
للعام  للت�صوير,  الدويل  االأق�صر  ملتقي  ي�صتمر 

قطاع  ينظمها  التي  الفعالية  تلك  ع�صر,  احلادى 

�صندوق التنمية الثقافية وبرعاية وزارة الثقافة, 

اإمكانته  لها  وي�صع  االأق�صر,  حمافظة  مب�صاركة 

عامليًا,  حدثًا  يخرج  لكي  الكامل,  والدعم  الفنية, 

يليق مب�صر, وثقافة م�صر.

يعود الفنان الفرن�صي الربيطاين روجيه ديل اإىل االأق�صر للمرة الرابعة, 

يف  للت�صوير  الدويل  االأق�صر  ملتقى  فاعليات  يف  للم�صاركة  املرة  هذه 

دورته احلادية ع�صرة, بالن�صبة لروجيه فاإن االأق�صر متثل ف�صال مهما 

وملهما يف م�صواره الفني منذ اأن جاء اإليها يف الثمانينات لتقدمي اأعمال 

اأن  نوع خا�س منذ  الق�صة حنينا من  املكان, وحتمل تلك  فنية من وحي 

وقع روجيه يف غرام االأق�صر ليعود كل مرة بتجربة جديدة وكاأن املكان 

احلي  بالر�صم  عادة  روجيه  ويقوم  للنداء,  هو  وي�صتجيب  دعوته  يعاود 

الفنية يف كل  اأعماله  التي تلهمه كل  اأمام الطبيعة - لوحته االأثرية - 

مكان يف العامل, فما بالك باالأق�صر مدينة ال�صحر والغمو�س, حيث وقع يف هوى البحرية املقد�صة 

من  البقعة  تلك  يف  املمتد  النهر  �صفة  على  بلوحته  وقف  فقد  املرة  هذه  اأما  حت�صب�صوت,  ومعبد 

العامل حيث يجتمع �صويا اأكرث من ثالثني فنانا من جميع اأنحاء العامل وم�صر يف ملتقى االأق�صر 

لي�صجل على امل�صطح مرور جديد على هذه املدينة الفاتنة. واحلقيقة اأن ملتقى االأق�صر للت�صوير 

هو جتربة فريدة من نوعها, لي�س لكونه حدثا فنيا متميزا يجتمع فيه الفنانني من جميع اأنحاء 

العامل لال�صتلهام من روح احل�صارة امل�صرية القدمية ولكن الأن االأق�صر يف حد ذاتها مكان له �صحر 

املتكررة  الكلمة  فاإن  االإلهام  الفنانني حني يتحدثون عن م�صادر  اإىل  اأنك حني ت�صتمع  اإذ  خا�س, 

دائما هو اأن للمكان طاقة خفية ملهمة فوق امل�صهد الب�صري لتغو�س بك اإىل االأعماق .. اأعماق 

القدمي  امل�صري  فل�صفة  وكاأن  نف�صك,  اأعماق  بل  فح�صب  هذا  ولي�س  والتنوير..  والفكر  احل�صارة 

وحكمته تت�صلل اإىل روحك لتنري لك الطريق , فحني تعرف نف�صك وتتاأملها من الداخل فاإن الكون 

كله يفتح بوابات املعرفة اأمام الروح املتعط�صة للنور

تقول الفنانة اللبنانية رىل احللبي: لي�صت املرة االأوىل باالأق�صر, لكنني يف املرة ال�صابقة كنت 

جمرد �صائحة.. االآن اأعود اإىل االأق�صر مل�صاركتي كفنانة يف ملتقى ثري وملهم بطاقات الفنانني 

امل�صاركني. ورمبا ت�صكل جتربة االأق�صر نقطة حتول بالن�صبة لعدد من الفنانني, حيث يقدم الفنان 

املعروفة, وينحى منحى جديدا يف م�صطحه  ال�صابقة  اإبراهيم خطاب عمال يختلف عن جتاربه 

الت�صكيلي وهي التجربة التي �صتمتد معه فرتة ي�صطحبها معه اإىل القاهرة.. بينما تقدم الفنانة 

