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Tweet136 

الرأى والرأى األخر االعمدة استثمار وأموال ریاضة فنون و ثقافة فیش وتشبیھ محور ساخن أھلنا وناسنا تغطیة اخباریة الصفحة الرئیسیة  

إتصاالت   بالبلدى الفصیح روشتھ منتدى ملفات مع الناس شباب x شباب العالم یقرأ اآلن إسالمنا شركاء ال قراء حوار االسبوع تقاریر المیدان أقالیم و مبدعون تحقیقات سینمائیات  

الخمیس غــرة ذى الحجة 1435 ھـ   25 سبتمبر 2014 السنة 24 العدد 8551    

فنون و ثقافة   

موضوعات من نفس الباب

فتاة المصنع یفتتح المھرجان العربي الرابع للفیلم بالسوید

قطع في افتتاح مھرجان القاھرة السینمائي

طاھر ونور الشریف وأبو غازي ینضمون ألمناء نون

ورشة عمل لبحث آلیات دعم الفرق المستقلة

الموضوعات االكثر قراءة

تحیا مصرفي قلب األمم المتحدة
الخــطـــــــاب الفصـــــــل

الرئیس أمام األمم المتحدة: أقف أمامكم كواحد
من أبناء شعب رفض الرضوخ لطغیان فئة باسم

الدین
القضیة الفلسطینیة علي رأس أولویاتنا رغم

األزمات التي تھدد منطقتنا
القو ي السیاسیة: السیسي رجل دولة حقیقي..

وخطابھ یؤكد دورنا اإلقلیمي
حقوقیون: السیسي حشد العالم ضد اإلرھاب
أستاذ بجامعة جورج واشنطن أثبت شرعیتھ

كرئیس للمصریین
نشطاء فیسبوك: مصر عادت شمسك الذھب

 
اإلبداع الفني یحتفي بالسریالي رمسیس یونان السبت المقبل

محمد عبد العلي
 

تقام يوم السبت املقبل بقصر االبداع الفني بمدينه السادس من اكتوبر احتفالية بمناسبة مرور
مائة عام علي ميالد الفنان رمسيس يونان باملنيا عام 1913  وتوفي عام 1966  والذي يعد من
اهم رواد التجديد للفن املصري الحديث فقد ترك بصمه واضحة للحركة التشكيلية بعد كفاح

مضن شارك فيه ضمن معارك أثرت باإليجاب علي الحياة الثقافية في مصر .  تتضمن االحتفالية

ندوة عن اهم اعمالة واملدرسة السريالية التي دعا إلي ممارستها فنا وفكرا حيث رآها حركة ثورية
تتناقض مع ما هو سائد في املجتمع وعن اهم مؤلفاته التي تأثر بها الكثير من ا

ويقول محمد رفاعي مدير القصر : الهدف من اقامة مثل هذه االحتفاليات القاء الضوء علي
الفنانني الذين رحلوا عن عاملنا واثروا الحركة التشكيلية بإبداعاتهم الفنية مشيرا الي تعاون

جهاز مدينه 6  اكتوبر إليجاد مساحات مناسبة لعرض رسوم جدارية باستخدام الوان متعددة
مثل جداريه عن الثورة املصرية بطول عشرة امتار واخري عن الريف املصري الذي ولد به الفنان
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إصدارات األھرام

إرسل 

 

جمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة األھرام
massai@ahram.org.eg راسلنا على البريد االلیكترونى
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