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د. أحمد عبد الغني
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ونحن نحتفل  بتجربة الفنان محمد الطراوى إمنا نحتفل باملغامرة يف تناوله التقني من ناحية وللوسيط اليوم 

اللوين – األكريليك – من ناحية أخرى ، لكونه أحد أهم فناين املائيات صاحب األسلوب املتفرد .

     وىف معرضه اليوم وكأنه يحتفي باملرأة ، نساء من البيئة املرصية الريفية ، والسيناوية ، والبدوية ، بلمسات وراقات من   

األلوان الساخنة والباردة ، يف تبادلية بجرأة وطزاجة لونية ، عىل أسطح  كثيفة الطاقة يف اختزالية للتفاصيل والزخرف 

التجمييل ، ليشكل تلك العالقات الحميمية التي تحتشد يف األمامية ملكونات املشهد،  الذي يتجىل فيه الضوء يف مقابل 

الظلمة ، وبعض الدرجات املموهة والحيادية والذي يختص بها الخلفية ، التي تعكس بعًدا منظوريًا عميًقا بهارمونية 

لونية غنائية تجمع بني مجموعات لونية شديدة التوهج ، وأخرى دافئة نسبيًا يف مقابل درجات األلوان الباردة أو املائلة 

للسخونة ، ليضفي زخاًم جامليًا وتعبرييًا يتجسد من توليفات تلك املساحات اللونية ذات التشبع اللوين وبني درجات 

األلوان املركبة واملخلوطة عىل أسطح ذات صفة ملمسية محملة بدرامية ، نتيجة تشابك العالقات ، واملفردات ، وقيم 

الفاتح والغامق ، والظل والنور ، واملنظور ، والتجسيم ، ومحاور الحركة األفقية والرأسية ، وتراكب الهيئات وتجاورها  

يف منظومة من العالقات البنائية ، والجاملية ، والتقنية العفوية والقصدية ، ليضيف تفرًدا جديًدا عىل تجربته الفنية .

فتحية للفنان وتحية للمغامرة والتجريب واالكتشاف والتفرد .

اليوم





5

أحمد فؤاد سليم

املايئ عنده ليس عايشت  إَن  مائياته متفرًدا.  أراه يف  املنقاة زمًنا جعلني  املائية  الطراوي يف أعامله  تجربة 

أسلوبًا يف ذاته كام هو الحال عند العدد الغالب, وإمنا هو وسيط ووسيلة للتعبري عرب بنيات املشهد. 

كونه حجاًم  يف  يراه  هو  الذوبان،وإمنا  حتى  الورق  عىل  التي شف  املرَشحات  من  باعتباره  املايئ  يرى  ال  فهو  ولذلك 

للموجود يف الصورة.

     يف السابق, حني نَظَّمت معرًضا له منذ سنوات كان فن املنظر عنده كمثل النبض الذي يرتك الباب واسًعا للوهلية، 

وللوجدانية. كانت البيوت واألشجار،واألنهار، واألشخاص تتجىل يف الصورة وكأنها قامت يف زمان غري زمانها، وهذا هو 

الذي جعل الحياة الداخلية للصورة متلبثة بحالها وبجاملها.

عايشت

     ونحن حني نتأمل اإلنشاء الجديد يف تجربته الحالية نجد الطراوي متعافيًا، وحرًا ورمبا انقالبيًا إىل حد قد يبدو صادًما 

للبعض، فقد اختار التفتيت والتفكيك وفواصل الربط، والضوء الداخيل، واألشياء الحزينة جميًعا، وجعل منها الصورة 

الجديدة التي اختارها.

     ويبدو لنا الطراوي يف تجربته تلك وكأنه يستعيد وجوًدا حرًا مل يسبقه إليه يف مجاله أحد، إذ هو ال يعالج املايئ ملائيته، 

وإمنا هو يبتدع األشياء ثم ينشئها حيث تتجسد عىل نقاوة املايئ، وهذا هو الفارق بني البحث يف أسلبة املادة الوسيطة، 

وبني االنخراط يف إنشائها حتى تصري وجوًدا متجليًا يف الصورة.

     يف تجربته الجديدة نجده قادًرا عىل هدم ما بناه دون خشية، ثم إذا هو يُعيده مرة أخرى إىل ذروة مرتاوحة بني 

الوجود والعدم، وبني اإلنشاء واملحو، وبني الدكانة والظل امليضء، عامل ممتد يرتاوح بني الهبة املحبوسة عند »ترينر«، وبني 

اليقظة الشفافة يف مائيات »أوكيف«.

