبقريــة، ليــس 

صحيًحــا بــأن الفــن أبــدي ولكنــه متجــدد أو مــن الواجــب أن يكــون كذلــك، وإالَّ لــكان الفنــان زبَّــاال يف شــوارع الجــ�ل ، حانوتيًــا يف جنــة اللَّٰــه ، 

متسوالً أمام كنوز الحقيقة».        

                                                                                                                                                                       «بابلو بيكاسو»

 * افتتاحية :
لســُت أعــرف كيــف هَربَــت منــي الحــروف كــ� هَربَــت منــي األلــوان وانتقلــت إىل البحــر |تــزج برائحــة الصــرب وامللــح واملــوت، لســُت أعــرف 

 Áهــذه اللوحــات، أي ورطــة وضَعتنــي فيهــا الغفلــة حــ Áامليــالد واملــوت/ الجحيــم والتطهــ± بينــي وبــ/Áكيــف أبنــي عالقــة بطعــم الشــك واليق

رََمــت � يف هــوة الوجــد والشــوق والتــوق والرغبــات املســتحيلة املدفونــة يف هــذا املشــهد البــرصي املشــحون بــكل هــذه املتناقضــات اإلنســانية، 

مشــدودة إىل منزعهــا بتوتــر خفــي وقلــق مضمــور داخــل النفــس البرشيــة، ر·ــا تــأ¹ قــراءا¹ األدبيــة ملعــرض الفنــان ا.د/حمــدي أبــو املعاطــي، 

متــكأة عــىل رؤيــة نقديــة أدبيــة وفلســفية مــن وجهــة نظــر ذاتيــة ألديب/شــاعر غــ± اختصــايص يف النقــد الفنــي التشــكييل األكاد�ــي، لكنهــا رؤيــة 

محمولــة عــىل تفســ±ات تــرُد األشــياء ألصولهــا املجــردة، نظــرة تجريديــة تــزاوج بــÁ التشــكيل/الخلق واإلبداع/املختلــق، لعلهــا تكــون مســاحة آمنــة 

 Áمــن أصحــاب النزعــة االســتغالقية، أو ر·ــا تكــون درجــة مــن درجــات الوســطية الفكريــة بــ Áاملتلقــي العــادي وتأويــالت النقــاد االختصاصيــ Áبــ

¬ א��א��®� /²א�µ �´��³ �²�±א א�°א�
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ثقافتــÁ مغايرتــÁ يحمــل أدناهــا املشــاهد العــادي ويختــزل بــل يقبــض عــىل أعالهــا الفنــان التشــكييل املُتهــم بانفصالــه عــن الشــارع وانعزالــه 

عــن همــوم النــاس.

 ال أعتمــد يف هــذه القــراءة عــىل اســتخدام املصطلحــات النقديــة التشــكيلية منزوعــة مــن مدارســها ونظرياتهــا ســابقة الهيمنــة، ور·ــا أعــزو تفكيــك 

بنيويــة املشــهد البــرصي بزخمــه واملحصــور يف إطــار اللوحــات التــي تشــبه ذاكــرة الوطــن واملعلقــة عــىل جــدار يشــبه الجســد إىل شــمولية النظــرة 

الذاتيــة للمعــرض، ولــو مــن طــرّف فلســفي يقــيض بإعــادة بنــاء الوجــدان باســتلهام الهــم والوجــع واأل^ والشــقاء اإلنســا,، تصــورا¹ عــن هــذا 

املعــرض̂  تكــن غائبــة عــن خيــايل حتــى مــن قبــل أن أشــاهد أعــ�ل الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي، ألن التشــكيل هــو البنيــة األوليــة يف قصــة خلــق 

(آدم) وعنــارصه انتُزَعــت مــن الــرتاب واملــاء والنــار والهــواء، الجســد والحيــاة والجحيــم والــروح، الفطــرة أُم التشــكيل وغاياتــه الُعليــا.

كل هــذا يســرتجع فينــا األمــل، فكــرة التشــبث بالحيــاة واالنقضــاض والتملــك بضديــة مقــدورة مــع فلســفة التطهــر والتضحيــة والخــالص، « لــوال 

األمــل لَُّكنــا ُمتنــا ألــف مــرة بجــد» قــراء¹ ســتكون محمولــة عــىل مفهومــي الخــاص لإلبــداع والفــن، منطلقــة مــن نزعتــي الصوفيــة وتفســ±ي 

الــكيل لإلنســان والوجــود، Kــة رابــط غــ± مــرJ بــÁ الفــن والخــواء اإلنســا, الســتنهاض عــزم حاســة املــلء واكتــ�ل جــوع الــروح ونَهــم النفــس 

البرشيــة، ر·ــا أحــاول الغــوص يف تأويــل هــذه اللوحــات بــأدوات غــ± تقنيــة فنيـًـا، لكننــي ســأعتمد «املنهــج االســتقراJ» لعــيل أفــوز ·تعــة تــرسي 

داخــيل و|لــؤ, بوشــائج مــن التحــوالت التــي تــرد, لــذا¹، قبــل أن أبنــي جــًرسا مــن الوعــي العــام بــÁ املتلقــي العــادي وهــذا املشــهد البــرصي 

األثــ±ي.

* يف تصــوري وقــراء¹ األدبيــة للفلســفة العامــة للفنــان/ حمــدي أبــو املعاطــي، مــن خــالل تحليــل لوحاتــه الفنيــة، أنهــا تنطلــق مــن نقطــة جوهريــة 

بــل مركزيــة يف كل أع�لــه الفنيــة .. وهــي «البحــث عــن الُهـــوية » هــذا الســؤال املُلــح والــذي ال يشــغل بــال الفنــان وحســب، بــل يشــغل بــال كل 

الفالســفة واملفكريــن واألدبــاء واملثقفــÁ يف مــرص والوطــن العــر�، يف عــا^ تــذوب فيــه الهويــات والعرقيــات والقوميــات، عــا^ مــا بعــد العوملــة 

ومــا بعــد الحداثــة، عــا^ الهيمنــة والســيطرة والتوحــش، عــا^ يدفــع بالقبــح آلخــر حــدوده القصــوى ليتمكــن مــن تدمــ± الــذوق العــام وتشــويه 

الذائقــة اإلبداعيــة عــىل مســتوى كل الفنــون.
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هــذا الســؤال -ســؤال الُهويــة- فــرض عــىل الفنــان/ حمــدي أبــو املعاطــي العــودة للجــذور والتمســك بالفــن املــرصي األصيــل، بدايــة مــن الحضــارة 

املرصيــة القد�ــة مــروًرا بالفــن القبطــي والفــن اإلســالمي-امتزاج الثقافــات والفنــون- حتــى الفــن املــرصي املعــارص، ذلــك الســتلهام العنــارص الفنيــة 

ــة  ــة وفكري ــول ج�لي ــا الهــم العــام حــول البحــث عــن حل ــرة ومعــارصة تحمــل داخله ــدة ومغاي ــة جدي وإعــادة صياغتهــا إليجــاد صياغــات فني

للقضايــا العامــة للمجتمــع املــرصي، فوظـّـف الرمــز وجعلــه ركيــزة أساســية ومهمــة يف التشــكيل الفنــي لديــه، حتــى أن (الطائــر) وهــو رمــز للحريــة 

والتحــرر واإلنطــالق حــارض بقــوة يف املشــهد البــرصي للفنان/حمــدي أبــو املعاطــي، الــذي زاوج بــÁ املــرأة والطائــر، وكأنــه بالِحــس املــرصي األصيــل 

أراد أن يقــول لنــا: أن (املرأة/الطائــر) هــ� املعــادل املوضوعــي والفنــي لـ(الوطن/الحريــة)، للتحــرر مــن القيــود واآلالم واألوجــاع والقبــح.

فلســفة الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي... ظهــرت يف االشــتباك مــع أزمــات اإلنســان والوجــود ومحاوالتــه الدؤوبــة لإلجابــة عــن أســئلة مثــل الُهويــة 

والوجــود وماهيــة ودور الفــن، الفنان/حمــدي أبــو املعاطــي يتميــز باســتقاللية فنيــة وخصوصيــة عــىل مســتوى اآلداء واألســلوب الفنــي ألنــه مــن 

أصحــاب الفكــر الحــر، واختــار طريًقــا مغايــرًا يف كل أع�لــه وتكويناتــه وخطوطــه وألوانــه، فلســفة الفنــان العامــة هــي التمســك بالِجــذر واألصــل 

ــة يف فلــوات الصحــراء، اللوحــات  ــه إىل أعــىل غصــن يف الشــجرة/إىل أعــىل حجــر عــىل الجبــل/ إىل آخــر عمــق البحــار، إىل آخــر تل واإلنطــالق من

تحركــت نحــوي حينــ� رأيتهــا فقرأتنــي قبــل أن اقرأهــا، وراوغتنــي قبــل أن أراوغهــا، ألنهــا مشــبعة بفلســفة الفنــان الذاتيــة حــول مفهومــه الواعــي 

عــن اإلنســان والوجــود والفــن.

ــة  ــن اللوحــات الفني ــة م ــام مجموع ــن الجــالل أم ــي قشــعريرة م ــل غمرتن ــ� الشــغف، بجســٍد نحي ــاي يجرُه ــت قدم ــن انزلق * يف محــراب الف

التشــكيلية يف مجــال التصويــر الزيتــي .. للفنــان/ حمــدي أبــو املعاطــي، تخيلتهــا وهــي معلّقــة كفــرط مســبحة تشــدو بصــوت خفيــض وهمــس 

نحيــب عــىل جــدارن تشــبه فواصــل الزمــن، بقياســات مختلفــة كــ� لــو كانــت مراحــل مــن عمــر الفنــان وهــي |ــُر َمــر الســحاب، للمــرأة/ األنثــي 

ــوال واألبــالكاچ يف  ــوان األكريليــك والصبغــات إىل الت فيهــا ســيادة وحضــور طــاغ كســطوة ومســئولية «األم»، وباســتخدام تنــوع الخامــات مــن أل

محــاكاة التنــوع يف الخلــق األول ، حيــث ال شــعر يشــبه الشــعر وال عظــام تشــبه العظــام وال جلــد يشــبه الجلــد يف خلــق اإلنســان الواحــد .
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 أعــ�ل ُخلقــت مــن رحــم الغيــب بألــوان األكريليــك عــىل ســطح التــوال املنســوج يف تناغــم مــع أســطح خشــبية |ثلهــا خامة األبــالكاج والخشــب يف 
نســيج وبنــاء مرتابــط .. بهيئــة مفعمــة بالحيويــة واإليقــاع كمغنيــة تشــدو برتانيــم الــرباءة يف محفــل حزيــن، ·وســيقى ترسبــت إىل روحــي كقصيــدة 
لـَـت بيتـًـا بيتـًـا عــىل قــَدٍر مــن وحــي اإللهــام، فهــل صحيــح بــأن العــÁ تســمع واألذن تــرى والعقــل يشــتم؟ وفــق نظريــة تراســل الحــواس، مهابــة  فُصِّ
املوقــف جعلــت جســدي يتثاقــل أمــام هــذا العقــد املنضــود مــن اللوحــات الواحديــة والثنائيــة املرتاصــة يف تناغــم بهــي، لكننــي ^ أجــد فــويض 
بيكاســو الجريئــة وال عبثيــة دايل املتوحشــة.. كل ذلــك قــد اختفــى خلــف نظــام ينطــق بفــويض املتصوفــة يف صفــاء القلــوب مجذوبــÁ برتاتيــل 
النــداء العــيل، وبرتتيــب وأمــن يوحــي ·ناســك املؤمنــÁ املتبتلــÁ والراغبــÁ يف الفــوز بالــرىض والخــالص مــن متاهــات الشــقاء األبــدي، وإذا رأيــت 
ثـَـم رأيــت عمًقــا ونســًقا أصيــالً، هــذا املوقــف الــذي يزخــم باملشــهد البــرصي الجــاذب الــذي حــّ±, أكــ¬ مــ� هــدا, ، ووتـَـَر, أكــ¬ مــ� طYننــي 
ألننــي اكتشــفت حشــُد مــن القيــم الج�ليــة الوادعــة تصطــف يف وحشــية املســتكÁ و|نطــق مأســور بقبــو العبــث الخفــي، وحيــاُء مضمــور يف 
لبــاس التمــرد واالنفــالت، والتــزام فنــان يعــرف كيــف يعالــج آالم النفــس ·ــرشط بــÁ أصابــع التقــوى الظاهــرة واالنحــالل املســتور، وبنســق مصنــوع 
عــىل عــÁ الفطــرة وغوايــة االبتهــال، فــن ال ابتــزال فيــه وال تنمــق، مشــهد بــرصي |اهيــت معــه بعــÁ األدب و·قتــىض التــأدب، وبــروح إبداعيــة 
تالمــس النظــرة النقديــة عــىل حــرف مــن التأمــل والتحليــل والــرؤى الخالصــة، فــكان هــذا الحــوار األد� والفلســفي الــذي دار بينــي وبــÁ أعــ�ل 

الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي. 

