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   أ.د / خــــالــد ســـــرور
   رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

» أســاطر مــن بــروت « حالــة فنيــة للفنانــة شــيامء كامــل متأثــرة بفــرات معايشــتها للمجتمــع اللبنــاين .. 
يجنــح أســلوبها للطابــع الســريايل .. تســتهدف التأمــل ورمبــا الحــرة .. إثــارة كامنــة للعقــل ولألفــكار .. تتميــز 

ــيدفعنا  ــا س ــارز ملوهبته ــي الب ــع الفن ــذا الطاب ــال، وه ــوج بالخي ــلوب مي ــط أس ــم وس ــكييل املحك ــاء التش ــا بالبن لوحاته

عنارصهــا  أو  األســطورية  مبالمحهــا  األشــكال  لرمزيــة  التخيــل  مــع  متالزمــات  والجديــة  التمعــن  لحــاالت  أكــر 

الفنيــة. الفنانــة وشــخصيتها  الهــادف للحــوار والتعــرف عــى عــامل  املنثــورة بوعــي فــوق املســطح  ومفرداتهــا 



Head of Fine Arts Sector

Prof. Khaled Sorour

»Legends from Beirut« is an artistic state by the artist Shayma Kamel, affected by her living periods in Lebanese 
society. Her style tends to surrealism. She targets contemplation and perhaps confusion; it is a latent excitement 
of the mind and ideas. Her paintings are characterized by tight plastic construction amid a style that ripples with 
imagination, and this prominent artistic character of her talent will push us more to cases of contemplation and 
seriousness that correlates with imagination for the symbolism of shapes with their legendary features or elements 
and vocabulary consciously scattered over the surface aiming for dialogue and getting to know the artist٫s world and 
her artistic personality.



الفنانــة/ شــيامء كامــل إحــدى الفنانــات التــى اســتطاعت أن تخلــق عاملـًـا فنيًــا خاًصــا بهــا واملتتبــع ألعاملهــا يجــد تلــك الخصوصية 

اإلبداعيــة الواضحــة والنابعــة عــن صــدق التعبــر ىف حميميــة ووعــى بالقيــم التشــكيلية لكيــان العمل.

يقــام معــرض )أســاطر مــن بــروت( مبركــز الجزيــرة للفنــون ليعــرض تلــك الحالــة التعبريــة القويــة لــدى الفنانــة عــام يجــول 

بخاطرهــا مــن أحــداث وانفعــاالت وحــوارات عــرت عنهــا بصــدق ىف كيــان اللوحــة مســتخدمة مفرداتهــا الخاصــة وكيانهــا اللــوىن 

املميــز بوعــى شــديد ومقــدرة فنيــة لتجعــل مــن اللوحــة كيانـًـا حقيقيًــا للتعبــر الصــادق.

  أ/ دالــيـــا مـصـطـفـــى                                                    

 رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



Head of Central Administration for Centers of Arts

Ms. Dahlia Moustafa

The artist Shayma Kamel is one of the artists who was able to create her own artistic world and the follower of her works 
finds that clear creative peculiarity stemming from the sincerity of expression in intimacy and awareness of the fine art 
values of the work entity.
The exhibition “Legends from Beirut” is being held at the Gezira Art Center to show this strong expressive state of the 
artist about the events, emotions, and dialogues that she thinks in her mind, which she honestly expressed in the entity of 
the painting, using her own vocabulary and her distinctive color entity with great awareness and artistic ability to make the 
painting a real entity for sincere expression.



ــث يحمــل  ــزة حي ــة املمي ــا الفني ــى تســتكمل تجربته ــل والت ــة/ شــيامء كام ــد للفنان ــون املعــرض الجدي ــرة للفن ــز الجزي يســتضيف مرك

ــروت(. ــوان )أســاطر مــن ب املعــرض عن

مجموعــة اللوحــات التــى تعرضهــا الفنانــة تحمــل شــحنة إبداعيــة محملــة بدرامــا لونيــة قويــة ىف حالــة تعبريــة ملــا يحتويــه مكنــون 

النفــس مــن انفعــاالت وحــوارات داخليــة اســتطاعت أن تعــر عنهــا الفنانــة عــن طريــق اللــون مبصداقيــة وحميميــة لتجعــل مــن حيــز 

اللوحــة مســاحة للتعبــر بصــدق وخصوصيــة.                            

