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 ابحث

 
  معارض تشكيلية

  

معرض مشترك للفنان عمار داود في السويد

AM 06:00 13/04/2012       تاریخ النشر

الفنان مع  مشتركا  معرضا  داود  عمار  العراقي  الفنان  يقيم 
السويدي سفانتة بك

 وسيتم عرض اعمال رسم ونحت تركيبي للفنان عمار داود
تقنية على  تعتمد  اعماال  فسيقدم  السويدي  الفنان  اما 

الفوتوغراف

وسيتم افتتاح املعرض يوم 14 ابريل في صالة غالري كوبيه
في مدينة فاسترفيك السويدية

 وسيستمر املعرض الى 26 ابريل

 

بحث : 

All

دلیل الفنانیین التشكیلیین

امجد حمید الكعبي

موسوعة االمثال العراقیھ

Server Error

انضموا الى قائمتنا البريدية

أألسم:

البريد أأللكتروني:

اشتراك

 

 

 

لألتصال بنا تسلية فنون عاملية اخبار سينما و مسرح واحة أألدب فن تشكيلي موسيقى غناء من نحن الرئيسية
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اخبار
جائزة نتيجة  عن  اإلعالن 
لعام الناصري  رافع 

2016
جائزة نتيجة  عن  اإلعالن 
لعام الناصري  رافع 

2015
بالوكالة في العراق  جناح 
السادس فينيسيا  بينالي 

والخمسني
رافع مسابقة  اعالن 
و للحفر  الناصري 
الثانية الدورة   - الكرافيك 

٢٠١٥
رافع جائزة  تسليم 
والطباعة للحفر  الناصري 
في  Printmaking  –
(2014  ) األولى  دورتها 

عّمان 24 آذار 2015

 عروض تشكيلية

اغتيال الجسد

ظل ابيض

لقيس شخصي  معرض 
السندي

للفنان شخصي  معرض 
قحطان االمني

رسومات باالسود واالحمر
.. معرض شخصي للفنان

ساطع هاشم

 محور النقد

حسن عبد الحمید
نادية فليح ... في معرضها
عطب خاوية)  (جذوع 
موت بعد  األنفاس...ما 

النخيل
حسن عبد الحمید

فيوضات العاّلق..  سلمى 
من ذاكرة الروح
فاروق یوسف

تثق كاتبة  مظفر  مي 
بالشعر خالصا
عبدالكریم السعدون

واألقنعة األمني  قحطان 
املتعددة

فاروق یوسف
يضفي لن  مقالة   - مرثية 
شيئاً الناصري  رافع  عليها 

من حنانه
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