حالــة مــن القلــق والحــ±ة ألََمــت � حيــث ال مفاتيــح فنيــة �كــن أن أوظفهــا -وأنــا آمــن- يف قــراء¹ األدبيــة لهــذه اللوحــات، برغــم زخــم املفاتيــح 
التقنيــة التــي يوظفهــا النقــاد االختصاصيــون ·ــا تنــوء العصبــة بحملهــا، ســوى العنــارص األوليــة للفــن التشــكييل بصفتــي متلقــي عــادي أحمــل 
نظــرة أدبيــة تحــررت فيهــا مــن اســتدعاء النظريــات واملصطلحــات األدبيــة لتجنــب االتهــام بالتثاقــف أو الخــوف مــن االنــزالق يف ُجــب مظلــم مــن 
التلفيــق بــÁ األدب والتشــكيل، وارتضيــت لنفــيس أن أقــرأ املعــرض مجمــالً وفــق كل عنــرص مســتقل بذاتــه مــن هــذه العنــارص مــع اإللتــزام بخا|ــة 
تشــمل نظــر¹ األدبيــة لفلســفة الفنــان العامــة وأســلوبه وآداءه وتكنيكــه الفنــي يف هــذا املعــرض، فبنظــرة حانيــة ال تخلــو مــن دفء تغلغــل يف 
أع�قــي اكتشــفت فيــ� اكتشــفته أن هــذه العنــارص املنزوعــة مــن عنــارص قصــة الخلــق وهــي ( الســيادة/ التنوع/االتــزان/ اإليقــاع) ســيوفرون يل 
مدخــالً مهيبـًـا يســهل يل تفــكك هــذا املشــهد البــرصي بصــدق وأمانــة بعيــًدا عــن خــواء التفلســف ومذمــة التلفيــق واإلدعــاء . فننطلــق هنــا ·فهــوم 

الســيادة كمدخــل لتلــك األعــ�ل الفنيــة والتبحــر يف أصولهــا الفنيــة والج�ليــة.
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الســيادة... لســت أدري أَتكُمــن القيمــة الفنيــة يف تحقيــق مركــز ســيادة خفي-موضــوع العمــل- أم تكمــن يف تدويــر الكتــل داخــل فضــاء الصــورة 

ليؤكــد التشــابه والتكــرار الظاهــري يف خلــق مركــز ســيادة ظاهــر للوحــات يف إلحــاح يحمــل بداخلهــا وقــود الثــورة املكتــوم عــىل كل ظلــم تتعــرض 

لــه املــرأة، فاللوحــات تقــف عــىل مســافة واحــدة مــن بعضهــا البعــض متقاربــة يف جنــس الشــكل واملوضــوع، حيــث تهيمــن فيهــا أيقونــة املــرأة/ 

مركــز الســيادة، إمــا كاملــة أو أجــزاء متناثــرة مــن جســدها، يف حضــور طــاغ و|كــÁ فنــي للمــرأة/ األنثــى، وال �كــن أن نحــدد زمــن هــذه املــرأة 

ــات ال¬يــة مــن عنــارص وِظَفــت بحرفيــة  باعتبارهــا قضيــة قد�ــة/ جديــدة، مــع اختــالف يف هيئتهــا وعمرهــا والتــي تباهــي بذاتهــا بــÁ املكون

وتناغــم زاخــر وإحســاس مســئول بأزمــة املــرأة يف املطلــق والســي� العربيــة/ املرصيــة، وعبقريــة رؤيــة الفنــان أنــه أضــاع مــن بــÁ أيدينــا إمكانيــة 

تحديــد زمــن موضــوع اللوحــات، رغــم تنوعهــا بعنــارص مــن البيئــة املحليــة منســوبة أيًضــا لبيئتهــا الرتاثيــة والحضاريــة، ر·ــا تبتعــد قــراء¹ عــ� 

يطرحــه الفنــان أو أجنــح بعيــًدا عــن تأويالتــه الذاتيــة، لكــن أوجــه التالقــي ســتفرض نفســها علينــا جميًعــا بالعــروج للهــم اإلنســا, العــام والــذي 

تتفجــر بــه اللوحــات، والتــي تنطــق بــآالم وأحــزان املــرأة، والغارقــة يف قيــود التقاليــد واألعــراف التــي ظلــت زمًنــا جاثيــة عليهــا، تحولــت املــرأة 

فيهــا إىل ســقط متــاع، فتصــوري أن رصخــة الفنــان لتحريــر عقــل املــرأة وجســدها، جعــل منهــا مركــز ســيادة ال تخطئــه عــÁ متلقــي عــادي فضــالً 

.Áاالختصاصيــ Áواملتابعــ Áعــن إنصــاف قضيتهــا مــن الفنانــ

ــه يف رَّوح الكــون، كــ� أنهــا فضيلــة ال �كــن إنكارهــا، وليــس التنــوع يف فضــاء الصــورة واملكونــات التــي تزخــر  التنــوع... قــدر إلهــي قذفــه اللَّٰ

بهــا اللوحــات وفقــط، بــل التنــوع يكمــن يف الخامــات املســتخدمة إلخــراج عمــل فنــي يفيــض بالحيــاة والتألــق والنــور الداخــيل بغــض النظــر 

عــن البهجــة واألحــزان، فاســتخدام الفنــان للتــوال ذو امللمــس الخشــن والــذي يحمــل «بصمــة اإلنســان» املغروســة يف نســيج القــ�ش لتســتجبب 

اللوحــات «بشــق األنفــس» للتنفــس والحيــاة مــن خلــف ســطوة األلــوان، يشــعر بــه املتلقــي ويســتدفئ بــه يف أمــن وســكينة، كــ� اســتخدم خامــة 

األبــالكاج التــي توحــي بعالقــة موروثــة بــÁ النبــات واإلنســان نبأتنــا بــه قصــص األســاط± وامليثولوجيــا وحــكاوي القبائــل والطــوارق مــن العصــور 

البائــدة ال محــل لذكرهــا اآلن، هــذا التنــوع يف توظيــف الخامــات أعطــى للفنــان زخــً� برصيًــا وحريــة يف إيجــاد الحلــول الفنيــة، كــ� يف الشــعر 

مــن صــورة واســتلهام واقتبــاس وتنــاص وتضمــÁ، كل هــذا التنــوع جعــل العمــل يفيــض بــأرساره الداخليــة ويصبــح أكــ¬ وضوًحــا وتجليًــا وثــراًء.
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ــق هــذا االتــزان رؤيتــه  االتــزان... رس مــن األرسار التــي وهبهــا اللَّـٰـه لإلنســان، حيــث ال مخلــوق غــ±ه يقــف عــىل قدمــÁ يف اتــزان وجــالل مهيــب، عمَّ

لألشــياء يف تطابــق للمشــهد وتوحيــده يف صــورة واحــدة قابلــة للفهــم والتحليــل، واعتــ�د الفنــان عــىل عنــرص االتــزان كان يف تنظيــم العالقــات يف 

توظيــف رائــع بــÁ الكتلــة والفــراغ يف ســياق فنــي ملهــم يف توزيــع الخطــوط الخارجيــة لألشــكال، حيــث ال ســطوة إالَّ ملركــز الســيادة الــذي ذُكِــَر 

قبــل، ر·ــا يكــون «االتــزان» هــو العنــرص الوحيــد الــذي يحمــل بداخلــه مخطــط مســبوق بــإرادة الفنــان يف تصــوره عنــد بنــاء العالقــات املخبــوءة 

داخــل الشــكل، ألنــه يف ظنــي أن الكتلــة ال تبحــث عــن الفــراغ بــل مــن منطــق «األولويــات» فــإن الفــراغ هــو الــذي يبحــث عــن الكتلــة التــي |ــأل 

حيــزه املُبــاح والــذي يهفــو متعطًشــا لغوايــة املــلء، فــال اســتجابة بينهــ� تعطــي أثــرًا فنيًــا ســوى بهــذا االتــزان.

ــا بنفســه عــن العبــث والفــوىض   فبنظــرة أكــ¬ عمًقــا عــىل لوحــات الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي.. نكتشــف ولعــه بالنظــام وعشــقه للنســق نائيً

والــذي يســهل تربيرهــ� نقديًــا باعتبارهــ� آليــة مــن آليــات االقتحــام والجــرأة املحســوبة عــىل جنــون الفــن، لكــن الفنــان هنــا تخــىل عــن هــذا 

العبــث وجــاءت مجمــل أعــ�ل املعــرض متزنــة ورصينــة ألنهــا خرجــت مــن رحــم ثقافتنــا الرشقيــة واســتلهمت بيئتنــا وتراثنــا يف رحلــة الكشــف 

عــن رحلــة الخــروج مــن أزماتنــا ومشــاكلها املزمنــة، هــذا االتــزان قــدم لنــا «لوحــات ثنائيــة» كقصيــدة عموديــة رصينــة كل بيتــان يتالقيــان يف أفــق 

مــن اصطــدام املبنــى واملعنــى، يصعــب تفســ±ه� وفــق جوانيــة الفنــان، وإن كان املشــهد البــرصي حقــق متعــة يل عــىل مســتوى ذا¹، وإن كنــت 

أرغــب يف فهــم مــا يــراه الفنــان مــن منظــور فنــي وتقنــي. 

اإليقــاع.. ليــس فقــط رس الحيــاة، بــل هــو الحيــاة نفســها، نََفــس الكــون وســ±ورته، موســيقى الخلــود، قبــس النــور والنــار، أنشــودة الوجــود، مزامــ± 
الحــق، ترانيــم رسمديــة، تراتيــل الســ�ء، صــوت اللَّـٰـه الــذي يــرسي يف روح املوجــودات، نشــيد الــرباءة الرخيــم، زمجــرة الــربق والرعــد، أنــواء البحــار 
ومــرور الجبــال و|ايــل النخيــل واألشــجار، انصيــاع النجــوم والشــمس والقمــر ألفالكهــا بقــدر إلهــي عظيــم، ألــة الزمــن التــي ال تتوقــف عــن الغنــاء 
باملوشــحات واملواويــل والقــدود، ال ِشــعر إالَّ بإيقاعــه الظاهــر والخفــي، ال تصويــر إالَّ «بألوانــه» التــي تفــيض بحركتهــا الذائبــة يف إطارهــا املحكــوم 
بج�ليــات مخبــوءة داخــل قبوهــا املصــون، اإليقــاع التشــكييل يختــرص الزمــن حــÁ يداعــب العــÁ ويقتنــص منطقهــا إىل الالمنطــق، ويــراوغ وعيهــا 

إىل الالوعــي و يجذبهــا إىل نشــوة مشــتهاة، اإليقــاع هــو الســكون الهــادر والصخــب الســاكن، اإليقــاع حكمــة ربانيــة |وثقــت بقــَدر اإلنســانية ... 
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حــÁ وقفــُت أمــام لوحــات الفنــان وكأننــي يف مشــهد نــورا, تجــىل بالبهــاء، أرس, هــذا الزَخــم اللــو, املتناغــم والخــالَب، خطفتنــي األلــوان بإيقاعهــا 

الرسيــع وكأننــي مأســور بجــالل خاليــا املســاجد وجــدران الكنائــس وأرضحــة األوليــاء، هــذا اإل�ــان والســكون الــذي حــّرص, دفقــة واحــدة وشــّد, 

داخــل األعــ�ل الفنيــة، بــه تيقنــُت آنئــذ العالقــة اآلرسة بــÁ رسعــة اإليقــاع وهــدوء التشــكيل وروعــة الخطــوط وتناغــم املكونــات وآمنــت بــأن 

املســاحات لغــة والفضــاء حــوار بليــغ.. هــل تتمتــع ألــوان «األكريليــك» بــكل هــذا الجــالل، أم أن الفنــان هــو الــذي فــرض جــ�ل رؤيتــه وآحــال 

األلــوان إىل حركــة طاغيــة مــن لحــم ودم، حركــة تــزاوج بــÁ املمكــن واملســتحيل، بــÁ الوجــود والفنــاء، بــÁ الحريــة واالســتعباد، اســتطاع الفنــان 

ــ¬ي  ــا ال ــا، ألن إيقاعه ــى ســمعناها بأعينن ــة يف اللوحــات حت ــد حضــور موســيقاه الداخلي ــوان أن يؤك ــم لألل ــع مله ــو املعاطــي.. بتوزي حمــدي أب

والغنــي ســيطر علينــا مــن أول درجــة صعــدت بنــا إىل معــارج الفنــون .

#الخا�ة 
الفن ليس ترفـًا، بل وردة يف رأس رمح نرمي به القبح، ورصاصة مصوبة نحو الجهل، وبندقية نزود بها عن وعينا وحريتنا ....  

« هــل يعــرف الســلطان ملــاذا يرفــض اإلنســان أن ينقــاد إىل الجنــة بالسالســل، ألن الجنــة تُكــف عــن أن تكــون جنــة ·جــرد أن يُجــرب املخلــوق عــىل 

الذهــاب إليهــا ُمسلســالً يف القيــود، الــرس يف األصفــاد نفســها، واملجازفــة يف االســتهانة بالخيــار» 

.... االســتهانة بالفنــون والفلســفة واملنطــق والفكــر الحــر وحريــة االختيــار مجازفــة ال تفقدنــا الُهويــة وحســب، بــل مــن املمكــن أن |حينــا مــن 

الوجــود !                    * مــن روايــة «املجــوس» إلبراهيــم الكــو, .
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explore unconsciousness. Rhythm is the roar of silence; and the mute noise. It is the divine wisdom to synchronise humanity. 

When I came across Abou Almaati’s paintings, I was overwhelmed with a spiritual atmosphere. I was impressed by the fast tempo of 

rhythmic and beautiful colours, which evoked the atmosphere inside mosques, churches and mausoleums of great religious men. At 

this moment, I realised the impressive relationship between the fast rhythm of colours, and calmness and serenity found in the shape. 

I was also impressed by the wonderful lines and the harmony of components; I became fully aware that space is a language and has 

the potential to develop an eloquent dialogue. 

I asked myself whether the acrylics have the potentials to give rise to such an awe-inspiring atmosphere. Perhaps, the artist motivates 

an overwhelming movement in colours to produce the ordered harmony of the possible and the impossible, the existence and 

annihilation; and freedom and slavery. With an inspiring distribution of colors, Abou Almaati was able to conÿrm the presence of 

his internal music in the paintings until we heard it with our own eyes, because its rich rhythm dominated us from the ÿrst degree, 

which took us to the paths of the arts.

Conclusion
Art is not a luxury. It is a rose at the tip of the spear to attack aspects of ugliness. Art is a bullet shot at ignorance. It is our gun to 

defend our freedom and awareness. In his novel ‹Magus›, novelist Ibrahim Elkouni says: «Does the sultan know why an enchained 

man refuses to be led to the Paradise? >e Paradise no longer becomes the much-coveted dream if its dreamers are shackled. >e 

secret lies in the chains and in denying the person›s freedom of choice. To underestimate art, philosophy, logic, free thought and 

freedom of choice is a risky adventure, which could deny us our identity and terminate our existence.»

 Literature review
by poet / Ashraf Alfarrani
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paintings and poems can be traced in the image, inspiration, juxtaposition, metaphors and borrowing. All this diversity made the 

work overñow with its inner secrets and become more clear, manifest and rich.

Equilibrium
Abou Almaati achieved equilibrium in his paintings by admiringly suggesting the relationship between the mass and the space; and by 

his brilliant distribution of external lines of the shape to draw attention to the central point of superiority. Also, ‹equilibrium› appears 

to be the sole element, which indicates the artist›s preconceived plan to build the hidden relationship in the shape. >is is because it 

is not the mass, which looks for a space to settle in. Logically, the space seeks the mass to ÿll it. It is the equilibrium, which underlines 

the mutual relationship between the space and the mass. 

A close examination of Abou Almaati’s work would reveal that he is greatly interested in well-deÿned organisation and symmetries. 

He rejects chaos and absurdity, which critics sometimes associate them with crazy art. Abou Almaati’s technique of equilibrium and 

elegance are deÿnitely motivated by our culture, native environment and heritage. He appears to be exploring a way out of our crises 

and their fallouts. In his technique of equilibrium, Abou Almaati introduced a duality of painting similar to a two-column poem.  

