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باألمس  المعاصر٧تم  للفن  المسار  بجاليري  ديسمبر   
إفتتاح معرض فردي للفنان القدير محمد صبري. تم إفتتاح
المعرضين بحضور السفير البريطاني جيمس وات وحرمه
أمال وات والسفير اإليطالي موريتزيو مصاري والعديد من
الشخصيات العامة والجاليات األجنبية المقيمين في مصر
والصحافة وفنانين  جامعات  واساتذة  الفن،  ومحبي 

واإلعالم.

      يقدم المعرض مجموعة الفنان الخاصة من أعماله
برسمها من عام  التي قام  ،١٩٦١ وعام ١٩٤١الفنية 

يتضمن كما  يسبق عرضها من قبل،  لم  وبعضها أعمال 
والسياسيان عن الراحل جمال المعرض العمالن الهامان 
في الفنان  أعمال  أهم  ضمن  من   وهم  الناصر،   عبد 
المعرض هي لوحة رسمها عن خطاب السالم الذي ألقاه

 والتي تضم القادة العرب.1971، وكذلك لوحة "توقيع إتفاقية القاهرة" في عام ١٩٦١الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في منظمة األمم المتحدة عام 
 بقاعة جاليري المسار للفن المعاصر.٢٠١٤ يناير ٩يستمر المعرض حتى 

محمد صبري |  سيرة ذاتية
 ويبقى الفنان الوحيد من الجيل الثاني من الحركة الفنية في مصر. يمثل المعرض رحلة١٩١٧ولد محمد صبري عام 

الفنان الطويلة في مجال الفن ويحتفل الجاليري بعيد ميالد الفنان الخامس والتسعون.
ن خاللها عن مشاعرحرية التعبير عند الفنان تعني عدم وجود أي قيود وهي نوع من الحرية يتطلب اإللتزام ويعبر م

ره الحقيقية واضحةصادقة في داخله. فن محمد صبري ينتمي إلى فن الواقعية اإلنطباعية الذي ال يعرف الخداع، مشاع
ن، إسبانيا والمناطقفي لوحته التي تضم لوحات عن المناطق الشعبية والمناظر الطبيعية في القاهرة القديمة، أسوا

قيم الجمالية التي ينفذهاالمغربية ويستخدم في لوحته ألوان الباستيل الذي يتقن استخدمها لتحقيق اغراضه في تشكيل ال

)بالصـور (المعاصر للفن المسار بجاليري صبري محمد الرائد للفنان" الفن رحلة "معرض إفتتاح
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بسهولة وثقة ووضوح.
ال عبدال ناصر فيمن أهم أعمال الفنان في المعرض هي لوحة رسمها عن خطاب السالم الذي ألقاه الزعيم الراحل جم

 والتي تضم مجموعة من١٩٧٠منظمة األمم المتحدة وكذلك لوحة أخرى تحت عنوان "توقيع إتفاقية القاهرة" في عام 
القادة العرب.

الجوائز المحلية
 

* االوسمة :
 .1961- وسام االستحقاق من درجة ( فارس ) من الحكومة األسبانية 
 .1974- وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ( رائد فن الباستيل ) 

ً لفنه   .1988- وسام الملكة ايزابيل الذى منحه له ملك أسبانيا تقديرا
* شهادات التقدير :

 .1970 مجلس السوفيت األعلى - شهادة تقدير من مجلس األمة عن لوحة ( السد العالى ) التى أهداها مجلس األمة باسم مصر الى
 .1983- شهادة تقدير من السيد ( رئيس الجمهورية) على لوحة ( العبور العظيم ) 

ى ملك وملكة أسبانيا عند زيارتهما لمصر وقتئذ .- نالت لوحة ( ملكة أسبانيا ) تقدير الرئيس الراحل ` انور السادات ` وأهداها باسم مصر ال
 .1995 والعطاء الفنى فى مجال الفنون التشكيلية - تكريم وزارة الثقافة للفنان ( محمد صبرى ) ومنحة السيد الوزير شهادة ودرع الدور الرائد

* الجوائز :
 .1948- الجائزة األولى فى الرسم بألوان الباستيل - كلية الفنون الجميلة القسم الحر 

 .1948ارة المعارف العمومية - الجائزة االولى والميدالية الذهبية فى التصوير فى المهرجان األدبى الكبير الذى أقامته وز
 .1949- الميدالية الذهبية فى التصوير من المعرض العام 

 .1996- كرمته كلية الفنون جامعة المنيا 
 .1997ن - رشحته جامعة حلوان كما رشحته نقابة الفنانين التشكيليين لجائزة الدولة التقديرية للفنو

 
الجوائز الدولية

- حصل على ميدالية ودبلوم األكاديمية الملكية سان فرناندو بمدريد - أسبانيا .
.1993- اختارة المركز الدولى للسيرة الذاتية فى كمبردج بانجلترا (الرجل العالمى ) لسنة 

 
مقتنيات خاصة

 
بانيا - انجلترا - إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - البرتغال - الهند - المغرب -- توجد مجموعات كبيرة فى معظم سفاراتنا بالخارج وكذا المجموعات الخاصة فى كل من مصر - أس

الواليات المتحدة األمريكية - البحرين - قطر - سلطنة عمان - الكويت - السعودية .

 
مقتنيات رسمية

 
- المتحف القومى للفن الحديث القاهرة .

- متحف قصر عابدين بالقاهرة .
- متحف الجوهرة .

- متحف األكاديمية الملكية سان فرناندو بمدريد - أسبانيا .
- متحف القصر الملكى ( ثرفويال ) فى مدريد - ومعظم المتاحف بأسبانيا.

.محمود ماهر. تصميم وبرمجة المهندس Shomos News © 2013جميع الحقوق محفوظة لشموس نيوز - 
عن الموقعاتصل بنا
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المحتوي هذا اصدقائك شارك

 

4

< السابق
التالي >

- محافظة مدينة بالك برن فى انجلترا .
- وزارة االشغال فى روما - إيطاليا - مجلس السوفيت األعلى فى موسكو .

- وزارة الثقافة المصرية .
- وزارة الخارجية المصرية .

-المعهد المصرى للدراسات اإلسالمية - بمدريد - أسبانيا .
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