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الت�صوير،  الدويل لفن  اأ�صبح ملتقى الأق�صر  لقد 

الفنية  الأحداث  خريطة  على  هامة  عالمة 

التنمية  �صندوق  قطاع  ينظمها  التي  الدولية 

طبيعة  ذات  تعد  الدورة  هذه  اأن  اإل  الثقافية، 

خا�صة، وذلك يف ظل الظروف الراهنة التي مير 

بها وطننا العزيز.

لدى  وتاأثريًا  اأهمية  الأكرث  الو�صيلة  هو  فالفن 

كافة ال�صعوب، ول اأدل على مكانة م�صر الثابتة، 

من  كوكبة  وجود  من  التغيري،  رياح  على  الع�صية 

العامل،  اأنحاء  �صتى  من  القادمني  الت�صكيليني 

املوحي،  الأق�صر  ف�صاء  يف  والإبداع  للر�صم 

والزاخر مبعطيات احل�صارة امل�صرية القدمية.

يف  التنمية  مب�صرية  الرا�صخ،  اإمياننا  منطلق  ومن 

اأجمع،  العامل  ير�صدها  والتي  املجالت،  كافة 

فاإننا نوؤكد على اأن الفن لبد واأن يكون يف طليعة 

م�صروعات التنمية، فهو رمز ال�صمو، والرتفع عن 

الفيَّا�ض، وهو  بوابة اخليال  الأمور، وهو  �صغائر 

التي  املتفردة،  امل�صرية  الهوية  �صر  مفتاح  اأي�صًا 

فوق  تقفز  اأن  والأزمنة،  الع�صور  كل  عرب  متكنت 

ال�صعاب، لتحتل مكانتها يف قمة هرم الإبداع على 

م�صتوى العامل.

معماري/ حممد اأبو �صعدة

رئي�ض قطاع �صندوق التنمية الثقافية

The international Luxor Symposium 
has become an important mark 
on the map of international artistic 
events organized by the Cultural 
Development Fund Sector. However, 
this session is very special because 
of the current circumstances affecting 
our dear home country. Art is the 
most effective means for all peoples, 
and the best evidence of Egypt's high 
rank that stands relentless facing the 
change storms is the existence of a 
brilliant group of artists coming from 
all over the world for drawing and 
creating in the inspiring Luxor space 
that is rich with marvelous data of 
ancient Egyptian civilization.
 we have a strong belief in the 
development march in all fields 
witnessed worldwide, we confirm 
that art has to play a leading role 
in all other development projects, 
as art is the symbol of nobility, and 
exceeds all the minor deeds, the 
gate to abundant imagination, and 
the key to unique Egyptian identity 
which managed through all ages to 
exceed all difficulties to occupy its 
rank on the peak of creation pyramid 
worldwide.

Architect / Mohammed Abu Seada
Head of Cultural Development 
Fund Sector  
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�صبع �صنوات من الكفاح الرائع من اأجل ا�صتمرارية 

الذي  للت�صوير،  الدويل  الأق�صر  ملتقى  وجناح 

ملتقى  اأ�صبح  لقد  والفنانني..  للفن  اأماًل  كان 

الأحداث  اأهم  اأحد  للت�صوير  الدويل  الأق�صر 

اأ�صبح  – كما  والعامل  الت�صكيلية يف م�صر  الفنية 

من عالمات مدينة الأق�صر، مدينة الفن، مدينة 

لفريق  اجلزيل  ال�صكر  العباده،  مدينة  الإبداع، 

بقيادة  الثقافية  التنمية  �صندوق  يف  العمل 

املهند�ض/ حممد اأبو �صعده، وكذلك للجنة العليا 

الأق�صر  ملدينة  متنياتي  خال�ض  للملتقى.مع 

مبزيد من التقدم والإزدهار .

د. اإبراهيم غزالـه

قومي�صري عام امللتقى

Seven Years of marvelous struggling  
has been passed seeking the 
success and continuation of the 
National Luxor Symposium for Fine 
Arts which was a far- fetched hope 
for art and artists.
The National Luxor Symposium for 
Fine Arts has become one of the 
most important fine arts events in 
Egypt and worldwide as well.
It also has become one of the 
significant landmarks of Luxor city, 
the city of art, creation, and worship.
It's my pleasure to thank the work 
team in the Cultural Development 
Fund under the leadership of 
Engineer / Mohammed Abu Seada, 
and the High Committee of the 
symposium as well.

Dr. Ibrahim Ghazala
General Commissar of 
the Symposium                              
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معمارى/حممــد �أبــو �سـعــدة    رئي�ض  اللجنة العليا للملتقى

�لفنان.د./�إبر�هيـــم غـز�لــه   قومي�صري عام امللتقى

�لفنان. د./م�سطفى عبد �ملعطى  اأ�صتاذ متفرغ بكلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�صكندرية

�لفنان. د./حمـــدي عبـد�هلل اأ�صتاذ بكلية الرتبية الفنية-وعميد الكلية الأ�صبق

�لفنان. د./ح�سن عبد �لفتاح اأ�صتاذ بكلية الفنون اجلميلــــة - جامعـــة حلــوان

�لفنان/ حلمي �لتوين الفنان الت�صكيلى

�لفنان/ �أحمد �سيحا الفنان الت�صكيلى

�لفنان. د. ر�سا عبد �ل�سالم   الفنان الت�صكيلى

�لفنان. د. حمدي �أبو �ملعاطي   نقيب الت�صكيليني )ب�صفته(

�لفنان. د./عبد �لوهاب عبد �ملح�سن   الفنان الت�صكيلى

�لفنان/حممـــــد طــــر�وى   الفنان الت�صكيلي والر�صام ال�صحفي

�لفنان / حممد عبله   الفنان الت�صكيلى

اللجنة العليا للملتقى
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SYMPOSIUM'S SUPREME COMMITTEE

Architect. Mohamed Abu Seada Head of high Committee of the Symposium

Dr. Ibrahim Ghazala General Commissar of the Symposium

Dr.Moustafa Abdel Moaty Professor at the Fine Arts Faculty, Alexandria University

Dr. Hamdi Abd Allah Professor at the Educational Art Faculty, Former Dean of the Faculty

Dr. Hassan Abd Alfatah Professor at the Fine Arts Faculty-Helwan University

Mr. Helmi Al-Touny Painter

Mr. Ahmad Shiha Painter

Dr. Reda Abdel-Salam Painter

Dr. Hamdy Abul-Maaty  Head of Plastic Art Syndicate

Dr. Abdel Wahab Abdel Mohsen Painter

Mr.Mohamed Tarawy Painter

Mr. Mohamed Abla Painter
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ملتقي الأق�سر الدويل للت�سوير ، الدورة ال�سابعة

                                                                                 بقلم: ال�صفري/ ي�صري القوي�صي

كانت الأق�صر و�صتظل علي راأ�ض قائمة اأ�صهر مقا�صد ال�صياحة الثقافية يف العامل، ملا حتويه تلك املدينة العريقة من كنوز اأثرية فرعونية من عهود 

خمتلفة، ف�صارت اأكرب متحف مفتوح لالأثار علي وجه الب�صيطة، الأمرالذي جذب ال�صياح الأجانب علي اإختالف جن�صياتهم، وتنوع اإهتماماتهم.

ومنذ الربع الآخري من القرن التا�صع ع�صر بداأت طوائف الأجانب املقيمون يف م�صر، والوافدون اإليها من اخلارج، وكذلك الطبقة الأر�صتقراطية 

امل�صرية وعددا من املثقفني امل�صريني، يرتادون تلك البقعة من �صعيد م�صر لالإ�صتمتاع بجوها امل�صم�ض الدافئ كل �صتاء، وزيارة املنطقة الأثرية يف 

حميطها، ومن وقتها باتت الأق�صر مق�صدا هاما واإكت�صبت �صهرة عاملية. 

كان اأول من تنبه اإيل �صحر تلك املدينة من الفنانني امل�صريني، هو عميد فن الت�صوير امل�صري احلديث الفنان حممد ناجي، الذي �صرع يف زيارتها 

�صنويا كل �صتاء بدءا من عام 1914، وكان عمره وقتها 26 عاما، �صابا ممتلئا حيوية وحما�صة، مهتما بالآثار الفرعونية، يبحث عن روابط ت�صل 

لتاأكيد  امل�صرية، لإحيائها  ال�صخ�صية  �صمات  اإكت�صاف  اإعادة  القدمية، كان يحاول  الفرعونية  الأجداد  امل�صري احلديث وفنون  الت�صوير  بني فن 

اإ�صتقاللية م�صر عن الدولة العثمانية.

الفن  ليدر�ض  الغربية  ال�صفة  اآثار  بجوار  ليكون  الر�صول،  عبد  ال�صيخ  الأق�صري  مبنزل  للنيل،  الغربي  بالرب  مر�صما  لنف�صه  ناجي  حممد  اأقام 

الفرعوين، ويتعمق يف اأ�صراره، وعندما توقف اإيفاد املبعوثني لدرا�صة الفن يف اأوروبا، ب�صبب ظروف احلرب العاملية الثانية يف اأربعينيات القرن 

الع�صرين، اإقرتح الفنان حممد ناجي علي وزارة املعارف اإن�صاء مر�صم يف الأق�صر للطلبة املتفوقني من مدر�صة الفنون اجلميلة، كبعثة داخلية بديلة 

عن البعثات اخلارجية، فاإ�صتجابت الوزارة وان�صاأت املر�صم بالفعل مبنزل ال�صيخ عبد الر�صول، لكنها جتاهلت الفنان حممد ناجي واأ�صندت اإدارة 
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املر�صم و الإ�صراف عليه للفنان حامد �صعيد، ما دفع ناجي لعدم التحم�ض للنزول يف منزل ال�صيخ عبد الر�صول كعادته ال�صنوية، ون�صت�صف ذلك من 

بني �صطور خطاب اأر�صله ل�صقيقته التي كانت تزور الأق�صر يف �صتاء 1945، قال حممد ناجي فيه ....

» عزيزتي عفت 

�صعادتي غامرة ملعرفتي اأنك باأ�صعد حال و�صعيدة باإقامتك ، فانا اأعرف متاما نوع  البهجة التي متنحها م�صاهدة املناظر الطبيعية يف �صعيد م�صر....

اإقامتك ما دامت هذه الراحة �صتزيد من  اأن ت�صتفيدي لأطول وقت ممكن، وعليك مبد  اأريدك  حيث ال�صكينة، واملناخ املالئم لل�صحة....ولذلك 

ا�صتمتاعك بالرحلة.

علّي  اف�صدوها  والتي  م�صر،  �صعيد  ايل  لبعثتي  قا�صية  ذكريات  فلدي  اأخري،  مرة  الأفق  هذا  مب�صاهدة  �صاأنعم  اأين  اأعتقد  فال  يل  بالن�صبة  اأما 

متاما........«

ظلت مرا�صم الق�صر تبا�صر ن�صاطها حتي توقفها عام 1967، نتيجة النك�صة ال�صيا�صية التي حلت مب�صر يف ذلك الوقت، وبالتايل توقف اإ�صتثمار ما 

تتمتع به مدينة الق�صر من مناخ جاذب للفنانني، واإ�صتمر احلال علي و�صعه اإيل اأن فكرت وزارة الثقافة يف اإقامة ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير، 

واأ�صندت مهمة الإ�صراف عليه اإيل الفنان د. اإبراهيم غزالة، ونظم فعاليات الدورة الأويل عام 2008.

تر�صخ تنظيم فعاليات ملتقي الق�صر الدويل للت�صوير بنجاح علي مدار �صبع دورات رغم كل ما مرت به البالد من ظروف غري م�صتقرة خالل الأربع 

اإ�صتمرار تنظيم دورات امللتقي خدمة للثقافة، وللفن بوجه خا�ض، واأي�صا امل�صاهمة يف  �صنوات الأخرية، فلقد جنح �صندوق التنمية الثقافية يف 

اإحياء الن�صاط ال�صياحي الذي تعر�ض للركود يف تلك املدينة ال�صاحرة.



10

وقد �صاعد جناح ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير علي مدار الدورات ال�صت ال�صابقة علي اإقتناع امل�صوؤلني باأهمية امللتقي ومردوده الإيجابي علي 

املجتمع الأق�صري، فاإ�صتجاب ال�صيد اللواء/ طارق �صعد الدين حمافظ الأق�صر، لطلب �صندوق التنمية الثقافيه  بتخ�صي�ض اأر�ض لإقامة م�صروع 

اإيل معر�ض دائم  بالإ�صافة  العام،  للفنانني علي مدار  للملتقي، ت�صم مرا�صما مفتوحه  اإكتمالها مقرا  لتكون بعد  الغربي،  بالرب  الأق�صر  مرا�صم 

لأعمال فناين الدول التي �صاركت بالتتابع يف دورات امللتقي.

بداأت فعاليات الدورة ال�صابعة للملتقي باملوؤمتر ال�صحفي الذي عقده املهند�ض حممد اأبو �صعدة رئي�ض قطاع �صندوق التنمية الثقافية، �صباح يوم 

20 دي�صمرب، واأعلن فيه اأن الدورة ت�صم فنانني من ال�صني، الهند، رومانيا، قرب�ض، �صربيا، املانيا، رو�صيا، اململكة املتحدة، تون�ض، �صلطنة عمان، 

الأردن، ال�صودان، البحرين، م�صر، واأن ال�صني هي �صيف �صرف امللتقي يف هذه الدورة، كما اإفتتح ال�صيد وزير الثقافة د.جابر ع�صفور يف م�صاء نف�ض 

اليوم معر�صا لأعمال الفنانني امل�صاركني يف الدورة ال�صابقة.

بعد جتمع الفنانني امل�صاركني بالدورة ال�صابعة يف القاهرة توجهوا ايل الأق�صر لبدء ن�صاطهم الت�صويري يف الفرتة من 21 دي�صمرب 2014 حتي 

3 يناير 2015، وقد تخللت تلك الفرتة القيام بجولت فنية وتاريخية دعي اليها الفنان د.اإبراهيم غزالة قومي�صري امللتقي، ومنها زيارة معابد 

الكرنك والأق�صر وهابو ومتحف الأق�صر، والرب الغربي، وقد لقت تلك الزيارت اإهتمام امل�صاركني وترحيبهم، كما مت تنظيم حلقات نقا�صية، 

باإ�صراف الناقد الفني ال�صفري/ ي�صري القوي�صي م�صاء كل يوم، فكانت فر�صة لتعريف كل فنان م�صارك بفنه واأعماله واآراءه، الأمر الذي كان 



جاذبا لإهتمام باقي الفنانني امل�صاركني، واأي�صا طلبة كلية الفنون اجلميلة بالأق�صر الذين حر�صوا علي متابعة تلك احللقات النقا�صية ملا فيها من 

فائدة، كما قدم الفنان اإبراهيم الطنبويل ور�صة عمل بكلية الفنون بالأق�صر، وور�صة اأخري قدمها الفنان ع�صمت داو�صتا�صي ملجموعة من طالب 

الكلية يف مقر اإقامة امللتقي بالفندق.

وبهذه املنا�صبة ل يفوتني التنويه بالدور احليوي الذي �صاهم به طلبة كليه الفنون اجلميلة بالأق�صر حتت اإ�صراف عميد الكلية الفنان د.حممد 

عرابي، فكانوا خري معاونني للم�صاركني، واأخريا ولي�ض اآخرا تقدمي جزيل ال�صكر لل�صيد املحافظ اللواء طارق  �صعد الدين حمافظ الإق�صر حلر�صه 

علي توفري العديد من الت�صهيالت والرتتيبات فيما يتعلق بالزيارات للمواقع والأماكن الأثرية، واأي�صا دعوته لأع�صاء امللتقي حلفل ع�صاء لالإحتفاء 

والرتحيب بهم.  

بح�صور  ال�صرف،وذلك  �صيوف  اأعمال  وكذلك  امل�صاركني،  الفنانني  اأعمال  �صم  الذي  املعر�ض  اأفتتح  يناير2015(   4  ( للملتقي  الأخري  اليوم  ويف 

ال�صيد اللواء طارق �صعد الدين حمافظ الأق�صر، واملهند�ض حممد اأبو �صعده رئي�ض �صندوق التنمية الثقافية، واأعقب الفتتاح حفل توزيع الدروع 

وال�صهادات التذكارية علي الفنانني امل�صاركني وال�صادة املكرمني، ويف الكلمة التي القاها ال�صيد املحافظ مت التاأكيد علي الوعد بتخ�صي�ض الأر�ض 

التي �صتقام عليها مرا�صم الق�صر، فكان هذا اخلرب خري ختام مللتقي ناجح ومثمر من كافة الوجوه.

                                                                                                                                                  ي�صري القوي�صي

                                                                                                                                                                                                  الأق�صر، يناير 2015  
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المكرمون
Honorees
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• ظبي 	 باأبو  الفنون  جممع  ومالك  موؤ�ص�ض  هو 

وقد ا�صبح هذا املركز من اكرث املراكز  ن�صاطا 

فى جمتمع الفنون الت�صكيلية فى ابو ظبى .

• وت�صمل خربة اليافعى عمله الناجح فى جمال 	

البرتول ثم اجتاهه للعمل بالعقارات .

• ادارة 	 جمل�ض  ورئي�ض  �صاحب  هو  وحاليا 

مركز  يعترب  والتى  اأو�صان  �صركات  جمموعة 

هذه  تاأ�ص�صت  وقد   . منها  جزءا  الفنون 

قدرا  تغطى  وهى  عاما   22 منذ  املجموعة 

الفوائد  ذات  التجارية  الأن�صطه  من  كبريا 

وال�صناعة  والعقارات  املقاولت  جمال  فى 

والنقل وال�صيانة وادارة اخلدمات والتموين 

وحمطات خدمة التجزئة واملجوهرات .

• التح�صري 	 فعاليات  وح�صوره  بالفن  اليافعى  ولع  فان  ذلك  ومع 

اللوفر وجوجنجهامي  وبالتحديد متاحف   ، ال�صاديات  جلزيرة 

فى  املتمثل  الفنون  مركز  �صكل  �صياغة  لتطوير  دفعته  التى 

لتطوير  املدى  طويلة  ظبى  ابو  حكومة  مهمة  دعم  و  تنفيذ 

الفنون الت�صكيلية .

• وبعد البحث املكثف والتدقيق مت ان�صاء جممع الفنون فى عام 	

2009. وهى بناء م�صاحته 2500 مرت مربع مت ا�صتكمال ان�صائه 

وافتتاحه بوا�صطة جمتمع الفن فى المارات العربية املتحدة 

حيث رحبوا باوائل الفنانني فى املقر فى اأكتوبر عام 2012 وقد 

مت الفتتاح الكبري فى اخلام�ض من نوفمرب عام 2012 .   

اأحمد �سالح اليافعى 

الإمارات العربية املتحدة

	• Ahmed Aly Alyafei is the Founder and 
Owner of Art Hub Plastics Arts.

	• Al Yafei’s experience includes a 
successful career in the field of oil and 
gas. followed by real estate.

	• Presently he is owner and Chairman 
of the Osan Group of companies of 
which Art Hub is a part. Founded 22 
years ago, Osan Group  investments 
cover a range of commercial activities 
with interests in contracting, real estate, 
industry, transportation, maintenance, 
facility management, catering, retail 
service stations and jewelry However, it is 
Al Yafei’s passion for art and the advent of 
plans for Saadiyat Island; most particularly 
the inclusion of the Louvre and Guggenheim 
museums, that compelled him to develop the 
Art Hub format envisaged as complementing 
and supporting the long term mission of the 
Abu Dhabi Government for the visual arts.

	• Following extensive research and canvassing 
of the community of artists in Abu Dhabi, Art 
Hub Plastic Arts Establishment was formed in 
2009. Construction of the 2,500 square meter 
compound was completed and the inaugural 
artist community in the United Arab Emirates 
welcomed the first artists in residence on 
October 2012 and the grand opening occurred 
on 5 November 2012.

Ahmed Saleh AlYafei
U.A.E
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• 1966 – 1974  مدير فرع فى بنك بالتعاون 	

مع مكتبه الذى يعمل كو�صيط بالتاأمني.

• 1971 بداية اأن�صطته كعار�ض فنى فى فرع 	

البنك الذى يعمل به.

• 1973  اأ�ص�ض جالريى �صلو�ض هوف بكي�صليج 	

، اأجلاو.

• فنى 	 بجالريى  فنى  مدير   1985  –  1975

بالبلدية فى باد والد�صى.

• 1975 – 1979 منظم لأكادميية ال�صتاء فى 	

�صلو�ض كي�صليج

• 1977  افتتاح متحف برومفى كي�صلنج .	

• 1978 بداية امل�صاركات فى معار�ض فنية : 	

كون�صت ماركت كولن ودو�صيلدورف الدوىل. 

• فنى 	 معر�ض   ، كولونى  فنى  معر�ض   ، بازيل  فنى  معر�ض 

�صرتا�صبريج، معر�ض فنى بريجامو.

• 1980 – 1997 فرع للجالريى فى ليندو.	

• �صلو�ض 	 اىل  كي�صليج  من  الرئي�صية  للمقرات  انتقال   1985

مو�صينتال بالقرب من اأومل. ت�صم قلعة باروك  م�صاحة  2800 

مرت مربع خم�ص�صة للمعر�ض .

• 1999 افتتاح فرع للجالريى فى كارل�صروهى.	

• 2003  ان�صاء معر�ض دوىل فنى اآرت – كارل�صروهى بالتعاون مع 	

   . Gmbh كارل�صروهى مي�صي – والكوجنر�ض

• قلعة 	 من  بالقرب  جديدة  جالريى  م�صاحة  افتتاح   2008

كارل�صرتوهى.

• 2011 الذكرى الأربعني للجالريى.	

• 2013الذكرى العا�صرة لآرت - كارل�صرتوهى  .  	