Rhythm
Rhythm is not only the secret of life. It is the breath of the universe and its movement. Rhythm is the music of eternity; the ñame of 

light and ÿre, the ode of the existence, the psalms of right; hymns of the heaven, the voice of Allah (God), which echoes in the souls 

of all creatures, the song of innocence; thunder and lightning; the sea tide, the imperceptible movement of mountains, the swaying 

trees and palm trees, the divine control of the movement of stars, the sun and the moon, the unstoppable time-machine. Poetry is the 

creation of visible and unseen rhythm. Likewise, painting is the creation of rhythmic colours, whose ñuid movement in the canvas 

provokes aesthetic values. 

Rhythm in the painting abbreviates time when it lures the eye to decode the illogic. It is also rhythm, which tempts the viewer›s eye to 
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Superiority
I do now know whether the value of art lies in the realization of an invisible central area—the theme. I also have much doubt that 

such a value could be stirred up in the work by moving the mass in the space of the painting to draw attention to the central point of 

superiority, which underlines the woman›s attempts to suppress a revolt against injustices. 

Abou Almaati’s paintings exhibited similarities in the shape and the theme. Whether complete or deconstructed, the female 

representation has an overwhelming presence. Her unknown age and features are painted brilliantly to underline the woman›s 

absolute crisis in the Arab region. Abou Almaati cleverly denied us the opportunity to deÿne, regardless of elements obtained from 

the heritage and the civilisation, the time, in which he made these paintings. 

Admittedly, my reading of Abou Almaati’s achievements is widely direrent from his interpretations. But, we are sharing the human 

concerns exploding in the work to underline the woman›s surerings and despondency, which resulted from the heavy weight of 

decades-long norms and traditions. In his bid to free his woman, intellectually and physically, Abou Almaati created her to overwhelm 

the central point of superiority so clearly that the viewer will not miss it. >e artist also enthusiastically defended the woman against 

injustices she is done by artists and specialists.

Diversity
Diversity is not only represented in Abou Almaati’s work by the intense presence of elements in the space. Diversity in this respect is 

created by the wide variety of substances used to make paintings breathing life and exuding internal light, regardless of signs of joys 

or sorrows. For example, the canvas motivates the work to breathe life under the intense presence of colour and stir a feeling of safety 

and calmness in the viewer. >e panel highlights the time-honoured relationship between man and plants. Such a wide diversity of 

materials helped the artist to create an intense visual atmosphere and suggest artistic solutions. Similarities between Abou Almaati’s 
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born from the womb of the unknown. >e artist painted them active and lively in awe-striking atmosphere echoing with hymns to 

innocence. It seemed to me that these hymns were stanzas. >is prompted me to ask whether the eye can hear, the ear can see and 

the mind can smell.  

It was an awesome experience to face a necklace-like paintings elegantly arranged next to each other. I did not come across Picasso›s 

aggressive chaos or Dali›s savage absurdity. Abul-Maati›s work gives rise to the spiritual atmosphere, in which the Suÿ anxiously 

appeals for salvation from eternal surerings. 

>e artist elaborated and thoughtfully-suggested visual themes, which appear to be agonised and bewildered. I discovered the 

presence of soõ aesthetic values suggested in an invisible awe-striking atmosphere. Although they are demurely expressing their 

presence, Abou Almaati’s values are rebellious. >ey underlined his obligation to heal the surerings of the human soul torn between 

piousness and clandestine life of debauchery.  I can state that Abou Almaati’s art is neither arected nor sleaze. A philosophical and 

intellectual dialogue was developed between me and Abou Almaati’s art.

However, I found myself in a state of concern and bewilderment when I realised that I had no artistic keywords to safely examine 

and interpret Hamdi Abou Almaati’s paintings. I deliberately decided to ignore literary theories and related terminology; otherwise 

I would be accused of attempting to intellectually and culturally aggrandising my conclusion.

I sought a comprehensive reading of the artist›s exhibition to have a better understanding of his technique and philosophy.  Closely 

and patiently examining Abou Almaati’s work, I realised that he removed his elements from the story of Creation (supremacy, 

diversity, equilibrium and rhythm) to help him conveniently and safely deconstruct his visual composition without using vague 

philosophical terms that sound impressive and bombastic. 
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civilization, the Coptic art and the Islamic art (the blend of cultures and arts, including the Egyptian modern art). He reformulated 

elements to introduce innovated and contemporary formulas, which express the people›s concerns about aesthetic and intellectual 

solutions for the public issues in the Egyptian society. 

He saw the symbol as central and important element in the form. For example, the bird symbolising freedom and emancipation has 

a strong presence in the visual theme. Abou Almaati compared the bird to the woman to explain that both refer to the home country 

and freedom. Abou Almaati’s bird and woman increase hope to free ourselves from shackles, surerings, pains and distortions. 

Abou Almaati’s artistic philosophy is explained in his approach to the human crises, his existence and his diligent erorts to ÿnd 

answers to pressing questions of identity, the existence and art and its role. Abou Almaati has an independent technique. His free ideas 

led him to adopt direrent approaches in his work, forms, colours and lines. Encouraged by his roots, he moved upwards to reach the 

top of the tree, the highest rock on the mountain or the farthest end of the vast desert. With the help of his roots, Abou Almaati dived 

into the deep waters of the sea. Abou Almaati’s paintings arrested my attention even before I attempted to read them. His philosophy 

and vision of the human, the existence and art motivated eluding paintings.  

A chill was sent through me when I found myself in front of a collection of Abou Almaati’s paintings. Like beads scattered on a wall, 

these paintings gave me the impression that they were whispering and mourning soõly the fast passing of time. It came to my mind 

that these paintings were a chronicle of the artist›s age. 

Abou Almaati’s female in his work highlighted the mother›s responsibilities. Using direrent substances, such as acrylics and oils, he 

managed to create an atmosphere evoking the First Creation. His human representation›s hair is not like that of the First Creation›s. 

Nor can bones or the skin in Abou Almaati’s work be compared to the First Creation›s. Abou Almaati’s human representations were 
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and the highest is claimed by an artist estranged from the people and their concerns. I did not concern myself with overpowering 

classic terminology of ÿne art. I attempted to explore from an individual perspective the deconstruction of the intense visual theme in 

a painting evoking the memory of the nation. Hung on the wall like a human body, the painting persuaded me to have a philosophical 

attitude to revive the feelings of human concern, pain, despondency and surering. 

My philosophical argument was preconceived even before I had the opportunity to visit Hamdi Abou Almaati›s exhibition. >is is 

because formation was the nucleus of the creation of Adam, whose elements were obtained from sand, water, ÿre and air: body, life, 

hell and soul. Instinct is the mother of formation and its highest goals.

>us, we are encouraged to strengthen our beliefs in life; and struggle to seize and possess without dishonouring the philosophy of 

puriÿcation, sacriÿce and salvation. Without hope, we would have met our death umpteen times. >erefore, my review of Hamdi 

Abou Almaati›s exhibition is motivated by my own understanding of creativity and art. It is inspired by Suÿ attitude and all-inclusive 

interpretation of man and existence. >ere seems to be an invisible link between art and human hollowness to satisfy hungry soul and its 

craving. I made attempts to introduce interpretations alien to artistic technique and understanding; I sought «inductive method» to enjoy 

reuniÿcation with myself before constructing a bridge of public awareness between the viewer and the ethereal visual theme. 

Analysing Hamdi Abou Almaati›s work, I realised a central point the artist sought in his search of identity. Abou Almaati›s search in this 

regard has also been the concern of all philosophers, writers and the intellectuals in Egypt and the Arab world, in which identity, race and 

nationalism melted in post-globalisation and post-modernism. It is the world of hegemony, control and savagery. As a result, ugliness has 

been carried to the extremes to destroy the public taste and shake the understanding of creativity related to all genres of art. 

Overwhelmed with concerns about identity, Abou Almaati sought refuge in his roots and the time-honoured ancient Egyptian 
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Picasso had rejected suggestion that ‹art is logic›. He declared: «Art is the product of crazy brush and the colour.» >e great artist 

also challenged the idea that art is a healthy phenomenon. He saw art as a disease, which attacks genius. «It is untrue that art is ever-

lasting,» Picasso said, explaining: «Art is renewable and it should be so, otherwise the artist would be reduced to a garbage collector 

at the streets of beauty; a gravedigger in the Paradise; or a beggar standing before the treasures of truth.»  

 Foreword
I do not know how letters and colours eluded me when they ñowed down to blend with the acrid smell of patience, salt and death. 

Nor do I know how to weave a relationship with the painting to have a taste of suspicion, conviction, birth and death, and inferno and 

puriÿcation; what dilemma did negligence put me in when it threw me into the abyss of passion, longing, yearning and impossible 

desires buried in the visual theme intense with such human contradictions; they are straightened on their panel with imperceptible 

tension and undetectable worrying inside the human soul. 

Being a poet and man-of-letters, my review of the exhibition launched by artist Hamdi Abou Almaati is unavoidably motivated by a 

critical and philosophical vision, which is alien to the academic rules of criticism of ÿne art. 

My review of Abou Almaati’s exhibition is based on interpretations, which provoke the abstract concept to create the duality of 

formation and creation; and creativity and superÿciality. I sought to explore a safe area, in which a viewer could conveniently come 

across the hard-to-grasp interpretations introduced by veteran critics. 

My vision could also be an attempt to suggest a moderate area between two opposing cultures, the lower of which belongs to the viewer 

Review by poet Ashraf Al-Farrani
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حمــدي أبــو املعاطــي فنــان رمــزي يتميــز ببالغــة التعبــ±، وكثافــة املعنــي، وهــو فنــان شــكل، أي صــورة، يعــرف الطبيعــة املوحيــة للعنــرص الــذي 
 Áتنتظــم بســببه بنيــة الصــورة التــي ينتجها.ولعــل ذلــك يعــود إىل تلــك الطبيعــة الســجية التــي هــي باطنيــة وخافيــة، ال تعلــن عــن ذاتهــا إال حــ
يبــدأ الرســم. فلــو شــاهدناه عــىل هيئتــه غــ± البواحــة ملــا دار عــىل بالنــا مانــراه يف خطوطــه الجموحــة، وأشــكاله املتمــردة يف ســاحاتها الفراغيــة.

ويف الســابق كان حمــدي أبــو املعاطــي رومانســيًا، شــديد الوفــاء للــون املــوازي للحــدث العاطفــي، إذ ذاك كان قا|ـًـا، وظلــت حجومــه مغلقــة عــىل 
ذاتهــا يف كيــان الرســم. كان املثلــث الهرمــي هــو داÓـًـا محــوره، ثــم هــو ذاك الطائــر األســطوري الــذي يبــدو داÓــا منقًضــا، ومتحفــزًا للحظــة املــوت. 
وحــÁ أنجــز تجهيــزه يف الفــراغ يف إحــدى قاعــات مجمــع الفنــون منــذ ســنوات بــدا لنــا متحــرًرا ومنعتًقــا مــن حبــس املثلــث الهرمــي، طليًقــا يف 

أفــق ممتــد خــارج حــدود اإلطــار، فبــدا بليًغــا، ومحسوًســا.

ــا، وقــد ظهــر لنــا مثلثــه الهرمــي وقــد تحــرر مــن ثقلــه وتأهــل للطــ±ان وللصعــود،  ــا حاذقً إwــا نحــن نــراه اآلن يف تجربتــه األخــ±ة تلــك ملونً
ــة  ــا الخطــوط حــرة، تــيش بعفوي ــة بأطرافهــا، وبــدت لن ــه قــد صــارت مفتوحــة، وغــ± متصل ــم بنيات ــه التــي كانــت تشــكل صمي ــل إن أدوات ب
مشــطورة بــÁ الحرفــة والعقــل _ وإذا نحــن نشــهد اكتــ�ل تجربتــه البليغــة بعــد عودتــه مــن زمــن البعثــة وقــد فتــح البــاب عــىل مرصاعيــه، 

واســتعد لنشــيده الطائــر.

���Ã ��³ א���א�Á�����³� �Â א����Àא¿

Ä��Å ´אÆ� ����
٢٠٠١     
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 Hamdi Abou Almaati and the Bird’s Eloquence

Hamdi Abou Almaati is a symbolist artist whose work is characterized by the eloquent expression and the intensity of signiÿcation. He is an 

artist of the form or image. He knows the inspiring nature of the element with which the structure of the image that he produces is organized. 

Probably, this is due to this same nature which is mystic and doesn’t declare itself unless when he starts painting. In fact, if we observe its mystic 

nature, we will never think that he would produce such rebel lines and forms in his paintings. 

In this context, Hamdi Abou Almaati was romantic and extremely sensitive to the color in harmony with the romantic event. In fact, it was 

dark and not detected in the heart of the painting. >e pyramidal triangle was always his axe. He is this mythological bird that seems to forge 

ahead waiting for death with enthusiasm. Once he ÿnished his installation at one of the galleries of the Center of Arts, he seemed freed from the 

pyramidal triangle prison, soaring in a horizon outside the determined frame; that’s how he seemed eloquent and sensitive.

In his last experience, he is shining and reÿning. He revealed his pyramidal triangle from which he escaped in order to ñy. His tools that were 

the essence of his composition have been opened without constraints. >e lines seemed free, going spontaneously from profession to reason. 

>at’s how we witness his eloquent experience starting from his trip back of the mission. He has widely opened the door for the bird’s singing.

Ahmed Fouad Selim
2001
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حمــدي أبــو املعاطــي دائــم البحــث والتفكــ± .. يحــاول أن يفكــر بقلبــه وعقلــه مًعــا .. فالرمــز يف أع�لــه هــو انعــكاس مبــارش للعمــق الحضــاري 

املــرصي .. والتقاليــد العربيــة املتميــزة مــن جانــب ويعــرب عــن وجهــة نظــره مــن خــالل حقائــق الحيــاة اليوميــة ·شــاكلها وهمومهــا مــن جانــب 

آخــر، إن فنــه يتســم بالحداثــة والرمزيــة يف التعبــ± ·ــا يحملــه ذلــك مــن شــحنات انفعاليــة وحســية عاليــة، إنــه ليــس بالعجيــب أو املدهــش 

أن نــرى أعــ�ل الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي يف متحــف الفــن الحديــث ·ــرص .. حيــث رأيتهــا مــىلء العــÁ .. وتجــذب الناظــر إليهــا ليتأملهــا،- 

اإلنســانية يف مضمونهــا الواســع هــى املوضــوع الــذي يشــغل عقــل وقلــب الفنــان اإلنســانية مــن أجــل الســالم وضــد الحــرب .. مــن أجــل الحريــة 

..وضــد القهــر.. مــن أجــل الج�عــة وضــد الفرديــة .. إنســانية مــن أجــل الحــق وضــد الظلــم .. مــن أجــل األمــل .. وضــد التشــاؤم أو الشــك .. كل 

واحــد منــا يصبــح أوزيريــس حــورس .. أيًضــا مــن املمكــن أن يصبــح طائــر .. طائــر الســالم. - عندمــا يفكــر قلــب الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي .. 

