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دنيا الثقافة

 عاما من الفن95الفنان محمد صبري و
0كتبت:سلوي فوزي - إشراف: د.محمد الناصر 70 طباعة المقال

 بمناسبة مرور العام الخامس والتسعین علي میالد الفنان محمد صبري الذي ولد

 

بحث

األكثر قراءة

10خسارة األهلي أمام "جوانجزو" تساوي
ماليين جنيه

 

حرب شوارع بالخليفة المأمون
إخالء جامعة عين شمس من الموظفين.. والقبض

 طالبا لتعديهم علي الجنود..اشتباكات بين25علي
 أساتذة باألزهر لمجلس تأديب8األمن والطالب..وإحالة
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رابط دائم: 

 ویعد من الجیل الثاني للحركة الفنیة في مصر, أطال اهللا في عمره.1917عام

یقیم جالیري المسار معرضا له, ویعد المعرض قیمة فنیة نادرة وتسجیل لمشوار طویل
ملئ بالخبرات الفنیة, فهو بمثابة همزه وصل بین الماضي والحاضر. یضم المعرض

,1916 و1941مجموعة متنوعة من األعمال الفنیة التي قام برسمها بین عامي
وبعضها لم یسبق عرضه من قبل, باإلضافة إلي بعض األعمال المستوحاة من األماكن
المختلفة, مثل المناطق الشعبیة والمناظر الطبیعیة في القاهرة القدیمة وأسوان باإلضافة

إلي بعض المناظر التي رسمها الفنان في اسبانیا.
وقد أبدع الفنان بحرفیة عالیه في استخدام خامة الباستیل, حیث ظهر من خاللها مدي

الحرفیة والخبرة وقوة االداء مع المزج بین المدرسة الواقعیة واالنطباعیة. ومن أهم
أعمال المعرض لوحة عن خطاب السالم الذي ألقاه الزعیم جمال عبد الناصر في

, والتي تضم1970منظمة األمم المتحدة وأخري بعنوان توقیع اتفاقیة القاهرة في عام
مجموعة من القادة العرب. قد حصل الفنان علي العدید من الجوائز المحلیة والدولیة

,1961واألوسمة, مثل وسام االستحقاق من درجة( فارس) من الحكومة االسبانیة
, بجانب الجائزة1974ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولي( رائد فن الباستیل)
, باإلضافة إلي بعض1964األولي في التصویر من صالون الخریف العام في مدرید

المقتنیات الخاصة والرسمیة, مثل المتحف القومي للفن الحدیث القاهرة, ومتحف قصر
 من الشهر المقبل.9عابدین بالقاهرة. یستمر المعرض حتي
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جبهة مصر بلدي في مؤتمرها األول:
الســيسي رئيســا

 

الحد األدني ألجور القطاع الخاص خالل أيام
 

النعناع يزيد التركيز
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