1966- 1974 branch manager of a bank in 
conjunction with his broker’s office.
1971 start of his activities as an art exhibitor at 
his bank branch.
1973 establishment oft the Schlosshofgalerie 
Kisslegg, Allgäu.
1975- 1985 art director of the municipal art 
gallery of Bad Waldsee.
1975–1979 organiser oft he winter academy at 
Schloss Kisslegg.
1977 opening of a broom museum in Kisslegg
1978 start of art fair participations: 
Internationaler Kunstmarkt Köln und 
Düsseldorf
Art Basel, Art Cologne, Art Straßbourg, Art 
Bergamo.
1980 -1997 gallery branch in Lindau.
1985 relocation of his headquarters from Kisslegg 
to Schloß Mochental near Ulm. The baroque castle 
has 2.800 sqm of exhibition space.
since 1985 granting of the Franz-Joseph-Spiegler 
art prize of the gallery Schloß Mochental to artists.
1999 opening of a gallery branch in Karlsruhe.
2003 foundation of the international art fair art-
Karlsruhe in collaboration with the Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH.
2008 opening of a new gallery space near the castle 
of Karlsruhe.
2011 40th gallery anniversary.
2013 10th anniversary of the art Karlsruhe.

 Ewald Karl Schrade
Germany

اإيفالد كارل �سراده 

اأملانيا
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• التطبيقية 	 للفنون  العليا  املدر�صة  دبلوم 

 .1947

• الإيطالية 	 اجلميلة  الفنون  اكادميية  دبلوم 

ق�صم الديكور امل�صرحى 1955. 

• 	 - نزوهاوزن  هريجر  مبدينة  للخزف  درا�صة 

اأملانيا الغربية . 

• التطبيقية 	 الفنون  بكلية  عام  ملدة  درا�صة 

برباج. 

• دكتوراه فى فل�صفة امل�صرح )الديكور امل�صرحى(  	

من جامعة دنفر بالوليات املتحدة الأمريكية 

. 1961

•  املعار�ض اخلا�صة :	

•  اأقام ما يزيد عن الأربعني معر�صا بكل من القاهرةـ  الإ�صكندريةـ 	

روما ـ فلوران�صا ـ فيني�صيا ـ بولونيا ـ اإيطاليا ـ لندن ـ ا�صتوكهومل ـ 

فيينا ـ براج ـ نيويورك ـ دنفر ـ اأوكالهوما ـ اإ�صن )اأملانيا الغربيةـ 

ميونيخ ـ باري�ض ـ لو�ض اجنلو�ض. 

• املعار�ض اجلماعية الدولية:	

• بيناىل القاهرة الدوىل الثانى للخزف 1994 ، اخلام�ض 2000. 	

• معر�ض اخلزف امل�صرى املتجول باأوروبا . 	

• بيناىل فيني�صيا 2001 . 	

• �صنعاء 	 ملتقى  فعاليات  �صمن  الت�صكيلية  للفنون  م�صر  معر�ض 

اليمن   - ` �صنعاء  الثالثة  ` الدورة  الت�صكيلية  للفنون  الدوىل 

مايو 2010 .

•  املهام الفنية التى كلف بها و ال�صهامات العامة:	

•  كلف بالإ�صراف على املعر�ض القومى الدورة ) 26 ( 1999 الذى 	

يعد نقطة انطالق جديدة لهذا املعر�ض .

• اجلوائز الدولية:	

• اخلام�ض 	 الدوىل  القاهرة  بيناىل  من  التحكيم  جلنة  جائزة 

.1994

رمزى ال�سيد  م�سطفى

م�سر

Obtained Diploma of the High School of 
Applied Arts 1947. 
Diploma of the Italian Academy of Fine Arts 
Department of stage-setting, 1955. 
Advanced studies in the Royal Faculty of Art 
in London , 1956. 
Study for Ceramics, in the city Herger 
Nzohausen, Western Germany. 
Study for a year at the Faculty of Applied 
Arts in Prague. 
Ph.D. in Philosophy of Theatre (Stage-
Setting) from the University of Denver, 
United States of America, 1961.

Solo Shows:
Established more than forty exhibitions each of 
the Cairo, Alexandria, Rome, Venice, Florence, 
Bologna, Italy, London, New York, Stockholm, 
Vienna, Prague, Denver, Oklahoma, Essen, (West 
Germany), Munich, Paris, Los Angeles. 

International Exhibitions:
Egypt Today Exhibition America 1981. Venice 
Biennale, Exhibition 1984. Egyptian exhibition 
Kuwait 1989. Biennale Cairo International II for 
Ceramics, 1994, Fifth 2000. 
Ceramics Exhibition Egyptian itinerant Europe. 
Venice Biennale, 2001.

International Awards:
Jury Award from the Fifth Cairo International 
Biennale, 1994.

 Ramzy El-Sayed Moustafa  
Egypt



Artists
Ibrahim El-Tanbouli   (Egypt)

Ashraf Raslan   (Egypt)

Al-Desouky Fahmy   (Egypt)

Anatolii Zaslavskii  (Russia)

Eman Ezzat   (Egypt)

Poonam  ChandrikaTyagi   (India)

Hussein Obaid   (Oman)

Khaled Srour   (Egypt)

 Rania Alhelw   (Egypt)

Rachael Paula Read   (United Kingdom)

Zakia Zada   (Kingdom of Bahrain)

Susanne  Zuehlke   (Germany)

Sabah Naiem   (Egypt)

Abdel Kariem Eissa   (Sudan)

Ali Hassan   (Egypt)

Feridun Işıman   (Cyprus)

Qing Wang   (China)

Lei Wang   (China)

Maria Balea  (Romania)

Mohamed Al-Amery   (Jordan)

 Mostafa Batt   (Egypt)

Maha Geroge   (Egypt)

Natasa Todorovic-Matheson (Serbia)

Hala Al-Amous (Tunisia)
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إبراهيم•الطنبويل•••••••••)مرص(

أرشف•رسالن••••••••••••••)مرص(

الدسوقي•فهمي••••••••••)مرص(

أناتويل•زاسالفسيك•••••••)روسيا(

إميان•عزت•الشاذيل••••••)مرص(

بونام•شاندريكا•تياجي•••)الهند(

حسني•عبيد•••••••••••••••)سلطنة•عامن(

خالد•رسور••••••••••••••••)مرص(

رانيا•الحلو•••••••••••••••••)مرص(

ريتشيل•باوالريد•••••••••)اململكة•املتحدة(

زكية•زاده••••••••••••••••••)مملكة•البحرين(

سوزان•زويلكه••••••••••••)املانيا(

صباح•نعيم••••••••••••••••)مرص(

عبد•الكريم•عييس•••••••)السودان(

عيل•حسان••••••••••••••••)مرص(

فريدون•إيشامن•••••••••)قربص(

كينج•وانج•••••••••••••••••••)الصني(

يل•وانج•••••••••••••••••••••)الصني(

ماريا•بايل••••••••••••••••••)رومانيا(

محمد•العامري•••••••••••)األردن(

مصطفي•بط••••••••••••••)مرص(

مها•جورج•••••••••••••••••)مرص(

ناتاشا•تودوروفتش•ماثيسون••)رصبيا(

هالة•عموص••••••••••••••)تونس(

الفنانون
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• املعار�ض اجلماعية املحلية:	

• �صالون الأعمال الفنية ال�صغرية ال�صابع 2004 .	

• املعر�ض القومى للفنون الت�صكيلية الدورة ) 29( 	

. 2005

• مهرجان الإبداع الت�صكيلى الأول ) املعر�ض العام 	

 ) الأول  الت�صكيلى  الفن  و�صوق  الثالثون  الدورة 

. 2007

• اآتيلية 	 بقاعة  الثانية  الدورة  جالريى  �صالون 

الإ�صكندرية مايو 2008.

• بالزمالك 	 ( بقاعة جوجان   70 ×  50  ( معر�ض 

يونيو 2009 .

• املوازى 	  ) بعد  ماذا   ( الإ�صكندرية  فنانو  معر�ض 

لدول  والع�صرون  اخلام�ض  الإ�صكندرية  لبيناىل 

البحر املتو�صط 2009 .

• املعار�ض اجلماعية الدولية:	

• معار�ض باأملانيا والأردن والأكادميية امل�صرية بروما.	

•  معر�ض فنانى البحر البي�ض املتو�صط – قرطاج – تون�ض .	

• معر�ض ل�صالح ال�صودان باملركز الثقافى امللكى – عمان – الردن.	

• بيناىل خيال الكتاب الدوىل الثانى مبكتبة الإ�صكندرية 2005.	

• مقتنيات ر�صمية:	

•  وزارة الثقافة- متحف الفن امل�صرى احلديث -املتحف امللكى الردنى - 	

          متحف املنيا-متحف تون�ض -مكتبة ال�صكندرية .

	• Local Exhibitions:
	• Exhibition of Alexandria Youth artists at 

gallery of Sakiet Abdel Moniem Al-Sawy 
2003 

	• 7th Salon of Mini Works of Art 2004 .
	• 1st Festival of Fine Creation ` General 

exhibition and 1st Fine Art Fair` 2007 . 
	• 2nd Festival of Fine Creation ( 31st 

General exhibition) 2008 .

	• International Exhibitions:
	• Exhibitions in Germany , Jordan and the 

Egyptian Academy in Rome . 
	• Exhibition in Tunisia . 
	• Exhibition in the interest of Sudan - The Royal 

Cultural Center - Amman - Jordan . 
	• 2nd International Biennale of Book Fancy - 

Alexandria Library 2005 .

	• State Collection:
	•  Ministry of Culture . 
	• Museum of the Modern Egyptian Art . 
	• The Jordan Royal Museum . 
	• Menia Museum .

اإبراهيم الطنبوىل 

م�سر

Ibrahim El-Tanbouli 
Egypt
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• ولد  يف دمياط 1968.	

• باحلركة 	 م�صارك  بالقاهرة  ويعمل  يعي�ض  حر  فنان 

الت�صكيلية امل�صرية منذ عام 1994.

• تخرج من كلية الفنون اجلميلة ق�صم الت�صوير عام 	

والنحت  الت�صوير  الفنية  ممار�صاته  وت�صمل   1993

واجلرافيك والفوتوغرافيا. 

• وزارة 	 من  الفنى  لالأبداع  التفرغ  منحة  على  حا�صل 

الثقافة امل�صرية 2009, 2010, 2011, 2012. 

• عدة 	 فى  �صارك  م�صر  بداخل  فردية  معار�ض   4 له 

كما  جماهريية   تفاعلية  وم�صاريع  فنية  ور�ض 

�صتة  منهم  جماعى  معر�ض   40 من  اأكرث  فى  �صارك 

كازاخ�صتان،  كوبا،  بالدومينيكان،  خارجية  معار�ض 

ال�صعودية، الأردن، فرن�صا.

• املقتنيات:	

• التنمية 	 �صندوق   ، احلديث  امل�صرى  الفن  متحف  لدى  الر�صمية  املقتنيات 

الثقافية ، قطاع الفنون الت�صكيلية ، هيئة الإ�صتثمار امل�صرية.

• باململكة 	 وخارجها  م�صر  بداخل  واأفراد  موؤ�ص�صات  لدى  اخلا�صة  املقتنيات 

دولة   ، ال�صعودية  العربية  واململكة   ، املتحدة  الأمارات  ودولة   ، املتحدة 

البحرين ، واململكة الأردنية الها�صمية.

اأ�سرف ر�سالن  

م�سر

	• Born in Damietta 1968.
	• Egyptian fine art movement participant 

since1994.
	• Graduated from faculty of fine arts, 

Painting department 1993.
	• Ashraf's art practices includes paintings, 

Sculpturing, graphics and photography.
	• He holds full-time grant for artistic 

creation of the Egyptian Ministry of 
Culture for the years 2009, 2010, 2011, 
2012.

	• Has four solo Exhibitions inside Egypt 
and participated in several workshops, art 
projects and interactive public also participated 
in more than 40 group Exhibitions including six 
shows in Dominicans, Cuba, Kazakhstan, Saudi 
Arabia, Jordon, France.

	• State Collection:
Egyptians Modern Art Museum, The Cultural 
Development fund -The fine art sector and The 
Egyptian Investment Authority.

	• Private Collection:
Institutions and individuals in Egypt and different 
foreign countries such as United Kingdom, United 
Arab of Emirates, Saudi Arabia, Bahrain and 
Jordon.

Ashraf Raslan
Egypt
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•  ولد عام 1938 ، فى بركة ال�صبع ، منوفية.	

• ق�صم 	  ، بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  كلية  فى  تخرج 

الت�صوير 1963.

• 	 ،  ) م�صرية  اآثار   ( عليا  درا�صات  دبلوم  على  ح�صل 

جامعة القاهرة 1973.

• اأقام معر�صًا بعنوان ) الطفولة فى م�صر القدمية ( 	

ر فيه اأ�صاطري الطفولة  1980 فى متحف املنيل ، �صَوّ

فى م�صر القدمية.

• فى 	 لوير   - فيليب  جان  الفرن�صى  الأثرى  �صارك 

 = الثالثينى  العيد  اأو   ) �ِصْد  ِحْب   ( الـ  بهو  اأعمال 

 ، اأ�صرة ثالثة   ، جتديد �صباب امللك زو�صر الطقو�صى 

دولة قدمية ، فى جمموعته الهرمية ب�صقارة ، وذلك 

فى معر�ض تذكارى اإحتفاًل باأعمال وكتب وحفائر 

وترميمات جان فيليب – لوير املعمارية فى منطقة 

�صقارة 1980.

• من ترجماته ) اأمريكا ( لفرانت�ض كافكا ، ُن�صرت م�صل�صلة بر�صومه فى جريدة 	

روايات  �صل�صلة  فى  �صدرت  ثم   ،)1970 مايو  اأول  حتى  فرباير  من   ( امل�صاء 

 – 1970 ؛ وجمموعة ق�ص�ض ) الدودة الهـائلة( لكافكا  الهالل فى اأغ�صط�ض 

اآفاق الرتجمة 1997 ؛ و) ر�صائل اإىل ميلينا ( لكافكا - اآفاق الرتجمة 1998 , 

وقد ن�صرت جميعها من قبل م�صحوبة بر�صومه ، فى حلقات يومية فى جريدة 

امل�صاء 1968 , 1978.

•  ُن�صرت ق�ص�صه الق�صرية املوؤلفة فى جريدة امل�صاء وفى امللحق الأدبى جلريدة 	

 ، و�صنابل   ،  68 وجالريى   ، اخلري  و�صباح   ، والكاتب   ، الهالل  وجملة  امل�صاء 

وغريها منذ عام 1959.

• ن�صر عددًا كبريًا من الق�صائد والق�ص�ض املرتجمة فى جريدة امل�صاء واإذاعة 	

الربنامج الثانى.

• اْب الق�صة 	 ُكَتّ �صاحبت ر�صومه ال�صحفية العديدة كتابات جيل ال�صتينات من 

املا�صى فى جملة  القرن  ال�صتينيات وال�صبعينيات من  وال�صعراء طوال عقدى 

الإذاعة 1960 – 1961 وفى جريدة امل�صاء وجملة الهالل وجملة الكاتب.

• ) امل�صخ ( لكافكا – مكتبة الأ�صرة 2004. 	

الد�سوقى فهمى 

م�سر

	• Born 1938, in Berket El - Sab, Menufia.
	• Graduated from the Faculty of Fine Arts, 

Cairo, Painting Department, in 1963.
	• Diploma in Egyptology,Cairo University, 

1973.
	• Held an Exhibition titled « Childhood in 

Ancient Egypt, 1980, in Manial Museum.
	• He wrote and published Short Stories 

since 1959, in « Al – Mesaa», « Al – 
Khateb», « Al– Hilal», «Sabah El – Khir», 
« Gallery 68», «Sanabel» etc. .

	• Translated and published long chapters 
from «Laocoon, An essay upon the Limits 
of Painting and Poetry» by Gotthold Ephraim 
Lessing ( 1729 – 1781 ) : In « AL – Mesaa « Daily 
newspaper, in October 1976.

	• Translated and published in « Al – Mesaa», 
in October 1976, in ten instalment serial, a 
psychological study, titled « Interpretations of the 
artistic style, from Eugène Delacroix›s journal» by 
psychologist Daniel Schneider.

	• Translated and published in « Al – Qahira» 
a monthly magazine a psychoanalytical 
study for Picasso›s paintings, and also a long 
psychoanalytical study for James Joyce›s writings, 
dealing with his novel Ulysses. 

Al-Dessouky Fahmy 
Egypt
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• ولد فى الثانى من نوفمرب 1939 فى كييف. 	

• تخرج فى عام 1957 من مدر�صة الفنون املتو�صطة.	

• اللوحات 	 ق�صم   ، من اجلامعة   1965 تخرج فى عام 

الأثرية ) �صتوديو الربفي�صور اأ.كازانت�صيف( .

• الفنانني 	 نقابة  فى  ع�صوا  ا�صبح   1977 عام  منذ 

الدولية للفنانني الرو�صية.

• الفيدرالية 	 فى  ع�صوا  ا�صبح  اأي�صا   1992 عام 

�صانت  اأكادميية  فى  وع�صوا  للفنانني  الدولية 

بيرت�صربج للفن املعا�صر . 

• الفنون 	 لأكادميية  الف�صية  امليدالية  على  ح�صل 

لفيدرالية رو�صيا.

• ان�صغل بفن اللوحة املعلقة.	

• والأثرية، 	 الديكورية  لالأعمال  الن�صر  حقوق 

 ، جات�صينا   ، بيرت�صبريج  �صانت  فى  تاأ�ص�صت 

كالينينجراد ،كو�صرتوما ،نريختا ، كيبي�صيف توم�صك .

• �صارك فى معار�ض ) منذ 1969 ( : حملية وخارجية – فى الدمنارك و فنلندا 	

�صوي�صرا و�صربيا ومونتينجرو وكوريا اجلنوبية والوليات  و  واأملانيا  وفرن�صا 

املتحدة الأمريكية واجنلرتا واأوكرانيا .

• عر�صت اأعماله فى جمموعات متحف وتاريخ متحف  ومتحف امل�صرح  ب�صانت 	

مدينة  متاحف  فى  وكذلك  بيرت�صربج،  ب�صانت  املو�صيقى  والفن   ، بيرت�صربج 

العظمى  ونوفجرودا  وكازان  واأ�صرتاخان  بيرتوزافود�صك  و  وكييف  بو�صكن 

املجموعات  من  بالعديد  �صارك  كما   ، الأخرى  املدن  من  والعديد  ومورمان�صك 

اخلا�صة فى رو�صيا واأوروبا واآ�صيا واأمريكا .

• واأماكن 	 الكربى  املتاحف  فى  وجماعيا  فرديا  معر�صا   20 من  اأكرث  فى  �صارك 

ومورمان�صك  نوفحورود  فى  و  وكييف  بيرت�صربج  �صانت  فى  ال�صهرية  العر�ض 

ومدريد وبلجراد ولوزانا و�صول واملدن الأخرى .

• �صارك فى حواىل 200 معر�ض �صمن جمموعات كبرية من الفنانني .	

اأناتوىل زا�سالف�سكى  

رو�سيا

	• Was born November 2, 1939 in Kiev.
	•  In 1957 he graduated from the middle 

artschool in the Kiev.
	•  in 1965 - LVHPU V.I Mukhina, 

department of monumental painting 
(studio of prof. A. Kazantsev). 

	•  Since 1977 member of the Russian Union 
of Artists,1992 - International Federation 
of Artists. Member of the St. Petersburg 
Academy of Contemporary Art. 

	• He was awarded the Silver Medal of 
the Academy of Arts of the Russian 
Federation. 

	• (since 1969): domestic and foreign - in Denmark, 
Finland, France, Germany, Switzerland, Serbia, 
Montenegro, South Korea, USA, England, 
Ukraine.

	• Works are in the collections of: Museum, 
History Museum, St. Petersburg Museum of 
Theatre and Music Art, St. Petersburg, in the 
museums of the town of Pushkin, Kiev, Perm, 
Petrozavodsk, Khabarovsk, Astrakhan, Kazan, 
Great Novgorooda, Murmansk and other cities, 
and in many private collections in Russia, Europe, 
Asia and America. 

	• Imeel more than 20 solo and group exhibitions 
in major museums and exhibition venues of St. 
Petersburg, Kiev, V. Novgorod, Murmansk, New 
York, Edinburgh, Madrid, Belgrade, Lausanne, 
Seoul and other cities.

	• Participated in about 200-ah exhibitions in large 
teams of artists.

Anatolii Zaslavskii 
Russia
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• جامعة 	 من  النحت  فى  دكتوراه  على  حا�صله 

القاهره2012.

• املعار�ض اجلماعية املحلية :	

• الفنون 	 بق�صر  الأوىل  الدورة  ال�صكل(  )نور  معر�ض 

نوفمرب 2004.

• معر�ض ) نور ال�صكل( الدورة الثانية بق�صر الفنون 	

اأكتوبر 2005.

• �صالون ال�صباب ال�صابع ع�صر 2005 .	

• املعار�ض الدولية :	

• تريناىل احلفر الدوىل بيتول – مقدونيا 2003 .	

• 	 – البيناىل الدوىل احلادى ع�صر للطباعة والر�صم 

تايوان 2004 .

• بيناىل لوبليانا – �صلوفانيا 2005 .	

• تريناىل م�صر الدوىل لفن اجلرافيك 2006 .	

• تريناىل احلفر الدوىل بيتول – مقدونيا 2006 .	

•  بيناىل خيال الكتاب مبكتبة ال�صكندرية 2007 .	

• ملتقى �صنعاء الدوىل للفنون الت�صكيلية 2009.	

•  بيناىل �صر�صل الدوىل اخلام�ض ع�صر للجرافيك – فرن�صا 2011.	

