تقوم اللجنة العليا مللتقى الأق�صر الدويل باختيار ال�شخ�صيات
�صاحبة الت�أثري فى امل�شهد الت�شكيلي والثقايف �سواء على امل�ستوى
 ولقد وقع اختيار اللجنة العليا،العربي �أو الدويل لتكرميهم كل عام
للملتقى على تكرمي

 م�صطفى عبد املعطي.د.�أ

الأق�صر وتوا�صل حرية الإبداع

The high committee of the Luxor Painting Symposium
choose the personalities who influence the cultural
& artistic scene, both at the Arab and international
level, to honor them every round. This year the High

 فر�ضت وجودها على الأجندات..�أثبت ملتقى الأق�صر الدويل للت�صوير كفاعلية دولية
 وحققت وزارة الثقافة امل�صرية متمثلة يف قطاع �صندوق،الفنية علي م�ستوي العامل
.التنمية الثقافية من خالله دورا رائدا يف جمال الفن الت�شكيلي
 وي�ستقطب الع�شرات من،ا�ستطاع امللتقي �أن ينق�ش تاريخا يف جمال هذا الفن العتيد
 الذين ا�ستطاعوا �أن يثبتوا، ف�ضال عن �شباب الور�شة،الفنانني من داخل م�صر وخارجها
.جدارتهم يف هذا الفن كتفهم بكتف مع كبار الفنانني
، وال �أقول ذلك مبالغا، الذي �أ�صبح ذائع ال�صيت يف العامل �أجمع.. و�أعود ملا حققه امللتقى
بل من واقع حقيقي �أمل�سه حني �أتابع طلبات امل�شاركة التي تتواتر علي امللتقى من كل
 و�ساهم يف ذلك مكان �إقامة امللتقى ب�أر�ض الأق�صر وما حتمله من زخم فني علي،العامل
 خال�ص �شكري وتقدير لوزيرة الثقافة الأ�ستاذة الدكتورة اينا�س عبد الدامي. مر التاريخ
 واي�ضا ال�شكر مو�صول لل�سيد اللواء م�صطفي،علي دعمها ورعايتها امل�ستمرة للملتقي
�ألهم حمافظ الأق�صر ال�شريك الأ�سا�سي للجهد الوا�ضح الذي تبذله املحافظة لتخرج دورات
. امللتقي بهذا ال�شكل الالئق
،وال �أن�سي �أن اوجه كل ال�شكر والتقدير ايل زمالئى يف قطاع �صندوق التنمية الثقافية
 ولكنهم ـ وكما،الذين يعملون دون كلل يف ظل ظروف �صعبة مع انت�شار فريو�س كورونا
.�أحب �أن �أقول ـ كتيبة مقاتلة كل يف موقعه حتي يخرج امللتقي الئقا ب�سمعة م�صر

 ن�ستمد منها حيوية، �ستظل مدينة الأق�صر بخ�صو�صية املكان والتاريخ م�صدر عطاء الينتهى
وت�شهد �آثارها الباقية على هذا التنوع. تنوع حرية اخليال ومتدنا بطاقة االبداع الفنى
 انها �سجل حافل بال�سرد الب�صرى ملرويات ان�سانية مازالت، الثقافى واالمتداد احل�ضارى
فى �أح�ضان الطبيعة املوحية بني �ضفاف نهر النيل العظيم، تبعث كل معانى الفن والإبداع
. ودفىء اجوائها ب�ضوء ال�شم�س ال�ساطع دائما
يتوا�صل فى هذه الدورة الإ�سثنائية جمموعة من الفنانني مبختلف اجتاهاتهم وميولهم
 لرت�سيخ مفهوم ثقافة الإختالف،  بروح ال�شباب و مبعطيات الع�صر وحتديات الواقع، الفنية
ان اللغة التى ميتلكها ه�ؤالء الفنانون هى ال�صورة الب�صرية، وحرية التخيل ولإبداع الفنى
 خللق حوار وتفاعل ب�صرى وثقافى بني الذات والآخر وبني، مبا حتمله من م�شاعر ان�سانية
 فلي�س هناك �أ�صدق من امل�شاعر الأن�سانية للتوا�صل الفعال وال�سريع بني،املا�ضى واحلا�ضر
 حتية من فنانى العامل ملدينة طيبة، الفنانني وبناء ج�سور من التعاون واملحبة وال�سالم
.الأق�صر التى متتلك كل هذا العطاء

