




ي 
�ف تستمر   .. والفكرية  الإجتماعية والأخالقية  المحاور  كافة  الواقع عىل  متناقضات  الفنية مع  اشتباكاتها  ي 

�ف الشابة مروة عادل  الفنانة  تستمر 

ف القناعات الفكرية  ي تصوير هذا الرصاع المحتدم والدائم ب�ي
توظيف لغة الجسد بما تتضمنه من مدلولت ومعاِن متعددة ومختلفة أحياناً �ف

ي ُحلة درامية برصية تكشف ماهية عالم الفنانة الخاص وتمكن الُمتلقي من 
ي كث�ي من الأحيان .. مشاهد فوتوغرافية �ف

المتناقضة والمتصادمة �ف

ي تناغم 
ي رحاب ُمخيلة فنية تتشابك مع عالقات الروح والمادية و�ف

ي نُسجت بوعي �ف
تحسس مالمحه المفعمة بالجرأة .. مجموعة من الأعمال ال�ت

ف مفاهيم الشكل والجوهر .. تجربة واعدة بمستقبل أك�ث تألقاً. وإنسجام ب�ي

       أ.د/ خـــالد ســـرور        
                                                                                                                                                 رئيس قطاع الفنون التشكيلية



من  العديد  ولها  حلوان،  جامعة  ـ  التطبيقية  الفنون  كلية  �ف  كمدرس  تعمل  مرصية  فنانة 

عىل  وحصلت  والدوىل،  المحىل  ف  المستوي�ي عىل  الجماعية  والمشاركات  الفردية  المعارض 

مفاهيم  استكشاف  حول  أعمالها  معظم  تتمحور  والدولية،  المحلية  الجوائز  من  العديد 

نسا�ف والهوية وجدليتهما مع المحظورات الجتماعية والثقافية.  جدلية متعددة كالجسد الإ

ف أشكال الوجود  ي ب�ي
ظهار التطور والرصاع الالنها�أ فتهتم �ف أعمالها بتناول الجسد كمحاولة لإ

ي حالة من التناقض والعداء الدائم، �ف سعي منها لكتشاف العالقة 
ي تعيش �ف

الأساسية ال�ت

ف الشكل والجوهر، الروح والمادية، وما تحمله هذه الرصاعات من معاٍن وأفكار. ب�ي

مـــــــــــروة عـــــــادل



is an Egyptian visual artist based in Cairo. She explores the human body, identity, cultural and social taboos. Her work 

focuses on the human body as an attempt to show the evolution and the infinite conflict between some fundamental 

forms of existence that live in a state of permanent contradiction and antagonism. It is the discovery and the revelation 

of the relationship between form and essence, spirit and materiality, image and ideas. Marwa holds a Ph.D. in visual 

communication, She is a lecturer at the Faculty of Applied Arts, Advertising department, Helwan University, Egypt. Adel has 

held various solo exhibitions and participated in group national and international exhibitions and has won national and 

international awards for her bold and powerful work.

Marwa Adel



Confrontation
      مواجهــــــــــة 

Digital photo montage
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج  

Photo Paper print 
   طباعــة علـــــى ورق   

100x100



Faded    
 تال�ث 

Digital photo montage

      تصوير فوتوغرافيا ومونتـاج  

Photo Paper print  

            طباعـــة علــى ورق

100x100



Hope (1)
أمــل (1 )

Digital photo montage 
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج 

Photo Paper print  
طباعــــة علـــى ورق  

100x100



Hope (2)
 أمـــل(2) 

Digital photo montage 
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج 

Photo Paper print
                          طباعــــة علـــى ورق

100x100



Lost in the forest (2)
 تائـــــــــه (2)

Digital photo montage 
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج 

Photo Paper print 
طباعـــة علـــى ورق  

100x100



Lost in the forest (3)
تائـــــــــه (3)     

Digital photo montage 
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج 

Photo Paper print   
طباعــة علــــى ورق 
100x100



THE FOREST (2)
 الغابــــــــــة  (2)   

Digital photo montage 
      تصوير فوتوغرافيا ومونتاج 

Photo Paper print  
طباعــــة علــى ورق 

150x100



THE FOREST (3)
 الغابـــــــــة (3)   

 Digital photo montage
 تصوير فوتوغرافيا ومونتاج      

 Photo Paper print
  طباعـــة علــى ورق
80x60





تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

م/ إســراء محمــود طـه

مراجع لغوي
أ/ مهـــــــا حافــــــظ
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