• الذي 	 اجلرافيك  لفنون  الول  املعر�ض  فى  م�صر  عن  الفريقيه  القاره  مثلت   

عقد يف املركز الدويل لفنون اجلرافيك ببولندا فى فرباير 2013 .

• اجلوائز:	

• اجلائزة الثالثة فى اجلرافيك من �صالون ال�صباب احلادى ع�صر 1999.	

• جائزة �صهادة ال�صالون من �صالون ال�صباب الرابع ع�صر 2003. 	

• جائزة ثانية فى احلفر من �صالون ال�صباب ال�صابع ع�صر 2006.	

• جائزة تريناىل م�صر الدوىل لفن اجلرافيك 2006 .	

• جائزة ال�صالون من �صالون ال�صباب الثامن ع�صر 2007 .	

• املقتنيات:	

•  لدى بع�ض الفراد مب�صر ، امريكا ، اجنلرتا ، بولندا -متحف الفن احلديث 	

الت�صكيلية  الفنون  متحف  ببولندا-  الدولية  كراكوف  تايوان-منظمة 

املعا�صرة بجامعة حلوان.

اإميان عزت ال�شاذىل 

م�شر

	• BA in art education from the Faculty of 
Specific Education, Kafr el-Sheikh,1995.  
Postgraduate studies in sculpture,1997.

	• Local Exhibitions:  
The First Nour el-Shakl (Shape’s Light) 
Exhibition, Arts Palace, November 2004.  
The Second Nour el-Shakl (Shape’s Light) 
Exhibition, Arts Palace, October 2005.  
The 17th Youth Salon, 2005. 

	• International Exhibitions:  
The 11th International Print and Drawing 
Biennale in Taiwan, 2004.  
Le Blaine International Biennale, Slovenia, 2005.  
- Egypt International Triennale of Graphic , Palace of 
Arts - Cairo 2006.

	• Awards:
Third prize for graphic, the 11th Youth Salon 1999.  
Salon certificate of the 13th Youth Salon, 2001.  
- 2nd Graphic prize - 17th Youth Salon 2005  
- Prize from 8th National Port Said Biennale at Al-Nasr 
museum of Modern art and Mubarak General library 
,Port Said ,March 2009.

	• Private Collection:  
 Among collections of art lovers in Egypt, USA, Eng-
land and Poland.

	• State Collection:  
 Egypt Modern Art Museum. -Taiwan Modern Art 
Museum.

Eman Ezzat Elshazly 
Egypt
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• اآر جى، 	 درا�صات عليا فى الر�صم واللوحات من كلية 

مريوت.

• املعار�ض:	

• متعددة 	 اأماكن  فى  فردية  عرو�ض   7 بعمل  قامت   

بالهند .

• الرابع 	 الدوىل  الفنى  للمعر�ض  لوحاتها  اختيار  مت 

كال  لليت  اأكادميية  نظمته  الذى  واخلم�صني 

القومية ، ديلهى فى دي�صمرب 2012 باأجارتال .

•  مت اختيار اأعمالها لعر�صها فى 12 معر�ض اآخر على 	

املعر�ض  املثال  �صبيل  فعلى  الأهمية،  من  كبري  قدر 

عام  فى  اقيم  الذى  ال�صنوى  الثمانني  و  اخلام�ض 

املعر�ض  فى  كذلك  و   ، بالهند  نيودلهى  فى   2012

الثالث و الثمانني ال�صنوى الذى اأقيم  عام 2010 فى 

2010 فى معر�ض الهند الثانى ع�صر الذى نظمته  نيودلهى بالهند ، وفى عام 

اأكادميية لليت كال القومية ، وفى عام 2009 ملعر�ض فى �صيمال الذى نظمته 

اكادميية لليت كال بنيودلهى، وفى عام 2006 املعر�ض الفنى ال�صنوى الثامن 

و ال�صبعني بنيودلهى ، وكذلك املعر�ض ال�صنوى ال�صاد�ض و الع�صرين  املقام فى 

لليت كال فى لوكناو ... الخ .

• اجلوائز:	

• فازت باأف�صل جائزة دخول فى » موؤ�ص�صة كاملني الفنية » باملعر�ض القليمى 	

املتو�صط  بالأكريلم   ، احلرفية  املجموعه  فى  �صانديجارا  فى  ال�صابع  ال�صماىل 

فى عام 2007.

• فى 	 اقيمت  التي  الفن  فى  الدولة  م�صابقة  جائزة  على  ح�صلت   1981 عام 

نادى  فى  م�صابقات  من  عليها  ح�صلت  التى  الأخرى   اجلوائز  وبع�ض  مريوت 

روتراكت وكلية اآر جى... الخ .

• املقتنيات:	

• عر�صت اأعمالها فى جمموعة باملركز الفنى والثقافى جلاملى اأورميليت جتوم 	

بنورواى ، جامعة اأوزيجني فى ا�صتانبول ، تركيا ،  وفى اأكادميية لليت كال 

، و�صلطات املطار  القومية ونيودلهى واأكادميية لليت كال راجا�صثان  جابور 

ووزارة   ، اأوتراكهاند  حلكومة  الثقافة  ووزارة  وك�صمري  وجامو،  الهند،  فى 

لأتراكهاند،  الكوارث  لدارة  احلكومة  ومركز   ، برادي�ض  باأندهرا  ال�صياحة 

وجامعة البرتول بديهرادون ، والعديد من قطاعات العمل فى الهند و اأمريكا .

بونام �ساندريكا تياجى 

الهند

	• Post Graduate in Drawings & Paintings 
from R.G. College, Meerut.

	• She has done 7 solo shows at various 
places of India. Apart from solo shows 
she exhibited her works in 46 group 
shows across the country and abroad. She 
has attended 16 art camps including three 
International Art Residency program at 
India, Turkey and Norway.

	• She won the Best entry award in “Camlin 
Art Foundation” VIIth Northern Regional 
Exhibition at Chandigarh in Professional 
Category, Acrylic Medium in 2007.  Prize 
for Best Cover Design and Prize for the Best 
Print for “On the Spot Photography” in All India 
Festival “Thomso-84” at I.I.T., Roorkee, in 1981 
Prize in State Art Competition held at Meerut 
and some other prizes by Rotract Club and at RG 
College competitions etc.

	• Her Works are in collection with Gamle Ormelet-
Tjome Art and Cultural center Norway,  the 
University of Özyeğin in Istanbul, Turkey, 
National Lalit Kala Akademi, New Delhi, 
Rajasthan Lalit Kala Akademi Jaipur,  Airport 
Authority of India, Jammu and Kasmir police 
housing corporation,  Ministry of Culture Govt. of 
Uttrakhand,  Ministry of Tourism Andhra Pradesh,  
Disaster Management & mitigation Centre Govt. 
of Uttrakhand,  Dehradun Petroleum University,  
TANISHQ,  REACH NGO,  Various business 
houses in India & in USA.

	• She resides and works at Indirapuram, NCR Delhi.

Poonam Chandrika Tyagi 
India
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• ُعمان 	 يف  م�صرتكًا  معر�صًا   40 من  اأكرث  يف  �صارك 

اأ�صبانيا،  والأجنبية  العربية  الدول  من  والعديد 

اإيطاليا،  اأمريكا،  بنغالدي�ض،  تون�ض،  ال�صارقة، 

وتركيا،  اأملانيا،  وهولندا،  املك�صيك،  باري�ض،  الهند، 

لبنان، دبي، ال�صني، الكويت، القاهرة، كوريا ...الخ.  

• نال العديد من اجلوائز الفنية.	

• ال�صلطنة 	 نفذ عماًل فنيًا قدمت كهدية من حكومة 

اىل مكتب الأمم املتحدة، جينيف.

• يف 	 الت�صكيلية  الفنون  يف  مقالت  عدة  له  ن�صرت 

ال�صحف املحلية.

• �صمم واخرج العديد من الكتب.	

• »اآفاق 	 التلفزيوين  اأ�صا�صي يف الربنامج  �صارك كمعد 

ثقافية«.

• املقتنيات:	

• واملوؤ�ص�صات 	 والهيئات  الفنية  املتاحف  من  الكثري  يف  متواجدة  الفنية  اأعماله 

الر�صمية: ديوان البالط ال�صلطاين. املرا�صم ال�صلطانية. وزارة الإعالم. وزارة 

الرتاث والثقافة. اجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية. ال�صفارة الربيطانية. 

فندق �صنغريال – م�صقط. منظمة يون�صكو. النادي الثقايف. ديوان اأمري دولة 

الفن  الأردين. متحف  الوطني  املتحف  الكويت.  وزراء  رئي�ض  الكويت. مكتب 

الثقافة  وزارة  الهولندية.  اخلارجية  وزارة  قطر.  دولة   ، احلديث  العربي 

اجلزائرية. بنك عمان العربي. بالإ�صافة اإىل العديد من املقتنيات اخلا�صة 

داخل وخارج ال�صلطنة.

ح�سني عبيد  

�سلطنة عمان

	• Has participated more than 40 
international group exhibitions in Oman 
and different countries: Spain, Sharjah, 
Tunisia, Bangladesh, USA, Italy, India, 
Paris, Mexico, Netherland, Germany, 
Turkey, Lebanon, Dubai, China, Kuwait, 
Cairo, South Korea, etc.

	• He won art prizes in some of these 
exhibitions.

	• Worked of painting gifted from the 
Government of Oman to the office of the 
United Nations - Geneva.

	• Having published many articles in fine arts 
on local newspapers.

	• Designed many books cover.
	• Participated in the TV programme “Aafaq 

thakafia”.

	• Acquisitions:
	• His works of art are available in many Art 

museums and official buildings of authorities and 
corporations: Diwan Royal Court. Royal Protocols. 
Ministry of Information. Ministry of Heritage 
and Culture. Omani Society for Fine Arts. UK 
Embassy. Shangri-La Hotel, Muscat. UNESCO. 
Cultural Club. Diwan of Amir of Kuwait. Deputy 
Prime Minister office, Kuwait. Jordan National 
Museum. The Modern Arabic Art Museum, Qatar. 
Ministry of Foreign, Netherlands. Ministry of 
Culture ,Algeria. Oman Arab Bank, Muscat. Along 
with other private collections at home and abroad.

Hussein Obaid
Oman
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• اأ�صتاذ دكتور بكلية الرتبية الفنية بالزمالك.	

•  ي�صارك باحلركة الت�صكيلية منذ 1985 وحتى الآن .	

• مب�صر 	 واجلماعية  اخلا�صة  املعار�ض  من  العديد  له 

واخلارج.

• فيني�صيا 	 ببينايل  م�صر  جناح  م�صاعد  قومي�صري 

على  ح�صل   ،2007 فيينا  م�صر  قومي�صري   ،2007

الفنية منها منحة فنية  العديد من اجلوائز واملنح 

بالعديد  مقتنيات  له  الأمريكية،  املتحد  للوليات 

العربية  الدول  من  وعدد  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  من 

والأجنبية.

• اأ�صا�صيني 	 م�صدرين  على  الفنية  اأعماله  ترتكن 

والرتاث  للم�صريني،  اليومية  املعي�صية  احلياة  هما 

النوبي. اأو  القدمي  امل�صري  �صواء  امل�صري  ال�صعبي 

 ، ال�صاغل  �صغله  هي  الب�صطاء  امل�صريني  فحياة 

امل�صري    وبال�صارع  احلياة  بتلك  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  الفنية  واأعماله 

 – –  اأحالمه– همومه  – اأحواله  – بيوته– اأ�صخا�صه  )اأماكنه– �صوارعه 

ق�صاياه – مواقفه الجتماعية-  العالقات التفاعلية بني عامة النا�ض(.

• بالن�صبة 	 دورًا هامًا  معًا  الأ�صود  اللون واخلط  يلعب  تلك  الفنية  اأعماله  وفى 

والروؤى  والأفكار  املفاهيم  لتاأكيد  اأو  الأعمال  تلك  تناول  اأ�صلوب  �صواء يف  له 

ياأتي  الفنية  اأعماله  يف  فاللون  حدة  على  عمل  كل  يتناولها  التي  واملواقف 

م�صطحًا ونا�صعًا وجمردًا يف هيئة م�صاحات لونية لها دللت نف�صية واإيحاءات 

باأبعاد منظوريه اإيهامية للتاأكيد على قيمة الفكرة وتو�صيحها دون لب�ض، كما 

يعد  والذي  والأ�صكال  العنا�صر  كل  يحدد  الذي  املتواتر  الأ�صود  اخلط  ياأتي 

على  للتاأكيد  ياأتي  الفنية،  اأعماله  به  تت�صم  الذي  اخلا�صة  اأ�صاليبه  اأحد 

املفهوم الفني الذي يود طرحه يف العمل من خالل الت�صاد ال�صديد بني درجة 

الأ�صود وباقي الألوان ، اأي�صًا ياأتي تواتره لو�صع امل�صاهد اأمام حالة من الت�صاد 

الذهني مابني ت�صطيح الألوان وجتريدها وبني تواتر تلك الأ�صكال وحركتها 

من خالل هذا اخلط الرابط بني عنا�صر واأ�صكال العمل الفني ، موؤكدًا املفهوم 

الفني املراد من هذا العمل.

خالد �سرور 

م�سر

	• Working as a Professor in the Faculty of 
Art Education Helwan University. 

	• Member of the Syndicate of Plastic Arts 
and many art groups and societies in 
Egypt.

	•  Participate in the art movement since 
1985 and has many private group 
exhibitions in Egypt and abroad.

	• Assistant Commissaire Egyptian Pavilion, 
Biennale of Venice 2007.

	• Egyptian Commissaire, Vienna 2007.
	• Has won numerous awards and 

Scholarships , one of the most important is 
the art scholarship in the United States of America, 

	• Has Acquisitions in many of the organizations, 
institutions and a number of Arab and foreign 
countries.

	• In his works both of  the color and the black line 
plays an important role. Either in his style or to 
confirm his concepts , ideas , visions and situations 
which included in each work .

	• The color in his works comes flat , bright and 
abstract in the form of colored areas which has a 
psychological indications and inspirations with 
illusional prospective dimensions to confirm and 
clear the value of the idea without confusion 
, and the spontaneous black outline of  all the 
elements and shapes considered one of his special 
techniques.

 Khaled Srour
 Egypt
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• 	 ، اجلميلة  الفنون  بكلية  الت�صوير  بق�صم  مدر�ض 

القاهرة، جامعة حلوان .

• الت�صوير 	 بق�صم  م�صاعد  مدر�ض   )  2013/  2007  (

بكلية الفنون اجلميلة، القاهرة ، جامعة حلوان .

• بكلية 	 الت�صوير  بق�صم  معيدة   )  2007  –  2003  (

الفنون اجلميلة ، القاهرة ، جامعة حلوان .

• املعار�ض :	

• املعر�ض العام الـ 36 بق�صر الفنون 2014.	

• معر�ض » اأغنية وداع« فى خان املغربي 2013.	

• معر�ض » ثالث فنانات« فى خان املغربي 2013.	

• كلية 	 قاعة  فى  العربية  اجلامعات  ملتقي  معر�ض 

الفنون اجلميلة القاهرة، جامعة حلوان ، 2013 .

• الفنون 	 باأكادميية  اأ�صتاذ  فنان على درجة   « معر�ض 

بروما فى 2012 .

• معر�ض » بنات البلد » بقاعة زور خانة للفنون فى 2012 .	

• معر�ض » 2 × 2« فى خان املغربي معر�ض 2009  	

• �صالون النيل اخلام�ض للت�صوير الفوتوغرايف ، 2009 .	

• امللتقي العاملي الثاين للت�صوير ) فنانني جدد خمتارين ( حتت رعاية املهرجان 	

العاملي الأول للفنون والعلوم – باترا – اليونان، 2009.

• منحة الأق�صر فى �صهر 2009 ) �صندوق التنمية الثقافية (.	

• املعر�ض العام الـ 32 بق�صر الفنون، 2009.	

• رعاية 	 حتت  �صيوة  فى  الت�صوير  فى  العمل  ور�صة   ( لأعمال  م�صرتك  معر�ض 

الهيئة العامة لق�صور الثقافة فى 2009 بقاعة الفنون الت�صكيلية بدار الأوبرا 

.2009

• ور�صة العمل فى الت�صوير فى �صيوة حتت رعاية الهيئة العامة لق�صور الثقافة 	

فى 2009.

رانيا ح�سني احللو  

م�سر

	• PhD degree in Fine Arts: Painting, with a 
thesis under titled: The Influence of

	• Theosophy on Modern Painting since the 
End of the 19th cent. & the 20th Cent.

	• A.D.(Analytical & Comparative Study), 
January 2013.

	• Exhibitions:
	• The 36th General Exhibition in the Palace 

of Arts, May/ June 2014.
	• Exhibition “Swan Song” in Khan 

Almaghraby gallery, June 2013.
	• Exhibition “3 Female Artists” in Khan 

Almaghraby gallery, May 2013.
	• Exhibition “Symposium of Arabic Universities” at 

the Faculty of Fine Arts,2013.
	• Exhibition “Artist with a professor degree” at the 

Academy of Arts in Rome,2012
	• Exhibition “2x2” in Khan Almaghraby gallery, 

November 2009.
	• 5th Nile salon for photography October 2009.
	• 2nd International Symposium of Painting under 

the 1st International Art & Science Festival, in 
Patra, Greece, on September 2009.

	• The 32nd General Exhibition- 3rd Festival of Fine 
Art 2009 in June 2009.

	• Exhibition of the (Painting Workshop in Siwa 
2009) in The Plastic Arts Gallery in The Cairo 
Opera House, June 2009.

	• Exhibition of the Faculty of Fine Arts’ Centennial 
for the assistants of the teaching staff. November 
2009.

Rania Al-Helw 
Egypt
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• ولدت فى عام 1972 ا�صيك�ض ، اجنلرتا.	

• 1991 – 94 مركز لبان للحركة و الرق�ض مرتبة 	

ال�صرف الأوىل من م�صرح الرق�ض.

• فى 	 دبلومة   ( متنقله  رق�ض  �صركه   95  –  1994

الأداء املتقدم (.

• معار�ض جماعية خمتارة:	

• 2014 عر�ض �صيفى باجلالريى احلديث ادجار ، باث 	

اململكة املتحدة.

• 2014 انفى الفن باري�ض ، فرن�صا.	

• باث 	  ، احلديث  ادجار  جالريى  وذيول  روؤو�ض   2013

اململكة املتحدة.

• معار�ض فنية خمتارة:	

• معر�ض فنى لندن يناير 2015.	

• معر�ض فنى حديقة باتر�صى ، لندن اكتوبر 2014.	

• معر�ض فنى نيويورك ، الوليات املتحدة المريكية �صبتمرب 2014.	

• معر�ض فنى هام�صتيد ، لندن ، يونيو 2014.	

• املعر�ض الفنى الدوىل 21/20 كلية الفن امللكية ، لندن، مايو 2014.	

• معر�ض فنى هوجن كوجن ، مار�ض 2014.	

• معر�ض فنى باتر�صى ا�صدار الربيع، لندن مار�ض 2014.	

• معر�ض فنى فى �صنغافورة نوفمرب 2013.	

• معر�ض فنى باتر�صى ا�صدار اخلريف ، لندن اكتوبر 2013.	

• معر�ض فنى نيويورك، ا�صدار اخلريف، الوليات املتحدة المريكية اكتوبر 	

. 2013

• معر�ض فنى نيو يورك ، ا�صدار ال�صيف ، الوليات املتحدة الأمريكية اأغ�صط�ض 	

.2013

ريت�سيل باول ريد )راين روبن�سون( 

اململكة املتحدة

	• Born 1972 Essex, England.
	• Currently lives in Bath, Somerset.

	• Solo Exhibitions:
	• March 2015  ‘Who Am I’ Edgar Modern 

Gallery Bath UK.

	• Selected Group Exhibitions:
	• 2014 Summer Show Edgar Modern 

Gallery, Bath UK.
	• 2014 Envie d’Art Paris, France
	• 2013 Heads and Tails Edgar Modern 

Gallery, Bath, UK.

	• Selected Art Fairs 2011 -2014:
	• London Art Fair London  January 2015.
	• AAF Battersea Park, London October 2014.
	• AAF New York City, USA September 2014.
	• AAF Hampstead, London June 2014.
	• 20|21 International Art Fair The Royal College of 

Art, London May 2014 .
	• AAF Hong Kong, March 2014.
	• London Art Fair, January London 2014 .
	• AAF Singaoore, November 2013.
	• AAF Battersea, Autumn Edition, LONDON 

October 2013.
	• AAF New York, Autumn Edition, USA October 

2013.
	• AAF New York, Summer Edition, USA August 

2013.

Rachael Paula Read ( Rain Robinson)
United Kingdom
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• فنانة ت�صكيلية – مملكة البحرين .	

• 	 – الفنية  واملعار�ض  املتاحف  يف  »التعلم  ماج�صتري 

جامعة لي�صرن – بريطانيا .

• تتجه 	 لكنها  التقليدية،  باملدر�صة  فنها  يف  تلتزم 

املطعمة  التقليدية  بني  مزيج  يف  احلداثة  اىل 

التزامها ال�صا�صي  بامناط جريئة من احلداثة مع 

هي  لوحاتها  ر�صم  يف  مييزها  ما  ولعل  بالتقليدية، 

حالة  وهي  لوحاتها،  يف  املراة  جت�صيد  مركزية 

تعي�ض فيها الفنانة زكية زادة جزء من �صريياليتها 

لوحاتها  يعطي  ما  للحياة،  م�صدرا  املراة  كون  يف 

نفحة من احلياة يف افقها البعيد. فيما جت�صد هذه 

ال�صريالية يف جوانب اكرث جراأة بقربها من املدر�صة 

التجريدية يف ر�صم لوحاتها بايحاءات من الطبيعة 

التقليدية،  مدر�صتها  وخطوط  بالوان  مت�صكها  مع 

فنية  مدار�ض  مع  لتتعاطي  جنوحا  اكرث  حالت  اىل  جتاربها  تنحو  فيما 

خمتلفة التعبري والتكنيك .