االأوكرانية اأنا�صتا�صيا بريين - التي طاملا اعتادت اأن تر�صم الزهور والبورتريهات - م�صهدا بانوراميا 

لالأق�صر بعد اأن وقعت يف غرام النهر واملراكب واالآثار واملعابد وغريها, موؤكدة على رغبتها اأن تاأتي 

جمددا ملزيد من االإلهام, ولتجربة فنية جديدة. كما تقدم الفنانة البحرينية ماي�صة ال�صويدي 

امل�صرية وذلك  روح احل�صارة  من  التي حتمل  الربدي  اأوراق  با�صتخدام  بالكوالج  جتربة جديدة 

بديال عن اأكيا�س ال�صاي التي ا�صتهرت بتوظيفها يف جتربة فنية �صابقة.

اأما االأمر الثاين الذي يجعل من ملتقى االأق�صر حدثا ا�صتثنائيا -  بخالف قدرته على اال�صتمرار على 

مدار اأحد ع�صر عاما مل تتوقف حتى يف اأعتى الظروف واأ�صعبها, هو حالة االمتزاج والتوا�صل الثقايف 

كل  ليعود  اليومية,  الثقافية  اللقاءات  بينها  من  اأمور  عدة  خالل  من  امل�صاركني  بني  امللتقى  يخلقها  التي 

اإذ يقول الفنان املونتنجري ميكي مايلو�س  منهم بعد تلك التجربة اإىل بالده �صفريا للح�صارة امل�صرية, 

ببوفيت�س: عندما اأعود اإىل بالدي �صوف ي�صت�صيفني التلفزيون املحلي و�صوف اأحتدث ملدة 15 دقيقة عن 

جتربتي يف االأق�صر , وهي حقا جتربة لها مذاق خا�س.

ويبدو امل�صهد مثريا للده�صة حني يجل�س ميكي يف احلديقة التي تطل عليها غرفته حيث ملتقى الفنانني 

فر�صة  لهم  تتاح  ممن  اجلميلة  الفنون  كلية  طالبات  اإحدى  يد  على  العربية  باللغة  كلمات  ب�صع  ليتعلم 

م�صاعدة الفنانني الكت�صاب من خرباتهم الفنية, كما يتيح اأي�صا الفر�صة لعدد من �صباب الفنانني ممن يتم 

اختيارهم من �صالون ال�صباب للم�صاركة يف احلدث واالحتكاك بفنانني خم�صرمني.  

اإىل جتربة ح�صارية ت�صتهدف خلق ج�صور ثقافية يف عامل  اإن االأمر يتجاوز فكرة ملتقى فني ت�صكيلي 

يعاين من جروح الفرقة, اإذ اأننا نبحث طوال الوقت عن تلك القوا�صم امل�صرتكة  بيننا لنكت�صف كم نحن 

�صونيا  االإيطالية  والفنانة  النواوي  اأ�صماء  امل�صرية  الفنانة  اأن  مثال  جند  اإذ  وفنيا,  اإن�صانيا  مت�صابهني, 

�صيكوتي ت�صتخدمان املراأة كمفردة اأ�صا�صية يف اأعمال كل منها للتعبري عن املراأة من الداخل يف مواجهة 

املجتمع والعادات والتقاليد املجحفة.

وبينما تعزف الفنانة اأ�صماء النواوي – يف جتربتها بامللتقى- على مفردة التكرار التي ي�صتهر بها امل�صري 

القدمي من خالل عمل بديع تطرح فيه ق�صية احلوار الثقايف بني املا�صي واحلا�صر, ي�صتلهم الفنان ال�صاب 

جمال اخل�صن عمله من اأحد امل�صاهد اجلنائزية التي �صاهدها يف االأق�صر منذ عامني وانطبعت يف ذاكرته 

اأمام  املراأة  معاناة  عن  كذلك  ليعرب  قامتة«  »زهور  عنوان  يحمل  �صخم  م�صروع  من  كجزء  تقدميها  ليعيد 