 عماد �أبو زيد.د
القومي�سيري العام

Committee chose :

Mostafa Abdel Moaty

 فتحي عبد الوهاب.د.�أ
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

Luxor..And the continuation of creativity freedom

Luxor International painting symposium imposed its existence as an on the
International artistic agenda... the ministry of culture represented in the cultural
development fund a pioneering role in the field of plastic art.
The symposium was able to achieve a distinguished position that attracted many
artists all over the world, in addition to the youth of the workshop who proved
their entity side by side with great artists.
In this concern I would like to show my sincere gratitude to her excellency prof.
Inas Abd Eldayem the minister of culture for her non stop support , and his
excellency counselor Mostafa Alham luxor governor for being a great partner in
this great effort exerted to give this event such distinctive reputation.
I would like also to thank my colleagues in the cultural development fund for
their patience and sincere efforts they exerted under this critical situation of
outspreading of the covid 19 pandemic , giving this event its uniqueness as an
event held in Egypt the great land of ancient civilization.

The city of Luxor with its unique location, where the Nile, sunny weather and
landscape beside history and ancient civilization history is considered a renewed
source with no endless giving, it is provide the vitality of diversity & imagination
also provides the energy of artistic creativity. The monuments witnesses this
diversity & civil extension.. Luxor always represents an ancient human tales full
of art and creativity meanings.
In this exceptional session, a group of artists with different trends and artistic
backgrounds are communicating by a youth spirit and with the present givens
and challenges of reality, to consolidate the concept of a culture of difference,
freedom of imagination and artistic creativity. The language which used by
artists is the visual art full of human feelings create a visual & cultural interaction
between self and others, and between the past and present, there is nothing truer
than a human feelings for rapid and effective communication between artists and
also for building bridges of cooperation, love and peace.
Greetings from the artists of the world to the city of «Thebes- Luxor», which has
all this gifts.

Prof. Emad Abu zeid
General Commissar

Prof. Fathy Abdulwahab
Undersecretary - Head of the
Cultural development fund sector (CDF)

مغامرة الأق�صر

Luxor Adventure
When I was informed by my nomination to participate in the Luxor Photography Forum, I
wanted to thank the committee members who honored me with this choice. And before I did,
I wondered what addition could result from this unique adventure that I am undertaking.
My writings in plastic art have always been a way of liberating me from other commitments.
They are lifebuoys and an attempt to do a monologue I love and resort to usually. That
reminds me of what I read before for the giant director Andrei Tarkovsky about the need for
other banks always; when the horizons are closed to writing that you are accustomed to, you
have to sail on another beach. And this is what I’m always do. My practice of writing became
circling around several paths that originate from them to myself. I love my weekly walk
around the galleries, enjoy stopping in front of a piece of art, develop my concerns about
what I see, and write my thoughts and impressions. Hoping that I will return to it one day
to write about what I love. I did that with the works of Hassan Suleiman, Tahia Halim, Abdel
Wahab Morsi, Ashraf Raslan, Ibrahim El Desouki, the sculptures of Adam Hanin and Hazem
Al Mestkawi And the ceramics of Muhammad Mandour. I did so with a complete freedom of
any obligation. Just want these texts to be born on another land than the one I know. At the
end, I did not hesitate to accept the nomination, remember my professor, the late journalist
writer KamelZuhairi, The first to teach me the need to erase “Eye illiteracy”, remember the
first lesson had received from his books before I was honored by staying with him in his last
years.He believed that accompanying artists is an opportunity that should not be wasted.
Just as looking at an artist’s hand at the moment of creation was a precious gift that could
not be returned. For a few moments, many pictures flashed in my mind that made “Luxor”
present as an authentic space in the memory of the modern Egyptian art of photography. I
restored paintings of pioneering artists such as Hamed Abdullah, Tahia Halim, Jazaba Sari,
Hassan Suleiman, Abd al-GhaffarShedid and Hassan Abdel Fattah, and I returned to pages I
had read to great masters such as Hussein Bikar, Mukhtar Al-Attar, Mahmoud Bakshish and
Ezz El-Din Naguib. All of theme talked about the authenticity of the place and its echoes in
established signs artworks.
After this review, I was enthusiastic about the experience of participating in the Luxor
International Forum for Photography, especially since it has become a space for cultural
dialogue that plays a civilized role, brings distances closer and refines experiences. My
awareness of the developments, that the forum went through to become a major event
within the artistic events that the plastic movement, increased my enthusiasm. I imagine
that it will be a turning point in the path of the professional, polishing my experiences with
new experiences and friendships that I myself qualify to receive with open pores. So it is not
more beautiful than to go where your heart leads you.

