الفنان مصطفى الحالج
ولد عام  1938يف سلمة قضاء حيفا
بفلسطني .
درس النحت يف كلية الفنون الجميلة
بالقاهرة وتخرج عام . 1963
أتم دراسته يف مراسم الدراسات العليا يف
األقرص وتخرج عام . 1698
أقام أول معرض خاص يف القاهرة ـ نقابة
املهندسني عام . 1964
أقام العديد من املعارض الفردية يف لبلدان
العربية واألجنبية  ،كام شارك يف معارض
جامعية شملت  :أمسرتدام ـ  1967ـ
معرض حفر وتصوير  .القاهرة ـ 1968
ـ معرض خزف وحفر ـ املركز الثقايف
التشكييل  .القاهرة ـ  1970ـ معرض حفر وتصوير ـ اتلييه القاهرة واملركز الثقايف السوفييتي.
دمشق ـ  1972ـ معرض حفر وتصوير  .بغداد ـ البرصة ـ  1972ـ معرض حفر وتصوير .الرباط ـ
الجزائر ـ  1972ـ معرض حفر وتصوير  .دمشق ـ  . 1977دمشق ـ  1993ـ صالة أرابيسك .عامن
ـ  1994ـ صالة بلدنا  .دمشق ـ  1994ـ صالة اورنينا ـ معرض الفنانني الخمسة  .ساهم يف تحكيم
عدد من املهرجانات التشكيلية واملرسحية والسينامئية .
حائز عىل عدد من الجوائز  :امليدالية الفضية ـ معرض فلسطني بالقاهرة ـ عام  .1961جائزة النحت
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القاهرة ـ  . 1968جائزة الحفر ـ بينايل اإلسكندرية ـ  . 1968ذهبية الحفر يف مهرجان املحرس /
تونس  .1997أعامل موزعة بني متاحف القاهرة ـ اإلسكندرية ـ دمشق ـ بغداد ـ عامن  ،ويف بلدان
كثرية يف أوروبا وأمريكا والرشق األقىص .
عضو اإلتحاد العام للفنانني التشكيليني الفلسطينيني  .عضو اإلتحاد العام للكتاب والصحافيني
الفلسطينيني  .عضو اإلتحاد العام للفنانني التشكيليني العرب  .عضو نقابة الفنون الجميلة ـ دمشق
ـ سوريا .
تفرغ للعمل الفني يف مرص حتى عام . 1974
انتقل إىل دمشق حتى عام  1977وبعدها استقر يف بريوت حتى الغزو اإلرسائييل إىل لبنان ثم عاد
إىل دمشق عام 1982
بقي متفرغاً ملكتبته الخاصة وقليالً من األعامل الفنية حتى عام  1993حيث شارك يف معرض
بدمشق .
تفرغ للعمل الفني يف الثورة الفلسطينية منذ سنواتها األوىل عام . 1965
تويف يف دمشق إثر حريق شب يف مرسمه يف صالة ناجي العيل ،مساء يوم األحد .2002/12/15
دفن يف مقربة الشهداء يف مخيم الريموك يف دمشق.

7