التقاليد البالية, يف حني يحول كل من الفنان عماد اأبو زيد والفنان جمدي اأنور م�صطحاتهم الت�صكيلية 

اإىل جداريات  حتمل ب�صمة كل منهما  وتغو�س يف فل�صفة امل�صري القدمي فيما ينم عن وعي عميق وجتربة 

 , ويعمل  يقيم  حيث  االأق�صر  مدينة  وحي  من  اأعماله  �صنو�صي  �صالح  الفنان  ي�صتلهم  بينما  ثرية.  فنية 

وتعاود الفنانة مرفت �صاذيل جتربتها يف اال�صتلهام من جذورها النوبية التي تقرتب من روح اجلنوب.

 8 التاليتني كما ي�صارك  ال�صفحتني  15 دولة نتعرف عليهم يف  23 فنان من  العام  امللتقى هذا  ي�صارك يف 

�صباب  مت اختيارهم من �صالون ال�صباب ..

ال�صرد والتفا�صيل حول جتربة كل فنان من وحي ملتقى  اأ�صتكملها مبزيد من  للحكايات بقية  وال تزال 

االأق�صر الدويل للت�صوير.

م�صر  يف   , به  يحتذى  منوذجًا  امللتقى  �صار 

به  نتباهى  اأن  لي�صعدنا  واإنه  العربية  والدول 

بني الفعاليات الفنية امل�صرية الدولية, �صكرًا 

لكل من �صاهم يف م�صرية هذا امللتقى ..

   اأ.د. فتحي عبد الوهاب

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

  د. اإبراهيم غزالة          

القومي�صيري العام

Prof. Fathy Abdelwahab
 Head of the Cultural Development 

Fund Sector

Prof. Ibrahim Ghazala 
General Commesaire

The 11TH International painting symposium, 
will continue this event organized by the 
Cultural Development Fund Sector,  Under 
the auspices of the Ministry of Culture with 
the participation of the Governorate of Luxor, 
and will give it its technical potential and 
full support to launch an international event 
befitting of Egypt and the culture of Egypt.

The symposium has become a model 
in Egypt and the Arab countries and we 
are delighted to be proud of the Egyptian 
international artistic events. 
 Thanks for everyone who contributed to 
the march of this event.

�صحر املكان والبحث عن الذات يف ملتقى االأق�صر  للت�صوير  
                                  الناقدة/منى عبد الكرمي

اإ�سالم اأحمد الريحانى
م�سر

�سيماء حممد الألفى
م�سر

ح�سني �سيد يا�سني
م�سر

�سارة عادل عبد القوى
م�سر

فاطمة رم�سان �سيد
م�سر

�سميحة حممد تهامى
م�سر

ماجى عاطف مريد
م�سر

�سالح الدين اأحمد
م�سر

الورشة
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اأ�سماء اأبوبكر النواوى

Somenath Maity

الت�صوير  ق�صم  اجلميلة  الفنون  بكلية  مدر�س   -1981 القاهره  مواليد 

 ،  2013 عام  الفن  فل�صفة  فى  الدكتوراة   درجة  على  ح�صلت  الزيتى, 

�صاركة فى العديد من املعار�س العاملية و املحلية 

مواليد داروا – غرب البنغال.. الدرا�صة: 1979-1985    در�س الفنون 

اجلميلة  - 1980-1985 دبلومة خم�س �صنوات فى الفنون اجلميلة من 

الكلية الهندية للفنون, كالكوت

Born in 1981 at Cairo, established her own art career 
from year 1999 as visual artist and a lecturer in Painting 
department in faculty of fine arts, Helwan University, 
Cairo, after receiving BA from the painting department 
in 2003. In 2013 Asmaa obtained BHD in art philosophy. 

1960 in Darua، Contai، Purba Medinipur، West Bengal.

EDUCATION:

1979 -85 studied Fine Arts at Visual Arts under guidance 

of Shuvaprasanna، Calcutta.

