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فنان حازم طه حسينشارك الفنان ممدوح عبد العليم، وحرمه اإلعالمية شافكى المنيري، في افتتاح معرضي "السراب"لل

، و "الجيل الخامس" بجاليري المسار بالزمالك.

 

حسين ،والفنان الدكتوركذلك حضر اإلفتتاح الدكتور صالح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان الدكتور طه 

أحمد شيحة، والعديد من الشخصيات العامة والجاليات األجنبية المقيمين في مصر ومحبي الفن.

 

 بالزخارف اإلسالمية فييقدم حازم طه فن بتقنية فريدة في التكوين، حيث يكون أعماله الفنية عن طريق تغطية الخلفية

.محاولة لطمس أو إخفاء األشكال التجريدية في اللوحة

 

م درويش، سامي أبومعرض "الجيل الخامس" يضم أعمال زيتية و نحتية للفنانين: حمدي عطية، إبراهيم الدسوقي، عصا

العزم، و الكريم القريطي.

 

 بقاعتين، فى جاليري المسار للفن المعاصر.٢٠١٣ ديسمبر ٣يستمر المعرضين حتى 
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إقرا أيضًا

كاتب لبناني يدعو لترجمة مذكرات مؤنس طه حسين إلى العربية

مهرجان سماع الدولي لإلنشاد الديني السبت القادم بالقلعة

فودة يفتتح "قريب جدا" الخميس علي المسرح العائم

. األفالم المشاركة في مهرجان القاهرة لسينما المرأة فيديو.

. أزمة السينما في لقاء زياد بهاء الدين وعرب صور.
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وفياتمعارك فيس توتريةأسرة

شـكاوىملفاتمختارات

رأيمنوعاتليك وعليك

موضه وديكورإشتباكفن

 مساء1:19ً م  الساعة  2013 نوفمبر 13 هـ - 1435 محرم 9األربعاء 

صور.. ممدوح عبد العليم في افتتاح معرض "السراب" - بوابة القاهرة اإلخبارية http://www.cairoportal.com/arts/9087

3 of 3 11/13/2013 1:30 PM


