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أ.د. أحمــــد عبــــد الغنــــي

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الفنان فارس أحمد أحد الفنانني املرصيني الشغوفني بالرتاث املرصي بكل أنواعه وأشكاله وفرتاته الزمنية املتعاقبة، منتهًجا     
اسلوب العمل املركب يف التعبري عن رؤيته الفنية التي جسدها من خالل أعامله الفنية ذات الدالالت واملعاين املُستوحاه من 

املخزون الرتايث املرصي وتيمه الثقافية املتنوعة، مستنًدا يف ذلك إىل ثراء التكوين املرتكز عىل تنوع الخامات والوسائط كميزة 

اساسية يف العمل املركب .. وجوه وشخوص جبيسه يف تجاويف توحي بالعزلة والحزن يف حواٍر صامٍت إال من املعنى والداللة 

الرمزية لتلك الكيانات..

   وقد متيزت أعامله بتلك األسطح الخشبية متعددة املستويات لتخلق نتوءات وعقود وأعمدة وشبابيك وأبواب وقطبان تلعب 

يف مكونها التشكييل مؤثرات الضوء الذي يشكل تجسيًدا دراميًا لتلك األسطح شديدة الرثاء االنساين وكأنها حفريات عىل جدران 

تآكلت ولكنها تسجل حالة نوستالجيه ألزمنة تعود بنا إىل الفنون القطبية واإلسالمية وتذكرنا بتلك املؤثرات الداللية التعبريية 

لوجوه الفيوم ..

   وقد تعددت مفرداته وعنارصه بني الوجوه املتأملة وشخوص وحيوانات وفرسان وطيور وكتابات وأحرف وأشكال وبعًضا من 

الطالسم السحرية وزخارف مستوحاه من الرتاث الشعبي صاغها يف قوالب تعبريية تلعب األسطح فيها دوًرا فاعالً يف بيئة العمل 

التي تحررت حوافه من مفهوم اإلطار مام أكسب أعامله حالة متفردة من البناء التشكييل والتعبريي والجاميل والرمزي.

   تجربة مهمة تُعد استمرارية لنهج الفنان فارس أحمد وفلسفته التي خطها لنفسه منذ بداياته الفنية يف مثانينيات القرن املايض 

وحتى اآلن .. نتمنى له التوفيق
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الفنان / فارس أحمد فارس

- مواليد القـاهـرة 1959.

- مدير متحف األمري محمد وحيدالدين سليم- وزارة الثقافة.

- عضو نقابة الفنانني التشكيليني ، عضو بأتيليه القاهرة، عضو جمعية فناىن الغوري.

- عضو بالجمعية األهلية، عضو بجمعية املحافظة عىل الرتاث املرصي.

املعارض الجامعية..

- معارض مسابقة الفنون التشكيلية جامعة حلوان 1984-1980.

- صالون الشباب الثاين - الثالث - الرابع.

- صالون الجمعية األهلية منذ 1984 وحتى اآلن.

- صالون أتيليه القاهرة منذ عام1990وحتى اآلن.

- املعرض العام  منذ عام 1990 وحتى اآلن.

- معرض الفن األفريقي بقاعة املؤمترات 1993.

- معرض حوار تشكييل لسبعة فنانني   -  قاعة عبد املنعم الصاوي  1986.

- معرض القاهرة القدمية بدار األوبرا  1989.

- بيناىل الخزف الدويل الثاين والثالث 1994 - 1996.

- معرض بقاعة سالمة سنويا منذ 1996 وحتى اآلن.

- معرض بقاعة شاديكور 1998 وحتى اآلن.

- معرض بقاعة املرسم 1999.

- معرض التصوير الفوتوغرايف)عادات وتقاليد الشعوب( الصني 1999.

- معرض املرأة والسالم بباريس-فرنسا -2000.

- مسابقة الفن والرياضة باملتحف األوليمبى بلوزان –سويرسا-2001.

- معرض املرأة والسالم باليونسكو فرنسا 2000.

- معرض فلسطني مبكتبة مبارك 2002.

- معرض الفن التشكييل املرصي يف طشقند- أوزبكستان 2003.

- مسابقة فن الجرافيك بالكمبيوتر مبتحف توكوها باليابان ومتحف الفنون بكوريا 2003.

- مهرجان الفحيص الرابع عرش باألردن 2004.
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- معرض بجالريي دروب 2005 وحتى اآلن.

- معرض الفن التشكييل املرصي بفنلندا 2005، و يف الرباط- املغرب2006، و يف كازاخستان 2008.

- معرض الفن التشكييل بقرص األمري طاز 2007.

معرض بجالريي الكحيلة 2008.

املعارض الفرديــة.. 

- معرض بقرص ثقافة مرص الجديدة 1982، معرض مبديريةثقافة القاهرة 1983

- معرض بقاعةجريدةاألهرام 1990.

