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   أ.د / خــــالــد ســـــرور

   رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

ــر  ــدر مــن الفــن للتعب ــاك أق ــا الُعمــر .. أهن ــر بن ــا م ــن كل ــا هــذا الحن ــاالً .. يســكننا دامئً ــا أجمــل أن نعــود أطف م

عــن هكــذا مشــاعر !! .. وهكــذا لجــأت الفنانــة نجــاة فــاروق .. لجــأت ملوهبتهــا وأدواتهــا وخاماتهــا لتمنــح الحالــة 

ــام لوحــات  ــة .. أم ــى الحــارض أو باألحــرى الحقيق ــاين واملشــاعر ع ــد .. لتســيطر املع ــى القواع ــة ع ــة الهيمن الخيالي

ــات  ــراءة والذكري ــه لل ــل العمــل وتكوين ــارشة تخطفــك تفاصي ــى االســتئذان مب ــة مبعن ــن تشــعر وهل ــاروق ل نجــاة ف

ــة. ــه التعبري ــر ســلطة الفــن وجاليات ــة تحــت تأث الجميل



How beautiful it is to be back as children. We are always inhabited by this nostalgia as life passes by. Is there more 
than art to express such feelings!! Thus the artist Nagat Farouk resorted to her talent, tools, and raw materials to 
give the imaginary state domination over the rules. So that meanings and feelings dominate the present or rather 
the truth. Before Nagat Farouk’s paintings, you will not feel for a moment the meaning of direct permission. You 
will be caught by the details of the artwork and its composition to feel the innocence and beautiful memories under 
the influence of the power of art and its expressive aesthetics.

Head of Fine Arts Sector

Prof. Khaled Sorour



  أ/ دالــيـــا مـصـطـفـــى                                                    

 رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــذي يســتضيفه مرك ــاروق ال ــاة ف ــة/ نج ــرض الخــاص بالفنان ــك املع ــوان ذل ــرة ( ... عن ــت صغ ــا كن )عندم

لتســتمر التجربــة اإلبداعيــة بانســياب وحميميــة مؤكــدة ســعي الفنانــة الدئــوب عــى الخصوصيــة يف أعالهــا ســواء مــن ذلــك 

الطــرح للعــامل االفــرايض الخــاص بهــا واســتعادة الذكريــات ملرحلــة الطفولــة بــكل خصوصياتهــا وحرياتهــا بــا قيــود أو تفكــر 

ــة  ــائية امللحوظ ــة النس ــك النزع ــن تل ــويل ولك ــا الطف ــط بعامله ــس فق ــا لي ــى تفرده ــظ ع ــا تحاف ــا ك ــان إلبداعه ــة العن مطلق

ــم التشــكيلية  ــراء اللــوين محققــة القي ــة وال ــة لتقــدم أعــاالً مفعمــة بالحيوي ــرة والخيــوط واألقمشــة امللون ىف اســتخدامها األب

ــا الخــاص.     ــا لعامله ــة تحملن ــة بخصوصي والجالي



“When I Was Little” is the title of artist Nagat Farouk exhibition, which is hosted by Gezira Art Center to continue the 

creative experience with a flow and intimacy, emphasizing the artist’s relentless pursuit of peculiarity in her artworks, 

whether through the presentation of her virtual world and the recovery of memories of childhood with all its specialty and 

freedoms without restrictions or thinking give free rein to her creativity as she maintains her uniqueness, not only in her 

childish world but that remarkable feminine tendency in her use of needles, threads and colored fabrics to present artworks 

full of vitality and richness of color, achieving plastic and aesthetic values   with a uniqueness that carries us to her own world.

Head of Central Administration for Centers of Arts

Ms.Dahlia Moustafa



الفنان/ أمــيـر الليـثـي
 مدير مركز الجزيرة للفنون

يقيــم مركــز الجزيــرة للفنــون معرًضــا للفنانــة / نجــاة فــاروق ذو خصوصيــة فنيــة وجاليــة ملــا يحملــه مــن عــامل افــراىض ملرحلــة 

الطفولــة ومــا بهــا مــن أطروحــات إبداعيــة وجاليــة تدفــع الفنــان أن يطلــق العنــان إلبداعــه بــا حــدود أو تفكــر.

عنــوان املعــرض )عندمــا كنــت صغــرة ( يأخــذ املتلقــي دون تفكــر إىل استكشــاف ذلــك العــامل الخفــي املميــز ملرحلــة الطفولــة 

لــدى الفنانــة ومــا حملتــه مــن خصوصيــة يف طرحهــا الفنــي املعنــي بالحريــة النســوية بشــكل ملحــوظ وملفــت يف اســتخدامها 

األبــرة والخيــوط واألقمشــة امللونــة يف اســتمرار لتجربتهــا اإلبداعيــة الخاصــة يف هــذه التقنيــات املميــزة لتصنــع عاملـًـا ممتًعــا مــن 

خــال التعبريــة القويــة يف لوحاتهــا معتمــدة عــى ذلــك املخــزون البــري الــري لتلــك الفــرة وحنينهــا القــوي إليهــا. 