Sayed Mahmud

 �أردت �أن �أ�شكر،بعد �أن مت �إبالغي برت�شيحي للم�شاركة يف ملتقى الأق�صر للت�صوير
 وت�سائلت قبل �أن �أفعل عن اال�ضافة التي،�أع�ضاء اللجنة الذين �شرفوين بهذا االختيار
 فقد كانت كتاباتي يف الفن،ميكن ان تنتج عن هذه املغامرة الفريدة التي �أخو�ضها
الت�شكيلي دائما و�سيلة لتحريري من التزامات اخرى فهي �أطواق جناة وفعل مناجاة
 ويذكرين مبا قر�أته ذات يوم للمخرج العمالق �أندريه تاركوف�سكي،�أحبه واجل�أ اليه
 عليك، فحني تنغلق االفاق يف الكتابة التي اعتدت،عن احلاجة دائما ل�ضفاف اخرى
 وهكذا كنت افعل و�صارت ممار�ساتي لفعل الكتابة طواف،�أن تبحر على �شاطيء �أخر
 �أحب جتوايل اال�سبوعي علي اجلالريهات،حول م�سارات عدة �أ�صل منها اىل ذاتي
و�أرتاح لوقفتي �أمام قطعة فنية وامني هواج�سي جتاه ما �أرى وادون افكاري وانطباعاتي علي �أمل �أن �أعود
 فعلت ذلك مع �أعمال ح�سن �سليمان وحتية حليم وعبد الوهاب مر�سي و�أ�شرف،اليها ذات يوم الكتب عما احب
 فعلت ذلك بتحرر،ر�سالن وابراهيم الد�سوقي ومنحوتات �آدم حنني وحازم امل�ستكاوي وخزفيات حممد مندور
 ويف النهاية مل. كامل من �أي التزام لكني اردت لتلك الن�صو�ص �أن تولد على �أر�ض �أخرى غري التي �أعرفها
 وتذكرت �أ�ستاذي الكاتب ال�صحفي الراحل كامل زهريي �أول من علمني احلاجة اىل، �أتردد يف قبول الرت�شيح
حمو»�أمية العني» وتذكرت درو�سه االوىل التي تلقيتها من كتبه قبل �أن �أحظى ب�شرف مالزمته يف �سنواته
 فقد كان ي�ؤمن �أن م�صاحبة الفنانني فر�صة ال ميكن �إهدارها كما �أن النظر اىل يد فنان يف حلظة خلق،الأخرية
» ولب�ضع حلظات ملعت يف ذهني الكثري من ال�صور التي جعلت من «الأق�صر،هي هدية ثمينة ال ميكن ردها
حا�ضرة كف�ضاء �أ�صيل يف ذاكرة فن الت�صوير امل�صري احلديث وا�ستعدت لوحات ر�أيتها لفنانني رواد من �أمثال
 وعدت ل�صفحات،حامد عبد الله وحتية حليم وجاذبية �سري وح�سن �سليمان وعبد الغفار �شديد وح�سن عبد الفتاح
 وكل،كنت قد قر�أتها لأ�ساتذة كبار من �أمثال ح�سني بيكار وخمتار العطار وحممود بق�شي�ش وعز الدين جنيب
ه�ؤالء حتدثوا عن �أ�صالة املكان وتردد �أ�صداءه يف الأعمال الفنية التي ر�سخت و�أ�صبحت من عالمات فن الت�صوير
وعقب تلك املراجعة حتم�ست لتجربة امل�شاركة يف ملتقى الأق�صر الدويل للت�صوير خا�صة وقد �صار ف�ضاء للحوار
 وزاد من حما�سي �إدراكي ملا مر به امللتقي من،الثقايف ي�ؤدي دور ًا ح�ضاري ًا ويقرب امل�سافات وي�صقل التجارب
تطورات جعلت منه حدثا رئي�سيا �ضمن الأحداث الفنية التي تعي�شها احلركة الت�شكيلية و�أت�صور انه �سيكون
،نقطة حتول يف م�سار املهني ت�صقل جتاربي بخربات جديدة و�صداقات ا�ؤهل نف�سي ال�ستقبالها مب�سام مفتوحة
.فلي�س اجمل من �أن تذهب حيث يقودك قلبك