يخطــر عــىل ذهنــه يف املقــام األول .. األفــكار.. أفــكار أع�لــه مثــل قمــة وقاعــدة األهــرام .. كمفهــوم عــام وشــامل إنــه يبحــث عــن الشــكل بالكثــ± 

والعديــد مــن الدراســات األوليــة ألع�لــه .. عنــد إذن يبحــث متأمــالً .. وبشــكل يغلــب عليــه الطابــع الرمــزي ( الشــكل .. والخلفيــة ) كبنــاءات 

أوليــة للعمــل الفنــي ويذكرنــا ذلــك مثلــه مثــل ( بيكاســو ) .. ( دايل) .. و( جوبــا ) والتــي اتخذهــم الفنــان wــوذج يحتــذى بــه . - عنــد إذن يــأ¹ 

ــا تقودنــا أع�لــه إىل العديــد مــن الدرامــا التاريخيــة .. ســارًدا مــن خــالل عنــارصه  دور اللــون .. والــذي يقــود املشــاهد إلدراك أع�لــه .. وأحيانً

ومفرداتــه حكايــة .. ويذكرنــا ذلــك بالكتابــة اله±وغليفيــة والزخــارف املرصيــة القد�ــة التــي تحــ� لنــا قصــة مــا .. يف شــكل وقالــب يغلــب عليــه 

ــا مليئــة باملعــا, واإلمكانــات املتنوعــة .. كذلــك نجــد يف  ًÓالرؤيــة التشــكيلية الدراميــة للعمــل الفنــي .. وهكــذا مثلهــا مثــل أي لغــة للتعبــ± دا

أعــ�ل حمجــي أبــو املعاطــي التنــوع يف اللــون والشــكل .. والتعديــالت التــي يضيفهــا لتصبــح أع�لــه لغــة جديــدة يف التعبــ± . - إذا صنفنــا أعــ�ل 

ــك كقيمــة  ــكل وليــس الجــزء ) وذل ــادل .. التفكــ± املشــرتك .. ال ــو املعاطــي.. فنجدهــا متنوعــة كــ� �يزهــا ( اإلحســاس املتب ــان حمــدي أب الفن

اتصاليــة مرئيــة تغــذي عقــل وعــÁ املتلقــي.. إنهــا أعــ�ل تفــرض علينــا القــراءة معــه .. الرؤيــة معــه .. الغنــاء معــه بخطوطــه وألوانــه .. وأشــكاله 

ومفرداتــه التشــكيلية . - الفنــان حمــدي أبــو املعاطــي كجرافيــ� .. ومصمــم اتصــايل .. يحدثنــا اآلن بلغــة الجــزء مــن الــكل .. لقــد وضــع موضوعــه 

داÓـًـا يف املقدمــة .. ليــس لإلجابــة عــىل محاورهــا .. ولكــن التنــوع األداJ والتقنيــات العاليــة للتعبــ± تتدفــق عنــده مــن الحفــر الغائــر والبــارز إىل 

�Â�³ א���א� Ã��� Ê�³��²א �� ���א כ��Ì Íכ
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الرســم والكــوالج ونراهــا أحيانًــا أخــرى يف التصويــر واألعــ�ل املجهــزة يف الفــراغ . - إمــرأة وعقــد : نــرى يف هــذا املعــرض التنــوع الهائــل لأللــوان 

مــن (األبيــض واألســود) ذلــك كــ� نــراه واضًحــا يف العمــل عــىل دعــوة افتتــاح املعــرض . - ســيدة .. هكــذا كــ� نراهــا بــدون وجــه أو باألحــرى مــن 

الخلــف .. هــذه الســيدة التــي قــد تكــون كائًنــا غــ± معروفـًـا أو باألحــرى رمــز ورســم لســيدة |ثــل عــا^ (اإلنســانية) جمعــاء .. هكــذا يكــون الوجــه 

مــن الخلــف ؟ هــذا طبًعــا ^ يكــن .. هكــذا يحدثنــا العقــد املــرىء أمامنــا .. وهكــذا يختفــى الوجــه بالشــعر .. بــل بريــش طائــر .. هــذه العالقــة 

املتداخلــة للمــرأة والطائــر.. هــذان العنــرصان الرمزيــان ملفــردات الفنــان . هكــذا �ثــل الطائــر الحريــة بأجنحتــه.. واملــرأة برأســها الغامــض يف حــوار 

متداخــل متشــابك الشــكل .. متعمــق الفكــر . وهكــذا �ثــل لنــا العقــد كقطعــة حــيل أو سلســلة لســجÁ مقيــد باألغــالل، الســيدة والعقــد .. إنــه 

الرمــز للحيــاة .. لألمــل الجديــد .. وللحيــاة القادمــة حــول قيمــة العالقــة املتصلــة .. حــول حلقــة الوصــل بــÁ األجيــال . - ســيدة وعقــد .. تنشــأ 

للكفــاح ضــد املتناقضــات إن هــذا العمــل يحمــل كثــ± مــن املفــردات األخــرى .. تظهــره الخلفيــة اململــؤه بغابــة مــن األشــجار الغــ± مورقــة التــى 

تعــرب عــن معنــى الخريــف .. والشــتاء .. بــÁ الحيــاة واملــوت . إن مفــردات اإلنســان املمثلــة يف املــرأة بعنارصهــا هــو رمــز لألمــل مكمــل كل الرمــوز 

.. إن كل مــا نــراه هــو جــزء مــن كل .. معــربًا عــن مــا نــراه مــن أمــل .. أمــل يف غــًدا أفضــل إن ســبب الرؤيــة هــو البحــث وراء التجانــس .. وراء 

املقارنــة .. خلــف التنظيــم يف بنــاءات بــÁ الشــكل واللــون: (األزرق - األكــر واألصفــر- ســ�ء- أرض وشــمس) إن االســتمرار الرمــزي للــون مــازال هــو 

التأثــ± املشــرتك لالختالفــات الحيويــة النشــطة للعنــارص يف العمــل الفنــي عنــد حمــدي أبــو املعاطــي. - يتميــز التصويــر املــرصي القديــم بالقواعــد 

الصارمــة .. والتــي تســ± كتقليــد عقائــدي مــن زمــن األلهــة .. إن املرصيــÁ القدمــاء ال يرســمون مــاذا تــرى أعينهــم .. ولكــن كيــف تــرى عقولهــم 

: الوجــه، األرجــل يف منظــر جانبــي.. الوســط أو البطــن مــن رؤيــة مغايــرة للYلــوف .. العيــون مــن منظــر أمامــي.. األكتــاف بزاويــة مختلفــة مــن 

األمــام، إن فــن القدمــاء املرصيــÁ يكــون فــن الحــوار مــع الجســد البــرشي برؤيــة فلســفية بعيــدة عــن املحــاكاة وليــس رؤيــة ذات نظــرة مؤقتــة بــل 

نظــرة البقــاء والخلــود، كذلــك رســم حمــدي أبــو املعاطــي.. مــاذا يفكــر قلبــه .. حيــث يحــا� فنــه منطــق العقــل قليــالً .. ويحــا� منطــق قلوبنــا 

كثــ±ًا.. تحــا� أع�لــه قليــالً الحقيقــة .. وكثــ±ًا األمــل .. وعــىل ذلــك .. هكــذا كيــف تفكــر قلوبنــا 
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أستاذ نظريات التصميم- جامعة فوبرتال – أملانيا
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In the «Woman and Necklace» exhibition, the great diversity of colors of (black and white) is seen and demonstrated in the artwork displayed 

on the exhibition’s invitation. As seen, a woman depicted without a face or from the back that is probably an unknown ÿgure or a symbol rep-

resents the world of (humanity) as a whole. Is this how the face looks from the back? Of course, not. >is is how the necklace in the front talks 

to the viewers. >e face is hidden by her hair, but rather by the feathers of a bird; this is the intertwined relationship of the woman and the bird, 

the two symbolic elements of Abou Elmaati›s vocabulary. >ey symbolize freedom with the wings of the bird and the mysterious head of the 

woman portrayed in an intertwined, thoughtful dialog. For the viewers, the necklace is a piece of jewelry or a chain of a shackled prisoner. >e 

«Woman and Necklace» is a pillar of life, new hope, and the next life on the value of the connecting relationship, the link between generations. 

>e «Woman and Necklace» emerges to ÿght contradictions. >is work carries many other vocabularies. Its background is ÿlled with a forest 

of leañess trees reñecting the meaning of fall and winter, life and death. >e human vocabulary represented in the woman with her elements is 

a symbol of hope that complements all symbols. Everything seen is part of the whole, reñecting the hope seen, hope for a better tomorrow. >e 

reason behind this vision is the search for homogeneity, comparison, and organization of forms (sky, earth, and sun) and colors (blue, ochre, 

and yellow) of the structures. >e symbolic continuity of color is still the common erect of the dynamic direrences between the elements of 

Abou Elmaati’s artwork. - >e ancient Egyptian painting is characterized by strict rules that continue like an ideological tradition since the time 

of the gods. >e ancient Egyptians do not paint what their eyes see, but rather what their minds see: the face, the legs in a side view, the middle 

or abdomen from an unconventional perspective, the eyes from a front view, and the shoulders at a direrent angle from the front. >e art of the 

ancient Egyptians was the art of dialog with the human body with a philosophical vision far from imitation and temporariness; it is a vision of 

immortality. Likewise, Abou Elmaati painted what his heart sees. His art simulates the logic of the mind a little and that of the heart more. His 

works reñect truth a little and hope a lot. >us, this is how our hearts see Abou Elmaati’s works.

By: Siegfried Maser, 1995
Professor of Design >eory University of Wuppertal, Germany
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How Do Our Hearts See Hamdi Abou Elmaati’s Works?

Hamdi Abou Elmaati continuously searches and thinks, trying to think with both heart and mind. >e symbols of his works are a direct reñection 

of the Egyptian civilizational depth and the distinguished Arab traditions on the one hand and an expression of his point of view through the 

realities of daily life, with its problems and worries on the other hand.

His art is characterized by modernity and symbolism, with high emotional and sensual loads. It is not surprising to see his works in the Museum 

of Egyptian Modern Art in Egypt, where I saw them attract the beholders to contemplate them. Humanity in its broad meaning is present in the 

mind and heart of artist Abou Elmaati; humanity for peace against war, for freedom against oppression, for people against individuality, for rights 

against injustice, and for hope against pessimism or doubt. Every one of the viewers becomes Osiris, Horus, or a bird, the bird of peace. When 

the heart of Abou Elmaati thinks, he ÿrst considers the ideas of his works as the top and the base of the pyramids as a general and comprehensive 

concept. He develops the form in many of his sketches. He searches in contemplation and predominant symbolism of (form and background) 

as primary structures of the artwork, reminding the viewers of Picasso, Dali, and Goya, who are his role models. >en comes the role of color, 

which leads the viewer to realize Abou Elmaati’s works. Sometimes his works drive the viewers to many historical dramas, telling stories with his 

elements and vocabulary, reminiscent of hieroglyphic writing and ancient Egyptian motifs narrating stories in forms of the predominately-dra-

matic-and-artistic vision of the artwork. Like any language of expression, his language is always full of various meanings and capabilities. Abou 

Elmaati’s works are also characterized by the diversity of colors and forms, besides the additions he makes to create a new language of expression 

in his works. On classifying Abou Elmaati’s works, they are diverse and distinguished with their mutual feeling and common thought, the whole 

not the part, as a visual communicative value nourishing the mind and eye of the viewer. Such works drive us to read, see, and sing with him 

through his lines, colors, and artistic forms and vocabulary. As a graphic artist and a communicative designer, Abou Elmaati talks to the viewers 

in the language of the part of the whole. He has always set his subject in the foreground, not to answer its pillars, but rather the performative 

diversity and high techniques of expression ñow from the intaglio and relief to drawing and collage, and sometimes in painting and installation. 
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أستاذ دكتور متفرغ ـ قسم الجرافيك ـ كلية الفنون الجميلة ـ جامعة حلوان.

ــة ،٢٠١٥  ــكيليÁ املرصي ــÁ التش ــة الفنان ــام لنقاب ــب الع ــرص، ٢٠١١ ـ ٢٠١٩ النقي ــة ـ م ــس ـ دقهلي ــد دكرن ١٩٥٨موالي

رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة املرصيــة، ٢٠١١ ـ ٢٠١٤وكيــل كليــة الفنــون الجميلــة للدراســات العليــا 

والبحــوث ـ جامعــة حلــوان ،٢٠٠٩ أســتاذ دكتــور بقســم الجرافيــك ـ كليــة الفنــون الجميلــة ـ جامعــة حلــوان، ٢٠٠٤ 

ــة  ــك كلي ــة، ٢٠٠٤ أســتاذ مســاعد بقســم الجرافي ــة املرصي ــداب مــن وزارة الثقاف ــث ـ انت ــر متحــف الفــن الحدي مدي

ــدرس مســاعد  ــا، ١٩٨٨ م ــال ـ أملاني ــة فوبرت ــ� ـ جامع ــم الجرافي ــات التصمي ــوراة فلســفة ونظري ــوان، ١٩٩٩ دكت ــة حل ــة - جامع ــون الجميل الفن

بقســم الجرافيــك – كليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة حلــوان، ١٩٨٨ماجســت±ىف الفنــون الجميلــة ( فــن الجرافيــك ىف أعــ�ل بابلــو بيكاســو)، ١٩٨١ 

ــك - القاهــرة . ــة - قســم الجرافي ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــوان، ١٩٨١بكالوري ــة حل ــة – جامع ــون الجميل ــة الفن ــك – كلي ــد بقســم الجرافي معي

املنــح والبعثــات:

٢٠١٩ النــدوة الدوليــة  ـ املحــرس ـ تونــس  ـ وزارة الثقافــة التونســية ،٢٠١٩ مؤ|ــر التنميــة الثقافيــة املســتدامة وبنــاء اإلنســان٢٢ مايــو ـ املجلــس 

األعــىل للثقافــةـ  وزارة الثقافــة، ٢٠١٨ النــدوة الدوليــة حــول فعاليــات االقتباسـ  وزارة الشــئون الثقافيــةـ  تونسـ  دار الثقافة جريــشـ  ٢ : ٤ نوفمرب، 

٢٠١٥ تطويــر متحــف عبــد الرحمــن األبنــودـ  قنــاـ  قطــاع الفنــون التشــكيليةـ  وزارة الثقافــة املرصيــة، ٢٠١٥ إنشــاء وتطويــر متحــف الخــط العــر�  

باإلســكندرية ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٥ تطويــر متحــف مصطفــى كامــل ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٥ 

تطويــر متحــف ابــن لقــ�ن باملنصــورة ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٤ ضيــف رشف ملتقــى بغــداد الــدويل لفنــون التشــكيلية ـ 