تاريخ مجسد بني الجد والحفيد
     يف تجربته الجديدة استطاع الطراوي أن يعيد تأويل مشاهده القدمية. وأن يحذف ويزيح وميحو ويضيف وينشئ 

ذاك الذي جعل من تجربته قيامة جديدة وإظهار لوجود يف الصورة مل يكن موجوًدا وهو ما جعله متفرًدا ورهيًنا بفعل 

اإلبداع.
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محمد الطراوي.. يستدعي النور من ثنايا العتمة

عامل تحوالت  يف  أرحب  آفاق  إىل  من خاللها  انتقل  الطراوي  محمد  للفنان  فارقة  وموضوعية  وتقنية  جاملية 

الطبيعة عىل شواطئ  التجريد واملجهول... من مناظر  الواقع والبيئة إىل مشارف  اللوحة. من مالمح 

النيل والبحريات وتخوم الصحراء التي متيز بها طويال. إىل تكوينات للمرأة وأخواتها مرسبالت يف العباءات السود والبيض 

والحمر... من األلوان أكريليك التي عرف بها لسنوات طوال بشاعريتها وشفافيتها – إىل األلوان بكثافتها ودراميتها. محملة 

بأبعاد رمزية وميتافيزيقية!

    هذه التحوالت يواجه بها الطراوي تحديات اللحظة املضطربة التي مير 

بها الوطن. وتحديات الحداثة التي تلهث خلفها أجيال الفنانني املرصيني. 

مقتفني آثار الحركات الفنية يف الغرب. ومتجهني نحو اللغة »املفاهيمية« 

القامئة عىل سيطرة »الفكرة« عىل اللغة الجاملية. فيستعري من الحداثة 

ومشاعر  املراوغة  اللحظة  بحّس  الخارجي  وللمشهد  للواقع  اختزالها 

النفس الدفينة. فيام يبحث عن لحنه املوسيقى الخاص بإيقاعات مرصية 

وبفيض عاطفي غنايئ. لكنه ينأى عن »السيولة العاطفية املراهقة«.

    املرأة البدوية هي بطلة أغلب اللوحات.. اللحن األنثوي الناعم والصادم 

مًعا. يف تعارض نغمي مع خط األفق الصحراوي والكثبان الرملية. وإىل 

جانب تكويناتها منفردة أو يف ثنائيات أو ثالثيات – يستعيد الفنان ألحانًا 

والبحريات  والنيل  البحر  ملشاهد  السابقة  معارضه  أرشيف  من  قدمية 

والقالع وقوارب الصيد. ومثة طائر أو نخلة يطالن ويختفيان هنا وهناك 

ثم  كلحظات خاطفة.  النسيان  من  تتفلت  كذكريات  مخاتل.  يف وميض 

تعودان إىل النسيان لترتكا الرباح العريض للمرأة بتجلياتها املختلفة.

ظالم  وسط  أبيض  بلون  األرضية  الجاذبية  من  تتخلع  الطيف  املرأة     

تتألأل فيه بقع ضوئية ووجوه برشية تائهة املالمح فتّكرس الغموض سيًدا 

للمشهد.

   املرأة كالشهاب األحمر تشق ظلمة الفضاء مائلة بعودها السمهري، ويف 

الخلفية ثوار يرفعون العلم كأشباح لعاملقة أسطوريني.

  املرأة كبنيان راسخ وعىل رأسها سمكة هائلة الحجم. يجمعهام اللون 

األزرق ويفرق بينهام محور الحركة. املرأة يف خط رأيس مائل والسمكة يف 

خط أفقي مستقيم. أغلب أجسام النسوة رأسية تتطاور يف استقامة. إال 

يف حاالت قليلة ألوضاع جالسة.

واألحمر  واألزرق.  األزرق  بني  والقوة.  النصاعة  شديدة  األلوان     

واألبيض. واألبيض واألسود. كثريًا ما توضع برتتيب يوحي بالعلم املرصي 

ثاليث األلوان. وهي ترتاوح بني الكثافة والشفافية.

األلوان،  و  األشكال  متخلال شتى  املشع يف ومضات خاطفة  الضوء     

يتمثل يف شطايا متفرقة أو متجمعة تضفي مزيًدا من الغموض.