• و�صاركت 	 والأكريلك،  كالزيت  اخلامات  من  العديد  لوحاتها  يف  ت�صتخدم 

بالعديد من املعار�ض الفنية داخل ممكلة البحرين وخارجها، ومنها مهرجان 

ال�صعودية  العربية  وباململكة   ،2013 عام  برتكيا  الدويل  الت�صكيلية  الفنون 

عام 2013 . ومعر�ض الفنون الت�صكيلية للفنانات البحرينيات الثاين والثالث 

مبركز الفنون مبملكة البحرين. وفازت باملركز الأول مب�صابقة فنية باململكة. 

• ن�صر 	 يف  وامل�صاهمة  الن�صانية  لالغرا�ض  الفن  ت�صخري  يف  بتجربتها  تتميز 

امل�صاركات  من  العديد  خالل  من  الآخرين   وتقبل  واحرتام  الت�صامح  مبادئ 

بربامج الر�صم من اجل ال�صالم او الر�صم لغر�ض الهوية الوطنية بال�صافة اىل 

جتربتها اخلا�صة بت�صخري الفن لالغرا�ض الرتبوية والتعليمية لالطفال.« 

زكية زاده  

البحرين

	• Fine Artist - Kingdom of Bahrain .
	• Masters Degree in «Learning and Visitor 

Studies in Museums and Galleries» 
University of Leister – United Kingdom.

	• Inspired by the beauty and strength of 
women all over the world, Zakeya  Zada 
expresses  her sentiments with vivid 
colors that are derived from tradition , 
yet she uses  modern form in a mélange 
of styles.  Her pieces almost always have 
a woman at the center, sometimes in a 
classic portrait style and other times in a 
more modern abstract or surrealistic style 
inspired by nature. She does not believe that an 
artist has to stick to one style all the time.

	• Although most of her work is in acrylic, she does 
not shy from experimenting with other mediums 
and techniques. 

	• She sums her work in the following quotes “Paint 
my stress away”.

	• Zakeya participated in many art exhibitions inside 
and outside the Kingdom of Bahrain, including the 
International Festival of Fine Arts in 2013, Turkey, 
and Saudi Arabia in 2013. She won the first place 
in an Art competition in Bahrain.

	• Zakeya is the founder of “Tolerance through arts 
“Program in Bahrain Which aims to promote 
tolerance and peace principals through arts.

Zakia Zada
Kingdom of Bahrain
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• 1962 ولدت فى دي�صربج ، املانيا.	

• اجلميلة، 	 الفنون  باأكادميية  درا�صة   88  –  1962

كوجلر  هارى  الربوفي�صور  مع  اأملانيا   ، كارل�صرو 

وهيلموت دورنر .

• من 	 الر�صم  فى  درا�صية  منحة  على  ح�صلت   1986

 ، تو�صون   ، كول�صكوت  برفي�صور   – اأريزونا  جامعة 

اأريزونا ، الوليات املتحدة الأمريكية .

• تعمل وتقطن فى كارل�صروه ، املانيا.	

• معار�ض فردية ) خمتارات ( :	

• بيزينباخ، 	 فرايربج  جالريى   ، ماير  جالريى   2014

جالريى   ، وميبفن  باد  فنى  جالريى   ، كولن  مدينة 

�صراد �صلو�ض مو�صينتال .

• 	 ، فرونهوفر  اجلميلة  للفنون  دري�صدن  قاعة   2013

جلريى تاون كارل�صرو نيكار�صتايناخ .

• 2012 جالريى اآرثيا ، مانهامي.	

• 2010 حجرة فنية جوتبريل ، فرينهامي.	

• 2009 جالريى اأرثيا و لوث ، جالريى مانهامي مايار ، فرايربج.	

• الأعمال اجلماعية:	

• جالريى فنى فى ولية كارل�صروه.	

• جالريى فنى فى مدينة كارل�صروه .	

• مركز الأبحاث فى كارل�صروه .	

• مقر ال�صلطه القليمية ، كارل�صروه .	

• جمموعة اأبتاى ماريا لخ.	

• جمموعة فورث – كون�صيل�صاو – مقر ال�صلطة الإقليمية ، توبينجن– جمموعة 	

 ، الأريزونا  جامعة   – �صيجار  فريت�ض  موؤ�ص�صة    – دورباخ   ، هورى  روديجار 

 – را�صتات  املدينه،  فنى  جالريى   – الأمريكية  املتحدة  الوليات  توك�صون 

جمموعة لندرات�صمات كارل�صروه – موؤ�ص�صة �صباردا بنك ، �صتوجتارت .

�سوزان زويلكه 

اأملانيا

	• 1962 born in Duisburg, Germany .
	• 1982 -88 Study at the Academy of Fine 

Arts, Karlsruhe,Germany with the Prof. 
	• Harry Kögler and Helmut Dorner. 
	• 1986 Scolarship for Painting, University 

of Arizona - Prof. Colscott, Tucson, 
Arizona, USA. 

	• Working and living in Karlsruhe, 
Germany.

	• Solo Exhibitions (selection):
	• 2014 Gallery Meier, Freiburg.
	• Gallery Biesenbach, Köln.
	• 2013 Fine Arts Hall Dresden Fraunhofer IOSB 

Karlsruhe Town Gallery Neckarsteinach.
	• 2012 Gallery Arthea, Mannheim.
	• 2011 Gallery at the Pinakothek der Moderne – 
	• Barbara Ruetz, München Gallery Reitz, Köln.
	• 2010 Art Room Gutperle, Viernheim.
	• 2009 Gallery Arthea und Lauth, Mannheim.
	• Gallery Meier, Freiburg.

	• Works in public Collections :
	• State art Gallery, Karlsruhe.
	• City Art gallery, Karlsruhe.
	• Research center, Karlsruhe.
	• Collection Rüdiger Hurrle, Durbach.Fritz Seeger 

foundationUniversity of Arizona, Tucson USA 
City Art Gallery, Schifferstadt Foundation Hubert 
Heller, Nürtingen City Art Gallery, Rastatt 
Collection Landratsamt Karlsruhe Foundation 
Sparda Bank, Stuttgart.

Susanne Zuehlke 
Germany
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• القاهرة، 	  ، الفنية  الرتبية  كلية  بكالوريو�ض   1990

م�صر.

• القاهرة، 	  ، الفنية  الرتبية  كلية  الدكتوراه.   2003

م�صر.

• املعار�ض اخلا�صة :	

• 2014  جالريي �صفر خان ، القاهرة ، م�صر . 	

• 2009 جالريي تاون هاو�ض ، القاهرة ، م�صر	

• 2008 »�صارع �صتوديو ، B21 معر�ض ، دبي ، الإمارات 	

العربية املتحدة.

• 2007 معر�ض ليا روما، ونابويل ، ايطاليا.	

• 2006 كرمي فران�صي�ض ، القاهرة ، م�صر.	

• 2004 باأتيليه القاهرة ، القاهرة ، م�صر.	

• 2004 معر�ض ليا روما، ميالنو ، اإيطاليا.	

• املعار�ض اجلماعية :	

•  2011 معر�ض اأب ، لوزيرن ،  ال�صوي�صري.	

•  2010 م�صر الت�صوير )بينايل القاهرة(.	

•  2009 بينايل الإ�صكندرية اخلام�ض والع�صرون.	

•  2008 ق�صر الفنون ، مر�صيليا ، فرن�صا.	

•  2008 كلمة يف الفن ، دبي.	

•  2007 ال�صتغراب ، القاهرة ، م�صر.	

•  2007 متحف الفن بون ، اأملانيا.	

• 2006 مرتوبوليتان �صكيب  تورينو.	

• 2006 كلمة يف الفن ، واملتحف الربيطاين يف لندن.	

• 2005 رمييك�ض الأفريقية ، مركز Pompiodou ، باري�ض.	

• 2005 رمييك�ض الأفريقية هيوارد جالريي ، لندن.	

• املقتنيات: 	

• متحف الفن امل�صري احلديث.	

�سباح نعيم  

م�سر

	• Born Cairo, Egypt.
	• 2003 PhD. College of Art Education, 

Cairo, Egypt.

	• Solo Exhibitions :
	• 2014  SafarKhan, Gallery, Cairo, Egypt.
	• 2009  Townhouse Gallery, Cairo, Egypt.
	• 2008 ‹Street Studio› , B21 Gallery , 

Dubai,UAE         2007 Lia Rumma 
Gallery, Naples, Italy.

	• 2006 Karin Francis , Cairo, Egypt.
	• 2004 Cairo Atelier, Cairo, Egypt.
	• 2004 Lia Rumma Gallery, Milan, Italy.

	• Group Exhibition:
	• 2011 AB Gallery , Louzern, Swiss.
	• 2010  Egypt photography(Cairo Biennial).
	• 2009  25th Alexandria Biennial .
	• 2008  Palais des Arts, Marseille, France .                      
	• 2008  Word into Art, Dubai.
	• 2007  Occidentalism, Cairo, Egypt.
	• 2007 Kunstmuseum Bonn, Germany.                 
	• 2006 Metropolitan Scape , Torino.
	• 2006 Word into Art , The British Museum, 

London.
	• 2005 African Remix ,Center Pompiodou, Paris. 
	• 2005 African Remix , Hayward Gallery, London 

2004 Pargue International Fair .

	• Collections:
	• Museum of Modern Egyptian Art.

Sabah Naiem
Egypt
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• والتطبيقية 	 اجلميلة  الفنون  كلية  يف  تخرج 

 1998 اأغ�صط�ض  والتكنولوجيا  ال�صودان  جامعة 

من ق�صم الت�صميم الإي�صاحي. 

• للطباعة 	 اأفروجراف  مبطبعة  م�صمما  عمل 

والن�صر 1998 – 1999 .

• عمل م�صممًا ب�صركة النافذة خلدمات الكمبيوتر 	

والت�صميم 2003-2000. 

• للفنانني 	 العام  لالإحتاد  الت�صكيلية  ال�صئون  اأمني 

الت�صكيليني ال�صودانيني 2011/2009 .

•  عمل م�صممًا بال�صركة الكويتية املتحدة لالإعالن 	

الق�صم  الإعالنية«  »الو�صيط  والتوزيع  والن�صر 

الفني و�صيط اخلرطوم 2005/2003 

• م�صر 	 جمهورية   – الت�صميم  يف  تدريبية  دورة   

العربية – القاهرة – نوفمرب 2012.

• املعار�ض :	

•  معر�ض التخرج قاعة ال�صداقة اخلرطوم اأغ�صط�ض 1998 .	

•  معر�ض جماعي لل�صفارة ال�صودانية بطرابل�ض الغرب بعيد ال�صتقالل الوطني 	

ليبيا �صالة املكتبة القومية طرابل�ض الغرب 2000 .

•  املعر�ض الطباعي الأفريقي الثالث اأثيوبيا – اأدي�ض اأبابا 2013 .	

• معر�ض جماعي )اليوم العاملي للمراأة( باملركز الثقايف الفرن�صي– مار�ض 2014.	

•  معر�ض جماعي )لوين وطني افريقيا( باباكو�صتا – مار�ض 2014 .	

•  معر�ض فردي مبركز را�صد للفنون – اخلرطوم اإبريل 2014.	

عبد الكرمي عي�سى اإ�سماعيل 

ال�سودان

	• Graduated from college of Fine and 
Applied Art-Sudan University of Sciences 
and Technology-Department of Graphic 
Design.

	• Worked as a Designer at Aerographic 
Printing Press, 1998- 1999.

	• Worked as a Designer at in Alnnafiza for 
Computer Services and Design, 2002- 
2003.

	•  Secretary of Fine Arts Affairs-Sudanese 
Plastic Artists Union, 2009 -2011.

	• Kwait United Company for Advertisement 
Publishing and Distribution.Alwasset 
Advertisement-Technical Section-Waseet-
Khartoum, 2003- 2005.

	• Attended Training Course in Graphic Design-
Egypt-Cairo-November 2012.

	• Exhibition:
	• Graduation Exhibition-Friendship Hall-Khartoum, 

Aug 1998.
	• Collective exhibitions – Sudanese Embassy Tripoli 

National Library Hall, 2000.
	• Exhibition Afri Print apackging Expo 3d-Ethiopia-

Addis Ababa-2012.
	• Collective exhibitions (Woman International Day) 

French Cultural Center – March 2014.
	• Graduation Exhibition – Papa Kosta (my Colour, 

my nation, Africa)-March 2014.
	•  Exhibition in Rshid Arts Centre – KhartoumApril 

2014.

Abdel Kariem Eissa 
Sudan
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• اأ�صتاذ م�صاعد و رئي�ض ق�صم الت�صوير بكلية الفنون 	

اجلميلة بالق�صر .

• املعار�ض:	

• معر�ض �صباب × �صباب – قاعة اإبداع – القاهرة– 	

.2007

• املعر�ض 	  ( اجلميلة  الفنون  من  عام  مائة  معر�ض   

املقام على هام�ض الحتفال مبرور مائة عام   على 

كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ( - ق�صر الفنون – 

دار الوبرا امل�صرية – القاهرة – 2008.

• خان 	 قاعة   – واعدين  فنانني  ت�صعة  معر�ض 

املغربى– القاهرة– 2009.

• 	 – املغربى  خان  – قاعة  املدامود  حقول  معر�ض   

القاهرة – 2009 

• 	 – املغربى  خان  قاعة   – الربواز  فى  معر�ض   

القاهرة – 2010

• القاهرة 	 اجلميلة–  الفنون  كلية   – الرئي�صية  القاعة   – تفا�صيل  معر�ض 

.2010

• معر�ض فى الربواز – قاعة خان املغربى – القاهرة – 2011	

• 	 – والتعمري  ال�صكان  بنك  قاعة   – املعا�صر  امل�صرى  الفن  �صباب  معر�ض 

القاهرة– 2011.

• – القاعة الرئي�صية بكلية الفنون اجلميلة– الأق�صر 	  معر�ض الأفق الأزرق 

.2011

•  املعر�ض القومى – ق�صر الفنون- دار الأوبرا امل�صرية 2012.	

• املعر�ض اخلتامى جلالريى بيكا�صو مو�صم 2013 .	

• معر�ض م�صر اجلميلة – القاعة الرئي�صية كلية الفنون اجلميلة بالق�صر – 	

.2014

• املعر�ض القومى – ق�صر الفنون – دار الأوبرا امل�صرية – 2014.	

على ح�سان

 م�سر

	• Working in the Faculty of Fine Arts in 
Luxor as a prof assistant and the head of  
painting department.

	• Exhibitions:
	• Exhibition youth and youth , Ebdaa 

Gallery.Cairo 2007.
	• Exhibition 100 year of fine arts. The 

Palace of Art – Opera House . Cairo 2008.
	• Exhibition 9 promisis artists , Khan Al 

Maghraby Gallery. Cairo 2009.
	• Exhibition The Egyption young artists . 

Paris– France 2009.
	• Exhibition The Fields of Madamoud , Khan Al 

Maghraby Gallery. Cairo 2009.
	• Exhibition in the frame , Khan Al Maghraby 

Gallery . cairo 2010.
	• Exhibition Details , the main hall of faculty of fine 

arts. Cairo 2010.
	• Exhibition in the frame , Khan Al Maghraby 

Gallery . cairo 2011.
	• Exhibition The blue horizon , the main hall of 

faculty of fine arts. Luxor 2011.
	• National exhibition .  The Palace of Art – Opera 

House. Cairo 2012 .
	• The summer collection exhibition of gallery 

Picasso – cairo - 2013.
	• National exhibition -  The Palace of Art – Opera 

House. Cairo 2014 .
	• Masr el jamela exhibition  - the main hall – faculty 

of fine arts – luxor - 2014 .

Ali Hassan
Egypt
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• كامياكلى 	 كو�صوك  فى   1949/2/9 فى  الفنان  ولد 

)اليونان(.

• املعار�ض 	 من  العديد  فى  �صارك   1971 عام  منذ 

وتركيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فى  امل�صرتكة 

ومقدونيا  والنم�صا  وبلجيكا  وبلغاريا  وهولندا 

املتحدة  واململكة  اليابان  و  وفرن�صا  وليثيوانيا 

واجلمهورية الرتكية كجزء من قرب�ض ال�صمالية.

• معار�ض خمتارة:	

• 	 – بروك�صل   – ال�صمالية  اليونان  من  فانني   1990

بلجيكا .

• 2000 حكايات البحر الأبي�ض املتو�صط – اأنقرة – تركيا .	

• 2002 م�صتعمرة الفن العاملى بريليب – مقدونيا.	

• 2003 فيلي�ض ، » وحدة الختالفات » م�صروع الفن العاملى – مقدونيا.	

• 2004 كي�صيفو ، م�صتعمرة الفن العاملى – مقدونيا.	

• الفنى– 	 تيبى  جالريى   - با�صتانبول  العاملى  الفن  مهرجان  اأو�صرتاكا   2013

ا�صتانبول – تركيا.

• 	 – 2014معر�ض م�صتعمرة الفن العاملى كي�صيفو الواحد والع�صرين– كي�صيفو 

جمهورية مقدونيا . 

• املعار�ض الفردية: 	

• 1982 جالريى روب الثانى اأم�صرتدام – هولندا. 	

• 	.T.R.N.C ) 1986 قاعة اأ.�صى . �صى الثالث - ) ليفكوزا

• 	.T.R.N.C ) 1990 قاعة اأ . �صى . �صى الرابع – ) ليفكوزا

• 	.T.R.N.C – اخلام�ض – جرين ))IUA( 1994 قاعة

فرييدون اإيت�سيمان 

قرب�ص

	• 9.2.1949 -Born in Küçük Kaymaklı  (Cyprus).
	• From 1971  participated in many mixed 

exhibitions in USA,Turkey,Holland,Bulgaria, 
Belgium, Austria, R.Macedonia,Lithuani
a,France,Japan,UK.and Turkish Republic 
of Northern Cyprus.He filmed from art 
museums of Europe and created his own 
archaive .

	• Selected Mixed Exibitions:
	• 1990-Artists from North 1990-Artists from North 

Cyprus -Bruxelles-BELGIUM Cyprus -Bruxelles-
BELGIUM.

	• 2000-Mediterranean Tales-Ankara-Turkey.
	• 2002-Prilep International Art Colony – R. of 

Macedonia.
	• 2003-VELES, `The Differences .
	• 2004-Kicevo,International Art Colony-Rep. of 

Macedonia
	• Unite`International Art Project,R. of Macedonia
	• 2013-Ostraka –İstanbul Art Festival Exhibition- Tepe 

Art Gallery –İstanbul-Turkey-
	• 2014- XXI. Kiçevo İnternational Art Colony-Exibition-

Kiçevo-Republic of Macedonia.

	• Solo Exibitions:
	• 1982-II-ROB GalleryAmsterdam-HOLLAND.
	• 1986-III-A.C.C.Hall-(Lefkoşa)- T.R.N.C.
	• 1990-IV-A.C.C.Hall-(Lefkoşa)- T.R.N.C.
	• 1994-V-(IUA) Hall-Girne-T.R.N.C.

Feridun Işıman 
Cyprus
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• ولد فى عام 1979 فى تاجن �صان، اقليم هيبى .	

• فى 	 اجلميلة  للفنون  اك�صيان  اأكادميية  من  تخرج 

عام 2003 ووا�صل العمل بها بالتدري�ض .

• 2003 فاز بجائزة » منحة مارىل للفن« .	

• املعار�ض :	

• 2006 معر�ض لوحات فنية بال�صني ) جائزة 	

مرييت(– �صنغهاى.

• 2007 افتتاح معر�ض جالريى منظر فنى بيينج .	

• 	 - لل�صباب   معا�صر  �صينى  فنى  معر�ض  اأول   2009

متحف �صنغهاى الفنى. 

• الفنى 	 ال�صباب  ملهرجان  الثالثة  الدورة   2010

الرابع و اخلم�صني  - بيجنج.

• 2011 » كارو�صيل« جائزة اللوحة الفنية اجلديدة 	

الثالثة  - متحف الفن بيينج تاميز.

• 2012 جالريى »نامو » مركز التعليم مدى احلياه – ان�صيون – كوريا.	

• 2013 الفن و املجتمع – معر�ض  الوثائق الفنى املعا�صر ال�صينى، املركز الفنى 	

بدائرة �صنزهن.  

• 2014 معر�ض الأعمال املتميزة ل�صباب الفنانني فى اك�صياجن »خارج �صاجنان«.	

• 2014 متحف الفنون اجلميلة ، �صانك�صى.	

• 2014  معر�ض » �صناعة الفن ال�صينى« بيجنج متحف الفن الدوىل ب�صنغهاى.	

• 2014 البحث عن التميز : من مدر�صة الفنانني ال�صينية – اأول معر�ض لوحات 	

فنية بالزيت ب�صنغهاى ومتحف معهد النحت.

• اجلوائز :	

• 2006 جائزة خطوط الطريان للوحة ال�صينية اجلديدة »خطوط الطريان«.	

• 2010 اجلائزة الأوىل الفنون اجلميلة باقليم �صانك�صى .	

• 2011 » جوله �صعيدة« جائزة اللوحة ال�صينية اجلديدة الثالثة.	

• 2013 جائزة الفن ال�صينى اجلديد » بيج تاجن«.	

• 2014 جائزة الفنان الواعد من معر�ض الفن ال�صينى   .	

كينج واجن

 ال�سني

	• 1979 Born in Tangshan, Hebei Province.
	• Graduated from the Xi›an Academy of 

Fine Arts in 2003 and stayed on to teach.
	• In 2003 won the «Marley Art 

Scholarship» prize.