العــراق، ٢٠١٣ رئيــس اللجنــة العليــا لتطويــر الئحــة الدراســات العليــاـ  كليــة الفنــون الجميلــةـ  جامعــة حلــوان، ٢٠١١ املنســق العــام ملعيــار البحث 

العلمــي للدرســات العليــا ـ كليــة الفنــون الجميلــة ـ جامعــة حلــوان، ٢٠٠٩ تأســيس متحــف الفنــون التشــكيلية املعــارصة ـ جامعــة حلــوان،٢٠٠٩ 
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املــرشف العــام عــيل مــرشوع تجميــل جامعــة ســينا ـ العريــش، ٢٠٠٩ رئيــس لجنــة اإلعــالم ·ركــز ضــ�ن الجــودة - كليــة الفنــون الجميلة-الزمالــك، 

٢٠٠٩ امللتقــي التشــكييل الــدويل الثــا, - رشم الشــيخ-مرص، ٢٠٠٨ قوميســ± عــام معــرض ٧٥ عــام جرافيــك ·ناســبة تأســيس قســم الجرافيــك - كليــة 

الفنــون الجميلــة، ٢٠٠٧ قوميســ± عــام املعــرض العــر� للفنــون التشــكيلية املــوازي للــدورة الرياضيــة العربيــة، ٢٠٠٧ ورشــة الجرافيــك الفنيــة ـ 

ســيمبوزيوم أهــدن الــدويل للفنــون التشــكيلية - لبنــان، ٢٠٠٧ قوميســ± عــام بينــايل الطفــل (فانتازيــا ٣) ـ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ـ القاهــرة

ــايل  ــرصي - بين ــاح امل ــ±عام الجن ــرة، ٢٠٠٥ قوميس ــة ـ القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــا ٢) ـ الهيئ ــل (فانتازي ــايل الطف ــام بين ــ± ع ٢٠٠٦  قوميس

سارســال الــدويل لفــن الجرافيــك - باريــس - فرنســا، ٢٠٠٥ قوميســ±عام معــرض الجرافيــك القومي-الــدورة ٣ - وزارة الثقافــة ـ القاهــرة، 

٢٠٠٥ املــرشف واملنســق العــام لــورش الجرافيــك املصاحبــة ملعــرض الجرافيــك القومــي الثالــث، ٢٠٠٣ املؤ|ــر العلمــي ٤( تطويــر تعليــم 

ــدويل  ــرص ال ــايل م ــرصى ـ  ترين ــاح امل ــ± الجن ــوان، ٢٠٠٣ قوميس ــة حل ــة- بجامع ــون الجميل ــة الفن ــة) كلي ــة العومل ــة يف مواجه ــون الجميل إلفن

ــالة  ــون (رس ــة الفن ــث لكلي ــي الثال ــر العلم ــرش، ٢٠٠١ املؤ| ــة ع ــدورة الثالث ــباب- ال ــون الش ــ±عام صال ــرافيك، ٢٠٠١ قوميس ــن الجـ ــع لف الراب

الجميلــة،  الفنــون  لكليــة  الثالــث  العلمــي  للمؤ|ــر  والتنظيميــة  العلميــة  اللجنــة  بــال حــدود)، ٢٠٠١عضــو  عــا^  الجميلــة يف  الفنــون 

١٩٩٨مؤ|رعلمــي حــول نظريــات التصميــم فوبرتــال - أملانيــا، ١٩٩٧رئيــس وفــد مؤ|راملبعوثــÁ املرصيــÁ يف أملانيــا عقــد باإلســكندرية 

بلقــاء ســيادة رئيــس الجمهوريــة، ١٩٩٣: ١٩٩٩بعثــة دراســية للحصــول عــىل درجــة الدكتــوراة يف فلســفة التصميــم الجرافيــ� - أملـــانيا ، 

ــز  ــادل الثقــايف املــرصي الســويرسي مــن خــالل املرك ــا، ١٩٨٨منحــة التب ــة بإيطالي ــة ملدةشــهرلزيارة املتاحــف الفني ١٩٩١ترشــيح مــن وزارة الثقاف

ــة. ــة املرصي ــيح وزارة الثقاف ــييل – ترش ــن - ش ــدويل الثام ــزو ال ــايل فالباري ــرصي لبين ــاح امل ــ± الجن ــونة )، ١٩٨٧قوميس ــم ( الش ــرصي للتصمي امل

العضــويات: 

٢٠٢٢عضــو اللجنــة العليــا لفحــص واختيــار أعــ�ل املعــرض العــام ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٩عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة 

الــرتاث  للفنــون التشــكيلية ـ الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٩ عضــو اللجنــة التنســيقية لوضــع ضوابــط  وآليــات ترخيــص 

م�رســة مهنــة التدريــس ـ املجلــس األعــىل للجامعــات، ٢٠١٩ عضــو اللجنــة النوعيــة  للمهرجانــات ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٩ عضــو اللجنــة 
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العليــا للمهرجانــات وامللتقيــات الثقافيــة والفنيــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٩ عضــو اللجنــة العليــا ملؤ|ــر التنميــة الثقافيــة املســتدامة وبنــاء اإلنســان 

ــة ـ  ــة الثقافي ــدوق التنمي ــر ـ صن ــدويل للتصوي ــا مللتقــى األقــرص ال ــة العلي ــة ، ٢٠١٤ ـ ٢٠١٩عضــو اللجن ــة ـ وزارة الثقاف ــس األعــىل للثقاف ـ املجل

وزارة الثقافــة، ٢٠١١ ـ ٢٠١٩ عضــو لجنــة املقتنيــات ـ  قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ املجلــس األعــىل للثقافــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١١-٢٠١٩ عضــو 

لجنــة التخطيط-لجنــة قطــاع الفنــون ـ املجلــس األعــىل للجامعــات املرصيــة حتــى اآلن، ٢٠١٤-٢٠١٩ عضــو اللجنــة العليــا لســيمبوزيوم أســوان 

ــة ـ وزارة  ــة الثقافي ــدوق التنمي ــرص ـ صن ــا ملراســم األق ــة العلي ــة، ٢٠١٤ عضــو اللجن ــة ـ وزارة الثقاف ــة الثقافي ــدوق التنمي ــدويل للنحــت ـ صن ال

ــة الفنــون التشــكيلية ـ املجلــس األعــىل  الثقافــة، ٢٠١٤ عضــو املكتــب التنفيــذي التحــاد الفنانــÁ التشــكيليÁ العــرب، ٢٠١١ ـ ٢٠١٨ عضــو لجن

ــة  ــة الفكري ــا للملكي ــة العلي ــة العلمي ــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٣عضــو اللجن ــة املعــارض الخارجي للثقافــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١١ ـ ٢٠١٨ عضــو لجن

ــة ـ جامعــة  ــة الفنــون الجميل ــا إلنشــاء مركــز الرتميــم بكلي ــة العلي وحــق املؤلــف ـ املجلــس األعــىل للثقافــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠١٣ عضــو اللجن

 Áالتشــكيلي Áــ ــاد الفنان ــام اتح ــÁ ع ــون، ٢٠١٣ أم ــة حل ــة ـ جامع ــون الجميل ــة الفن ــا لتأســيس متحــف كلي ــة العلي ــوان، ٢٠١٣ عضــو اللجن حل

العــرب (حتــى اآلن)، ٢٠١٣ عضــو مؤســس التحــاد الفنانــÁ التشــكيليÁ العــرب، ٢٠١٢ عضــو اللجنــة العليــا لتحكيــم مســابقة النصــب التــذكاري 

ـ بالهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة،٢٠١١رئيس اللجنــة العليــا ملراســم الغــوري ـ وزارة الثقافــة ( حتــى اآلن)،٢٠١١ ـ ٢٠١٥عضــو لجنــة منحــة 

ــذكاري لشــهداء ٢٥  ــة النصــب الت ــر وإقام ــدان التحري ــر مي ــا ملــرشوع تطوي ــة العلي ــة، ٢٠١١ ـ ٢٠١٤عضــو اللجن ــة املرصي ــوزارة الثقاف ــرغ ب التف

ينايــر، ٢٠١١ ـ ٢٠١٩  عضــو املجلــس األعــىل للثقافــة ـ وزارة الثقافــة (حتــى اآلن)،٢٠١٠ ـ ٢٠١١وكيــل نقابــة الفنانــÁ التشــكيليÁ ـ القاهــرة،٢٠٠٩ 

مقــرر وعضــو لجنــة مقتنيــات متحــف الفنــون التشــكيلية املعــارصة - جامعــة حلــوان، ٢٠٠٩ عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة الفنــون التشــكيلية 

ــة  ــة، ٢٠٠٨عضــو اللجن ــة الفنــون الجميل ــة ملؤ|ــر مئوي ــة التنفيذي ــة ، ٢٠٠٨عضــو اللجن ــا, للفنــون التشــكيلية» للجامعــات املرصي «امللتقــى الث

العليــا ملعــرض مئويــة الفنــون الجميلــة، ٢٠٠٨، عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة أفضــل شــعار للمتحــف اإلســالمي بالقاهــرة ـ املجلــس األعــىل لآلثــار، 

ــا لألنشــطة  ٢٠٠٧  عضــو لجنــة تحكيــم مســابقة تصميــم  اإلعــالن والكتالــوج « كليــات متخصصــة  ـ جامعــة حلــوان، ٢٠٠٧عضــو اللجنــة العلي

الثقافيــة املوازيــة للــدورة الرياضيــة العربيــة، ٢٠٠٦ مستشــار فنــون تشــكيلية ـ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ـ محافظــة ـ  الجيــزة،٢٠٠٦ فنــان 

ــة  ــÁ التشــكيليÁ، ٢٠٠٦-٢٠١٠  مقــرر اللجن ــة الفنان ــس إدارة نقاب ــÁ التشــكيليÁ، ٢٠٠٦ - ٢٠١٠عضــو مجل ــة الفنان ــك) ـ نقاب استشــاري (جرافي
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الثقافيــة بنقابــة الفنانــÁ التشــكيليÁ، ٢٠٠٥عضــو لجنــة تحكيــم فعاليــات أســبوع شــباب الجامعــات باملنصــورة « فنــون تشــكيلية» ، ٢٠٠٥عضــو 

لجنــة تحكيــم مســابقة فنــون تشــكيلية لــذوي االحتياجــات الخاصــة «مؤسســة نــاس NAS»، ٢٠٠٥ -٢٠٠٧  عضــو لجنــة الفــن واملجتمــع ـ لجنــة 

الفنــون التشــكيلية، ٢٠٠٤عضــو لجنــة املقتنيــات ـ لجنــة الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافة(حتــى اآلن)، ٢٠٠٤  أمــÁ عــام جمعيــة خريجــى الفنــون 

ــدب  ــى اآلن)، ١٩٩٩ :٢٠٠٣ منت ــ� حت ــم الجرافي ــة ـ (أســتاذ التصمي ــون التطبيقي ــة الفن ــر ـ كلي ــة ٦ أكتوب ــدب بجامع ــة، ٢٠٠٤أســتاذ منت الجميل

كأســتاذ التصميــم والرســـم - كليــة الرتبيــة النوعيــة -جامعــة الزقـــازيق،٢٠٠٢عضو لجنــة توصيــف وترميــم أعــ�ل متحــف كليــة الفنــون الجميلــة – 

جامعــة حلــوان ـ القاهــرة،٢٠٠١ :٢٠٠٣عضــو اللجنــة العليــا لرتينــايل مرصالــدويل الرابــع لفــن الجرافيــك، ٢٠٠١  عضــو الجمعيــة املرصيــة األملانيــة 

 Áاألملانيــة ـ برلــ Áالتشــكيلي Á( لخريجــي الجامعــات األملانية)،١٩٩٩عضــو لجنــة تحكيــم معــرض القطعــة الصغــ±ة، ١٩٩٥  عضــو جمعيــة الفنانــ

ــة- بحامعــة جنــوب  ــون الجميل ــة الفن ــ� بكلي ــم الجرافي ــن، ١٩٩٩: ٢٠٠٤ منتــدب كأســتاذ التصمي ــة ـ براي ــة املصممــÁ األملاني ، ١٩٩٥عضوجمعي

الــوادى، ١٩٨٧: ١٩٩٢ عضــو لجنــة توصيــف األعــ�ل الفنيــة باملتاحــف املرصيــة ـ وزارة الثقافــة.

املعــارض الخــاصة:

ــة الســعودية، ٢٠٠٩   ــه جــدة للفنــون ـ جــدة ـ اململكــة العربي ــر، ٢٠١٥ معــرض أتيلي  ٢٠٢٠ املعــرض االفــرتايض عــىل شــبكة اإلنرتنــت ـ تصوي

ــة  ــرة، ٢٠٠٦ قاع ــك ـ القاه ــب ـ الزمال ــيÁ األجان ــة الدبلوماس ــة، ٢٠٠٨قاع ــكيلية ـ وزارة الثقاف ــون التش ــاع الفن ــون ـ قط ــرة للفن ــز الجزي مرك

«أتيليــه اإلســكندرية» ٢٥ ســنة فــن، ٢٠٠٤قاعــة ( إخناتــون ا ، ٤) الزمالــك -القاهــرة، ٢٠٠٣قاعــة الي�مــة ســنرت- الزمالــك -القاهــرة، ٢٠٠٢ قاعــة 

الشــونة - العجمــى ( ·ناســبة افتتــاح مكتبــة اإلســكندرية )، ٢٠٠١ قاعــة إخناتــون ٤ ( أ ، ب) - مجمــع الفنــون بالزمالــك، ١٩٩٨دوســلدورف 

جالــ±ى دوســلدورف - أملانيــا، ١٩٩٦قاعــة البلديــة مانهايــم - أملانيــا، ١٩٩٥قاعــة رايــن هــاوس جالــ±ى - فوبرتــال - أملانيــا، ١٩٩٤قاعــة معهــد 

ــي،  ــد ىف عيدهــا القوم ــوادى الجدي ــك -القاهــرة، ١٩٨٩معــرض بال ــون - الزمال ــون - مجمــع الفن ــة إخنات ــا، ١٩٩٢قاع ــم - أملاني ــه - مانهاي جوت

١٩٨٨قاعــة (الــدار املرصيــة) برلــÁ . أملانيــا، ١٩٨٦معــرض خــاص ·ناســبة الحــرب العامليــة الثانيــة ( العلمــÁ )، ١٩٨٦قاعــة إخناتــون ـ  مجمــع 

الفنــون - الزمالــك – القاهــرة.
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معارض قومية ج¨عية:

٢٠٢١ - يوليــو- املعــرض القومــي العــام  يوليــو ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة ـ تصويــر، ٢٠١٩ معــرض فنــون النســجيات ـ مكتبــة 