Gezira Art Center holds an exhibition for the artist Nagat Farouk, showing artistic and aesthetic specialty because of the 

virtual world it holds for childhood and the creative and aesthetic themes that push the artist to unleash creativity without 

limits or thinking.

The title of the exhibition “When I was Little” takes the recipient without thinking to explore that hidden world characterized 

by the artist’s childhood, and the peculiarity of her artistic presentation, which concerns feminist freedom, remarkably and 

strikingly, in her use of needles, threads and colored fabrics in the continuation of her own creative experience in these 

distinctive techniques to make an interesting world through the strong expressionism in her paintings, based on the rich 

visual inventory of that period and her strong nostalgia for it.

Director of Gezira Art Center

Artist/ Amir El-lithy



تفتــح الفنانــة نجــاة فــاروق يف معرضهــا »عندمــا كنــت صغــرة« أبــواب الحنــن عــى مراعيهــا لعــوامل الطفولــة والصبــا. طفولــة 

ــخ شــأن نســايئ باألســاس، ورمبــا أيضــا عــامل  ــز عــر التاري ــوط واألقمشــة والتطري ــرة والخي ــت اإلب ــات. نعــم. ظل ــات والفتي البن

األلــوان املبهجــة. لذلــك ارتبــط »فــن القــاش« حديثًــا بالحركــة النســوية العامليــة. 

تربــط نجــاة فــاروق بــن كل ذلــك لتقديــم أعــاال فنيــة، ثريــة ألوانهــا، خطوطهــا خيوطهــا تخــط مامــح متــزج بــن عنــارص تاريــخ 

بــري شــديد املتعــة هــل املعــرض رصخــة نســوية، أم همســة جــال لفتــح أعــن املشــاهد عــى عاملهــا عندمــا كانــت صغــرة؟

الكاتب/ خالد الخميىس



In her exhibition »When I Was Little«, artist Nagat Farouk opens the doors of nostalgia for the worlds of childhood 
and youth, the childhood of girls. Throughout history, needles, threads, fabrics, and embroidery have been primarily 
a women›s affair, and perhaps also the world of cheerful colors. Therefore, »cloth art« has recently been associated 
with the global feminist movement.
Nagat Farouk combines all this to present artworks, rich in colors; their lines and threads draw features that mix 
elements of a very enjoyable visual history. Is the exhibition a feminist cry, or a whisper of beauty to open the 
viewer›s eyes to her world when she was little?

Writer/ Khaled El-Khamisy



الفنانة/ نجاة فاروق

البحــث عــن الــذات .....كل شــئ موجــود داخــل هــذه املســاحات البيضــاء والتحــرك مــن خالهــا للســعي وراء الفكــرة املرســخة 

ــوان والقــاش  ــه يف هــذه اللحظــات بحــب شــديد ومتعــة حقيقــة يف اللعــب باألل داخــل عقــي، أنقــل كل مــا كنــت أشــعر ب

ــايل  ــدون خــوف  واتخــذت مــن خي ــة ب ــكل حري ــو ب ــد ألعــب وأله ــا القائ ــا أن ــوط معتمــدة عــى املخــزون البــري، هن والخي

واألفــكار التــي تــراوين »عندمــا كنــت صغــرة« عنــارصه هامــة ومحــركًا رئيســيًا يف أعــايل وتــأيت مــن خــال الشــخوص التعبريــة 

التــي تبحــث عــن ذكريــات الطفولــة، وقــدريت عــى إيجــاد عــامل افــرايض خــاص ىب بــه عنــارص ومفــردات تجمــع بــن حميميــة 

األصالــة ومغامــرة املعــارصة محملــة بالقيــم التشــكيلية واالنطباعــات التأمليــة بتســجيل الشــعور والاشــعور.



Searching for the self... everything exists within these white spaces and moving through them in pursuit of the idea ingrained 

inside my mind, I convey everything I was feeling in these moments with great love and real pleasure in playing with colors, 

fabrics and threads based on visual inventory. Here I am the leader, I play freely without fear. I took from my imagination 

and the ideas that I saw “when I was little” as important elements and a major motivator in my artworks. It comes through 

expressive characters that search for childhood memories, and my ability to create a virtual world of my own with elements 

and vocabulary that combine the intimacy of originality and the adventure of contemporary loaded with plastic values   and 

contemplative impressions by recording feeling and unconsciousness.