	• Exhibition:
	• Dragonair cutting-edge Chinese Painting 

Exhibition (Merit Award)  Shanghai Art 
Scene Gallery  2006.

	• Beijing Art Scene Gallery Opening 
Exhibition Beijing 2007.

	• Exhibition Shanghai Bund Museum of Art   
2009.

	• The third session of the five four International 
Youth Arts Festival  Beijing  2010.

	• «Carousel» 2011 Third China New Painting Prize   
Beijing times art museum  2011.

	• Art and society- Chinese contemporary art 
document Exhibition   Shenzhen circle Art Center 
2013.

	• The Museum of fine arts, Shaanxi  2014.
	• «Chinese art industry expo»  Beijing shangshang 

International Art Museum  2014.
	• The pursuit of excellence: from Chinese School of 

artists - the first Oil Painting Invitation Exhibition  
Shanghai oil painting & Sculpture Institute 
Museum 2014.

Qing Wang
China
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• وا�صتكمل 	 البكالوريو�ض  درجة  على  ح�صل   2001

من  الزيتية  اللوحات  ق�صم  فى  العليا  الدرا�صات 

الأكادميية املركزية للفنون اجلميلة.

• 2001 – 2003  : قام بالتدري�ض فى كلية الفنون 	

فى اك�صو بايهوجن ، جامعة رينمن بال�صني.

• ق�صم 	 من  املاج�صتري  درجة  على  ح�صل   :  2006

للفنون  املركزية  بالأكادميية  الزيتية  اللوحات 

اجلميلة .

• – 2012 : قام بالتدري�ض فى الأكادميية 	  2010

املركزية للفنون اجلميلة بال�صني.

• املعار�ض :	

• »املعر�ض 	 ناجننج  الدوىل  الفن  مهرجان    2014

الدوىل  ناجننج«.

• متحف 	  « ال�صينى  الفن  �صناعة  معر�ض   «  2014

الفن �صاجن �صاجن، بيجاجن«.

• الفنون 	 كلية  للوحة  ال�صينية  املركزية  الأكادميية  معر�ض   : احلزن  جولة 

اجلميلة.

• الفن 	 متحف  ال�صبعني«  الزيتية  اللوحات  معر�ض  الفقرى«  »العمود   2013

اليوم، بيجاجن.

• عرب امل�صيق : معر�ض الفنون » جالريى جوان�صياجن ، تيبى.	

• لأعمال 	 ال�صينى  الفنية:املعر�ض  اللوحات  لألوان  احلرير  طريق    2012

م�صاهري الفنانني املعا�صرين، متحف جيري للفن احلديث ، اأنقرة ، تركيا.

• يوان، 	 منج  الثقافى  الفنون  مركز  القومى  ال�صباب  الفنانني  معر�ض    2011

�صانغهاى .

• 2011 معر�ض الفن اجلديد لل�صباب »متحف الفن اليوم، بيجاجن.	

• 	 ، تاميز  الفن  متحف  ال�صينيني  ال�صباب  ل�صفوة  الفن  جائزة  معر�ض   2010

بيجاجن .

ىل واجن 

ال�سني

	• 2001: Got the B.A. degree of Postgraduate 
at the  Oil Painting Department, at Central 
Academy of Fine Arts.

	• 2001- 2003: Taught at Xu Beihong Collage 
of Arts , Renmin University of China.

	• 2006: Got the Master degree of 
Postgraduate at the  Oil Painting 
Department, at Central Academy of Fine 
Arts.

	• 2010 -2012: Taught at Central Academy of 
Fine Arts of China.

	• Solo Exhibitions:
	• 2014:
	• «Nanjing International Art Festival» Nanjing 

International Expo Center,Nanjing.
	• “China Art Industry Expo 2014” Shangshang Art 

Museum, Beijing.
	• “The blues Tour : the exhibition of the China 

Central Academy of Fine Arts faculty’s 
Painting»National Art Gallery ,Beijing.

	• 2013:
	• «The Backbone :70's oil painting exhibition»Today 

Art Museum , Beijing.
	• «Cross strait» :exhibition of arts»
	• Guanxiang Gallery ,Taipei.
	• 2012:
	• «The Silk Road for Color Painting:the famous 

Chinese contemporary artists works exhibition».

 Lei Wang
 China



53



54

• املعار�ض اخلا�صة :	

• 20007 جالريى هليو�ض ، تيميزورا ، رومانيا .	

• 2008 متحف فنى » عواقب داخلية ه�صة« ، كلوج 	

نابوكا برومانيا.

• 2009 جالريى غرفة الفنون ، جوا ، الهند 2012.	

• املعار�ض اجلماعية  :	

• 	 ، اآراد   ، املعا�صر  للفن  الدوىل  البيناىل   2005  

رومانيا.

• 2008 مهرجان الفن ب�صينوفا ، �صلوفاكيا.	

• الرئي�صى 	 املكتب   ، برومانيا  املعا�صر  الفن    2008

فى بر�صلونة، ا�صبانيا  

• 2010  » معر�ض منتدى باتا الفن »، متحف فنى، 	

اآراد، رومانيا.

• 	 ، دوىل  معا�صر  هندى  فن   ، بارامبارا    2010

اأحمداآباد، الهند.

•  2012 عر�ض فنى 9 ، باجنالورا، الهند.	

• 2013 » البا�صتيل احل�صرى« متحف فنى ، اآراد ، رومانيا.	

• 2013 البيناىل الدوىل الرابع ، » نقطة التقاء« اآراد ، رومانيا .	

•  2014 »�صالون البال�صتيك امليكا« برايلال ، رومانيا.	

• 2014 جالريى فن » جتريدى« فوك�صانى ، فال�صيا ، رومانيا.	

• اجلوائز :	

• 2009 جائزة الطوائف و الرتاث الثقافى بال�صدار التا�صع مل�صابقة البيناىل » 	

جورج بيرتا�صكو« ، تارجوفي�صت، رومانيا.

• 2009 ال�صدار الأول » بيناىل الر�صم الدوىل » كيزينو ، )تر�صيح (. 	

• 2013 البيناىل الدوىل الرابع » نقطة التقاء » اآراد » رومانيا . 	

ماريا بايل 

رومانيا

	• Personal Exhibitions :
	• 2007 - Helios Gallery, Timisoara, Romania. 

2008 - «Fragile inner consonances», Art 
Museum, Cluj-Napoca, Romania. 

	•  2009 - Art Chamber Gallery, Goa, India. 

	• Group Exhibitions (selection) :
	• 2008 - Forma Art Gallery, Deva, Romania. 
	• 2008 - Old Gallery, Cluj-Napoca, RO. 
	• 2008 - Axa Art Gallery, Timisoara, 

exhibition to the Art Museum, Arad, RO 
Romania. 

	• 2008 - Art Festival Besenova, Slovakia .
	• 2008 - Romanian Contemporary Art, Office Home 

in Barcelona, Spain. 
	•  2010 «Axe»- Axa Gallery and Art Museum Arad, 

Arad, RO.
	• 2012 – International Small Graphic Biennial, Arad 

(RO).
	• 2013 - CEC Bank Expo 4, Timisoara, (RO) .
	• 2013 – IV-th International Biennial «Meeting 

Point» Arad, (RO). 

	• Awards :
	• 2009 - prize for Cults and Cultural Patrimony 

at IX-th edition of Contest Biennial «George 
Petrascu», Targoviste, Romania. 

	• 2009 - First edition «International Biennial 
of Painting», Chisinau, Moldavian Rep. 
(nominalization) .

	• 2013 - IV-th International Biennial «Meeting 
Point» Arad (RO) (mention for painting).

Maria Balea
Romania
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• مدير مديرية الفنون وامل�سرح – وزارة الثقافة .	

• يعمل حاليا مديرا ملديرية تدريب الفنون ومعهد 	

الفنون اجلميلة. 

• عمل رئي�سا لتحرير جملة فنون.	

• وزارة 	  – الفنون  جملة  لتحرير  مديرا  عمل 

الثقافة.

• عمل حمررا يف جمال الفنون يف جريدة الد�ستور 	

االردنية – الق�سم الثقايف .

• مرا�سل جملة دبي الثقافية يف جمال الفنون .	

• جمعية 	 -ع�سو  االردنيني  الكتاب  رابطة  ع�سو 

النقاد االردنيني .

• يف 	 العاملي  اجلرافيك  ملحرتف  م�ست�سارا  اختري 

اخلرطوم .  

• وزارة 	 يف  الفنية  لالعمال  وطني  �سجل  اول  ا�س�س 

الثقافة �سمن م�سروع امللكية الفكرية.

• املعار�س ال�سخ�سية:	

• اقام خم�سة  ع�سرة معر�سا ما بني عام 2010-1983.	

• املعار�س اجلماعية:	

• �سارك يف اكرث من مئة معر�س جماعي داخل االردن .	

• املعار�س اجلماعية الدولية: 	

• �سارك يف جمموعة من املعار�س اجلماعية يف كل من بينايل ال�سارقة الدويل 	

وبينايل  القاهرة   – الدويل  الغرافيك  وترينايل  الدويل  القاهرة  وبينايل 

وبكني  وكاليفورنيا  ومت�سغن  ا�ستكهومل  يف  ومعار�س  للجرافيك  اال�سكندرية 

واملغرب ولبنان و�سورياوالبحرين واليونان وبنغالد�س .    

• واخلرطوم . وهيو�سنت واملانيا وبينلي اإيران للفنون -2003 .	

• اجلوائز:	

• جائزة تقديرية يف م�سابقة التفكري باليدين – مركز ثريبانتي�س– عمان.	

• جائزة بينايل الكويت للر�سم – 2009.	

• جائزة الر�سم يف بينايل طهران الدويل – 2007	

• اجلائزة االوىل م�سابقة االبداع – كلية الفنون – جامعة فيالدلفيا– 2014 .	

حممد العامري 

الأردن

	• Writers Association and the Arab 
Writers Union. Currently Director of 
the Arts Department and Chief Editor 
of  the Ministry of Culture’s “Al Funun” 
Magazine.

	• The Dubai Symposium on Mural Painting 
(2003).

	• The Bahrain International Graphics 
Symposium (2003).

	• “A Tale of Two Cities” workshop, 
organized by the European Union (2005).

	• Handmade Paper Workshop, The Faculty of 
Art and Design, Jordan University (2005).

	• Was member of an international art jury in 
Bahrain, Oman and Jordan; acted as an art critic 
at the Sharjah Biennale and the Al-Mahabba 
Biennale (Syria), in Sudan, Bahrain and Germany.

	• Best Collection of Arabic Poems (1994), Jordanian 
Writers Association.

	• Third Prize at the Homage to Lorca Competition, 
Instituto Cervantes, Amman (1998).

	• Appreciation Award, “Thinking with Your Hands” 
competition, Instituto Cervantes, Amman (2001).

	• First Prize at the Teheran Biennale (2006)
	• Amery’s artworks were part of Christies’ 

International Auction, Dubai (2007)
	• Prize at the korafi biennale – kuwait - 2008
	• First prize in the competition creativity - Faculty 

of Arts University - Philadelphia -2014.
	•  The grand prize in the art competition - the Jerash 

Festival of Culture and Arts in 2014.

Mohamed Al-Amery 
Jordan
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• بكالوريو�س كلية الفنون والرتبية 1966 .	

• املعار�س الفردية:	

•  معر�س بقاعة اإخناتون 1968، 1970، 1981 .	

• معر�س بق�صر ثقافة طنطا 1990 .	

• معر�س باأتيلييه القاهرة 1997 .	

• معر�س باملركز امل�صرى للتعاون الدوىل 2005 .	

• معر�س بق�صر ثقافة �صبني الكوم 2006 .	

• معر�س بقاعة ) رات�صب �صديق ( باأتيليية القاهرة 	

دي�صمرب 2009 .

• املعار�س اجلماعية املحلية:	

• معر�س املوروث ال�صعبى بقاعة نه�صة م�صر مبركز 	

حممود خمتار 2006 .

• العام 	 املعر�س   ( الأول  الت�صكيلى  الإبداع  مهرجان 

الدورة الثالثون و�صوق الفن الت�صكيلى الأول ( 2007 .

• مهرجان الإبداع الت�صكيلى الثانى ) املعر�س العام الدورة الواحد و الثالثون( 	

. 2008

•  مهرجان الإبداع الت�صكيلى الرابع ) املعر�س العام الدورة الثالثة والثالثون( 	

. 2010

•  املعر�س العام للفنون الت�صكيلية الدورة ) 34 ( 2012 .	

• �صالون القاهرة ) 56 ( للفنون الت�صكيلية بق�صر الفنون مار�س 2013.	

• املعر�س العام للفنون الت�صكيلية الدورة ) 35 ( مايو 2013 .	

• معر�س ) طيور تاأبى الرحيل ( بقاعة ) اأبعاد ( مبتحف الفن امل�صرى احلديث 	

بالأوبرا نوفمرب 2013 .

•  املعر�س العام للفنون الت�صكيلية الدورة ) 36 ( يونيو 2014 .	

• املعار�س اجلماعية الدولية:	

•  بينايل لالإ�صكندرية الدويل لفناين م�صر بالأقاليم 2005.	

• اجلوائز الدولية:	

• �صهادات تقدير من ليبيا و �صلطنة عمان.	

• اجلائزة الثانية مب�صابقة �صركة �صابك بال�صعودية 1995.	

م�صطفى بط

م�صر

	• B.A.  Art and education 1966. 
Biennale at Ikhnaton gallery 1968 -1970. 
Alexandria biennale 1970. 
Exhibition at Spanish culture center .1979. 
Exhibition Ikhnaton gallery 1981.with Dr. 
Mostafa Abdel Wahab Abdel Mohsen & 
Mostafa Mashaal 1990. 
Exhibition of Cairo atelier 1997. 
Roaming exhibitions culture palaces 1970- 
2003. 

	• Collective Exhibition: 
	• Pioneer – inspiration of history - Cairo 

Salon- Gamal Abdel Nasser exhibition. One piece- 
General exhibition. - Small pieces exhibition.

	• Designed memorial collection in Menoufeya and 
Tanta Squares.

	• Articles and drawings in Amman newspaper and 
Family magazine in Amman.

	• Articles and drawings in Libyan T.V 1971 -1972.
	• Articles and drawings in Amal magazine in Lybia 

and Palaces, Denchway museum .
	• Designed and executed several theatre decors in 

Menoufeya.

	• Prizes:
	• Silver medal from 42 and Cairo Salon.
	• First Prize of engraving from Culture Palace 

organization 1976.
	• First Prize of painting from Culture Palace 

organization 1989.
	• Second Prize from the competition of Company in 

Saudia Arabia.

Mostafa Batt 
Egypt
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• الرتبية 	 بكلية  الت�صوير  بق�صم  م�صاعد  اأ�صتاذ 

الفنية بالزمالك – جامعة حلوان .

•  اأقامت  اأثنى ع�صر معار�صا �صخ�صيا يف كل من اأملانيا 	

و  والإ�صكندرية  القاهرة  اأتيليه  بقاعات  وم�صر 

كلية الرتبية الفنية واملتحف القبطى و غريهم.

• املعار�ض اجلماعية:	

• الإبداع 	 مهرجان  و  الدوىل  كارافان  معر�ض 

مكتبة   ( اأجندة  معر�ض  و  العام  املعر�ض  و 

الإ�صكندرية( و بيناىل و ور�صة عمل خيال الكتاب 

امل�صرى  الفن  معر�ض  و  نيجرييا  م�صر–  ور�صة  و 

املعا�صر بفنلندا و �صالون ال�صباب و اليوبيل املا�صى 

لكلية الرتبية الفنية .

• ح�صلت على بع�ض الإقامات الفنية واجلوائز مثل 	

من  اأ�صربج  منحة  بكاليفورنيا-  مونتالفو  موؤ�ص�صة 

الر�صم   يف  الثالثة  اجلائزة  وايومينج-  بولية  يوكرو�ض  مبوؤ�ص�صة  اليون�صكو 

ب�صالون ال�صباب .

• املقتنيات:	

• وزارة الثقافة – جريدة الأهرام - عدد من الأفراد يف م�صر واإجنلرتا واأمريكا 	

وباك�صتان، اأملانيا و اأفريقيا.

مها جورج  

م�سر

	• Assistant professor of Painting at Art 
Education College, Zamalek – Cairo .

	• Held twelve solo exhibitions in Germany 
and Cairo, galleries of Cairo and Alex  
ateliers , the Coptic museum , Art Corner 
gallery, Art education college gallery , and 
others .

	• Participated in many group exhibitions 
like the international exhibition of Caravan 
in Egypt and America - Creation Festival 
in Cairo , Agenda at Library of  Alex , 
Biennale and workshop of Book Art in 
Alexandria library , the contemporary 
Egyptian Art exhibition in Finland , Egypt Nigeria 
workshop and salon of youth in Cairo .

	• Residencies & Awards:
	•  Montalvo Art Center in California - Aschberg 

residency from Unesco and Ucross Foundatio in 
Wyoming, U.S. 

	• Third Award for Drawing from Salon of Youth–
Egypt.

	• Acquisitions:
	• Ministry of Culture in Cairo, Egypt - Al Ahram 

newspaper foundation .
	• Private collections in the U.S.A., Egypt, the U.K., 

and Pakistan, Germany and Africa .

Maha Geroge
Egypt 
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• 1970  ولدت فى بلجراد ، �صربيا.	

• در�صت فى KABK  -  هاج – هولندا.	

• عا�صت وعملت فى كوبنهاجن ، الدمنارك.	

• للفنون 	 امللكية  الأكادميية  كلية   1997  –  1993

اجلميلة– هاج – هولندا .

• ح�صلت على الدبلوما : بكالوريو�ض فنون 	

اجلرافيك و اللوحات.

• املعار�ض :	

• جالريى جازفابريك ، ديلفت ، هولندا .	

• معهد اآ�صري ، هاج ، هولندا.	

• كون�صتبوديوم هيت فورت ، هاج ، هولندا .	

• م�صرح اآن هيت �صبوى ، هاج ، هولندا .	

• �صتوديو بول�صرى ، هاج ، هولندا.	

• مركز تيجنى ، كوبنهاجن ، دمنارك.	

• 	. الخ   ، كوبنهاجن   ،  IPB

نتا�سا تودوروفيك ماثي�سون 

�سربيا

	• 1970, born in Belgrade, Serbia.
	• Studied at KABK, The Hague, Netherlands.
	• Living and working in Copenhagen, 

Denmark.
	• 1993 -97 Faculty of Royal Academy of 

Fine Arts, The Hague, Netherlands.
	• Diploma: BA Graphic Arts & Painting.

	• Exhibitions:
	• Gallery Gasfabriek, Delft, Netherlands.
	• Asser Institute, The Hague, Netherlands.
	• Het Fort Kunstpodium, The Hague, 

Netherlands.
	• Theater aan het Spui, The Hague, Netherlands.
	• Pulchri Studio, The Hague, Netherlands.
	• TegneCenter, Copenhagen, Denmark.
	• IPB, Copenhagen, Denmark, etc.

Natasa Todorovic-Matheson 
Serbia
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• املعار�ض:	

• املعا�صر، 	 للفن  جماعي  معر�ض    :  2014 جويلية 

 ACT03 : Art Contemporain Tunise
الدورة الثالثة .

• للفنانني 	 الوطني  املعر�ض   :  2014 جوان 

الت�صكيليني ال�صبان  ، معر�ض جماعي ، ق�صر خري 

الدين مبتحف مدينة تون�ض، تون�ض.

• 	 ,  Itinéraire جماعي  معر�ض   :  2014 مار�ض 

 je nesuis  ( �صحني(  يف  فني)ماني�ض  تركيب 

pas dans mon assiette(  ف�صاء ح�صرموت، 
�صو�صة.     

• 	  Tumultes de la passion : 2014 فرياير

تركيب فني يف خطى بول كلي.    

• نوفمرب 2013 : بال�صتي Blasti معر�ض فوتغرايف 	

) حتية لأمي ( . 

• 	 histoire de retours et « فني   تركيب    Nostoi   :  2013 اأكتوبر 

exodes « م�صروع   فن معا�صر متو�صطي مب�صاركة  امل�صرح الوطني تون�ض و 
بفلورن�صا  اأوروبا  فربيكا  موؤ�ص�صة  و  )فرن�صا(  مبر�صيليا  الوطني  البحث  مركز 

)ايطاليا ( ممول من الإحتاد الأوروبي. 

• 	 Il الإيطالية   اجلمعية  نظمته  جماعي  معر�ض   ، الأزمة   :  2013 اأبريل 

بايطاليا.            Quadrato Modiglianese
• جوان Entre dix : 2012  ، معر�ض جماعي بف�صاء اأيكار بتون�ض.	

• اأبريل  2011 : جنون الدكتاتورية، لوحة : تركيب بف�صاء اأف�صتو – �صالون 	

الفنانني باملر�صى ، تون�ض.

• جويلية 2005 : املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية باملحر�ض، تون�ض. 	

• اأكتوبر 2003 : ملتقى الفن املعا�صر ملدينة تون�ض : لوحات عمالقة لتغطية 	

ح�صن احلمامات.

• التقديرات و اجلوائز :	

• ف�صاء 	 التون�صية.  الثقافة  لوزارة  ال�صراءات  جلنة  من  �صراء  اأول   :  2012

اأيكار- تون�ض.

• 2004 : ميدالية املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية باملحر�ض، تون�ض.	

• 2003 : جائزة اجلمعية التون�صية للرتبية الفنية.	

هالة العمو�ص 

تون�ص

	• Exhibitions: 
	• (July 2014): ACT03, group exhibition, 

exhibition of contemporary art, ACT03 
is the third in a series of exhibitions that 
closes each season of artistic programming 
LAC Art Center; ACT as Contemporary Art 
in Tunisia, is an exhibition that showcases 
the creativity of Tunisian and international 
artists in the fields of art of installation, 
video art, painting. 