اإلســكندريةـ  مــرصـ  ســجادة أبيــض وأســود، ٢٠١٨ معــرض صالــون القاهــرةـ  قــرص الفنــونـ  قطــاع الفنــون التشــكيليةـ  الجمعيــة األهليــة للفنــون 

الجميلــةـ  رســم ملــون، ٢٠١٧ املعــرض العــامـ  قــرص الفنــونـ  قطــاع الفنــون التشــكيليةـ  وزارة الثقافــةـ  تصويــر ،٢٠١٦ معــرض الجرافيــك القومــي 

ــون التشــكيلية ـ  ــون ـ قطــاع الفن ــة، ٢٠١٦ املعــرض العــام ـ قــرص الفن ــون التشــكيلية ـ وزارة الثقاف ــون ـ قطــاع الفن ــة ـ قــرص الفن ــدورة الثالث ال

وزارة الثقافــة ـ تصويــر ، ٢٠١٥ ملعــرض العــام ـ قــرص الفنــون ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة ـ جرافيــك، ٢٠١٤معــرض لوحــة لــكل 

ــر)، ٢٠١٤ معــرض  ــه القاهــرة ـ (تصوي ــه ـ أتيلي ــون األتيلي ــر)، ٢٠١٤ معــرض صال ــرا (تصوي ــة التشــكيليÁ ـ األوب ــت ـ القاعــة املســتديرة ـ نقاب بي

الفــن والثــورة ـ قاعــة الهناجــر باألوبــرا ـ وزارة القافــة (تصويــر)، ٢٠١٣ معــرض الفــن واملــرأة ـ قاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا املرصيــة (تصويــر)، 

٢٠١١ املعــرض العــام ـ قــرص الفنــون ـ قطــاع الفنــون التشــكيلية ـ وزارة الثقافــة (تصويــر)، ٢٠١٠ معــرض املــرأة ـ قــرص األمــ± طــاز ـ يــوم املــرأة 

العاملــي ـ نقابــة التشــكيليÁ، ٢٠٠٨ معــرض مئويــة الفنــون الجميلــة (١٠٠ عــام مــن اإلبــداع) ـ قــرص الفنــون، ٢٠٠٨ معــرض ٧٥ ســنة جرافيــك 

ــة ٢٠٠٧  ـ القاهــرة،  ــة العربي ــدورة الرياضي ــوازي لل ــون التشــكيلية امل ــوان، ٢٠٠٧ معــرض الفن ــة حل ــة ـ جامع ــون الجميل ــة الفن ـ ·ناســبة مئوي

ــادي رجــال األعــ�ل ـ القاهــرة، ٢٠٠٦ املعــرض القومــي ـ قــرص الفنــون ـ القاهــرة، ٢٠٠٥  ٢٠٠٧ معــرض دعــم اإلنتفاضــة الفلســطينية ـ قاعــة ن

ــن  ــون األول لف ــون، ٢٠٠٥الصال ــرص الفن ــة - ق ــدورة الثالث ــى ال ــك القوم ــن الجرافي ــرض ف ــون ـ القاهــرة، ٢٠٠٥مع ــرص الفن ــي ـ ق ــرض القوم املع

ــة  ــة الفنــون الجميل ــة يف مواجهــة العوملــة ) كلي ــرة للفنــون، ٢٠٠٣معــرض ( تطويرتعليــم الفنــون الجميل الرســم (أســود - أبيــض) - مركــز الجزي

-الزمالــك، ٢٠٠٣املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية (الــدورة ٢٨) قــرص الفنــون - القاهــرة، ٢٠٠٣صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة الســادس - 

مجمــع الفنــون، ٢٠٠٣معــرض ( الفــن التشــكييل املعــارص) قاعــة ديجــا - اإلســكندرية، ٢٠٠٢صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة الخامــس - مجمــع 

الفنــون، ٢٠٠١معــرض ( رســالة الفنــون الجميلــة يف عــا^ بالحــدود ) كليــة الفنــون الجميلــة - الزمالــك - القاهــرة، ٢٠٠١ معــرض انتفاضــة األقــىص 

كليــة الفنــون الجميلــة -الزمالــك- القاهــرة، ٢٠٠١ املعــرض القومــي العــام للفنــون التشــكيلية - الــدورة ٢٧، ٢٠٠٠صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة 

الرابــع - مجمــع الفنــون، ٢٠٠٠معــرض االنتفاضــة الفلســطينية - أتيليــه القاهرة،١٩٩١معــرض االنتفاضــة - مســابقة - القاعــة املســتديرة - نقابــة 
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ــل -القاهــرة،  ــة الني ــث - رســم - قاع ــون الشــباب الثال ــه القاهــرة - بالقاهــرة، ١٩٩١صال التشــكيليÁ،١٩٩١معرض اإلنتفاضــة الفلســطينية - أتيلي

١٩٨٩صالــون الشــباب األول - عمــل مركــب - قاعــة النيــل - القاهــرة، ١٩٨٧معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس - قســم الجرافيك-فنــون جميلــة - قاعــة 

الســالم - القاهرة،١٩٨٦صالــون اإلســكندرية - حفــر- مــرص، ١٩٨٥معــرض الرســم - القاهــرة - مــرص،١٩٨٤-٨٥-٨٦-١٩٩٢ املعــرض العــام قاعــة النيــل 

- القاهــرة، ١٩٨٤معــرض الرعيــل ٣ ، ٤ - كليــة الفنــون الجميلــة - القاهــرة، ١٩٨٣معــرض جمعيــة فــن الحفــر املعــارص- القاهــرة - مــرص، ١٩٨٠-

٨١-٨٢-٨٣ معــرض ١٥ مايــو للشــباب ، ١٩٨١معــرض الكليــات املتخصصــة - جامعــة حلــوان، ١٩٧٩معــرض الربيــع القاهــرة - مــرص، ١٩٨٠معــرض 

الطفولــة القاهــرة - مــرص.

املعـارض الدوليـة :

٢٠٢١ معــرض مهرجــان األلــوان بأســبانيا (اون اليــن) ضيــف رشف،٢٠٢٠ معــرض ملتقــى الثقافــات األســبانيةـ  (أون الين) ضيــف رشف، ٢٠١٣ معرض 

ملتقــى بغــداد الــدويلـ  بغــدادـ  العــراق (جرافيــك)، ٢٠٠٩ بينــايل الجرافيك الــدويلـ  تايــوان، ٢٠٠٧ بينايل الحفــر والطباعة الفنية التقليديــةـ  اليابان، 

٢٠٠٧ بينــايل الطباعــة الحريريــةـ  طوكيــوـ  اليابــان، ٢٠٠٦بينــايل ســان ج±مــانـ  للحفر والطباعــةـ  باريــس، ٢٠٠٦ ترينايل مرص الدويل لفــن الجرافيك 

ـ القاهــرةـ  مــرص، ٢٠٠٥ بينــايل سارســال فــال دي فرانــس - باريــس فرنســا (جرافيــك)، ٢٠٠٣ ترينــايل مــرص الــدويل الرابــع لفــن الجرافيــك ( القاهــرة 

اإلســكندرية )، ٢٠٠٣فــن الجرافيــك املــرصي املعــارص- مكتبــة اإلســكندرية، ٢٠٠٣بينــايل القاهرة الــدويل التاســعـ  القاهرةـ  مــرص، ٢٠٠١ الفن املرصي 

املعــارص ·ناســبة دورة ألعــاب دول حــوض البحــر املتوســط – تونــس ، ١٩٩٧ معــرض الفــن املــرصي جرافيــك ملجموعــة فنانــÁ مرصيــÁ - أملانيــا، 

١٩٩٣معــرض فــن الحفــر املعارص-أملانيــا ، ١٩٩٢األســبوع الثقــايف املــرصي الهنــد - الصــÁ (حفــر)، ١٩٩١معــرض التشــخيصية ( الفن املــرصي املعارص) 

رومــا - إيطاليا،١٩٩١فــن الحفــر املــرصي املعــارص- رومــا -إيطاليــا، ١٩٨٩ الفــن املــرصي املعــارص - مدريــد - الكويــت- رومــا ، ١٩٨٩معــرض القطــع 

الصغــ±ة - مونرتيــال - كنــدا، ١٩٨٩ ترينــايل الحفــر - ال�ويــج، ١٩٨٩البينــايل الــدويل التاســع - فالربيــزو - شــييل، ١٩٨٨معــرض القطعــة الصغــ±ة 

- مونرتيــال -كنــدا، ١٩٨٧البينــايل الــدويل الثامــن - فالباريــزو -شــييل، ١٩٨٧مركــز ويلكرهيــل للفنــون - ســول كوريــا، ١٩٨٧البينــايل الــدويل الثــا, 

- حفــر - واكايامــا - اليابــان، ١٩٨٥املعــرض ٢٣ الــدويل - صــوف بلغاريــا، ١٩٨٢معــرض التبــادل الثقــايف ( املــرصي الفرنــيس ) للشــباب - فرنســا .
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الدورات التدريبية:

دورة تدريب املدربÁ (TOT ) ٢٠٠٥ ، دورة الساعات املعتمدة ٢٠٠٩ ، دورة معاي± الجودة يف العملية التدريسية ٢٠٠٩، دورة مهارات العرض الفعال 

٢٠٠٩ ، دورة النرش العلمي للبحوث ٢٠٠٩، دورة التخطيط االسرتاتيجي ٢٠٠٩، دورة نظم االمتحان وتقويم الطالب ٢٠٠٩ ، دورة إعداد املعلم ٢٠٠٠.

ورش العمل:

ــك) ســيمبوزيوم  ــك القومــي (أربعــة ورش) بواقــع ورشــة أســبوعيًا ٢٠٠٥، ورشــة عمــل (جرافي ــة ملعــرض الجرافي ورش عمــل (جرافيــك) مصاحب

إهــدن الــدويل للفنــون التشــكيلية (ملــدة أســبوع) ٢٠٠٧ - لبنــان، ورشــة عمــل (جرافيــك) ·ركــز تجميــل املدينــة ـ اإلســكندرية (ملــدة أســبوع) 

ــون ـ ٢٠٠٤ . ــة ملعــريض الخــاص ـ مجمــع الفن ــك) مصاحب ٢٠٠٨، ورشــة عمــل (جرافي
 

املؤلفات واملقاالت املنشورة:

 ،(٢٠٠٥ الفلســفة والتطبيــق   Áبــ التصميــم   ) اتصــاالت مرئيــة   ،٢٠٠٤ ـ مكتبــة اإلســكندرية  املعــارص  املــرصي  الجرافيــك  فــن  بانورامــا 

ــة ( ميشــيل جــراف ـ أرشف دراز) ٢٠٠٧، مقــاالت حــول  ــد مــن املعــارض الفني ــة حــول العدي ــا الحفــر والطباعــة ٢٠٠٠، مقــاالت نقدي تكنولوجي

الفنــون التشــكيلية املعــارصة ـ مجلــة بورتريــه-٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، مقــاالت منشــورة لفعاليــات ثقافيــة دوليــة ومحليــة ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٥.

الندوات:

ــس األعــىل  ــون التشــكيلية ـ املجل ــة الفن ــة) لجن ــون الجميل ــر الفن ــدوة حــول (تطوي ــاس) ٢٠١٨، ن ــات االقتب ــس حــول ( فعالي ــة بتون ــدوة دولي ن

للثقافــة ٢٠٠٧، نــدوة حــول (الفــن التشــكييل وقضايــا املجتمــع) ـ  الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ـ وزارة الثقافــة، نــدوة حــول ( معــرض مئويــة 
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الفنــون الجميلــة) ـ جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ـ القاهــرة ٢٠٠٨، نــدوة حــول (الفنــون الشــعبية الســاخرة) متحــف عفــت ناجــي وســعد 

الخــادم ـ وزارة الثقافــة ٢٠٠٩، نــدوة حــول ( مشــاركة مــرص يف بينــايل فينيســا) ـ نقابــة الفنانــÁ التشــكيليÁ ٢٠١١، نــدوة حــول (مســابقة تجميــل 

ميــدان التحريــر) ـ نقابــة الفنانــÁ التشــكيليÁ ـ األوبــرا ٢٠١٣.

جــوائز وشهادات التقدير:

 Áــ ــة للفنان ــة العام ــة ـ النقاب ــر وميدالي ــهادة تقدي ــم وش ــتقبل، ٢٠٢١ تكري ــرص املس ــة م ــون ـ مؤسس ــرتاث والفن ــز ال ــم ـ مرك ٢٠٢٢ درع تكري

ــيمبوزيوم  ــز ـ بس ــم ودرع التمي ــس، ٢٠١٧ تكري ــع الخام ــة ـ التجم ــون التطبيقي ــايل للفن ــد الع ــز ـ املعه ــم ودرع التمي ــكيليÁ، ٢٠١٨ تكري التش

مدينتــي ـ للنحــت، ٢٠١٦ تكريــم ودرع التميــز نــادي أعضــاء هيئــة التدريــس  ـ جامعــة حلــوان، ٢٠١٠ تكريــم وشــهادة تقديــر ودرع التميــز ـ 

نــادي أعضــاء هيئــة التدريــس ـ جامعــة حلــوان، ٢٠٠٩ تكريــم وشــهادة تقديــر ودرع التميــز ·ناســبة حصولــه عــىل جائــزة الدولــة التشــجيعية 

ــة  ــر ـ كلي ــة التشــجيعية يف الفنــون ـ املجلــس األعــىل للثقافــة ـ وزارة الثقافــة، ٢٠٠٨ شــهادة شــكر وتقدي ــزة الدول ــوان، ٢٠٠٩ جائ ـ جامعــة حل

الفنــون الجميلــة ـ اللجنــة العليــا ملؤ|ــر مئويــة الفنــون الجميلــة ـ جامعــة حلــوان، ٢٠٠٧ شــهادة شــكر وتقديــر ـ سيمبوزســوم إهــدن الــدويل 

ــون  ــة، ٢٠٠٥جائــزة مؤسســة األهــرام ىف صال ــة العربي ــة العامــة لقصــور الثقافــة ـ معــرض الــدورة الرياضي ــر ـ الهيئ ــان، ٢٠٠٧ شــهادة تقدي ـ لبن

األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة الثامــن (تصويــر)، ٢٠٠٥ شــهادة تقديــر ـ مؤسســة NAS لرعايــة ذي االحتياجــات الخاصــة، ٢٠٠٣جائــزة مؤسســة األهــرام 

ىف صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة الســادس (تصويــر)، ٢٠٠٢جائــزة صالــون األعــ�ل الفنيــة الصغــ±ة الخامــس ، ١٩٩٢الجائــزة الثانيــة - صالــون 

الشــباب الرابــع - رســم - القاهــرة، ١٩٩١الجائــزة األوىل - صالــون الشــباب الثالــث - رســم - القاهــرة، ١٩٨٩ جائــزة اســتحقاق - صالــون الشــباب 

األول - عمــل مركــب - القاهــرة، ١٩٨٧ الجائــزة األوىل ىف الرســم - جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة – القاهــرة، ١٩٨٥جائــزة االســتحقاق يف فــن 

الحفــر - املعــرض العــام - القاهــرة، ١٩٨٣-١٩٨٤ الجائــزة األوىل ىف الحفــر - جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة - القاهــرة، ١٩٨١الجائــزة الثانيــة يف 

فــن الحفــر - معــرض ١٥ مايــو للشــباب - القاهــرة، ١٩٨٠الجائــزة األوىل يف فــن الحفــر - معــرض ١٥ مايــو للشــباب - القاهــرة، ١٩٧٩الجائــزة الثالثــة 

يف الرســم - معــرض ١٥ مايــو للشــباب - القاهــرة .
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املقتنيــات الفنيــــة:

متحــف الفــن املــرصي الحديــث بالقاهــرة ، متحــف برلــÁ للفنــون املعــارصة ، مؤسســة كريســتوف ماريــان فاونديشــن ـ بــازل ـ ســويرسا ، متحــف 

البنــك األهــيل املــرصيـ  مــرص، بنــك القاهــرةـ  مــرص، املركــز الثقــايف التعليمــي (دار األوبــرا املرصيــة) ، املركــز الــدويل للمؤ|ــرات بالقاهــرة، مقتنيات 

ــدى األفــراد يف مــرص والخــارج الســعودية ـ  ــة ول ــة وأجنبي ــدى مؤسســات مرصي ــات ل ــات ·ؤسســة األهــرام، مقتني ــوم، مقتني ــار الي ·ؤسســة اخب

لبنــات ـ ســويرسا ـ أملانيــا ـ إيطاليــا ـ النمســا ـ كنــدا ـ فرنســا ـ  د� ـ املغــرب ـ ســوريا. العــراق.
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1980: >e First Engraving Prize, the May 15th Youth Exhibition, Cairo, Egypt.