شديًدا  تلخيًصا  تصنع  الفرشاة  أو  بالسكني  العريضة  األمشاط  جرًات 

لألشخاص إىل حد التجريد والتشظي للكتلة.

التطريز  اختزال  مع  السيناوية  األزياء  عرب  نلمحها  بيئية  إمياءات     

أحيانا  تخرتقها  واألزرق  واألسود  األحمر  بني  تائهة  زخرفية  ملحات  يف 

شهقات ضوئية من األبيض ومن ظلها األزرق.

عر هو أقرب أنواع اإلبداع إىل هذا األسلوب التشكييل الذي يبطن     الشَّ

أكرث مام يظهر ويستدعي الخيال أكرث مام يستدعي الواقع هو يحلق 

يف الفضاء البرصي كام يحلق الشاعر يف الفضاء الكوين. ويطارد املعاين 

املبهمة طارًحا األسئلة أكرث مام يقرر اإلجابات.

- يف  األكريليك  باأللوان  السابقة  معارضه  - عرب  دامئا  الطراوي  كان    

سباق مع اللحظة املخاتلة، بني تقلبات الضوء وتداخل األشكال، واليوم 

يستدعي النور من طيات العتمة ومن ثنايا روحه القلقة، ليضفي تفاؤال 

عىل هذه الروح يف لحظة مرتبكة!

عز الدين نجيب

تحوالت
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للفنان محمد الطراوي يوضع قدًرا كبريًا للعنرص اإلنساين فاإلنسان هو املحور األسايس الشك  أن هذا املعرض 

لإلبداع الفني فأتخذ اإلنسان غايته للتعبري. عند محمد الطراوي حل اللَّون محل الخط أو باملعنى البسيط 

أصبح اللَّون وسيلة لبناء الشكل الذي وضح فيه التنوع الهائل للنغامت اللَّونية وبصامتها املختلفة.

     ومحمد الطراوي مصوًرا نلمس أنه ال ينقل واقًعا معيًنا ولكنه يبدع من خالل ألوان قليلة يغلب عليها اللَّون األزرق 

بدرجاته وتنوعاته ولكن ما يعطي اإليهام تعددها هو أنه استخدمها يف أماكنها املناسبة بالنسبة لرتابط التكوين والتوزيع 

اللوين مام اكسبها أبعاًدا رمزية.

     املوضوع الذي يشغل اهتاممه هو املرأة الريفية املحافظة يف دالل وعذوبة يف معظم لوحاته حيث لعبت املالية أو 

العباءة دوًرا أساسيًّا يف التكوين وهي التعبري عن متاسك األفراد وخلف فراغات محيطة تجعلها بؤرة االهتامم وعن البيئة 

التي عرب عنها تتمثل يف زرقة السامء وزرقة البحر وانعكاسها عىل التجمعات عىل سواء كانت يف صحراء تتموج باللَّون 

األصفر أو يف عتمة الريف وغموضه أن هذا املعرض ينقل الفنان محمد الطراوي من مصور مبدع للمناظر الطبيعية 

للنمو  البسيطة.. فهي منوذج  البيئة املرصية يف صورتها  املائية.. إىل مصور يعرب عن واقع إنساين استشفه من  باأللوان 

واالخصاب كام هي لوحته املرأة والسمكة وهي منوذج الوداعة واملودة يف معظم لوحاته.

الشك

حسن عثمان
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الفنان محمد الطراوي

حاصل عىل بكالوريـوـس كلية الفنون الجميــلة عام 1980 – جامعــة حلـــوان .

يعمل مبجلة » صبــاح الخيـــر « – مؤسســة روزاليــوســف .

عضــو نقابــة الفنانني التشكيليــيــن، عضــو نقابــة الصحفييـــن،

املعـــارض الجامعيـــة :

املعـــرض القومـــي، القطع الفنيــة الصغرية » قاعــة أخناتـــون « مجمع الفنــون .

فـــن البورتريـــه .. الجامعـــة األمريكيـــة، فنانـــي املنظــر » قاعــة دروب « .

معرض اثنــا عشــر فنانــًا .. مركــز محمــود سعيــد – اإلسكندريــة .