	• (June 2014): National Exhibition of young 
artists, group show, Kheireddine Palace, 
Museum of the City of Tunis, Tunis. 

	• (March 2014): Itinerary installation «I am not on 
my plate,» gallery Hadrumète, Sousse. 

	• (February 2014): Turmoil passion installation 
«Under the footsteps of Paul klee» exhibition in 
honor of the centenary of Paul Klee, a tribute to 
Habib Chebil under the direction of the Tunisian 
Federation of Arts (FTAP), Palais Kheireddine .

	• (November 2013) Blasti, photo exhibition, 
«Homage to my mother,» National Library, Tunis.

	• Distinction and Awards: 
	• 2012: First purchase by the state committee of the 

Ministry of Culture, gallery Aykart. 
	• 2004: Medal, International Visual Arts Festival 

Mahres. 
	• 2003: Price by the Tunisian Association of arts 

education.

 Hala Al-Amous 
Tunisia
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رؤية بصرية لفناني ملتقي التصوير السابع
دراسة نقدية بقلم الناقد/ السفير يسري القويضي

جتمع اأربعة وع�صرون فنانا، من اأعمار متباينة، 

�صماته  منهم  لكل   خمتلفة،  جن�صيات  ومن 

ال�صخ�صية املتفردة، وخرباته الفنية املختلفة 

التجمع  هذا  يتواجد  واملتنوعة.......عندما 

ملدة اأ�صبوعني يف الأق�صر - تلك البقعة املكانية 

ال�صاحرة - وين�صط كل واحد  منهم يف ممار�صة 

يف  يقدمهما  لوحتني  بت�صوير  الفني  ن�صاطة 

ختام ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير، فاإن هذا 

باإعتباري   - يل  �صانحة  فر�صة  �صكل  احلدث 

منهم،  واحد  كل  من  اأقرتب  كي   - فنيا  ناقدا 

�صتي  يف  معه  اأحتدث  اأحاوره،  معه،  اأتناق�ض 

من  اأجزاء  بع�ض  علي  فاأتعرف  املو�صوعات، 

والظروف  العوامل  وماهي  الفنية،  �صخ�صيته 

التي �صاهمت يف ت�صكيل تلك ال�صخ�صية.

اإجنازهم  اأثناء  الفنانني  من  الإقرتاب 

عملية  تطور  متابعة  من  مكنني  للوحاتهم، 

وجزئيا  كليا  تختلف  وهي  الفني،  الإبداع 

عند كل واحد منهم عن الآخرين، ويف اخلتام 

من  كان  لوحاتهم،  من  الفنانون  اإنتهي  عندما 

الي�صري علّي  قراءة لوحاتهم، وتبني  كثري من 

اخلفايا والدوافع وراء كل عمل، والتعرف علي 

والتقنيات  يتبعونها،  التي  الفنية  الجتاهات 

جا�ض  عما  فنيا  للتعبري  بها  ا�صتعانوا  التي 

من  ببالهم  جال  ما  انفعالت،  من  بداخلهم 

اأفكار، وهو ما كتبته يف ن�صو�ض منف�صلة عن كل 

فنان من امل�صاركني يف امللتقي.

للتحدث عن كل فنان م�صارك  اأنتقل  اأن  وقبل 

النقاط علي  اأعر�ض بع�ض  اأن  اأود  علي حدة، 

النحو التايل :

• لدي 	 م�صرتكا  عن�صرا  كانت  الت�صخي�صية 

حوايل اأكرث قليال من ن�صف امل�صاركني، الذين 

بالإن�صان  اأعمالهم  بربط  متم�صكون  اأنهم  بدا 

الواقعي  الت�صوير  اأن�صار  من  وكانوا  ك�صخ�ض، 

بدرجات متفاوتة.

• كان التجريــد باأنواعه ) جتريد انفعايل اأو 	

هند�صــي اأو زخــريف ( �صائدا لــدي حوايل ثلث 

امل�صاركني.

• برز الإجتاه ايل ال�صرييالية والرمزية لدي 	

ثالث فنانني.

• جلــاأ ايل الكــولج كتقنيــة فنيــة م�صــاركان 	

اإثنان فقط.

• ظهــر امليــل للت�صويــر الزخريف لــدي اأربعة 	

م�صاركني.

• م�صــارك واحــد فقــط قــدم عمل ممــا ميكن 	

و�صفــه باأنــه ميثــل الإجتاهــات املعا�صــرة يف 

الفن.

• اأعمــال �صبعــة م�صاركــني تاأثرهــم 	 عك�صــت 

املبا�صر مبا �صاهدوه من اآثار فرعونية.

وممــا �صبق اإت�صــح يل اأن الغلبة بــني امل�صاركني 

يف هــذا امللتقي ما زالــت لالإجتاهات التقليدية 

التي متيل للواقعية والت�صخي�صية.
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إبراهيم الطنبولي -مصر
بتلقائية  وانفعالته  اأحا�صي�صه  الطنبويل  اإبراهيم  ي�صور   

الفنانني  من  فهو  اأكادميية،  قواعد  باأية  يتقيد  ل  وحرية، 

Self- بنف�صه  نف�صه  علم  فنان  و�صف  عليهم  يطلق  الذين 

ون�صط  طفولته،  منذ  والت�صوير  الر�صم  هوي   ،)tauught
يف  تدرج  حما�صبا  كونه  بجانب  بال�صكندرية   هاو  كفنان 

للفن،  حمبا  ظل  لكنه  اخلا�ض،  بالقطاع  الإدارية  الوظائف 

باأتلييه  ع�صو  وهو  الفنية،  اأعماله  تطوير  علي  بداأب  يعمل 

ال�صكندرية.

يحمل  باأ�صلوب  ينفذها  الت�صخي�صية،  من  تخلو  ل  لوحاته 

الكثري من مالمح املدر�صة التجريدية التعبريية، فطريقته يف 

�صكب الألوان ع�صوائيا علي �صطح اللوحة، وا�صتخدامها بكثافة 

طبقات فوق طبقات، يوزعها احيانا بيديه وا�صابعه مبا�صرة، 

يذكرنا باأ�صلوب الفنان الأمريكي ال�صهري جاك�صون بولوك، 

كما جنده يف اأحيان اأخري ي�صع الألوان م�صتخدما الفر�صاه يف 

�صربات تتماثل مع اأ�صلوب الفنان الأمريكي ومل ديكوجن.

اإن الطنبويل فنان اإنتقائي يقتب�ض تقنيات مدر�صة نيويورك 

لينفذ بها املو�صوعات التي يريد التعبري عنها. ويف اللوحتني

 املقدمتني يف نهاية امللتقي، ونتيجة تاأثره مب�صاهداته لالآثار 

الفرعونية والنقو�ض املر�صومة علي جدرانها، وجدناه ينتقي 

عليها  غلب  لوحات  يف  بينها  ويجمع  الرموز،  تلك  من  بع�صا 

هما  واللوحتني  اأخري،  األوان  من  وم�صات  مع  الأزرق  اللون 

نتيجة التفاعل الآين للفنان، وت�صوره لكيفية تقدمي نكهة 

جذبت  وقد  ع�صريته،  يف  مغرق  ع�صري  اأ�صلوب  يف  م�صرية 

اللوحتان انتباه البع�ض، واأثارتا عدة مالحظات - رمبا تكون 

قا�صية -  ممن ل مييلون لالإجتاهات املعا�صرة.         
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علي حسان -مصر
كلية  الت�صوير يف  بق�صم  يدر�ض  اأكادميي  فنان  د.علي ح�صان 

�صواء  الواقعي،  بالأ�صلوب  يلتزم  بالأق�صر،  اجلميلة  الفنون 

البيئة داخل  للمناظر من  او  الطبيعة  للمناظر  تناوله  عند 

روؤيته   اأعماله  تعك�ض  حوله،  من  بالواقع  مرتبط  فهو  املدن، 

الفنان  نظرة  اأن  واأرجح  للحياة،  واملبت�صم  امل�صرق  للجانب 

مدينة  يف  ن�صاأته  ايل  منها،  كبري  جزء  يف  ترجع،  املتفائلة 

احلدائق  من  بالعديد  حتفل  التي  الهادئة  الإ�صماعيلية 

العام  تكوينه  علي  اأثر  مما  والقناة،  والبحريات  واملتنزهات 

الذي يحمله معه اأينما ذهب.

ت�صوران  امللتقي،  ختام  يف  الفنان  عر�صهما  اللتان  اللوحتان 

مدينة  بها  تتميز  التي  امل�صاهد  من  وهي  احلنطور،  عربات 

املدينة  تلك  يف  اإقامته  اأن  ويبدو  ال�صياحية،  الأق�صر 

زالت  ما  التي  احلنطور  لعربات  م�صاهدته  وتكرار  ال�صاحرة، 

م�صتخدمة كاأحد و�صائل اجلذب ال�صياحي باملدينة - رغم 

اندثارها يف انحاء اأخري من البالد -  َثّبَتْت يف ذاكرة الفنان 

وبرع  به  متيز  الذي  الواقعي  بالأ�صلوب  ف�صجله  امل�صهد،  هذا 

فيه، وهو ا�صلوب �صتظل له مكانته لدي قطاع كبري من متذوقي

الفن، مل يفقد جاذبيته رغم كل املوجات الكا�صحة للتحديث 

اأن  احلايل  ع�صرنا  خ�صائ�ض  من  اأن  اهلل  ونحمد  واملعا�صرة، 

تتعاي�ض كل ا�صاليب الفن وا�صكاله جبنا ايل جنب.

الطريف اأنه ب�صبب تواجد غرفتي بالفندق جماورة لغرفته، 

ال�صاعات  يف  لوحاته  اجناز  يف  وينهمك  ين�صط  اأنه  اأكت�صفت 

املتاأخرة من الليل قبل �صروق الفجر، بينما ي�صتمع لأغنيات 

غرفتي،  ايل  اجلدار  عرب  املو�صيقي،  فتت�صلل  كلثوم،   اأم 

كانت  هكذا  املتاأخرة،  الأوقات  تلك  يف  نومي  من  فتوقظني 

جتري طقو�ض ولدة اللوحات التي قدمها الفنان.   
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مها جورج -مصر 

ذاتها  وحتقق  نف�صها  جتد  اأكادميية  فنانة  اأمام  هنا  نحن 

بالتعبري عن اأحا�صي�صها، ومواقفها جتاه العديد من الق�صايا 

التي  بامل�صكالت  يتعلق  ما  وبخا�صة  املختلفة،  املجتمعية 

تواجهها املراأة امل�صرية

بلغة  وامل�صاعر  الأحا�صي�ض  تلك  جورج  مها  الفنانة  ت�صور 

الزاخر  الطويل  امل�صري  الرتاث  من  ت�صتمدها  ت�صكيلية 

لأ�صول  ترجع  التي  ال�صعبية  وت�صكيالته  مبوتيفاته 

متما�صكا  مزيجا  لنا  فتقدم  واإ�صالمية،  قبطية،  فرعونية، 

الدقيقة  بالتف�صيالت  د�صامته  تزيد  د�صما،  )كوكتيل( 

امل�صري  )املغات(  �صراب  ي�صبه  ما  لنا  تقدم  اإنها  املتخمة، 

الأ�صيل، الغني بال�صم�صم واملك�صرات، فت�صتمتع باإحت�صائه يف 

منا�صبات امليالد ال�صعيدة.

تعك�ض لوحات الفنانة ما ميوج بداخلها من اأحا�صي�ض، ورمبا 

اي�صا ما قد يكون قد اأ�صابها من جروح ومعاناة، ويف لوحاتها 

تتزاحم الأفكار، وهي ت�صور كل ذلك بلغة ب�صرية �صادرة من 

اإن�صانة متدينة، ترتبط اإرتباطا وثيقا مبعتقداتها الدينية، 

بكل ما حتملة من قيود والتزامات من جانب، واأي�صا بكون 

جانب  من  واخلال�ض  لل�صكينة  الطريق  هو  الديني  املعتقد 

اأيقونة قبطية  اأمام  اأننا  ن�صت�صعر  اآخر، يف كثري من لوحاتها 

اأثرية، فن�صادف يف اأعمالها �صورا لقدي�صني، وكنائ�ض، واأديرة، 

ومرا�صم الزواج الكن�صي، وكثريا من الرموز امل�صرية القبطية.

لوحات الفنانة مها جورج هي حكايات مرتاكمة، و�صرد �صعبي 

يعر�ض لقيم �صامية، لقد �صورت �صعف املراأة ومعاناتها، وعلي 

اأذرع، ل  اأر�صمها يف حالت �صعفها : دون   « حد قول الفنانة 

ت�صتطيع فعل اأي �صئ - ذابلة، واملجتمع ي�صخر منها - اأ�صرية 

مع غريها من الن�صاء يف قف�ض ت�صاق من هنا ايل هناك -  يف 

ثوب احلداد الأ�صود، تنعي كل ما تفتقده........«
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رانيا الحلو -مصر  
    

الفنانة رانيا احللو هي اأ�صغر امل�صاركني يف ملتقي الأق�صر �صنا، 

الفنون  بكلية  الت�صوير  بق�صم  مدر�ض  وظيفة  حاليا  وت�صغل 

اجلميلة بالقاهرة، بعد اأن ح�صلت حديثا علي درجة الدكتوراه 

الت�صوير  يف   ) الإلهية  الفل�صفة   ( الثيو�صوفية  مو�صوع  يف 

احلديث، وهذا املو�صوع الفل�صفي يف�صر لنا الطابع الذي غلب 

علي اللوحتني اللتني قدمتهما الفنانة يف ختام امللتقي.

اأ�صا�صية يف اللوحتني، فنجد  مثلت الرموز الفل�صفية عنا�صر 

وكواكب  و�صمو�ض،  اأثرية،  اأحجار  وبقايا  املعبد،  ي�صبه  ما 

با�صط  اإن�صاين  النيل، وج�صد  نهر  وجنوم، و�صيئ ي�صبه م�صار 

يديه تائها و�صط تلك الرموز، مع مالحظة اأن الفنانة و�صعت 

تلك العنا�صر مبعرثة �صابحة يف ف�صاء غام�ض، غري مريح 

للرائي، لقد قدمت لنا كل تلك الرموز يف جو غري حقيقي، 

غري ماألوف، من �صنع خيالها، جو اأ�صطوري اأعتقد اأنه ي�صعب 

علي املرء اإدراك الأ�صباب التي جمعت بني كل تلك الأ�صياء 

نراه يف  الذي  بال�صكل  رتبت وجودها  التي  الكيفية  معا، ول 

اللوحتني، ما مل ت�صرح الفنانه وتف�صر ما نراه.

جعلها  مما  بالرموز،  متخمة  احللو  رانيا  الفنانة  لوحات  اإن 

التي  ال�صرييايل،  الطابع  ذات  اللوحات  من  كثريا  تقرتب 

الفنانة  فاإن  الواقع  ويف  باطنية،  وفل�صفات  اأمورا  تتناول 

امل�صاهدين حرية تف�صري ما تقدمه، ول مانع  ترتك جلمهور 

لديها من اأن يخرج كل متلقي  بتفا�صري اأو روؤي خمتلفة. 
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صباح نعيم -مصر 
       

للفنانة د. �صباح نعيم جتارب ثرية، فقد مرت بعدة مراحل 

للتعبري  خمتلفة  و�صائطا  مرحلة  كل  يف  اإ�صتخدمت  فنية، 

اجلرائد  باأوراق  ا�صتعانت  الأويل  مراحلها  ففي  الب�صري، 

واملجالت لإجناز اأعمالها الفنية، ثم جلاأت يف مرحلة لحقة 

علي  اأ�صافت  تعبريي  كو�صيط  الفوتوغرافية  ال�صور  ايل 

التعبري  تريد  التي  احلالة  لتخدم  واألوانا  خطوطا  �صطحها 

والر�صوم لإجناز  ال�صور  ا�صتخدمت  اأخري  عنها، ويف حالت 

يف  لالإ�صرتاك  اجلمهور  ت�صتدعي  تفاعلية،  فنية  اأعمال 

التعبري الب�صري، ويف مرحلة اأخري قدمت جتاربا بالفيديو 

مرت  التي  بوالدتها  عالقتها  توثيق  به  اأرادت  عمل  ومنها 

مبحنة �صحية قا�صية، اإ�صتدعت من الفنانة مالزمتها  معظم 

الوقت، واأخريا ا�صطرت للبقاء ايل جوارها ايل ما يقرب من 

ثالث �صنوات حتي وافتها املنية، فتوقفت عن ن�صاطها الفني 

ال�صوفية  ت�صبه  مرحلة  يف  دخلت  لكنها  اإعتادته،  الذي 

فركزت علي ر�صم وردة �صغرية عمدت ايل تكرارها علي الورق 

بلوحات  علينا  لتخرج  الورود،  اآلف  رمبا  بل   ، املرات  مئات 

زخرفية �صوفيه املالمح بلون واحد اأو باألوان حمدودة.

واللوحتان اللتان قدمتهما الفنانة يف امللتقي هما اإمتداد لتلك 

باألوان  ملونتني  جاءتا  لكنهما  املتق�صفة،  ال�صوفية  احلالة 

النف�صية  احلالة  من  خروج  اإعتربه  فيما  مبهجة،  زاهية 

اإيذانًا باأنها �صتعود اإيل  القا�صية  وال�صاغطة التي مرت بها، 

اإ�صتئناف جتاربها الفنية الغنية.       
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أشرف رسالن -مصر  
اأو  �صجة  دون  �صمت  يف  يعمل  هادئ  ر�صالن  ا�صرف  الفنان 

�صجيج، اأعماله تنم عن تاأثري قوي اإ�صتمده من اأعمال اأ�صتاذه 

الفنان ح�صن �صليمان ) 1928-2008(،  حت�ض بهذا التاأثري يف 

لوحاته، فهو ب�صفة عامة ي�صتخدم الت�صاد بني النور والظل 

ب�صكل وا�صح، في�صور ظالل الأ�صخا�ض وال�صياء ب�صكل درامي 

ل جنده بنف�ض ال�صكل القاطع واحلاد يف الواقع.

من  ا�صتوحاه  رمبا   - اآخرا  تاأثريا  مل�صت  اأخري  ناحية  ومن   

عامل  يف  الن�صان  وجود  يتناول  لوحاته  يف    - ال�صريياليني 

تلفه الغرابة وال�صكون، ان احلركة يف لوحاته تكاد تكون 

معدومة، �صخو�صه واقفة تنظر اإيل �صيئ غري معلوم، يحوطها 

علي  تركيزه  اأن  اكت�صفت  اآخر  جانب  ومن  وغمو�ض،  فراغ 

قوي  ح�صي  بعد  عن  ينم  لوحاته  غالبية  يف  املراأة  ت�صوير 

جتاهها، لكنه �صوره  بوقار واإقتدار دون اأدين �صعور بالتدين.

يف  به  خا�صة  بتقنية  ر�صالن  اأ�صرف  الفنان  لوحات  تت�صم 

اإ�صتخدام الألوان، األوانه هادئة لي�صت �صاخبة، وذلك ي�صاعد 

علي اإ�صفاء �صعور بال�صكينة والغمو�ض، واللون الواحد عنده 

يتبدي علي �صطح اللوحة يف درجات وتونات خمتلفة فيعطي 

امل�صاهد الإح�صا�ض بتعدد الألوان، بينما يف حقيقة المر مل 

ي�صتخدم ال القليل منها.
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مصطفي بط -مصر                 
م�صطفي بط فنان اأقليمي يقيم وين�صط فنيا يف �صبني الكوم 

يف  تخرجه  بعد  والتعليم  الرتبية  بوزارة  عمل  )املنوفية(، 

كلية الرتبية الفنية عام 1966 وتدرج يف املنا�صب بها حتي 

ال  الوظيفي  بعمله  اإن�صغاله  ورغم  عام،  موجه  وظيفة  بلغ 

اأن ذلك مل مينعه من ممار�صة الت�صوير، وكانت له م�صاركات 

من  عدد  ايل  بالإ�صافة   ، اجلماعية  املعار�ض  من  عديد  يف 

املعار�ض اخلا�صة.

ت�صتلهم مو�صوعاتها من  الفنان م�صطفي بط  اأعمال  غالبية 

كل  يف  اأو  م�صر  يف  �صواء  املحيطة،  الريفية  واملناظر  البيئة 

من اململكة العربية ال�صعودية وليبيا حيث اأقام بهما، لبع�ض 

الوقت، ونالحظ اأن اأعماله يف مراحله الأويل حوت �صخو�صا 

واأ�صياء م�صورة بتفا�صيل وا�صحة قريبة من الواقع، بينما يف 

مراحله الالحقة فقد طغت م�صحة جتريدية علي مكونات 

تخ�صع  نعد  مل  بحيث  املرئي،  الواقع  عن  فبعدت  لوحاته، 

لالإلتزام احلريف بالطبيعة، كما نالحظ اأي�صا ميله ايل ترك 

ي�صت�صعر  التي  للدرجة  لوحاته،  يف  كبرية  فارغة  م�صاحات 

معها امل�صاهد اأن مايراه حلما، وميكننا و�صفه فنيا باأننا اإزاء 

لوحة �صريالية الطابع.