1979: >e >ird Drawing Prize, the May 15th Youth Exhibition, Cairo, Egypt.

His Artworks Are Acquired by:
•Museum of Egyptian Modern Art in Cairo, Egypt.

•Berlin Contemporary Art Museum, Germany.

•Christoph Merian Foundation, Basel, Switzerland.

•Museum of National Bank of Egypt.

•Banque du Caire, Egypt.

•Cultural Educational Center, Cairo Opera House, Egypt.

•Cairo International Convention Center, Egypt.

•Akhbar Elyom Organization.

•Al-Ahram Organization.

•Egyptian and foreign institutions and individuals in Egypt and abroad.

•Saudi Arabia, Lebanon, Switzerland, Germany, Italy, Austria, Canada, France, the United Arab Emirates, Morocco, Syria, and Iraq.
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2021: Honor Ceremony, Certiÿcate of Appreciation, and Medal, Syndicate of Plastic Artists.

2018: Honor Ceremony and Shield of Distinction, the Higher Institute of Applied Arts, the Fiõh Settlement.

2017: Honor Ceremony and Shield of Distinction, Madinaty International Sculpture Symposium.

2016: Honor Ceremony and Shield of Distinction, Helwan University Academic Star Club.

2010: Honor Ceremony, Certiÿcate of Appreciation, and Shield of Distinction, Helwan University Academic Star Club.

2009: Honor Ceremony, Certiÿcate of Appreciation, and Shield of Distinction on the occasion of receiving the State Encouragement Award, 

Helwan University.

2009: State Encouragement Award, the Supreme Council of Culture, Ministry of Culture.

2008: Certiÿcate of Acknowledgment and Appreciation, Faculty of Fine Arts, the Supreme Committee of the Fine Arts Centenary Conference, 

Helwan University.

2007: Certiÿcate of Acknowledgment and Appreciation, Ehden International Fine Arts Symposium, Lebanon.

2007: Certiÿcate of Appreciation, the General Organization of Culture Palaces, the 2007 Pan Arab Games Exhibition.

2005: Al-Ahram Organization Prize at the 8th Salon of Mini Works of Art (Painting).

2005: Certiÿcate of Appreciation, NAS Foundation for Special Needs Care.

2003: Al-Ahram Organization Prize at the6th Salon of Mini Works of Art (Painting).

2002: >e 5th Salon of Mini Works of Art Prize.

1992: >e Second Drawing Prize at the 4th Youth Salon, Cairo, Egypt.

1991: >e First Drawing Prize at the 3rd Youth Salon, Cairo, Egypt.

1989: >e Installation Merit Award at the 1st Youth Salon, Cairo, Egypt.

1987: >e First Drawing Prize, the Society of Fine Arts Lovers, Cairo, Egypt.

1985: >e Engraving Merit Award of the General Exhibition, Cairo, Egypt.

1983-1984: >e First Engraving Prize, the Society of Fine Arts Lovers, Cairo, Egypt.

1981: >e Second Engraving Prize, the May 15th Youth Exhibition, Cairo, Egypt.



41

Workshops:
•Graphic art workshops accompanying the National Graphic Exhibition (Four workshops, one per week), 2005.

•Graphic art workshop, Ehden International Fine Arts Symposium, (Lasted for a week), Lebanon, 2007.

•Graphic art workshop at the City Beautiÿcation Center, Alexandria, (Lasted for a week), 2008.

•Graphic art workshop accompanying my private exhibition, the Center of Arts, 2004.

Publications, Articles, and Symposiums
Publications and Articles:
•Panorama of Contemporary Egyptian Graphic Art, the Bibliotheca Alexandrina, 2004.

•Visual Communications (Design between Philosophy and Application), 2005.

•Engraving and Printmaking Technology, 2000.

•Reviews of many art exhibitions (Michael Graf - Ashraf Draz), 2007.

•Articles on contemporary plastic arts, Portrait Magazine, 2007-2008.

•Published Articles on national and international activities, 2001-2003-2005.

Seminars:
•An international symposium on adaptation activities, Tunisia, 2018.

•A symposium on developing ÿne arts, the Plastic Arts Committee, the Supreme Council of Culture, 2007.

•A symposium on plastic art and society issues, the General Organization of Culture Palaces, Ministry of Culture.

•A symposium on the Fine Arts Centenary Exhibition, the Society of Fine Arts Lovers, Cairo, Egypt, 2008.

•A symposium on the sarcastic folk arts, Erat Nagy and Saad Elkhadem Museum, Ministry of Culture, 2009.

•A symposium on Egypt’s participation in Venice Biennale, the Syndicate of Plastic Artists, 2011.

•A symposium on Beautifying Tahrir Square Competition, the Syndicate of Plastic Artists, Cairo Opera House, 2013.

Prizes, Awards, and Certificates of Appreciation:
2022: Shield of Honor, Heritage and Arts Center, Egypt Future Foundation.
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1993: Contemporary Engraving Exhibition, Germany.

1992: Egyptian Cultural Week (Engraving), India and China.

1991: Figurative Art Exhibition (Egyptian Contemporary Art), Rome, Italy.

1991: Contemporary Egyptian Engraving, Rome, Italy.

1989: Contemporary Egyptian Art, Madrid, Spain, Kuwait, and Rome, Italy.

1989: >e Small Pieces Exhibition, Montreal, Canada.

1989: Norwegian International Print Triennial, Norway.

1989: >e 9th International Art Biennial, Valparaiso, Chile.

1988: >e Small Pieces Exhibition, Montreal, Canada.

1987: >e 8th International Art Biennial, Valparaíso, Chile.

1987: Walkerhill Art Center, Seoul, South Korea.

1987: >e 2ndWakayama International Print Biennial, Japan.

1985: >e 23rd International Exhibition, Soÿa, Bulgaria.

1982: >e (Egyptian –French) Youth Cultural Exchange Exhibition, France.

Training Courses and Workshops
Training Courses:
•Training of Trainers (TOT)course, 2005.
•Credit hours course, 2009.
•Quality Standards in the Teaching Process course, 2009.
•Erective Presentation Skills course, 2009.
•Scientiÿc Research Publication course, 2009.
•Strategic Planning course, 2009.
•Exam Systems and Student Assessment course, 2009.
•Teacher Preparation course, 2000.
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1985: Painting exhibition – Cairo- Egypt. 

1984 - 85-86-1992: >e General Exhibition – Nile Gallery – Cairo. 

1984: Pioneer exhibition 3-4 - Faculty of Fine Arts – Cairo.

1983: Contemporary Print Society exhibition– Cairo – Egypt. 

1980 -81-82-83: 15 may youth exhibition.

1981: Specialized faculties exhibition – Helwan University. 

1979: Spring exhibition – Cairo – Egypt. 

1980: Childhood exhibition – Cairo – Egypt. 

International Exhibitions:
2021: Colors Festival (Online), guest of honor, Spain.

2020: Spanish Cultures Forum (Online), guest of honor, Spain.

2013: Baghdad International Forum (Graphic Art), Iraq.

2009: International Biennial Print Exhibit, Taiwan.

2007: Engraving and Traditional Printmaking Biennial, Japan.

2007: Tokyo Screen Print Biennial, Japan.

2006: Saint-Germain Engraving Biennale, Paris, France.

2006: >e 5th Egypt International Print Triennale, Cairo, Egypt.

2005: Sarcelles International Engraving Biennial (Graphic Art), Paris, France.

2003: >e 4th Egypt International Print Triennale, Cairo and Alexandria, Egypt.

2003: Contemporary Egyptian Graphic Art, the Bibliotheca Alexandrina.

2003: >e 9th Cairo International Biennale, Cairo, Egypt.

2001: Contemporary Egyptian Art on the Mediterranean Games, Tunisia.

1997: Egyptian Graphic Art by Egyptian Artists, Germany.
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2008: “75 Years of Graphics” on the occasion of the ÿne arts centenary – Helwan University. 

2007: Fine arts exhibition held in parallel with the Arab sports tournament – Cairo. 

2007: Support of Palestine intifada exhibition - Businessmen Club gallery – Cairo. 

2006: >e national exhibition – Palace of Arts – Cairo.

2005: >e national exhibition – Palace of Arts – Cairo.

2005: >e 3rd National Graphic Exhibition - Palace of Arts.

2005: First painting salon “black and white”- Gezira Art Center.

2003: Exhibition on developing ÿne arts teaching facing the globalization – Faculty of Fine Arts– Zamalek.

2003: >e 28th National Arts Exhibition – Palace of Arts, Cairo. 

2003: >e 6th Salon of Mini Works of Art – Center of Arts. 

2003: “Contemporary Fine Art”– Diga Gallery – Alexandria. 

2002: >e 5th Salon of Mini Works of Art – Center of Arts.

2001: “Fine Arts Mission in a World without Borders” - Faculty of Fine Arts Zamalek – Cairo.

2001: “Al-Aqsa Intifada” - Faculty of Fine Arts - Zamalek – Cairo.

2001: >e 27th National Arts Exhibition.

2000: >e 4th Salon of Mini Works of Art - Center of Arts.

2000: “Palestinian Intifada”– Cairo Atelier. 

1991: “Intifada” - competition - Round Gallery- Syndicate of Plastic Artists.

1991: “Palestinian Intifada”– Cairo Atelier.

1991: >e 3rd Youth Salon – painting- Nile Gallery – Cairo.

1989: >e 1st Youth Salon – composition – Nile Gallery – Cairo. 

1987: faculty members exhibition- Graphic Department – Faculty of Fine Arts – Salam Gallery – Cairo. 

1986: Alexandria Salon – intaglio – Egypt. 
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1998: Düsseldorf Gallery – Düsseldorf – Germany.

1996: Municipal hall – Manheim – Germany. 

1995: Rhine House gallery - Wuppertal – Germany. 

1994: Goethe-Institut hall – Manheim – Germany. 

1992: Ekhnatoon Gallery – Center of Arts - Zamalek – Cairo.

1989: Exhibition at the New Valley on the occasion of the governorate national feast. 

1988: Egyptian house hall – Berlin – Germany. 

1986: Exhibition on the Second World War occasion – Alamein. 

1986: Ekhnatoon Gallery - Center of Arts - Zamalek – Cairo.

National Group Exhibition
2021: >e General Exhibition - Painting – Fine Arts Sector- Ministry of Culture.

2019: Textile art salon– Bibliotheca Alexandrina – Alexandria – Egypt –Black and white carpet.

2018: Colored drawing - Cairo Salon - Palace of Arts – Fine Arts Sector – National Society of Fine Arts.

2017: Painting - >e General Exhibition – Palace of Arts- Fine Arts Sector - Ministry of Culture.

2016: Painting - the National Graphic Exhibition - Palace of Arts- Fine Arts Sector- Ministry of Culture.

2015: Graphic artwork – >e General Exhibition - Palace of Arts- Fine Arts Sector- Ministry of Culture. 

2014: “Painting for Each Home”– Round Gallery – Syndicate of Plastic Arts – Cairo Opera House.

2014: Painting – the atelier salon– Cairo Atelier. 

2014: “Art and Revolution” - painting - Hanager Art Center at Cairo Opera House – Ministry of Culture.

2013: “Art and Woman” - painting – Salah Taher Hall at Cairo Opera House. 

2011: >e General Exhibition - painting – Palace of Arts – Fine Arts Sector – Ministry of Culture.

2010: “Woman”– Prince Taz Palace – International Women›s Day – Syndicate of Plastic Artists. 

2008: “Centenary of Fine Arts”– A Hundred Years of Creativity – Palace of Arts.
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2004: Member of the acquisition committee - ÿne arts committee - Ministry of Culture (until now)

2004: General Secretary of ÿne arts graduate association. 

2004: Seconded professor at 6th of October University – Faculty of Applied Arts– professor of graphic design until now

1999- 2003: Design and painting seconded professor- Faculty of Speciÿc Education –Zagagiz University.

2002: Member of the Faculty of Fine Arts museum description and restoration committee- Helwan University- Cairo. 

2001-2003: Member of Egypt International Graphics Triennale supreme committee.

2001: Member of the Egyptian German association for German universities graduates.

1999: Member of the small artwork exhibition jury committee.

1995: Member of association of German plastic artists– Berlin. 

1995: Member of the German association of designers– Berlin. 

1999-2004: Seconded professor of graphic design at Faculty of Fine Arts– South Valley University. 

1987-1992: Member of artwork description committee of Egypt muesums – Ministry of Culture.

Artistic Activities and Exhibitions
Private Exhibitions
2020: Online virtual exhibition – painting.

2015: Jeddah Atelier for Fine Arts – Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia.

2009: Gezira Art Center – Fine Arts Sector – Ministry of Culture.

2008: Foreign diplomatist hall – Zamalek – Cairo. 

2006: “25 Years of Arts” - Alexandria Atelier.

2004: Ekhnatoon Gallery 1-4 - Zamalek – Cairo. 