�سيد حممود
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 بتقدير عام جيد1990 تخرج من كلية الرتبية الفنية دفعة
 • ح�صل على درجة املاج�ستري يف.جد ًا مع مرتبة ال�شرف
 • ح�صل على درجة دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية الفنية1996
 • ح�صل على درجة �أ�ستاذ2003 تخ�ص�ص ر�سم وت�صوير
.2008 م�ساعد يف الرتبية الفنية تخ�ص�ص ر�سم وت�صوير

Wael darwesh
Born in Cairo in 1975 get PhD doctorate in the philosophy
of contemporary drawing and painting, and an he
works PhD professor at the Faculty of Art Education,
Department of drawing and painting tell now, and the
artist Practiced from 1996 until now, and The artist›s
style varies between painting and drawings , collages
and mixing materials and installation and digital art, The
artist has participated in more than 57 international and
regional international cultural events and most recently.

Is a contemporary Egyptian artist who was born in Cairo.
The artist graduated from the faculty of Art Education in
Zamalek. In 2008, She finished her PHD in the Philosophy
of art. She is currently a member of the teaching staff of
the department of drawing and painting at the college .
In 2015, She got a Diploma of creative thinking from the
Faculty of Arts, Cairo University-Egypt.

وليد قانو�ش

تخرج فى كلية الفنون اجلميلة جامعة الإ�سكندرية ق�سم
 •ح�صل على درجة املاج�ستري فى1994 الت�صوير �سنة
 من جامعة الإ�سكندرية عن بحث بعنـــوان2002 الت�صوير �سنة
(املتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية و�أثرها على الت�صوير
) �إ�شراف1973  وحتى1952 امل�صري املعا�صر فى الفرتة من
 • ح�صل على درجة الدكتوراه فى فل�سفة. حامد عوي�س/د.�أ
 تخ�ص�ص الت�صوير من جامعة الإ�سكندرية2006 الفنون �سنة
 حتى1973 عن بحث بعنوان ( الت�صوير امل�صري احلديث من
.  م�صطفى عبد املعطى/ د. ) �إ�شراف �أ2000
• يعمل بوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الت�صوير بكلية الفنون
.اجلميلة جامعة الإ�سكندرية

كلية الفنون اجلميلة –جامعة-دكتوراه فى اجلرافيك
كلية الفنون اجلميلة- • ماج�ستري يف اجلرافيك1998 حلوان
جرافيك-  • بكالوريو�س فنون جميله1995 جامعة حلوان بتقدير جيد جدا مرتبة,�شعبة الت�صميمات املطبوعة
1990 ال�شرف“الأول “جامعة حلوان

عادل كبيدة

 كلية الفنون- التعليم و التلمذة يف مدار�س مدينة بور�سودان
درا�سة املاج�ستري يف الفن االفريقي يف-اجلميلة والتطبيقية
.كلية الفنون اجلميلة – جامعة حلوان القاهرة
معار�ض فردية وم�شاركات جماعية حملي ًا واقليمي ًا
 حا�صل علي-  م�شارك يف م�سابقات دولية واقليما وعاملية م�شارك- جوائز دولية يف جمال الت�صوير و�شهادات التكرمي
 باحث وناقد وحما�ضر يف جمال- بورق عمل اقليمية ودولية
 جتربة ت�شكيلية يف جمال الت�صوير با�سم ( جتربة- الفنون
) ت�شكيلية خارج االطار

Fayrouz Samir
Dr. Fayrouz Samir Abdel Baky - Born in Cairo
1972-Associate Professor, Painting Department, Faculty
of Fine Arts, Helwan University-Member of Syndicate of
Fine Artists-Member of Cairo Atelier for writers and artists.
Internal drawings and children›s book covers