اإ�صالم عبد العظيم زاهر

 1994 - بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة ق�صم ت�صوير جامعة حلوان 

. - معر�س اال�صبوع الثقايف امل�صري بال�صارقة , االمارات العربية املتحدة 

2000 .- فنانني من ال�صرق االأو�صط, قاعة اآرت �صباي�س, دبي 2011 .

وبعد  ايطاليا   – فلوران�صا  فى  وتعمل  وتعي�س  فيكوبي�صانو,  فى  -ولدت 

والت�صوير  الر�صم  در�صت  بيكا�ص�صينا,  للفنون  الدولة  معهد  من  تخرجها 

باأكادميية الفنون اجلميلة بفلوران�صا وح�صلت على درجة التخ�ص�س هناك 

مواليد القاهرة 1988, بكالوريو�س فنون جميلة من ق�صم اجلرافيك من 

كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان 2010,, الزمالك, يعمل حاليا علي 

الدكتوراة. يركز بحثه الرئي�صي على »درا�صات الفنون املعا�صرة«.

بتون�س  اجلميلة  للفنون  العايل  باملعهد  الت�صكيلية  الفنون  مادة  در�صت 

اخت�صا�س ر�صم. يف �صنة 2017, حت�صلت على �صهادة الدكتوراه يف علوم و 

تقنيات الفنون فازت بالعديد من اجلوائز يف م�صابقات الفنون يف تون�س.

ب�صرتا�صبور-  االأن  وحتى   1979 عام  منذ  والت�صوير  الر�صم  مادة  اأ�صتاذ 

منذ  �صرتا�صبور-  الدراما,  لفنون  املتقدمة  باملدر�صة  زائر  اأ�صتاذ  فرن�صا- 

عام )1979( اأقام العديد من املعار�س الفردية فى خمتلف مدن العامل 

بكالوريو�س فنون جميلة بتقدير جيد جدا - دكتوراه فنون جميلة ق�صم 

ت�صوير ت�صارك يف احلركة الت�صكيلية امل�صرية ولها العديد من امل�صاركات 

مبختلف املعار�س اجلماعية و القوميه و الدوليه منذ 1992 حتي 2017

 2005  - نيز.  اجلميلة-  الفنون  كلية  اجلميلة  الفنون  ماج�صتري   2011

املدر�صة الثانوية للفنون – نيز. اجلوائز: 2013 جائزة اأف�صل طالبة -كلية 

الفنون اجلميلة.2010 جائزة اأف�صل ت�صوير–كلية الفنون اجلميلة.

1998-1991 دبلومة فنون اجلرافيك – كلية بيرتا - 2014 - الدرا�صات 

بت�صميم  قامت   - اأثينا   – املفتوحة  اجلامعة  من  االأوربية  الثقافية 

االغلفة والر�صوم الداخلية ملجموعة من الكتب واملجالت والدوريات

دكتوراه الرتبيةالفنية- ع�صو نقابة الفنانني الت�صكيليني 

للفنون  واجلمعيةاالآهلية  الغورى  فنانى  وجمعية  القاهرة  اآتيليه  ع�صو 

اجلميلةواأ�صالة للرتاث.�صارك الفنان فى العديد من املعار�س اجلماعية

اجلامعة  للدكتوراه,  العايل  املعهد  يف  الفن,  وعلوم  الفن  يف  دكتوراه 

الت�صكيلي«.- االإبداع  عملية  على  واأثرها  »اليوغا  مبو�صوع  اللبنانيية, 

ما�صرت يف الفنون الت�صكيلية من اجلامعة اللبنانية.

�صاركت يف الكثري من املعار�س وور�س العمل املحلية واالإقليمية والعاملية 

كان اأبرزها امل�صاركة يف معر�س م�صرتك لفنانني البحرين يف اإفتتاح خا�س 

يف متحف فيكوريا والربت باململكة املتحدة 2016 ،

اجلمعية  ع�صو  واالإعالم-  الثقافة  بوزارة  الت�صكيلي  الفن  م�صت�صار  عمل   

موؤ�ص�س  ع�صو   - 1395هـ  عام  منذ  والفنون  للثقافة  ال�صعودية  العربية 

جمموعة الريا�س الت�صكيلية 1421هـ - دبلوم معهد املعلمني الثانوي 1971م.