واأ�صلوبا،  مو�صوعا،  مرتبطة  م�صطفي  الفنان  لوحات  اإن 

من  اإ�صت�صعرته  ما  وهذا  كيانه،  املرت�صب يف  ال�صعبي  باملوروث 

اللوحتني اللتني اأجنزهما خالل وجوده بامللتقي، فقد اإ�صتلهم 

مو�صوعهما من م�صاهداته لالآثار امل�صرية القدمية، و�صورهما 

متاأثرا باملوتيفات الفرعونية، وقدم عنا�صر لوحتيه يف فراغ 

مت�صع،  اأن تتنف�ض يف براح  العنا�صر  لتلك  وكاأنه يريد  كبري، 

اأمام حلم بطعم �صرييايل  اأننا  الوقت جعلنا نح�ض  ويف نف�ض 

فيه غمو�ض، يحتاج ملن يف�صره ويفك �صفرته. 
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إيمان عزت -مصر  
مار�صت  الأ�صا�ض،  يف  جرافيك  فنانة  ال�صاذيل  عزت  اإميان  د. 

م�صاركات  لها  واملتعددة،  املختلفة  باأنواعها  والطباعة  احلفر 

اأو  م�صر  داخل  �صواء  اجلرافيكية  الأعمال  معار�ض  يف  كثرية 

لوحات  تنفيذ  من  مينعها  مل  باجلرافيك  اإهتمامها  خارجها، 

ت�صوير باألوان الزيت والأكريليك، وهو ما فعلته خالل وجودها 

يف ملتقي الأق�صر للت�صوير الدويل يف دورته ال�صابعة.

لتاأثري  خ�صعتا  بامللتقي  املقدمتني  لوحتيها  اأن  يالحظ 

اجلرافيك القوي الذي مل ت�صتطيع الفكاك منه، اإذ يالحظ 

وو�صعت  للغاية،  حمدودة  األوانا  ا�صتخدامت  الفنانة  اأن 

�صتخ�صع  اللوحة  اأن   بالها  ويف  اللوحة،  �صطح  علي  لون  كل 

بع�صها  فوق  طبقات  وكاأنها  الألوان  اأتت  ولذا  للطباعة، 

الطباعي واحلر�ض  فالفكر  اأو تداخل،  اإمتزاج  دون  البع�ض، 

وا�صحا  بات  تنغيمات  ال�صافية دون  اللونية  امل�صاحات  علي  

وم�صيطرا علي العملني.

خالل تواجد الفنانة بامللتقي اأ�صيبت بعار�ض �صحي مفاجئ، 

اإتزانها، وجلاأت  الو�صطي، ففقدت  التهاب الأذن  اإذ عانت من 

لطبيب الفندق، كما ترددت علي عيادات الأطباء بالأق�صر 

عن  خاللها  توقفت  اأيام  ب�صعة  ذلك  اأفقدها  وقد  للعالج، 

ايل   - الوقت  داهمها  عندما   – فاأ�صطرت  لوحتيها،  ت�صوير 

ا�صتكمالهما علي عجل قبل موعد ختام امللتقي، ولهذا ال�صبب 

بدت اللوحتان غري مكتملتني.

اأقول  عزت،  اإميان  د.  للفنانة  براأي  اأتقدم  اأن  يل  جاز  واإذا 

برعتي  الذي  اجلرافيكي  اإبداعك  يف  اإ�صتمري  باإخال�ض،  لها 

فيه، فهو مييزك، وتتفوقني فيه علي اأقرانك، ول  تدعي  فن  

الت�صوير يخدعك ويجذبك حلقل لي�ض من ال�صهل اجتيازه دون 

اإملام كاف بتقنيات تختلف كثريا عن تقينات فنون اجلرافيك.
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الدسوقي فهمي -مصر   
              

الفنان الد�صوقي فهمي هو الأكرب �صنا بني امل�صاركني يف ملتقي 

الأق�صر الدويل للت�صوير ) الدورة ال�صابعة(، تخرج يف كلية 

درا�صات  دبلوم  علي  ح�صل  ثم   ،1963 عام  اجلميلة  الفنون 

التابعة  الآثار  م�صلحة  يف  وعمل  امل�صرية،  الآثار  يف  عليا 

لوزارة الثقافة، و�صارك مع فرق التنقيب والك�صف عن الآثار 

امل�صرية القدمية، كل ذلك اأثري اأفقه املعريف، وزاده اقرتابا 

من مواطن اجلمال يف الفن الفرعوين القدمي.

ل  فر�صة  بامللتقي  م�صاركته  خالل  بالأق�صر  وجوده  كان 

مع  والغنية  الطويلة  ذكرياته  لإ�صتعادة  فر�صة،  تدانيها 

الأثار، وقد اإنعك�ض كل ذلك ال�صعور يف لوحتيه اللتني 

خطوط  يف  بب�صاطة،  التلخي�ض  جمال  ففيهما  اأجنزهما، 

هادئة،  األوانه  وجاءت  زائد،  اإنفعال  دون  وقورة  �صل�صة 

لوحتيه  رومان�صي،  اإخراج  واقعي يف  اأ�صلوبه  رائقة، �صافية، 

كمثل قطعتني مو�صيقيتني وقعهما جميل وهادئ، يبعدك عن 

ال�صجيج وال�صخب الذي  بات يحوطنا يف كل مكان.

فقد  للوحتني،  ت�صويره  جمرد  َتَعَدْت  امللتقي  يف  م�صاركته 

كان حديثه عن الآثار امل�صرية القدمية، و�صرحه لكثري من 

تف�صيالتها، حمل اإهتمام و�صغف من باقي امل�صاركني وبخا�صة 

فائدة  لهم  �صرحه  فيما  وجدوا  الذين  والأجانب،  العرب 

كبرية لفهم ما �صق عليهم فهمه، لقد كانت م�صاركته بامللتقي 

متعة له و للمحيطني به.   
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خالد سرور -مصر 
      

الت�صكيلية  الفنون  حركة  يف  �صرور  خالد  د.  الفنان  ي�صارك 

منذ ثمانينيات القرن املا�صي، لأعماله �صمات مميزة، ينتقي 

وياأخذ  امل�صرية،  ال�صعبية  البيئة  من  لوحاته  مو�صوعات 

العامة،  امل�صري، والأماكن  ال�صارع  مفرداتها مما ي�صادفه يف 

اأو الريف، ويجمعها يف تكوينات جتريدية  �صواء يف املدينة 

م�صطحات  يف  التوال  علي  األوانه  يفر�ض  متنا�صقة،  زخرفية 

اإ�صتخدام  عادته  ومن  متاآلفة،  مبهجة  باألوان  نا�صعة 

الأ�صكال  علي  للتاأكيد  كونتورية  خطوط  يف  الأ�صود  اللون 

وامل�صاحات اللونية يف لوحاته.

الأعني،  بعيدا عن  الفنان داخل غرفته ب�صرب وهدوء  عمل 

دقيق يف و�صع مل�صته واألوانه، وقد جاءت اللوحتان املقدمتان 

به،  متيز  الذي  الأ�صلوب  غرار  علي  امللتقي،  ختام  يف  منه 

كونهما من العنا�صر التي التقطتها عيناه من البيئة املحيطة 

الأبنية  وبقايا  الفرعونية،  املعابد  اأعمدة  فنجد  بالأق�صر، 

وال�صم�ض،  الغربي،  بالرب  واجلبال  والنخيل،  الأثرية، 

وال�صخو�ض ، والدواب..... وجمع بني كل تلك العنا�صر يف

تكوين زخريف متنا�صق، راعي فيه توازن امل�صاحات والألوان، 

تكون  مبا  التقيد  دون  �صاطعة،  م�صطحات  يف  الألوان  وب�صط 

عليه تلك العنا�صر يف الطبيعة، فمثال جنده ير�صم يف اأحد 

و�صعها  تطري،  وكاأنها  الف�صاء  يف  حملقة  اأ�صماك  اللوحتني 

الفنان ليخدم تكوينه الزخريف يف الأ�صا�ض.
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هالة عموص -تونس
         

للفنون  العايل  املعهد  يف  عمو�ض  هالة  الفنانة  تخرجت 

لتدري�ض  اأ�صتاذة  حاليا  وتعمل   ،2004 عام  بتون�ض  اجلميلة 

الدرا�صة  منهج  يتطلب  حيث  للعمارة،  العايل  املعهد  يف  الفن 

وتاريخه،  ال�صكيلي  للفن  العامة  بالقواعد  اإملاما  املعمارية 

ويبدو من اأعمال الفنانة هالة ميلها ايل ال�صاليب التجريدية 

ذلك  اأن  والأرجح  هند�صية،  زخرفية  بلم�صات  امل�صبوغة 

التاأثري يرجع لوجودها يف حقل التدري�ض للمعماريني.

بجانب عمل الفنانة بالتدري�ض، فقد ن�صطت كممار�صة للفن، 

وخارجها،  تون�ض  داخل  العامة  املعار�ض  من  عدد  يف  �صاركت 

اأعمالها ب�صبغة هند�صية وا�صحة، فتكويناتها ترتكز  تت�صم 

علي تن�صيق م�صاحات لونية غري منتظمة، األوانها �صريحة 

مبهجة، ل تلجاأ ايل جت�صيم مفردات لوحاتها، بل ت�صورها 

ملونة  مبداأية  درا�صات  بعمل  الفنانة  وتبداأ  م�صطحات،  يف 

الدرا�صات،  تلك  من  تنتهي  وعندما  الورق،  علي  )اإ�صكت�صات( 

تقوم بتنفيذها باأ�صلوب النقل ايل اللوحة.

تنفيذهما  مت  بامللتقي  نفذتهما  اللتان  هالة  الفنانة  لوحتا 

من  عنا�صر  اإنتخبت  فقد  والدقيق،  املنظم  الأ�صلوب  بهذا 

م�صاهداتها �صواء يف القاهرة اأو الأق�صر، مثل راأ�ض اأبو الهول، 

ال�صتعانة  مع  اأعمدة......الخ،  تيجان  فرعونية،  نقو�ض 

تن�صيق  يف  بر�صمها  وقامت  الفوتغرافية،  ال�صور  ببع�ض 

دائري، تتداخل فيه امل�صاحات، ب�صكل متناغم.   
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حسين عبيد -سلطنة عمان
            

 ,)Self-Taught( بنف�صه  نف�صه  علم  فنان  عبيد  ح�صني 

احلكومي  الإداري  اجلهاز  يف  وتوظف  العمال  اإدارة  در�ض 

منذ  والت�صوير  للر�صم  ع�صقه  ب�صبب  لكنه  عي�صه،  ليتك�صب 

بالفنانني  تعرفه  طريق  عن  نف�صه  درب  اأظافره،  نعومة 

وتق�صيه للمعرفة لديهم والإ�صتفادة من خرباتهم يف كل ما 

يتعلق بالر�صم والتلوين واإ�صتخدام اخلامات، هذا بالإ�صافة 

ايل زياراته للمتاحف الفنية يف البلدان العديدة التي �صافر 

اليها، فتفوق علي عديد من اأقرانه الأكادمييني واملحرتفني.

رغم متكن الفنان ح�صني عبيد من ت�صوير البورتريه باأ�صلوب 

اأنه يجد نف�صه، ويرتاح  واقعي - وهو ما يفعله اأحيانا - اإل 

الذي  النحو  علي  التجريدية،  لوحاته  ت�صوير  عند  باله، 

قدمه يف ملتقي الأق�صر الدويل احلايل ) الدورة ال�صابعة(.

جدران  من  الإيحاء  ي�صتمد  وهو  التعبريي،  التجريد  �َصَغَله 

املنازل والبنايات التي تظهر عليها عالمات الزمن وما يحدثة 

الإن�صان من �صخبطات اأو نقو�ض علي �صطحها، ي�صور كل هذا 

الألوان  بني  فيها  الت�صاد  يلعب  الطابع،  درامية  لوحات  يف 

الغامقة والفاحتة، املظلمة وامل�صيئة، دورا حموريا، وعندما 

ي�صع الفنان الطبقات اللونية بع�صها فوق البع�ض علي �صطح 

اللوحة، حت�ض ب�صماكة اللون وكثافته يف بع�ض املوا�صع، كما 

فنلحظ  حتتها،  عما  الأماكن  بع�ض  يف  الطبقات  تلك  ت�صف 

لغة  اأنها  لك  يخيل  بذاتها،  معينة  للغة  تنتمي  ل  حروفا 

م�صمارية اأو هريوغليفية اأحيانا ، عربية اأو لتينية اأحيانا 

اأخري، وهذا يغلف لوحاته بنوع من الغمو�ض ي�صتثري املتلقي  

ويحرك فكره وم�صاعره، وح�صب و�صف الفنان، يقول اإن تلك 

الأحرف ل تنتمي للغة بعينها واإمنا هي لغة ت�صكيلية بحتة.

علي  ي�صعه  لوحاته  علي  املحروق  الغامق  البني  اللون  يغلب 

للوحته،  ايحاءا دراميا  و�صاطعة، فيعطي  م�صطحات م�صيئة 

مع حر�ض الفنان علي اإحتواء التكوين علي وم�صات م�صيئة 

تغفل  ل  وحيوية  جاذبية  لوحاته  ليك�صب  خمتلفة  باألوان 

عنهما عيون املتلقني.
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محمد العامري -األردن
            

بعد اإنتهائه من درا�صاته الفنية عمل الفنان حممد العامري 

لأعلي  و�صل  حتي  بها  وتدرج  الأردنية،  الثقافة  بوزارة 

املنا�صب، كما راأ�ض رابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنييني من 

عام  2000 حتي 2002 ، وهو بجانب كونه فنانا ت�صكيليا فهو 

�صاعر ينظم الق�صائد ويقر�ض ال�صعر، وكذلك ناقدا فنيا ذو 

باع طويل.

كان اأ�صلوبه يف الت�صوير عند بداية ن�صاطه الفني مييل ايل 

التجريد  عامل  جذبه  ثم  الرمزية،  والتعبريية  الواقعية 

فتحول ايل الأ�صلوب التجريدي البحت، حيث تلعب اخلطوط، 

وامل�صاحات، والبقع اللونية دور البطولة يف لوحاته.

واللوحتان اللتان اأجنزهما خالل تواجدة مبلتقي الأق�صر 

الدويل للت�صوير تاأتيان علي النهج التجريدي، وهو بارع يف 

اليهما  نظرت  فاإذا  اللوحة،  �صطح  علي  الألوان  وتوزيع  مزج 

التي  والإيقاعات  النغمات  بفعل  مو�صيقيا،  انت�صاًء  ينتابك 

تبثهما اللوحتان.

علي  الأردن،  فناين  بني  و�صيوعه  البحت  التجريد  وحول 

الفنان  اأفادين  العاملية،  الإجتاهات  ي�صاير  الذي  النحو 

العرقية  الأ�صول  وتنوع  ال�صكانية،  الرتكيبة  نتيجة  اأنه 

ومميزة  خا�صة  اأردنية  فنية  هوية  توجد  ل  الأردن،  لأهل 

ترتبط باملكان، ولذا �صار الطريق ممهدا و�صهال اأمام الفنانني 

الفنان  ما فعله  التجريدي، وهو  الأردنيني لالأخذ  بالجتاه 

حممد العامري.
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عبد الكريم عيسي -السودان 
            

يف  حامال  اخلرطوم  من  قادما  مل�صر  ال�صوداين  الفنان  ح�صر 

داخله تراثا ثقافيا عميق اجلذور، تراث اإمتزجت فيه عدة 

نوبية،   ، م�صرية  نيليه  تاأثريات  تلم�ض  فنه  ففي  عوامل، 

عربية، وافريقية زجنية.

تخرج الفنان عبد الكرمي من كليه الفنون اجلميلة بجامعة 

عدة  يف  بالت�صميم  بعدها  وعمل   1998 عام  اخلرطوم 

موؤ�ص�صات ودور للطباعة والن�صر، لذلك تاأثرت لوحاته تاأثرا 

عامة،  ب�صفة  اجلرافيك  وفنون  الطباعي،  بالفن  �صديدا 

فكثري من اأعماله الفنية ينفذها بالإعتماد فقط علي اللونني 

اأجنزهما  اللتني  اللوحتني  اأحد  ومنها  والأ�صود،  الأبي�ض 

خالل تواجده مبلتقي الأق�صر الدويل 2014.

اإيل جانب متكن الفنان من بناء ت�صميم قوي متما�صك 

للوحاته، جنده يتميز ب�صال�صة خطوطه واإن�صيابها، فعندما 

واحد  اإجتاه  يف  يطري  ال�صالم(  )رمز  احلمام  من  �صربا  �صور 

باإيقاع  يح�ض  املتلقي  يجعل  اأن  راعي  �صودانية  قرية  فوق 

الهادئة  التكرارية  ذات  ال�صودانية،  املو�صيقي  رتابة  ي�صبه 

غري اململة، وال�صجية يف نف�ض الوقت، فعندما ت�صاهد لوحة 

الفنان عبد الكرمي، ينتابك اإح�صا�ض باأنك ت�صتمع ايل اأغنية 

تراثية �صودانية، مقدمة يف قالب ع�صري.

املالحظ اأن لوحة الفنان املنفذة باللونني الأبي�ض والأ�صود 

تبدت فيها نغمات ر�صينة هادئة، كاأنها تدفق نيلي ين�صاب يف 

هدوء، بينما لوحته الأخري التي ا�صتخدم فيها الألوان، فقد 

احليوية  باليقاعات  تذكرنا  ال�صئ،  بع�ض  �صاخبة  جاءت 

لأفريقيا ال�صمراء.    
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زكية زاده -البحرين
        

الطفولة،  منذ  والت�صوير  الر�صم  زادة  زكية  الفنانة  اأحبت 

تولدت لديها الرغبة والإ�صرار علي �صق طريقها ايل جمال 

فن الت�صوير، فعملت علي تنمية وتطوير موهبتها بجهودها 

الذاتية، فهي فنانة علمت نف�صها بنف�صها Self-taught، ثم 

الفنية  واملعار�ض  املتاحف  يف  املاج�صتري  درجة  علي  ح�صلت 

من جامعة لي�صرن بربيطانيا، واأثبتت مكانتها داخل احلركة 

عر�ض  قاعة  خالل  من  ن�صاطها  وتبا�صر  بالبحرين،  الفنية 

متتلكها وتديرها يف العا�صمة املنامة.

اأعمال الفنانة واقعية الأ�صلوب يف الغالب الأعم، وتتمحور 

مو�صوعات لوحاتها حول املراأة والدفء الأ�صري، ولكن ذلك 

التجريد  اإمكانياتها يف جمال  ل مينعها من خو�ض وجتريب 

الذي ت�صتلهمه من الطبيعة حولها، من حني ايل اآخر.

�صورت الفنانة يف لوحتيها املقدمتني للملتقي، وجوها اأنثوية، 

الطويلة،  ب�صفائرهن  العمر  مقتبل  يف  ل�صابات  وبخا�صة 

الثالث، وجاءت  والبعد  التج�صيم  لوحاتها عن  ابتعدت  وقد 

وبدا  الألوان،  خللط  كثريا  تلجاأ  ل  اأنها  ووا�صح  م�صطحة، 

تف�صيلها لإ�صتخدام اللون من الأنبوبة مبا�صرة، وتلجاأ يف 

ت�صطرها  عندما  فقط  اللون،  درجات  لإ�صتقاق  نطاق  اأ�صيق 

الظروف لذلك.

لوحاتها تت�صم بالإخت�صار و الب�صاطة يف اخلطوط والألوان، 

املعقدة  التكوينات  ايل  الهادئ  الأنثوي  بطبعها  متيل  ل 

يف  مبا�صرة  �صهلة  لوحاتها  جتئ  لذا  التفا�صيل،  يف  املفرطة 

ي�صر  يف  امل�صاهدين  عيون  فتتقبلها  واأ�صلوبها،  مو�صوعاتها 

و�صال�صة.         
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بونام شاندريكا -الهند               
الق�صر  ملتقي  ايل  تياجي  ت�صاندريكا  بونام  الفنانة  جاءت 

الفن  در�صت  العريق،  الهندي  الرتاث  من  جانبا  معها  حاملة 

يف بلدها، ون�صطت فنيا داخل الهند وخارجها، وهي عادة ما 

ت�صتلهم مو�صوعات اأعمالها من الأ�صاطري الهندية والتقاليد 

والعادات التي تربت عليها، وكلها تدور حول املراأة ومكانتها 

يف املجتمع، ومت�ض عالقاتها الروحية واحل�صية.

احل�صية،  بالرغبة  مفعمة  العارية  �صبه  �صخو�صها  اأج�صاد 

زاعقة  األوانها  دافئة،  حميمية  لعالقة  تتاأهب  وكاأنها 

�صارخة، لوحاتها متخمة بتفا�صيل ت�صتمدها من اجلداريات 

املحفورة علي جدران املعابد الهندوكية.

الرموز عن�صر اأ�صا�صي يف لوحات الفنانة بونام، ففي لوحتيها 

اللتني نفذتهما بالأق�صر، وجدنا املراأة �صبه العارية التي 

الأخري  وبيدها  اأ�صود،  قط  راأ�ض  علي  بيدها  حتنو  �صورتها 

يف  والقمر  جانب  يف  ال�صم�ض  وتظهر  رقيقا،  طائرا  تداعب 

اجلانب الأخر املقابل، ويف اللوحة الأخري جندها تتخذ من 

التفاحة رمزا، ت�صورها حينا مكتمله ال�صكل، وت�صورها 

يف حني اآخر م�صطورة ايل ن�صفني، ول يفوتني اأن اأ�صري ايل 

�صبح ذكوري اأزرق اللون ر�صمته متجها لإحت�صان املراأة، وهي 

ت�صتقبله ب�صوق بدي يل م�صتعرا.