معرض الصالــون األول للبورتريــه ) الوجـــه اإلنسانــي ( قاعـــة أفـــق، األعامل الصغرية – قاعــة سالمـــة ، معرض مجلـــة البيــــت 

– قاعـــة أفـــق.فنانــي املنظــر – قاعـــة جرانــــت ، معرض اليمـــن بعيـون مرصيـة – قاعـة املركــز املصــري للتعاون الدولـــي، 

معــرض املنظــر بقصــر األميــر طـــاز .معرض صالــون مصـــر – قاعــة أفـــق، معرض أجنــدة مكتبــة اإلسكندريــــة، معرض جامعــي 

أرت كورنــر. معرض الجســم اإلنسانــي – قصـــر الفنـــون، معرض 3×1 قاعــة خــان املغربـــي 2013م ، قاعــة ورد ) دبــــي ( 2013م، 

قاعــة بوشهــري الكويتــي 2012م / 2013م – أتيليــه 2012م ، جاليـــري بالـــم بيتـــش – أمريكـــا 2012م، جاليــري سريارتــــس – 

واشنطــن 2013م .

املعـــارض الخاصـــة : 

معــرض أتيليــه القاهــرة 1992م، معرض مائيـــات – قاعــة شمــوع 1993م، معرض مائيــات املركز املرصي للتعاون الدولــي 1997م. 

معرض املكـــان والزمـــن – قاعــة دروب 1998م، معرض املكــان والزمـــن 2 – مركــز الجزيـرة 2000م ، معرض املشهــد املايئ – مجمــع 

الفنــون – بالزمالـــــك، معرض الحنيــــن للـــوادي – مركــــز الجزيـــرة 2006م ،معرض أمكنـــة الـــروح – قاعـــة بورتريـــه 2007م، 

معرض ثنائيــة – قاعــة فنـــون باملهندسيـــن 2007م ، معرض استشــراق األفـــق – قاعــة إبـــداع 2008م، معرض املركــز الثقافــي 

بفرنســا – باريـــس 2009م ، معرض إبحـــار يف األبيـــض – قاعـــة بيكاســـو 2010م، معرض رؤيتـــان – قاعــة بيكاســـو 2011م ، 

معرض حــــوارات – قاعــة جرانــــت 2013م .

املشاركـــات الرسميـــة الخارجيــــة : 

ورشـــة عمــل باليمــــن عام 2003م، ورشة عمل بطشقنـــــد – أوزبكستـــان عام 2006م، ورشة عمل بالجزائـــر عام 2012م ، معرض 

جامعـــي .. الفــن املصــري املعاصــر عىل هامش بينالــي الشارقـــة عام 2006م ، الصالــون املصــري الفرنســـي – الــدورة الثانيــة – 

املركز الثقايف ببــاريــس عام 2010م ،الفــن املصــري املعاصــر موازي ملعرض الكتــاب بالشارقــــة عام 2013م .
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املشاركـــة بأعمــال فـــي :

مشاركــات   – أوزبكستــــان   - دبـــــــــي   – فرنســـــــا   – أمريكـــا   – تركيـــا   – السعوديـــة   – الكويـــت   – اليمـــــن   – ليبيــا 

داخليـــــــة – ورشـــة عمل مصــــر .. أثيوبيـــــــا – قصـــر الفنـــــون عام 2010م .

ورشــة عمل هيئـــة قصـــور الثقافــــة :

األقصــــر – أســــوان – سيـــــــوه – الــــــــــوادي الجديــــــــــد .

املهام التي كلف بها واإلسهامات الفنيــة :

عام 2009م.  باألردن  املصــري  الفن  معرض  قوميسيـر  1999م،  عام  دنشـــــــواي  مبتحـــف  بأعامله  الفنون  قطاع  من  بتكليف  شارك 

قوميسيــر صالـــون الشبـــاب عام 2005م، قوميسري معرض الفن املرصي الرتاثــي – أوزبكستـــان عام 2006م. قوميسيــر املعــرض 

العام عام 2013م، عضــو لجنــة السمبوزيــوم – صندوق التنميــة الثقافـــية، عضو لجنــة املعـــرض العـــام عام 2005م . إدراج األعامل 

الفنيــة يف أبحاث علمية لنيل درجــة املاجستيــر بكليــة الفنـــون الجميلــــة وكليــة الرتبيــة الفنيــة .