الفنان/ أمــيـر الليـثـي

 مدير مركز الجزيرة للفنون



Director of Gezira Art Center

Artist /Amir El-lithy

Gezira Art Center hosts the new exhibition of the artist Shayma Kamel, which continues her distinguished artistic experience, 
as the exhibition bears the title “Legends from Beirut”.
The collection of paintings presented by the artist carries a creative charge loaded with a strong color drama in an expressive 
state because of the inner emotions and dialogues that the artist was able to express through color with credibility and 
intimacy to make the painting a space for honest and peculiar expression.
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مواليــد الجيــزة )مــر( 1980، تعيــش وتعمــل بــن مــر ولبنــان، بكالوريــوس علــم نفــس - جامعــة 

عــن شــمس - القاهــرة 2002.

المعارض الفردية:

2020 غالري موشن آرت - بروت - لبنان.

2019 معرض إيزل والكامرا - القاهرة.

2014 حكايات سندريال - صالة مرشبية - القاهرة. 

DAS CHAOS DER MACH UND SALAD« 2013« فيال شراويل - فينرتور - سويرسا.

2011  رسوم متحركة - صالة مرشبية - القاهرة. 

2011  مهرجان باماكو للفيديو - املركز الثقايف الفرنيس.

.»Kunsttransit« 2011  كارلرسوه - أملانيا

جامعة كنيور غالري - جامعة ويست تشيسر - بنسلفانيا - الواليات املتحدة األمر يكية.

2010 وجوه يف الزمن.

2009  معرض »العالقة الحميمة« KUNST - القاهرة.

شيماء كـامـل
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2008 »شيامء كامل« مركز سعد زغلول الثقايف - القاهرة.

2007 جمعية شبابيك لخدمة املجتمع - القاهرة.

2006 مكتبة أتالنتس - سانتوريني - جريس.

2006 »حدوتة« بقاعة الفليك بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

2004 »كات منى« أتيليه القاهرة - القاهرة.

المعارض الجماعية:
2018 متحف رسسق - بروت - لبنان.

2022 صالة نون للفنون - األقر - مر.

2022 صالة عرض قرطبة - القاهرة - مر.

ــة ويســت  ــري - جامع ــور غال ــن - كن ــرض وجــوه يف الزم 2017 مع

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــلفانيا - الوالي ــر - بنس تشيس

2016 السفارة السويرسية بالقاهرة - تنظيم جالري املرشبية.

2015  الواليات املتحدة األمريكية ، معرض فرانكلن ، بنسلفانيا  ، فيالدلفيا.

NOTA« 2015« فناء فنواز - القاهرة - مر.

2014 معرض كيميت 2 نايل - القاهرة - مر.

2012 معرض »الهوية« Art Nah Gallery - هامبورغ - أملانيا.

2012 صالة درب 1718 - القاهرة - مر.

2012 صالة »سول« تايش للفنون - القاهرة - مر.

2010 صالة ستوديو »نساء« حنفنينها - القاهرة - مر.

 ،The Beehive Experiment«، Artists with Attitude«  2009

ــدا. ــردام - هولن أمس

2009 »رحلة العائلة املقدسة« - مركز سعد زغلول الثقاىف - القاهرة.

2009 »الفنانات املريات« - صالة لوت 17 - القاهرة.

2008 صالون الشباب الثامن عرش بالقاهرة.

2008 »منظر فني« ، مركز سعد زغلول الثقايف ، القاهرة.

2008 »سوا« ، مرسح الجمهورية ، القاهرة.

2007 »دريم« متحف أحمد شوقي - القاهرة.