�سمري الدهام

عمل م�ست�شار الفن الت�شكيلي بوزارة الثقافة والإعالم
 ع�ضو اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون منذ ع�ضو م�ؤ�س�س جمموعة الريا�ض الت�شكيلية- .هـ1395 عام
 ح�صل على-.م1971  دبلوم معهد املعلمني الثانوي-. هـ1421
-1970 عدة دورات متخ�ص�صة يف الر�سم والو�سائل التعليمية
 �سنوات ( مدر�س ًا ملادة الرتبية7  عمل بالتدري�س ملدة- م1972
4 الفنية ) عمل بالإ�شراف الفني باملراكز ال�صيفية على مدى
.�سنوات متتابعة

Adel Kibaida
Born In Khartoum – Sudan.
* Graduated At the Faculty of Fine and Applied Arts –
Khartoum. *Ma in Traditional African Painting and Effect
on the Contemporary Sudanese Painting ,Faculty of Fine
Arts, Cairo , Helwan University , 1985.
* Private Exhibition: Khartoum 1979 / 1980. *Private
Exhibition: Cairo – 1983 / 1990.

Egypt

�أمانى مو�سى

. فنانة ت�شكيلية م�صرية معا�صرة مواليد القاهرة تخرجت من كلية الرتبية الفنية بالزمالك بتقدير امتياز وح�صلت علي درجة الدكتوراه يف فل�سفة، مع مرتبة ال�شرف
 م وتعمل ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم الر�سم2008 الفن عام
 حا�صلة علي- .والت�صوير بالكلية منذ تخرجها وحتي الآن
– دبلوم درا�سات الإبداع من كلية الآداب – ق�سم علم نف�س
، م2015 جامعة القاهرة عام

Sameer M. Al-Daham
A member of the Saudi Arab artists for culture and art
since 1395H. A founder member of Riyadh Fine Art Group
Est. 1421H. A member of communication and information
at the university of king Saud. Diploma of the secondary
Teachers Institute 1971. Achieved many specialized
courses in painting and educational means ( 19701972- ).
Worked as a teacher for a duration of 7 years ( Technical
material ) at the primary school.

ال�سيد قنديل

Egypt

Egypt

وائل دروي�ش

 ويعمل،ح�صل على الدكتوراه يف فل�سفة الر�سم والت�صوير
�أ�ستاذا الر�سم والت�صوير بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان
 ويتنوع �أ�سلوب، وحتى الآن1996 وميار�س العمل الفني من
الفنان بني العمل الفني الت�صويري وخلط اخلامات والعمل
 وقد ا�شرتك يف �أكرث، الفني املجهز يف الفراغ والفن الرقمي
 فعالية دولية و�إقليمية وكان �أخرهم بيناىل �صربيا65 من
،2013 ومزاد كري�ستي للفن املعا�صر2018 االول للفن املعا�صر
.،2014 مزاد لندن للفن املعا�صر

Waleed Kanoush.
• Graduated in Faculty of Fine Arts, Alexandria University,
Painting department in 1994.
• Obtained Master degree in Painting from Alexandria
University for research titled “ The political and social
variables and their impact on contemporary Egyptian
Painting in the period from 1952 until 1973 « , supervised
by Prof. Hamed Eweis.
• Obtained a Philosophy Doctor degree ( PhD ) of Arts in
1996, Painting specialization from Alexandria University
for research titled “ Modern Egyptian Painting from 1973
until 2000 « , supervised by Prof. Moustafa Abd El Mouty .

هاين رزق

Egypt

Participated in fine arts auto project held in the Ministry
of culture, Plastic arts sector in the General Authority for
cultural palaces, 2006.
Participated in the ceremony grant in Luxor, Ministry of
culture, Plastic arts sector in the General Authority for
cultural palaces.