Artist/ Nagat Farouk
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فنانــة تشــكيلية، مواليــد القاهــرة- دكتــوراه الفلســفة » القيــم الجاليــة والرمزيــة يف 

ــال الظــل يف  ــات لفــن خي ــة القدميــة كمدخــل الســتحداث تصمي األســطورة املري

مــرح الطفــل«، كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان .

ــة  ــة، الجمعي ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــكيلين ، جمعي ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض

ــة. ــون الجميل ــة للفن األهلي

أقامــت )8( معــارض خاصــة يف قاعــة )كــال خليفــة( بعنــوان » ذات النجــاة« مبركــز 

ــرض  ــن، مع ــة باملهندس ــري كحيل ــة ورق« جال ــرض » عروس ــون، مع ــرة للفن الجزي

»مجــرد خطــوط« )أدم حنــن( مبركــز الهناجــر للفنــون بــدار األوبــرا املريــة، 

معــرض »خطــوات« جالــري جرانــت بوســط البلــد، معــرض » أرسار مؤجلــة« جالــري 

)الجريــك كامبــس( بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، معــرض » ألعــاب بنــى حســن« 

ــاب - ســليم( مبتحــف الفــن املــرى  ــة، معــرض » الفــرح« قاعــة )الب ــري قرطب جال

ــة، معــرض »موعــد البهجــة« قاعــة آدم حنــن، مركــز  ــرا املري ــدار األوب الحديــث ب

الهناجــر للفنون-ســاحة دار األوبــرا ، كــا شــاركت يف كثــر مــن املعــارض  والفعاليــات 

املحليــة والدوليــة للفنــون التشــكيلية كان أهمهــا معــرض حــكاوي الزهــرة واملريــخ 

ــك2010. ــة الزمال بقاعــة زورخان
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معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية لعام 2012، 2018، 2021، 2022.

صالــون القاهــرة الــدورة) 56 ( للفنــون التشــكيلية بقــر الفنــون 2013، صالــون )أبيــض - أســود( الــدورة الثالثــة مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك، 

معــرض »لوحــة لــكل بيــت« تنظيــم  نقابــة الفنانــن التشــكيلين- الــدورة الثانيــة بقــر الفنــون 2015، صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع بكليــة 

الفنــون الجميلــة باألقــر مــارس 2016، معــرض مؤمتــر القــوى الناعمــة بالفــن والفكــر واإلبــداع ضــد اإلرهــاب األســود مركــز الهناجــر للفنــون، 

صالــون الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك، معــرض ضــد اإلرهــاب بأتيليــه القاهــرة املعــرض الســنوي للجمعيــة 

األهليــة بقاعــة صــاح طاهــر بــدار األوبــرا، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة )40( قــر الفنــون 2018،  معــرض )إبــداع ونغــم( بجامعــة 

ــر  ــي م ــن وح ــرض م ــايف، مع ــار الثق ــود مخت ــز محم ــس( مبرك ــر - إيزي ــة م ــي )نهض ــة بقاعت ــة األهلي ــون الجمعي ــويس 2019 ، صال قناةالس

)مراســم باريــس – حــكاوي نخلــة – مراســم النوبــة( مبركــز الهناجــر للفنــون بــدار األوبــرا املريــة، الصالــون الرابــع )150 عــام عــى افتتــاح قنــاة 

الســويس( »رشيــان الخــر« بقاعتــي )البــاب ســليم وقاعــة أبعــاد( مبتحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا ، معــرض قنــاة الســويس )املاىض.الحــارض  

... املســتقبل( بقاعــة )مختــار عبدالجــواد( املبنــى املركــزي – بأكادمييــة الفنــون بالهــرم، معــرض بعنــوان )عــى ظالهــا( مبناســبة االحتفــال باليــوم 

ــون  ــة الفن ــي بكلي ــر اإلفريق ــة األق ــدى جامع ــود ســعيد للمتاحــف باإلســكندرية2020، منت ــز محم ــال 1 ، 2( مبرك ــة )أجي ــرأة بقاع ــي للم العامل

الجميلــة باألقــر فرايــر 2015-2020 ، كــا شــاركت يف العديــد مــن املعــارض والفعاليــات املحليــة والدوليــة للفنــون التشــكيلية وقدمــت آاللــف 

الــورش والتدريبــات وتنظيــم املعــارض التشــكيلية مبــر وخــارج مــر، اإلرشاف عــى تنفيــذ وتنظيــم الــورش العمــل املصاحبــة )مهرجــان القاهــرة 

الــدويل لســينا الطفــل( الــدورة 17 - 18 - 19 - 20 - 22 – 23.

نالــت جائــزة الرســم مــن بينــايل اإلســاعيلية للميكــرو أرت بقــر ثقافــة اإلســاعيلية2019، مقتنيــات خاصــة )لــدى بعــض األفــراد مبــر واململكــة 

العربيةالســعودية والواليــات املتحــدة األمريكيــة (. 