- معرض بأتيليه القاهرة 1995 ويف 2005.

- معرض ومضات مرصية بقاعة الدبلوماسيني املرصيني 1996.

- معرض ومضات مرصية )2( بأتيليه القاهرة 1998.

- معرض بقاعة جميلة 2000 

- معرض مبركز الجزيرة للفنون 2002

- معرض مبكتبة خالد بن الوليد 2003

- معرض باملركز املرصي للتعاون الدويل 2004

- معرض بقاعة مرسم القاهرة الجديدة ، معرض 25 سنة فن بجالريي الكحيلة 2009. 

املـقتنيات..

متحف الفن الحديث  – متحف القوات املسلحة- متحف ماجدانك ببولندا - متحف اللجنة األوليمبية املرصية - نادي هليوبوليس- و لدى 

األفــراد بداخل مرص و الخـارج.

الجــوائـز..

- الجائزة األولـى تصوير زيتى أكتوبر 1998 مبسابقة اليوبيل الفىض إلنتصارات أكتوبر.

- جائزة قطاع الفنون يف صالون األعامل الفنية الصغرية السادس لعام 2003.

- جائزة مسابقة الكمبيوجرافيك مبتحف توكوها باليابان 2003.

- حصل عىل منحة تفرغ وزارة الثقافة من عام 2005 حتى عام 2009.

- تم اختياره عضو لجنة تحكيم املعرض العام  2007.

- نال شهادة تقدير عن تصميم وتنفيذ ديكور «مرسحية بنوتة يف الحدوتة« مبكتبة مرصالجديدة 2008.

- تكريم اليــوبيل الفضـي لصـالون الشباب 2014 .
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xحفر  ملون على خشب - تصوير زيتي-  50   70 سم  
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xحفر  ملون على خشب - تصوير زيتي-  60   40 سم  
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xحفر  ملون على خشب - تصوير زيتي-  90   60 سم  
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xحفر ملون على خشب و حديد-  200   200 سم  
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-   200   100 سم   xتفصيلي - حفر ملون على خشب 
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xحفر ملون على خشب - تصوير زيتي-  60   40 سم  
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xحفر ملون على خشب - تصوير زيتي-  40   40 سم  
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-  200   100 سم   xصاج ملون 
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-  50   50   40  سم   xxبورتريه صاج 
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-  تصوير زيتي- 40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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-  تصوير زيتي- 40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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-  40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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-  تصوير زيتي- 40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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-  تصوير زيتي- 40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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-   40   40 سم   xحفر ملون على خشب 
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xحفر ملون على خشب - تصوير زيتي   50   70 سم  
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-   40   40 سم   xحفر ملون على خشب 



24

-   100   100 سم   xحفر ملون على خشب 
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-   70   70 سم   xحفر ملون على خشب 
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xحفر ملون على خشب-  100   100 سم  



27

-   70   70 سم   xحفر ملون على خشب 
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-   40   40 سم   xحفر ملون على خشب - تصوير زيتي 
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-   40   40 سم   xحفر ملون على خشب - تصوير زيتي 
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xحفر ملون على خشب - تصوير  زيتي   60   80 سم  
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xحفر ملون على خشب - تصوير  زيتي   40   40 سم  
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xحفر ملون على خشب - تصوير  زيتي وحديد   100   100 سم  
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xحفر ملون على خشب - تصوير  زيتي   40   40 سم  
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أ.د.أحمـد عبـد الغنـي                                 رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ.د. إيـمـــان النشـــار                                 رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف واملعارض

أ. أحمــــــد كمــــــال                                قائم بأعامل مدير عام املعارض القومية و العاملية

مركــز محمــود مختــار الثقافـي

أ. هبــــــــة سيـــــــف                               مدير مركز محمود مختار الثقايف

أ.خـالـــد عبــد العزيــز

أ عــيل أحمــد نــاصـــر

أ. محمـــــــد نبيــــــل

أ. شرييــــن إبراهيـــــم

أ. محمــود أحمـد آمـني

أ. ياسميـن عبـد الحكيم

أ. هديــل محمد طـارق

أ. محمد السيد الكاشف
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اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. إيـمــــــان خضــــر                                 مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

إدارة الجرافيك

أ. نرسيــــن حمــــدي                                 مدير إدارة الجرافيك

أ. إيـمــــان حافـــــظ                                 مرشف إدارة الجرافيك

أ.سمـــــــر قنــــــاوي                                مصمم جرافيك

أ. سمـــــاح العبــــــد                                 مراجع لغوي

أ. ريـــــــم بهـيـــــــر                                 مرتجم لغة إنجليزية

إدارة املطبوعات

أ. رجـــب الرشقـــاوي                                 مدير إدارة املطبوعات

أ. إسامعيل عبد الرازق                                 إرشاف طباعي