ر�صام و�صاعر, موؤ�ص�س مهرجان الفن الدويل » اإىل احلياة« باجلبل االأ�صود

 .)AFAM( ع�صو يف رابطة الفنانني الت�صكيليني يف اجلبل االأ�صود

ولد يف بودغوريت�صا, مونتينيغرو.. تخرج من كلية الفنون اجلميلة يف �صتينيى 

عام 2002 , ويعي�س ويعمل حاليا يف بودغوريت�صا.

وا�صبانيا  و�صوي�صرا  قطر  و  عمان  يف  الفردية  املعار�س  من  العديد  اأقام 

االإمارات  ويف  وم�صر   – االأردن  وخارج  داخل  اأي�صا  جماعية  ومعار�س 

العربية املتحدة والعديد من الدول املختلفة .

فلينيو�س  جامعة  الفنى-  التعليم  فى  املاج�صتري  درجة   2004-2002

كلية  والتكنولوجيا-  الفنون  فى  التخ�ص�س   2002  -1998  . الرتبوية 

التكنولوجيا والطبيعة- جامعة    فلينيو�س الرتبوية.

-تخرجت من االأكادمييه الوطنية للفنون والعمارة) كييف(

-ع�صو اإحتاد الفنانني االأوكرانى -  مقتنيات بالواليات املتحدة , فرن�صا, 

بلجيكا, �صوي�صرا, اليابان, املانيا و ال�صني

 1995 – 2001    اأكادمية �صان بطر�صربج للفنون والت�صوير -  دبلومة 

ترميم فنون جميلة. 2009 - 2011 اجلامعة الرو�صية للرتبية - درا�صات 

بيانو مكثفة و درا�صات فى تكنولوجيا احلا�صبات

دكتوراه فى الرتبية الفنية تخ�ص�س نقد وتذوق فنى عام 2001.

بعثة علمية ما بعد الدكتوراة اأ�صتاذ زائر بجامعة فلوريدا باأمريكا 

اأ�صتاذ دكتور بق�صم النقد والتذوق الفنى بكلية الرتبية الفنية.

در�س بق�صم الرتبية الفنية كلية الرتبية النوعية - امللتقي الدويل االول 

لكتاب الفنان باأتلية القاهرة 2008 - معر�س جماعي للفنانني امل�صريني 

ب�صلطنة عمان معر�س فيديو ارت بينايل باماكو - معر�س بقاعة نب�س االردن

 - الوادي  جنوب  جامعة   - باالأق�صر  اجلميلة  الفنون  كلية  بكالوريو�س 

ق�صم ت�صوير  - بتقدير عام امتياز مع مرتبة ال�صرف  2013م.

- معيد بق�صم الت�صوير - كلية الفنون اجلميلة باالأق�صر 2014م.           

اأ�صتاذ م�صارك بق�صم اجلرافيك كلية الفنون اجلميلة – جامعة املنيا يف 

العمل املختلفة يف  اإىل االآن.. عمل جمموعة من ور�س  2018م  الفرتة  

جمال فنون الطباعة املختلفة لطالب ملعهد الوطني للفنون اجلميلة.

-Bachelor of Fine Arts, Painting, Helwan University, 1994.
-The Egyptian culture week in Al Shariqah, UAE 2000.
-Artists from the Middle East, Artspace Gallery, Dubai 
2011.- BEIRUT ART FAIR, 2018

Was born in Vicopisano (PI) in 1974, lives and works in 
Florence, Italy After finishing her studies at the State Art 
Institute of Cascina, she studied painting at the Academy 
of Fine Arts in Florence and got her degree there. 

Egyptian artist, born and raised in Cairo Egypt in 1988, 
In 2010, he received his BFA from the Graphic Design 
Department in the Faculty of Fine Arts, Helwan University, 
Zamalek.