2003: Yamama Center Gallery - Zamalek – Cairo.

2002: Elshouna Gallery – Agamy – on the occasion of Bibliotheca Alexandrina opening.

2001: Ekhnatoon Gallery 4 (A- B) - Center of Arts – Zamalek.
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2013: Member of the supreme committee for the establishment of the museum of the Faculty of Fine Arts - Helwan University.

2013: General Secretary of the Union of Arab Plastic Artists (until now)

2013: Founding member of the Union of Arab Plastic Artists.

2012: Member of the supreme committee of the memorial statue at the Armed Forces Engineering Authority.

2011: Head of the supreme committee for El-Ghory studios – Ministry of Culture (until now)

2011-2015: Member of the full-time scholarship committee, Ministry of Culture.

2011-2014: Member of the supreme committee for developing Tahrir Square and erecting a monument for the 25th of January’s martyrs.

2011- 2019: Member of the Supreme Council of Culture – Ministry of Culture (until now)

2010-2011: Vice head of the Syndicate of Plastic Artists.

2009: Rapporteur and member of the committee of the acquisitions of the museum of contemporary ÿne arts - Helwan University. 

2009: Member of the ÿne art jury committee at the second symposium for ÿne arts of Egyptian universities.

2008: Member of the executive committee of the ÿne arts centenary symposium. 

2008: Member of the supreme committee of the ÿne arts centenary exhibition. 

2008: Member of the jury committee for the best logo for the Islamic museum competition – Supreme Council of Antiquities.

2007: Member of the jury committee of the competition for advertisement and catalog design, specialized faculties, Helwan University.

2007: Member of the supreme committee of the cultural activities held in parallel with the Arab sports tournament. 

2006: Fine arts consultant - the General Organization of Culture Palaces – Giza Governorate. 

2006: Consultant artist (graphics) – Syndicate of Plastic Artists. 

2006-2010: Member of the board of directors of the Syndicate of Plastic Artists.

2006 – 2010: Rapporteur of the cultural committee of the Syndicate of Plastic Artists.

2005: Member of the universities youth week events jury committee in Mansoura – plastic arts. 

2005: Member of the plastic arts competition for special needs jury committee – NAS Organization.

2005-2007: Member of art and community committee – ÿne arts committee.
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1997: Head of the Egyptian missionary delegation to Germany organized in Alexandria in the presence of the president of the republic. 

1993- 1999: Scholarship for obtaining Ph.D. in graphic design philosophy, Germany. 

1991: Recommendation from the Ministry of Culture to visit the artistic museums in Italy for one month. 

1988: Scholarship of the cultural Egyptian and Swiss exchange via the Egyptian design center, Alshouna.

1987: Commissaire of the Egyptian pavilion of the 8th Valparaíso International Biennale, Chile, candidate of the Egyptian Ministry of Culture.

Membership 
2022: Member of the supreme committee for examination and selection of the General Exhibition artworks - Fine Arts Sector - Ministry of Culture.

2019: Member of the jury committee of the ÿne arts heritage competition, Egypt›s National Authority for Civil Coordination, Ministry of Culture. 

2019: Member of the coordination committee charged of setting the teaching practicing permission rules – the Supreme Council of Universities.

2019: Member of the qualitative committee for festivals, Ministry of Culture. 

2019: Member of the supreme committee for festivals and cultural and artistic forums, Ministry of Culture. 

2019: Member of the supreme committee of the constant cultural development and human building symposium – Supreme Council of 

Culture –Ministry of Culture.

2014-2019: Member of the supreme committee for the Luxor International Painting Symposium –Cultural Development Fund -Ministry of Culture.

2011-2019: Member of the acquisition committee – Fine Arts Sector- Supreme Council of Culture, Ministry of Culture.

2011-2019: Member of the planning committee, arts sector committee, Supreme Council of Universities until now.

2014-2019: Member of the Aswan International Sculpture Symposium - Cultural Development Fund - Ministry of Culture.

2014: Member of the supreme committee for Luxor studios - Cultural Development Fund - Ministry of Culture.

2014: Member of the executive o�ce of the Union of Arab Plastic Artists. 

2011-2018: Member of the plastic arts committee at the Supreme Council of Culture – Ministry of Culture.

2011-2018: Member of the foreign exhibitions committee – Ministry of Culture.

2013: Member of the supreme scientiÿc committee for intellectual property and author’s rights - Supreme Council of Culture – Ministry of Culture.

2013: Member of the supreme committee for the foundation of a restoration center at Faculty of Fine Arts, Helwan University. 
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2015: Development of Dar Ibn Luqman in Mansoura - Fine Arts Sector – Ministry of Culture.

2014: Guest of honor in the Baghdad’s international symposium for ÿne arts – Iraq.

2013: Head of the supreme committee for developing the postgraduate studies regulation at the Faculty of Fine Arts – Helwan University.

2013 -2014: >e supreme committee for the foundation of the faculty of ÿne arts museum -Helwan University. 

2011: General coordinator of the scientiÿc research for postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts– Helwan University. 

2009: Foundation of the contemporary ÿne arts museum – Helwan University.

2009: General supervisor of the embellishment of Sinai University in Arish.

2009: Head of the communication committee in the quality assurance center- Faculty of Fine Arts - Zamalek.

2009: >e second ÿne art symposium – Sharm El-Sheikh – Egypt.

2008: Commissaire-general of 75 Year of Graphics exhibition on the occasion of founding the Graphic Department, Faculty of Fine Arts.

2007: Commissaire-general for the Arab exhibition of ÿne arts held in parallel with the Arab sports tournament.

2007: >e artistic graphic workshop –Ehdan international symposium – Lebanon.

2007: Commissaire-general of biennale of children (fantasy 3), the General Authority for Cultural Palaces – Cairo.

2006: Commissaire-general of biennale of children (fantasy 2), the General Authority for Cultural Palaces – Cairo.

2005: Commissaire-general of the Egyptian pavilion, Sarcelles International Biennale for Graphic Art – Paris – France.

2005: Commissaire-general of the 3rd national graphic exhibition – Ministry of Culture – Cairo. 

2005: Supervisor and general coordinator of the graphic workshops held in parallel in with the 3rd national graphic exhibition.

2003: Scientiÿc symposium 4 (development of the ÿne arts teaching facing the globalization) – Faculty of Fine Arts– Helwan University. 

2003: Commissaire of the Egyptian pivilion –Egypt fourth international triennale for graphic art.

2001: Commissaire-general of the 13th Youth Salon.

2001: >ird international symposium of the Faculty of Fine Arts (Fine arts mission in a world without frontiers) 

2001: Member of the scientiÿc and organization committee of the third international symposium of the Faculty of Fine Arts.

1998: A scientiÿc symposium on design theories at Wuppertal, Germany. 
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Prof. Hamdi Sadik Abou Almaati Omar
Known as: Hamdi Abou Almaati
Professionals Qualiÿcations and Leadership Jobs:

Current job: full time professor, Graphic department, Faculty of ÿne arts, Helwan University.

1958:  Born in Dekernis, Dakahlia, Arab Republic of Egypt.

2011-2019: Head of the Egyptian Syndicate of Plastic Artists. 

2015: Head of Fine Arts Sector, Ministry of Culture.

2011-2014:Vice-dean of supreme studies and research at the Faculty of Fine Arts, Helwan University. 

2009: Professor at the Graphic Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University.

2004: Director of the Museum of Egyptian Modern Art – mandate by the Egyptian Ministry of Culture.

2004: Associate Professor at the Graphic Department at the Faculty of Fine Arts, Helwan University.

1999: Ph.D. in «Philosophy and >eories of the Graphic Design, University of Wuppertal, Germany.

1988: Associate teaching professor at the Graphic Department at the Faculty of Fine Arts, Helwan University.

1988: Masters of ÿne arts “>e Graphic Art in Pablo Picasso’s Works”.

1981: Teaching assistant at the Graphic Department at the Faculty of Fine Arts, Helwan University

1981: Bachelor degree from the Faculty of Fine Arts, Graphic Department.

Scholarships, Missions, Symposia and Projects
2019: International symposium – Mahres – Tunisia – Tunisian Ministry of Culture.

2019: Symposium of the cultural continuous development and the built of man –May 22nd – Supreme Council of Culture- Ministry of Culture. 

2018: International symposium on the acts of adaptation – Ministry of Cultural Arairs - Tunisia – Culture home - Greish- from 2nd to 4th of November.

2015: Development of Abdelrahman Alabnoud museum - Qena - Fine Arts Sector - Ministry of Culture.

2015: Foundation and development of the Museum of Arabic Calligraphy in Alexandria - Fine Arts Sector – Ministry of Culture.

2015: Development of Mostafa Kamel’s Museum - Fine Arts Sector – Ministry of Culture.
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التفاحة الحمراء ـ  تصوير

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦ × ١٠٦ سم ـ ٢٠٢١

>e Red Apple, painting,

 acrylic on toile and plywood ,

 106 × 106 cm, 2021
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التفاحة الصفراء ـ تصوير

أكريليك عىل توال وأبالكاج 

١٠٦ × ١٠٦ سم- ٢٠٢١

>e Yellow Apple, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

106 × 106 cm, 2021
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الحارس ـ تصوير

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦ × ١٠٦  سم- ٢٠٢١

>e Guard, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

106 × 106 cm, 2021



55

الراقصة والطائر ـ تصوير

 أكريليك عىل توال وأبالكاج 

 ٦٠× ٦٠ سم- ٢٠٢١ 

>e Dancer and the Bird, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 60 × 60 cm, 2021
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الطائٔر والوردة ـ تصوير 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٦٠ × ٦٠ سم ـ ٢٠٢١

>e Bird and the Flower, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 60 × 60 cm, 2021
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الفرح ـ تصوير

 أكريليك عىل توال و أبالكاج

١٥٠×١٥٠سم - ٢٠٢٢ 

>e Wedding, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 150 × 150 cm, 2022
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الفالحة عىل النيل وطيور الحب

تصوير - أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٢٠ × ١٢٠ سم ـ ٢٠٢٠

>e Peasant on the Nile and the Love Birds, 

painting, acrylic on toile and plywood,

120 × 120 cm, 2020
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الكرة والطائر ـ تصوير خطي 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٨٠×٨٠ سم

>e Ball and the Bird, line painting, 

acrylic on toile and plywood, 

80 × 80 cm
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امرأة القرص ـ تصوير خطي 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٨٠ × ٨٠ سم -ـ ٢٠٢١

Woman of the Palace, line painting, 

acrylic on toile and plywood,

 80 × 80 cm, 2021
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امرأة حورس ـ تصوير 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

٨٠×٨٠ سم ـ ٢٠٢١

Woman of Horus, painting, acrylic 

on toile and plywood,

 80 × 80 cm, 2021
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امراة طائرة ـ تصوير خطي ـ أبيض وأسود 

أكريليك عىل توال وأبالكاج 

 ٨٠×٨٠ سم - ٢٠٢١

Flying Woman, line painting, black and white, 

acrylic on toile and plywood, 

80 × 80 cm, 2021
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امرأة وطيور الجنة ـ تصوير

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٦٠ × ٦٠ سم ـ ٢٠٢١

Woman and Birds of Paradise, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

60 × 60 cm, 2021
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انتظار ـ تصوير 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٦٠ × ٦٠ سم  ـ ٢٠٢٠

Waiting, painting,

 acrylic on toile and plywood, 

60 × 60 cm, 2020
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نساء راقصات (١ـ ٢)، ٢٠٢١

Dancing Women, (1-2), 2021
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بورتريه امرأة ـ تصوير

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ٨٠×٨٠ سم ـ ٢٠٢١

Portrait of Woman, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 80 × 80 cm, 2021
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مـصـــريــات

 ١٢٠ ×١٢٠ سم

Egyptian Women, 

120 × 120 cm
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حكايات ستات ١ ـ تصوير خطي ـ أبيض وأسود 
أكريليك عىل توال وأبالكاج 

 ٨٠×٨٠سم- ٢٠٢١

Stories of Women 1, 
line painting, black and white,
 acrylic on toile and plywood, 

80 × 80 cm, 2021

حكايات ستات ٢ـ تصوير خطي ـ أبيض وأسود 
أكريليك عىل توال وأبالكاج 

 ٨٠×٨٠سم- ٢٠٢١

Stories of Women 2,
 line painting, black and white,
 acrylic on toile and plywood,

 80 × 80 cm, 2021
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سيدة القرص ١ ـ تصوير

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦ × ١٠٦ سم ـ ٢٠١٥

سيدة القرص ٢ ـ تصوير 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦ ×١٠٦ سم  ـ ٢٠١٥

Lady of the Palace 1, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

106 × 106 cm, 2015

Lady of the Palace 2, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 106 × 106 cm, 2015
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طيور الجنة-تصوير

أكريليك عىل توال و أبالكاج

١٤٠×١٤٠ سم -  ٢٠٢٢

Birds of Paradise, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

140 × 140 cm, 2022
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طـــيــور ااـجــنـة

Birds of Paradise
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فالحات مرصيات عىل النيل  ـ تصوير 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

١٢٠×١٢٠ سم ـ ٢٠٢٠

Egyptian Peasants on the Nile, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

120 × 120 cm, 2020



73

نساء حورس ـ تصوير

 أكريليك عىل توال وأبالكاج  

٨٠×٨٠ سم ـ ٢٠٢١

Women of Horus, painting,

 acrylic on toile and plywood, 

80 × 80 cm, 2021
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نساء راقصات  ٢  تصوير

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٤٥×٢٤٥ سم ـ ٢٠٢١

نساء راقصات  ٣  تصوير 

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٤٥×٢٤٥ سم ـ ٢٠٢١
Dancing Women 2, painting,

 acrylic on toile and plywood, 

145 × 245 cm, 2021

Dancing Women 3, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 145 × 245 cm, 2021
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نساء رشقيات (مزدوج)

Oriental Women (Diptych)
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نساء من الرشق  ١ تصوير 

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦×١٠٦ سم ـ ٢٠١٦

Women of the Orient 1, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 106 × 106 cm, 2016
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نساء من الرشق ٣ ـ تصوير

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

 ١٠٦×١٠٢ سم ـ ٢٠١٦

Women of the Orient 3, painting, 

acrylic on toile and plywood,

106 × 102 cm, 2016



78

نساء من الرشق ٥- تصويــر 

أكريليك عىل توال وأبالكاج

 مقاس ١٠٦ ×١٠٦ سم- ٢٠١٦ 

Women of the Orient 5, painting, 

acrylic on toile and plywood,

 106 × 106 cm, 2016
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  نساء من الرشق- تصويـر

 أكريليك عىل توال وأبالكاج

     ١٤٥×١٤٥سم- ٢٠١٩

Women of the Orient, painting, 

acrylic on toile and plywood, 

145 × 145 cm, 2019



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢
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