لديهــا مقتنيــات رســمية بــوزارة الدفــاع والطــران »اململكــة العربيــة الســعودية ، قطــاع الفنــون التشــكيلية، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة – وزارة 

الثقافــة – هيئــة قنــاة الســويس – مستشــفى 57357«.
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Hanager Art Center, Salon of the National Society of Fine Arts at Gezira Art Center, Zamalek, “Against Terrorism”, Cairo Atelier, the 

annual exhibition of the national society in Salah Taher Gallery in Cairo Opera House, the 40th General Exhibition of fine arts, Palace 

of Arts, 2018, “Creativity and Song” at Suez Canal University, 2019, Salon of the national society in Nahdat Misr and Isis galleries at 

Mahmoud Mokhtar Cultural Center, “From the Inspiration of Egypt: Paris studios, Palm stories, Nuba studios” at Hanager Art Cen-

ter, Cairo Opera House, the fourth salon “150 years after the opening of the Suez Canal”, “The Good Artery”, Al-Bab Selim and Abaad 

galleries, Museum of Egyptian Modern Art, Cairo Opera House, Suez Canal exhibition “The Past, Present, Future” Mokhtar Abdel 

Gawad Gallery, the central building, Academy of Arts, Haram. “On its Shadows” on the celebration of the International Women’s Day 

in Agyal Gallery 1, 2, Mahmoud Saeed Museum Center in Alexandria, 2020. Luxor African University Forum at the Faculty of Fine 

Arts in Luxor, 2015, February 2020.

Participated in many national and international exhibitions and events for fine arts, provided thousands of workshops and trainings, 

and organized fine art exhibitions in Egypt and abroad.

Supervised the implementation and organization of the accompanying workshops of Cairo International Film Festival for Children, 

sessions 17-18-19-20-22-23.

Received the Painting Award from the Ismailia Biennale for Micro Art, Ismailia Culture Palace, 2019.

Acquisitions

Ministry of Defense and Aviation Kingdom of Saudi Arabia.

Fine Arts Sector, General Authority for Culture Palaces, Ministry of Culture, Suez Canal Authority, Hospital 57357.

Private acquisitions at some individuals in Egypt, Saudi Arabia and America.
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Fine artist born in Cairo, Ph.D. »Aesthetic and symbolic values   in the ancient Egyptian myth as an introduction to creating designs 

for shadow art in children›s theater«, Faculty of Art Education, Helwan University.

Member of the Syndicate of Plastic Artists, Association of Fine Arts Lovers, National Association of Fine Arts.

Held 8 private exhibitions, including “the woman that survives”, Kamal Khalifa Gallery, Gezira Art Center, “Paper Doll”, Kahila Gallery, 

Mohandessin, “Just Lines” Adam Henein at Hanager Art Center, Cairo Opera House, “Steps” Grant Gallery, Downtown, “Deferred Se-

crets”, the Greek Campus gallery, the American University in Cairo, “Bani Hassan Games”, Cordoba Gallery,“Joy”, Al-Bab Selim Gallery, 

Museum of Egyptian Modern Art, Cairo Opera House, “The Date of Joy”, Adam Henein Gallery, Hanager Art Center, Cairo Opera 

House ground. She participated in many national and international exhibitions and events for plastic arts, the most important of which 

was “Stories of Venus and Mars”, Zurkhana Gallery, Zamalek, 2010, “Agenda”, Bibliotheca Alexandrina for the years 2012, 2018, 2021, 

2022, the 56th Cairo Salon of Fine Arts, Palace of Arts, 2013, the 3rd White - Black Salon, Gezira Art Center, Zamalek, “A Painting for 

Every Home” organized by the Syndicate of Plastic Artists, the second session at the Palace of Arts, 2015. The 4th International South 

Salon, Faculty of Fine Arts in Luxor, March 2016, “Conference of Soft Powers in Art, Thought and Creativity against Black Terrorism”, 
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

50 × 50 cm 2021

رسم وخامات مختلفة عى القاش

50 × 50 سم 2021
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

100 × 70 cm 2021

رسم وخامات مختلفة عى القاش

100 × 70 سم 2021
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

100 × 70 cm 2021

رسم وخامات مختلفة عى القاش

100 × 70 سم 2021
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

50 × 40 cm 2021

رسم وخامات مختلفة عى القاش

50 × 40 سم 2021
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

100 ×70 cm 2021

رسم وخامات مختلفة عى القاش

100 × 70 سم 2021
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Painting and Mixed Mediums on Fabric

100 × 70 cm 2021

رســم وخــامــات مـخـتـلفـة عـى الـقـمـاش

100 × 70 سم 2021



23



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

د. سوزان عبدالواحد محمد

مراجع لغة عربية 

أ.سامح محمد العبد 