• PhD in Graphic - Faculty of Fine Arts - Helwan University
1998 •MA in Graphic - Faculty of Fine Arts - Helwan
University 1995 • Bachelor of Fine Arts - Graphic Department
of Printed Design, with a very good grade honors “First”,
Helwan University, 1990

Amany Mousa

Egypt

Hany Rezk

El sayed Kandil

Egypt

بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة – ق�سم الت�صوير – بتقدير
 • ماج�ستري فى الفنون.م2001  مرتبة �شرف- عام جيد جدا
.م2008 اجلميلة – ق�سم ت�صوير – �شعبة الت�صوير اجلدارى
– • دكتوراه الفل�سفة فى الفنون اجلميلة – ق�سم الت�صوير
 العديد من املقتنيات.م2013 تخ�ص�ص ت�صوير جدارى
خارج م�صر( املانيا – ايطاليا – اململكة العربية ال�سعودية
. مقتنيات لدى بع�ض الأفراد داخل م�صر.) الأمارات-

منال مبارك

 وهو م�صور م�صري،1987 ولد الفنان �أحمد عبد الفتاح �سنة
. يعي�ش يف م�صر ما بني مدينتي القاهرة والأق�صر.معا�صر
 ق�سم،ويعمل مدر�سا م�ساعدا بكلية الفنون اجلميلة بالأق�صر
 ق�سم الت�صوير، در�س يف كلية الفنون اجلميلة.الت�صوير
 بتقدير ممتاز2011  تخرج �سنة.جامعة جنوب الوادي
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف الفنون،والأول على الكلية
اجلميلة تخ�ص�ص ت�صوير بعنوان « �أثر الو�سائط امل�ستحدثة
2018 علي فن الت�صوير املعا�صر» �سنة

Saudi

Bachelor of fine arts, painting department, very good
grade, 2001.Master›s degree of fine arts, painting
department, mural painting specialty 2008. Doctorate
degree of fine arts, painting department, mural painting
specialty 2013.
A lot of acquisitions abroad (Germany, Italy, Saudi
Arabia, United Emirates)

Mana Mobarak

ArtistAhmedAbdel Fattah Born in 1987, He is a contemporary
Egyptian Painter. lives in Egypt between Cairo and Luxor.
Also a teacher assistant in painting Department at the
Faculty of Fine Arts Luxor. He graduated in 2011 with an
excellent appreciation and the first on the college, He got
his master’s degree in fine arts, Expertise painting Titled
‘The Influence of New Media on Contemporary Painting’.

�أحمد عبد الفتاح

Sudan

حا�صل علي الدكتوراه يف فل�سفة الفنون اجلميلة بعنوان
.» «جدلية احل�ضور والغياب يف فنون اجلرافيك
• يعمل مدر�س بكلية الفنون اجلميلة ق�سم اجلرافيك �شعبة
 • �شارك ب�أعماله يف فنون الر�سم واحلفر.الت�صميم املطبوع
والت�صوير والتجهيز يف الفراغ فى العديد من الفعاليات
 • له العديد من املقتنيات مب�صر.الفنية الدولية واملحلية
،  كمتحف الفن احلديث، وخارجها ويف عدة متاحف يف م�صر
.ومتحف كليات الفنون اجلميلة و�أي�ضا م�ؤ�س�سات باخلارج

Egypt

Ph.D. in Graphic Arts. Thesis title, «Presence and
Absence Dialectic in Graphic Arts», 2020.
• Currently, a teacher at the Faculty of Fine Arts, Print
Design section. • Participated in numerous art events,
local and international, with his drawing, painting,
etching, and installation works. • Museums have acquired
many pieces of his art, in Egypt and abroad (Modern Art
Museums, and Fine Arts Museum), in addition to foreign
art institutions.

Ahmed Abdel Fattah

فريوز �سمري

 جامعة-  كلية الفنون اجلميلة-�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الت�صوير
 ع�ضو عامل بنقابة. 1972 من مواليد القاهرة. حلوان
. ع�ضو ب�أتيليه القاهرة للكتاب والفنانني، الفنانني الت�شكيليني
ر�سمت العديد من ر�سوم داخلية و�أغلفة كتب الأطفال (املركز
ح�صلت.)القومى لثقافة الطفل – دار الهالل – دارال�شعب
على بكالوريو�س الت�صوير بتقدير امتياز( الأول) مع مرتبة
 ودكتوراة، 2002  واملاج�ستري فى فن الت�صوير،1995 ال�شرف
.2008  الت�صوير- فى فل�سفة الفن

Egypt

حممد عيد

Egypt
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