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الفردي المعرض  المعاصر  للفن  المسار  جاليري  يفتتح 
بهجوري "أحالم الماضي" الكبير جورج  للفنان  السنوي 

.٧ الساعة ٢٠١٤ يناير ١٩يوم األحد   مساءً
وهي الفنان  أعمال  أحداث  من  مجموعة  المعرض  يقدم 
مستوحاة من ذكرياته وأنطباعه عن الحاضر، وكما هو
يملؤها بهجوري  جورج  الفنان  أعمال  نجد   ً دائما الحال 
الماضي وحبه التفاؤل وتعبر عن الكثير من الحنين إلى 
لمصر وذكرياته الجميلة فيها. ولذلك فإن الفنان في هذا
بأبراز جمال وسحر الوطن كما أنه يمجد المعرض يهتم 
وعبد الناصر  عبد  جمال  مثل  الوطنية  الرمز  بعض  فيه 
بائع الفتاح السيسي، وشخصيات مصرية متواضعة مثل 

الخبز البسيط والقهوجي.
كلمة الفنان:-

أجلس على أرصفة المقاهي بوسط المدينة بالقاهرة ألرسم
ً والمتفائلة البائسة أحيانا المرحلة  كما أرسم هذه  الحياة 

بوطن جديد.
ارسم رب العائلة الذي يمر أمامي  وخلفه زوجته وأطفاله،
الدومينو العبي  وجه  وتعبيرات  والعامل،  البائع  وأرسم 

)بالصور (بهجورى جورج لـ معرض فى الماضي أحالم
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إبداعات عربيةمشـاهيـرثقافـةفنون وأدبمقاالتحكم وأمثالأخبار منوعةخارجياتاألخبار المحليةالرئيسية

معارض ومؤتمرات
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نحن من

ا إخبارية - يومية - مصرية تهتم بأخبار مصر والعالم العربى فى جميع  السياسيةموقع شموس نيوز جريدة  لمجاالت 
السينماتقرأ فيها : واالجتماعية والثقافية والفنية,  العالمية والعربية - الثقافة والفنون واألدب -  أخبار مصر - األخبار 

والمسرح - الكاريكاتير - أخبار المشاهير

رئيس مجلس اإلدارة: جمـال طـاهـر

رئيس التحرير: الكاتبة الصحفية داليا جمال طاهـر

بنا اتصل

تواصلوا معنا على االيميالت واالرقام التالية:

gamaltaher1@hotmail.com
daliagamal2002@yahoo.com

noha__gamal@hotmail.com
01113747472

االجتماعية المواقع على نيوز شموس

المحتوي هذا اصدقائك شارك

الصعبة المرحلة  مأساة  أرسم  كما  بالمقهي،  والكوتشينة 
التي يمر بها الوطن والمواطن الذي بالرغم من ذلك لم يفقد

إبتسامته.
سيرة ذاتية | جورج بهجوري

الفنون الجميلة في كلية  بهجوري الفن في  درس جورج 
 وفي أكاديمية الفنون الجميلة1955الزمالك بالقاهرة عام 

.1970في باريس عام 
ً لها تأثير في صقل موهبته في الرسم والنحت وفن العرائس وكذلك كتابة الروايات والسي30كانت إلقامته في باريس لمدة   عاما

ً على دعوة خاصة من جمعية محبي الفنون الجميلة في باريس، تم إختيار أعماله لتمثيل ال جناح المصري في متحفبناء
.. فهو وجه مصري أعطيت له جائزة الميدالية الفضية وأضيف إسمه إلى قائمة كبيرة من سادة1999اللوفر في عام 

ً قام بإنتاج عملينالفن. تم عرض أعماله النحتية من الخشب والبرونز في العديد من المعارض في فرنسا وكندا.. أ يضا
نحت من الجرانيت تم عرضهم في الندوة الدولية للنحت بأسوان.

ً رسام  كاريكاتور في مجلتينإنجازات بهجوري في فن الطباعة الحجرية لفتت إنتباه عشاق الفن في باريس.. كان أيضا
نان بورتريهات وهذا تمصباح الخير وروز اليوسف. أما في فرنسا و إيطاليا وأسبانيا، لقد حاز على المرتبة األولى كف

بعد عمليات التصويت.
لدكتوراه على السجاد (الخط المصري ألعمال بيكاسو) تحت رعاية فتحي خلف. تم نشر ر وايته "ثالثيةوكان مرشح 

الرموز" وحازت على إعجاب نقاد أدب بارزين مثل الدكتور صالح فضل وإدوارد الخراط.
ً في بطوالت فيلم فرنسي، توجد بعض أعمال جورج بهجوري في متحف الفن الحديث في  عمان ومتحفلقد شارك أيضا

الفن الحديث في القاهرة.
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