إنتــاج التليفزيــون املصـــري ثالثــة أفالم وثائقيـــــــة :

برنامــــج أرابيســـــــك – القنــــاة الثانيـــــة، برنامــــج حكايتــــــي مع املكـــــــان – القنـــاة األولــــــى. برنامــــج حكايتــــــي 

مع املكـــــــان – قنـــاة األســـــــــرة .

املنــــــــح والجوائـــــــــــــز :          

درجـــة الدكتـــوراه الفخريـــة من األكادمييـــة الفنيــة بطشقنــــد – أوزبكستـــــان عام 2006م. ميداليــة البخـــاري الذهبيــــة – 

وزارة الثقافـــــــــة – أوزبكستــــان عام 2006م. درع وشهــــــــادة تقديـــــــر املهرجـــــــان العــــــام ) للفنانيــــــن واملبدعيـــــن 

الحفـــــر  التشكيليـــــة – عام 2004م. جائزة  الفنـــون  الذهبــــــــي – قطــاع  الهـــــرم  العــــرب ( عام 2009م –  سوريـــــــــا. 

األولــــــــى – املجلـــس األعلــــى للشبـــــاب عام 1997م. جائزة الحفــــر الرابعـــة – املجلـــس األعلـــى للشبــــاب عام 1980م. 

الجائزة األولـــى – دبـــــــي الثقافــــي عام 2013م. ضيـــف شـــرف مبعرض هــــرم سيتـــي – قصــــــر الفنــــــــون عام 2012م .

املقتنيــــــــات :

اإلسكندريـــــــــة   – األوبــــــــــرا  دار  دنشــــــواي،  متحــــف  الرتبيــــة،  كليــــة  متحــــف  الحديــث،  املصــري  الفــن  متحـــف 

التنميـــــة  صنــــدوق  بباريــــــــــس،  العاملـــي  التجـــارة  مركـــز  املرصيـــــــــة،  الخارجيـــــة  حلـــــوان،  جامعـــة  متحـــف   ،

الثقافيــــــــة، وزارة الثقافـــــــــــــــة، السفـــارة املرصيــــة بباريــــــــس، لدى بعض األفـــراد مبصـــــــر والخـــــارج.



13
ألوان أكريليك     -     100 × 100  سم



14
ألوان أكريليك     -     80 × 80 سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 60  سم
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ألوان أكريليك     -     80 × 120  سم



17

أكوريل على ورق    -     60 × 120  سم
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ألوان أكريليك     -     100 × 60  سمألوان أكريليك     -     30 × 60  سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     80 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     80 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     60 × 80  سم



26
ألوان أكريليك     -     100 × 70  سم
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ألوان أكريليك     -     80 × 80  سم
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ألوان أكريليك     -     80 × 80  سم



29
ألوان أكريليك     -     40 × 40  سم
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ألوان أكريليك     -     40 × 40  سم
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ألوان أكريليك     -     100 × 100  سم



32
ألوان أكريليك     -     100 × 100  سم



33
ألوان أكريليك     -     50 × 100  سمألوان أكريليك     -     50 × 100  سم



أ.أحمد عبد الغني                            رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ. أحمد عبد الفتاح                           رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف واملعارض

أ. داليا مصطفى                               مدير عام املعارض القومية والعاملية

قاعة الباب:

يحيى سالمة                                    مدير الشئون املالية واإلدارية

شيامء حسن                                    عضو فني

عامد عبد املريض                              حاسب آيل

يارس محمد عوض                             عضو فني

سارة شكري                                    عضو فني

وئـام عيل                                       عضو فني

أسامء أحمد                                    عضو فني

مينا سعـد                                       عضو فني

وليد عرصان                                    عضو فني

أدهم أحمد                                    عضو فني

أمرية حسني                                     عضو فني

شهرزاد محمد                                  شئون إدارية

مروة عبد الحكيم                             شئون إدارية

جوزيف نادي                                  شئون إدارية

محمود خريي                                  شئون إدارية



اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. إميان خرض                                     مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

أ. نرسين حمدي                                 مدير إدارة الجرافيك

أ. إميان حافظ                                    مرشف إدارة الجرافيك

أ.سمر قناوي                                     مصمم جرافيك

أ. رجب الرشقاوي                               إرشاف طباعي

أ. إسامعيل عبد الرازق                         إرشاف طباعي

أ. سامح العبد                                    مراجع لغوي

أ. مروة صالح                                    جمع مادة