Professor of the Higher Education, at the Higher University 
of Fine-Arts in TUNISIA, and Professional Artist Painter.
Doctoral degree in Sciences and Techniques of Arts - 
Master’s degree in sciences and techniques of arts

Since 1979 many international solo exhibitions in;   
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brussels, Dusseldorf, 
Freiburg, Gent, Geneva, Los Angeles, Luxor, Marseille, 
Munich, Paris, Sarajevo, Strasbourg, Woodstock, Zagreb, 
etc.

Bachelor of Fine Arts a very good grade
Doctor of Fine Arts on the subject of imaging section.
«”Egyptian Contemporary from 1970 -2000 between 
tradition and modernization,» 2009.

2011 Faculty of Fine Arts, Painting department, Master of 
Fine Arts, Nis(Serbia) - 2005 Art High School, Nis(Serbia) 
2013 Award for best student on Faculty of Fine Arts, class 
2013 - 2010 Award for best painting on Faculty of Fine 
Arts 

Studies: 1989- 1991 Diploma in Graphic Arts. “Petra” 
College...2014- Student in Greek Open University in the 
department of ‘Studies in European Civilization’
Work experience: 19921993- Municipal Business of 
Civilization and Development-Field of Hagiography

1991-Graduated In The Faculty Of Art Education-Helwan 
University. Memberships: Syndicate Of Egyptian Plastic 
Artistes-Graphic.Cairo Atelier For Artists And Writers&Asala 
&El Ghory Artists Socition.

PhD in Art and Sciences of Arts at the Doctoral School of 
Letters of the - Lebanese University, research topic «Yoga 
and creativity»Master 2 in Visual Arts at the Faculty of 
Fine Arts and Architecture of the Lebanese University, with 
honors

Worked as Superintendent of IT Planning and Development 
in Central Bank of Bahrain 
Doctorate Candidate in Grenoble Ecole De Management 
in France
Member of Bahrain Art Society

A member of the Saudi Arab artists for culture and art since 
1395H.A founder member of Riyadh Fine Art Group Est. 
1421H. A member of communication and information at the 
university of king Saud. Diploma of the secondary Teachers 
Institute 1971.

Milos Miki Popovic is Montenegrin painter, performance 
artist, poet, founder of the international art festival ‹›Ode 
to Life“ which promotes Montenegrin arts and culture on 
a global level, and a member of The Association of Fine 
Artists of Montenegro (AFAM).

He Participated in more than 50 group exhibitions 
inside and outside Jordan, such as:“Lorca, Al-Bayyati, 
celebration of their poetry” in 2007 at Orfali Gallery, 
Amman – Jordan,“The International Etching Trenali” 

2002 -2004 Vilnius Pedagogical University, art didactics, 
master’s degree 
1998- 2002 Vilnius Pedagogical University, faculty of 
Physics and Technology, speciality of art and technologies

Graduated from the National  Academy of Fine Arts and 
Architecture(Kiev) - 
Member of the National Union of artists of Ukraine      

Education: 2003 - Bachelor of Fine Arts in Graphic 
department «Printmaking», Honors and first degree at 
the Faculty of Fine Arts, Minia University, 2008 - Master 
degree in Fine Arts Graphic department

1995 -2001 The St. Petersburg Stieglitz State Academy of 
Art and Design - Faculty of Monumental Art. Diploma of fine 
art restorer - 2009 -2011 The Russian State Pedagogical 
University named after Alexander Herzen Intensive piano 
course, Intensive music and computer technology course

2001. PHD. Criticism and art appreciation in the faculty 
of art education  - 2009. Scientific mission post-doctoral 
Visiting Professor at the Florida Stat University.  - 2012. 
: professor – Department of Criticism & Art Appreciation

Ibrahim Khatab is an Egyptian Artist whose main interest 
is mixing between painting, video art and installations. 
He started his career at the age of 12 as a billboard 
painter in streets.

BA of Faculty of Fine Arts - South Valley University 
(Luxor) - Painting Department - Graduated with honors 
in 2013. - Demonstrator, Department of Photography - 
Faculty of Fine Arts, 2014
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جمال اخل�صن

ليلى ال�صهيلى
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