2007 معرض الجرافيتي مبركز محمود مختار الثقايف بالقاهرة.
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Group Exhibitions: 
2018: Sursock Museum, Beirut, Lebanon.
2022: Noon Art Gallery, Luxor, Egypt. 
2022: Kortoba Art Gallery, Cairo, Egypt. 
2017: “Faces in Time”, Knauer Gallery, West Chester University, Pennsylvania, the USA. 
2016: The Swiss Embassy in Cairo, organized by Mashrabia Gallery of Contemporary Art. 
2015: Franklin Gallery, Pennsylvania, Philadelphia, the USA.
2015: “Nota”, Venwaz Art Space, Cairo, Egypt.
2014: “Kemet 2”, Nile Gallery, Cairo, Egypt. 
2012: “Identity”, Art Nah Gallery, Hamburg, Germany. 
2012: Darb 1718 Gallery, Cairo, Egypt.
2012: “Soul”, Tache Art Gallery, Cairo, Egypt. 
2010: “Women”, Hanfaninha Studio Gallery, Cairo, Egypt. 
2009: “The Beehive Experiment”, Artists with Attitude, Amsterdam, the Netherlands.
2009: “The Holy Family’s Trip”, Saad Zaghloul Cultural Center, Cairo, Egypt.
2009: “Egyptian Female Artists”, Lot 17 Gallery, Cairo, Egypt.
2008: The 18th Youth Salon, Cairo, Egypt. 
2008: “Artist’s View”, Saad Zaghloul Cultural Center, Cairo, Egypt. 
2008: “Sawa”, El-Gomhouria Theater, Cairo, Egypt. 
2007: “Dream”, Ahmed Shawky Museum, Cairo, Egypt. 
2007: “Graffiti Exhibition”, Mahmoud Mukhtar Cultural Center, Cairo, Egypt. 
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Born in Giza, Egypt in 1980.
Lives and works between Egypt and Lebanon.
Education:
2002: B.A. in psychology, Ain Shams University, Cairo, Egypt.
Solo Exhibitions: 
2020: Motion Art Gallery, Beirut, Lebanon.
2019: Easel and Camera Gallery, Cairo, Egypt.
2014: “Cinderella’s Tales”, Mashrabia Gallery of Contemporary Art, Cairo, Egypt. 
2013: “Das Chaos Der Mach Und Salad”, Villa Sträuli, Winterthur, Switzerland. 
2011: “A, B... Cartoons”, Mashrabia Gallery of Contemporary Art, Cairo, Egypt. 
2011: “Bamako Video Festival”, the French Cultural Center, Cairo, Egypt. 
2011: Kunst-Transit, Karlsruhe, Germany. 
2010: “Faces in Time”, Knauer Art Gallery, West Chester University, Pennsylvania, the USA. 
2009: “Intimacy”, Kunst Gallery, Cairo, Egypt. 
2008: “Shayma Kamel”, Saad Zaghloul Cultural Center, Cairo, Egypt. 
2007: “Shababek”, Community Services Association, Cairo, Egypt. 
2006: Atlantis Bookstore, Santorini, Greece.
2006: “Hadouta”, Falaki Gallery, the American University in Cairo, Egypt. 
2004: “Cat-Mona-Night”, Cairo Atelier, Cairo, Egypt.

Shayma Kamel
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The king witns , Acrylic on Canvas, 2019, 200 x 150cm
امللك يفوز - أكريليك عى قامش200 × 150 سم، 2019
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Born, Mixed media on Canvas2019,150 x150 cm

ميالد - خامات متعددة عى قامش 150 × 150 سم ، 2019
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Acrylic on Canvas 150 × 150 cm

أكريليك عى قامش-150 × 150سم

Crocodile ,Acrylic on Canvas 2019, 150 x150 cm

متســاح أكريليك عى قامش ، 150 × 150 ســم، 2019
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Acrylic on Canvas , 2019, 100 x 100 cm

أكريليك عى قامش - 100 × 100 سم 2019 

Acrylic on Canvas , 2019 150 x150 cm

أكريليك عى قامش ، 150 × 150 سم 2019
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Acrylic on Canvas , 2019,150 x100 cm
أكريليك عى قامش، 150 × 100 سم 2019
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Acrylic on Canvas ,150 x100 cm

أكريليك عى قامش، 150 × 100 سم
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Acrylic on Canvas , 150×100 cm

أكريليك عى قامش ، 150 × 100 سم



19

Acrylic on Canvas , 150 x100 cm

أكريليك عى قامش ، 150 × 100 سم
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Acrylic on Canvas , 150 x100 cm

أكريليك عى قامش، 150 × 100 سم
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Mixed media on Canvas , 200 x150 cm

خامات متعددة عى قامش، 200 × 150 سم
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Acrylic on Canvas , 50 x 70 cm

أكريليك عى قامش ، 50 × 70 سم
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Acrylic on Canvas , 50 x 70 cm
أكريليك عى قامش، 50 × 70 سم



جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية 2021   

مراجعة لغوية 

هدى مريس