بونام  الفنانة  لوحات  تتذوق  كي  اأنه  اأقول  الإجمال  يف 

ت�صانريكا لبد اأن تتهياأ للمناخ الأ�صطوري الهندي، والرتاث 

الطيب  برائحة  املفعم  الهندية،  القارة  ل�صبه  العريق  الغني 

والبخور.
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ماريا بالي -رومانيا
         

والت�صميم  الفن  يف  درا�صاتها  بايل  ماريا  الفنانة  اأنهت 

باأكادميية الفنون الب�صرية مبقاطعة فيللي�صيو  واجلرافيك 

كلوج برومانيا عام 1994، وان�صمت لع�صوية رابطة الفنانني 

ترتبط  ل  حرة  فنانة  حاليا  وهي   ،1999 عام  الرومانيني 

ل  بحته،  تعبريية  جتريدية  واأعمالها  ثابتة،  بوظيفة 

فنها،  �صنفنا  اإذا  فهي  الإطالق،  علي  فيها  لل�صخو�ض  وجود 

تنتمي لالإجتاه العام الذي تواجد يف احلركة الفنية العاملية 

وعرف  نيويورك،  يف  الع�صرين  القرن  خم�صينيات  من  بدءا 

بالتجريدية التعبريية.

الرمادية  الألوان  عليها  تغلب  بايل  ماريا  الفنانة  لوحات 

املكونة  الأ�صا�صية  امل�صاحات  بها  تغطي  املتنوعة،  بدرجاتها 

للوحة، ثم ت�صيف اإليها خطوطا و�صخبطات، تبدو ع�صوائية، 

وكذلك بقع لونية، عادة ما تكون باللون الأ�صود اأو الأبي�ض، 

واحلمراء،  ال�صفراء  الألوان  ايل  جلاأت  ما  اإذا  حالة  ويف 

اإك�صابها  باللوحة، جندها حتر�ض  علي  لتبعث وم�صة حياه 

م�صحة رمادية لتتناغم مع باقي الألوان.

تب�صط الفنانة لوحاتها نائمة علي الأر�ض، وتقوم ب�صكب 

واأحجام  باأنواع  م�صتعينة  اأو  مبا�صرة،  ال�صطح  علي  الألوان 

اأدوات  من  تت�صوره  ما  بكل  اأحيانا  بل  الفر�ض،  من  متنوعة 

تقع حتت يدها، ثم ت�صع اللوحة علي حامل الر�صم لت�صيف 

اللم�صات اخلطية لها، النتيجة النهائية عادة ما تكون ناعمة 

بوقار، �صاعرية بهدوء، مو�صيقية ب�صجن، ول ت�صتطيع �صوي 

الإنتباه لعملها، وتتوقف اأمامه، حتي ولو كنت راف�صا لالإجتاه 

التجريدي التعبريي.        
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فريدون إيشمان -قبرص       
فريدون اإ�صمان فنان متمكن در�ض الفن يف تركيا، زار العديد 

من البلدان واأقام يف بع�صها لفرتات ممتدة، �صارك يف العديد 

من املعار�ض اجلماعية ، كما اأقام معار�ض خا�صة يف كل مكان 

زاره،  يعمل بتدري�ض الفنون وتاريخ الفن يف اأماكن متفرقة.

نالحظ اأن الت�صخي�صية عامل م�صرتك يف جميع اأعماله، فهو 

واملعاناة  الإنفعالت  ي�صور  لهذا  وق�صاياه،  بالإن�صان  مهموم 

الإن�صانية ب�صورة قوية  يف اأعماله بحيث ل تخفي عن عني 

م�صاهدي لوحاته.

لقد مر الفنان يف حياته ومنذ اأن كان �صابا باأحداث وجتارب 

نا�صل  فقد  حياته،  يف  جذرية  حتول  نقاط  مثلت  قا�صية 

وحمل ال�صالح، ون�صط �صيا�صيا فاإعتقل وحب�ض ....فرت�صبت 

نف�صه،  ومكنون  ذهنه  يف  عالقة  ظلت  تاأثريات  نف�صيته  يف 

تظهر انعكا�صاتها جليه يف اأعماله الفنية.

خطوطة قوية منفعلة، ال�صخو�ض يف لوحاته لي�صت وا�صحة 

بل  الغمو�ض،  من  بهالت  لفها  ايل  الفنان  مييل  الق�صمات، 

وامل�صخ اأحيانا، حتي اأن امل�صاهد يف بع�ض الحيان ي�صت�صعر اأن 

الفنان فريدون ي�صري علي نهج للفنان الجنليزي فران�صي�ض 

يف  النحا�صي  الأ�صفر  باللون  تعلقة  لحظت  وقد  بيكون، 

العديد من لوحاته، في�صتخدمة خلفية يف الكثري منها ب�صكل 

وا�صح ومتكرر.

غري  بطريقة  ولكن  اأحيانا،  الكولج  لإ�صتخدام  الفنان  يلجاأ 

بامللتقي،   املقدمتني  لوحتيه  اأحد  يف  ل�صق  فمثال  وا�صحة، 

تاريخ  حتمل  العربية  باللغة  م�صرية  جريدة  من  ق�صا�صة 

بالألوان  طم�صها  لكنه  اللوحة،  تلك  فيه  �صور  الذي  اليوم 

بحيث ل ميكن مالحظتها ب�صهولة، فهي رغم وجودها ل ميكن 

قراءتها بي�صر وو�صوح.  
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كينج وانج -الصين 
                 

تخرج الفنان ال�صيني من اأكادميية اإك�صيان للفنون اجلميلة 

لتدري�ض  الأكادميية  بنف�ض  بعدها  والتحق   ،2003 عام 

الزيتي  الت�صوير  يف  املاج�صتري  درجة  علي  ح�صل  ثم  الفن، 

التي  الغربية  الأ�صاليب  يتبع  معا�صر  فنان  وهو   ،2006 عام 

اأعماله  تو�صح  الأخرية،  العقود  يف  بال�صني  الرواج  يف  بداأت 

الإجنليز،  اآرت«  »البوب  بفناين  اعجابه  بال�صني  ال�صابقة 

هوكني،  ودافيد  هاملتون،  ريت�صارد  من  كل  الأخ�ض  وعلي 

وعمد ايل تقليد لوحات لهما، تقليدا يكاد اأن يكون حرفيا، 

مع اإ�صتبداله ال�صخو�ض الأوروبية، ب�صخو�ض �صينية.

املل�صقات  ت�صميم  يف  ويربع  واجن  ت�صاجن  الفنان  يهتم 

املقدمتني  اللوحتني  �صور  عندما  اإت�صح  ما  وهو  )البو�صرت(، 

اإيل امللتقي، اإذ نالحظ اأنهما جاءتا علي هيئة مل�صقني، 

ايل  الفوتوغرافية  ال�صور  من  مبا�صر  ب�صكل  اإ�صتوحاهما 

لالأق�صر،  زياراته  خالل  الفرعونية  للمعابد  التقطها 

والأ�صود(،  الأزرق   ( فقط  لونني  اإ�صتخدامه  ايل  بالإ�صافة 

طباعة  عملية  تقنيات  �صعوريا،  ل  يراعي  باأنه  يوحي  مما 

البو�صرت.

كان اإختيار الفنان ل�صور التقطها يف املعابد امل�صريه بالق�صر 

التي  ال�صداقة  عالقات  متانة  ابراز  قا�صدا  ذكيا،  اإختيارا 

مهارة  عن  لوحتيه  ك�صفت  وقد  مب�صر،  ال�صني  بلده  تربط 

فائقة، ودقة عالية يف التنفيذ، وهي من ال�صفات التي متيز 

بتقدي�ض  والتزامهم  عامه،  ب�صفة  اأ�صيا  �صرق  �صمال  �صعوب 

واإحرتام املهام التي يكلفون بها. 
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ناتاشا تودوروفتش -صربيا
        

تركت  الطباع،  متمردة  �صربية  فنانة  تودوروفت�ض  ناتا�صا 

كفنانة  ون�صطت  عا�صت  ثم  هولندة،  يف  الفن  لتدر�ض  بلدها 

اأ�صرتها،  تفرقت  بنتا،  واأجنبت  تزوجت  حيث  الدمنارك  يف 

وعانت من الغربة الطويلة التي تعي�صها، فاأخيها الذي هاجر 

ع�صر  �صبعة  منذ  تره  مل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ايل 

عاما، ثم اأخريا تواعدا للقاء يف م�صر، وو�صل ايل القاهرة يف 

الوقت الذي كانت فيه يف الأق�صر، فاإ�صتعلت داخلها عواطف 

توازنها، وقررت فجاأة قطع مدة  بع�صا من  اأفقدتها  جيا�صة، 

جميع  تعاطف  وقد  اأخيها،  ملقابلة  لت�صرع  بامللتقي  م�صاركتها 

امل�صاركني بامللتقي ومنظميه مع ظروفها وقدروا موقفها. 

مل يكن التعامل مع الفنانة ناتا�صا هينا اأو �صهال، فقد انطوت 

علي نف�صها يف الأيام الأخرية من وجودها بالأق�صر، وتركت 

كلما  البع�ض،  بع�صهما  تكمالن  لوحتني  للقاهرة  �صفرها  قبل 

نظرت اليهما ا�صت�صعرت احلالة النف�صية غري امل�صتقرة التي 

فقط  األوان  ثالث  الفنانة  ا�صتخدمت  لقد  تعانيها،  كانت 

الأحمر والأ�صود والأبي�ض، ونري يف اللوحة ثالث بي�صات 

بي�صات  ثالث  لت�صبح  �صيق  برزخ  عرب  تتجه  اللون  حمراء 

�صغرية احلجم �صوداء اللون، ويف و�صط اأعلي اللوحتني كتبت 

احلرف الجنليزي NO  معلنة رف�صها ل�صيئ ل تر�صاه.

الفنانة،  تعي�صها  نف�صية  حالة  عن  يعرب  فن  ب�صدد  اذا  نحن 

تف�صح عنها بتعبري �صادق م�صتعينة برمزية اللون واخلطوط 

وامل�صاحات واحلروف. 
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سوزان زويلكه -ألمانيا
            

اأبا عن  الفنون  لعائلة تهوي ومتار�ض  �صولكه  الفنانة  تنتمي 

بالعربية  )وترجمتها  كارلزروه  مدينة  يف  ترعرعت  جد، 

منطقة  يف  املدينة  تلك  وتقع  لكارل(،  النعا�ض  حلم  مدينة 

الغابة ال�صوداء ال�صاحرة اجلمال بجنوب غرب املانيا.

يد  علي  وتدربت  بكارلزروه،  الفنون  باأكادميية  در�صت 

 – 1921 ( Harry Kogler ا�صتاذها الفنان هاري كوجلر

1999( ويعد من بني اأبرز فناين التجريد باملانيا يف اأعقاب 

له  وتدين  وفكره،  براأيه  فت�صبعت  الثانية،  العاملية  احلرب 

بالكثري مما هي عليه الآن.

ميكن ت�صنيف اأ�صلوبها بالتجريد التعبريي، واإن مالت يف بع�ض 

املنتظم،  غري  الهند�صي  التجريد  من  يقرب  ما  ايل  اأعمالها 

وتعيد  ت�صتوعبها،  الطبيعية،  املناظر  اإ�صتلهام  علي  تعتمد 

�صياغتها يف عقلها اأول، ثم ت�صع ت�صوراتها املبدئية يف كرا�صة 

اللوحة،  التح�صري )اإ�صكت�ض(، والتي تكون عمادها يف اجناز 

التي عادة ما جتئ خمتلفة متاما عن ال�صكت�ض الأويل.

الفنية  التقاليد  ببع�ض  ع�صريتها،  رغم  الفنانة،  تتم�صك 

القدمية، فهي ل ت�صتخدم األوان الأنابيب، وما زالت حري�صة 

الطبيعية )نباتية  بنف�صها من اخلامات  األوانها  علي حت�صري 

�صفار  بوا�صطة  الألوان  تلك  م�صحوق  وتذيب  ومعدنية( 

جتنبها  اإن  الفنانة  وتقول   ،  )Egg tempera( البي�ض 

زيت  �صائل  ي�صببه  ملا  راجع  الزيتية  الألوان  اإ�صتخدام 

الرتابنتني ، واأي�صا رائحته من ح�صا�صية، الأمر الذي دفعها 

ت�صطر  لكنها  لالألوان،  كمذيب  البي�ض  �صفار  لإ�صتخدام 

اأحيانا ايل اإ�صتخدام الألوان الزيته كاإ�صتثناء، اذا مل تتوفر 

الأق�صر  ملتقي  خالل  حدث  ما  وهو  الطبيعية،  الألوان  لها 

الدويل للت�صوير )2014(.

اأحيانا،  وال�صارخة  املبهجة،  باألوانها  تتميز  الفنانة  لوحات 

مع  وتفاعلها  امللتقي  خالل  مب�صر  وجودها  اأن  ايل  واأ�صارت 

الطبيعة امل�صرية اإنعك�ض علي الوان  لوحتيها اللتني نفذتهما 

بالأق�صر.



90

أناتولي زاسالفسكي -روسيا
     

بني   )1939 مواليد   ( �صنا  الأكرب  هو  اأناتويل  الفنان 

امل�صاركني الأجانب يف امللتقي،  ميار�ض الت�صوير منذ تخرجه 

�صورا  اإ�صتعرا�ض  من  ويالحظ  الع�صرين،  القرن  �صتينيات  يف 

لأعماله اأن اإنتاجه واأ�صلوبه تنوع علي مر �صنني طويله، دون 

باملعاهد  تعلمها  التي  والقواعد  الت�صخي�صية  عن  الإنحراف 

والطبيعة  الطبيعية،  املناظر  فر�صم  بها،  در�ض  التي  الفنية 

املجتمعية،  البيئة  من  ومو�صوعات  والبورتريه،  ال�صامة، 

اأو  وظل حم�صنا �صد الإ�صابة بعدوي التجريدية باأنواعها، 

اأيا من الإجتاهات احلداثية يف فن الت�صوير، واأرجح اأن ذلك 

لفرتة  فيه  عا�ض  الذي  ال�صيا�صي  النظام  طبيعة  ايل  يرجع 

طويلة حتت �صطوة احلكم ال�صيوعي ال�صوفيتي.

حاولت اإ�صتجالء تلك النقطة منه �صخ�صيا، لكنه ل يتحدث 

اللغة  علي  الإعتماد  علّي  فكان  فقط،  الرو�صية  اللغة  �صوي 

لغة  وهي  األ  امل�صاركني،  كل  جمعت  التي  الوحيدة  العاملية 

تاأثره  اأجنزهما كان وا�صحا  اللتني  اللوحتني  الت�صكيل، ومن 

مب�صاهداته يف املناطق الأثرية الفرعونية من ر�صوم ونقو�ض 

جذبت اإنتباهه، حتي اأنه ر�صم رموزا م�صورة لعنا�صر 

م�صريةعلي هيئة م�صفوفات يف �صفوف متتاليه مقلدا الن�صق 

الفرعوين يف الكتابة، كذلك جذبه منظر ما تبقي من منازل 

اأن  واملالحظ  لوحة،  يف  فر�صمها  اجلبل،  علي  القرنة  قرية 

ومال  لوحاته،  اجناز  يف  جدا  �صريعا  كان  اأناتويل  الفنان 

الطبيعة  وتاأمل  الفوتوغرايف  بالت�صوير  وقته  �صغل  ايل 

الأق�صرية الأثرية اأو املعا�صرة يف هدوء و�صكينة.
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ريتشيل باوالريد -المملكة المتحدة              
اإ�صما  احلقيقي  ا�صمها  جانب  اإيل  تتخذ  بريطانية،  فنانة 

لبيع  وت�صتعمله  روبن�صون(  )رين  وهو  به  ت�صتهر  م�صتعارا 

لوحاتها يف الوليات املتحدة وا�صرتليا، وهي تنتمي ملجوعة 

ثالث  بني  الربط  يف  ين�صطون  الربيطانيني  الفنانني  من 

النفعايل،  والتجريد  اجلرافيتي،  وهي  الفن  يف  اجتاهات 

)اإدجار  جالريي  بريطانيا  يف  وميثلهم   ،  Optic Art وال 

مودرن( الذي متتلكه وتديره الفنانة ريت�صيل باول ريد.

وايل  والرق�ض،  احلركة  فنون  ال�صا�ض  يف  ريت�صيل  در�صت 

جانب ذلك عملت علي درا�صة فن الت�صوير بنف�صها، فهي ممن 

. Self-taught يطلقون عليهم

ن�صت�صف من لوحتيها املقدمتني بامللتقي، نزوعها ايل ت�صوير 

واأ�صكال  بخطوط  خمتلفة،  ومنا�صبات  اأو�صاع  يف  املراأة 

طفولية تلقائية، دون التقيد باأية قواعد �صواء فيما يتعلق  

عندما  ك�صخ�صية  الفنانة  هدوء  ورغم  التلوين،  اأو  بالر�صم 

تتعامل معها، ال اأنها حتمل يف جنباتها عاطفة  متمردة 

عنيفة يف نف�ض الوقت، حتاول اإخفائها.

كانت الفنانة ريت�صيل باول ريد الوحيدة بني امل�صاركني، التي 

لوحتيها،  تكوين  يف  ووا�صح  ظاهر  ب�صكل  بالكولج  ا�صتعانت 

من  كجزء  ال�صعر  من  �صطرات  بكتابة  اأي�صا  ا�صتعانت  كما 

بفن  تاأثرها  مظاهر  اإحدي  وتلك  للوحة،  الب�صري  التكوين 

اجلرافيتي.
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لي وانج -الصين
        

عمل الفنان يل واجن بتدري�ض الفن يف جامعة رينمن بال�صني 

عام  اجلميلة  للفنون  املركزية  الأكادميية  يف  تخرجه  بعد 

يف   2006 عام  املاج�صتري  درجة  علي  ح�صل  وبعدما   ،2001

الفن اإن�صم ايل هيئة التدري�ض بالأكادميية املركزية للفنون 

بدءا من 2010.

مييل الفنان، ب�صفة عامة، ايل ت�صوير الأ�صاطري اخليالية، 

وي�صور  ال�صر،  قوي  مع  اخلري  قوي  ت�صارع  اإبراز  علي  مركزا 

�صخو�ض وكائنات لوحاته �صابحني يف فراغ كوين �صا�صع نابع 

من خياله، وينفذ كل ذلك بحرفية وتقنية فنية عالية.

للوحاته  مبدئية  بدرا�صات  واجن  يل  الفنان  يقوم  ما  عادة 

قبل ال�صروع يف تنفيذها، وهو ما فعله يف اللوحتني املقدمتني 

منه للملتقي، فقام باإعداد اإ�صكت�ض ملون لهما قبل تكبريهما، 

واللوحتني تكمالن بع�صهما البع�ض، ففي اللوحة الأويل �صور 

ا�صطورة  ذهنه  يف  كان  يل  قال  وكما  قدمية،  م�صرية  اآلهات 

اإيزي�ض، فر�صمها مع اأخريات   وحولهن رموزا فرعونية، ويف 

اللوحة الثانية �صور اآلهات من الأ�صاطري ال�صينية القدمية 

حتيط بهن رموزا �صينية، فاإذا و�صعت اللوحتني متجاورتني، 

تتطلعان  ال�صينية  والآلهات  امل�صرية  الآلهات  ف�صرتي 

لقد  لتتالم�ض،  الأيادي   مبد  للتالقي،  ويتجهن  لبع�صهن، 

الرئي�ض  زيارة  منا�صبة  برباعة  يقتن�ض  اأن  الفنان  اإ�صتطاع 

وقت  تزامنها  ت�صادف  التي   - لل�صني  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 

اإعادة  منها  الغر�ض  كان  والتي    - الق�صر  ملتقي  اإنعقاد 

تن�صيط عالقات ال�صداقة القدمية بني م�صر وال�صني، فقام 

احل�صارتني  لتالقي  الرمزية  اللوحة  تلك  بت�صوير  الفنان 

ختام  يف  عر�صت  عندما  كبريا  تاأثريا  لها  فكان  العريقتني، 

ملتقي الأق�صر الدويل للت�صوير. 
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ضيوف شرف الملتقي

�صارك عددا من كبار الفنانني امل�صريني ك�صيوف �صرف 

بامللتقي، علي نفقتهم اخلا�صة، وكانت م�صاركتهم اإثراًء 

القيمة  من  مزيدا  وجودهم  واأ�صفي  العام،  للمناخ 

و�صط  ن�صاطهم  واأ�صفر  الهام،  الفني  احلدث  لهذا  والوزن 

ت�صجيع  يف  �صواء  ايجابية،  اثار  عن  امل�صاركني  الفنانني 

كل  واأن  خا�صة  لهم،  ال�صنني  خربات  اأونقل  منهم،  ال�صباب 

منهم اأجنز عدة لوحات عر�صت يف ختام امللتقي. 

من  كل  هم  ال�صابعة،  دورته  يف  امللتقي  �صرف  �صيوف  كان 

الفنانني، جورج البهجوري - ع�صمت داو�صتا�صي، د. عبد 

الوهاب عبد املح�صن،  د. ح�صن عبد الفتاح.
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الفنان جورج البهجوري

الفنان د. حسن عبد الفتاح

الفنان عصمت داوستاشي

الفنان د. عبد الوهاب عبد المحسن                                
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فريق طالب كلية الفنون الجميلة 
باألقصر

حتت   ، وحما�ض  بحيوية  بالأق�صر  اجلميلة  الفنون  كلية  طلبة  من  فريق  �صارك 

رعاية وت�صجيع عميد الكلية الفنان د. حممد العرابي، وقاموا بتنفيذ كثري من املهام 

التنظيمية، واملعاونة يف تلبية طلبات امل�صاركني من اأدوات وجتهيزات، واأي�صا معاونتهم 

هام�ض  علي  عقدت  التي  احلوارية  باحللقات  عر�صت  التي  الفلمية  املواد  اإعداد  يف 

اللقاء، والتي كان لها رد فعل طيب وايجابي للغاية.

فال�صكر كل ال�صكر لتلك املجموعة علي كل ما بذلوه من جهد كان حمل تقدير جميع 

امل�صاركني بامللتقي.     






