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ــغفها  ــدى ش ــس م ــان يعك ــن ناث ــة نيف ــرض للفنان ــع كل ع م

بالبحــث عــن أبعــاد جامليــة وصياغــات جديــدة ميكنهــا أن 

تُجســد شــعورها نحتًــا .. كــام تحــرص أن يتمتــع منجزهــا 

الفنــي بالســطوة البرصيــة بشــقيها املــادي والروحــي مــن 

خــال تعاملهــا مــع الخامــة يف التشــكيل والتعبــر عــن املضامــن 

ــات تشــكيلية تعــي  ــأيت يف هيئ ــة ت واألفــكار .. مامرســتها النحتي

مفاهيــم الفــراغ والحركــة وتُقــدم أفــكاًرا وحلــوًل مبتكــرة وذات 

ــا. ــة متيزه ــم جاملي قي

ا.د. خالـــــد ســــــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية



نيفيــن ناثـــان 
- بكالوريوس �ف العلوم االجتماعية - جامعة حلوان.

- دراسات حرة فن النحت كلية الفنون الجميلة الزمالك.

- مدير إدارة بالتضامن االجتماعي.

المساهمات االجتماعية : -

- مؤسس صالون الجزيرة للفنون.

كة : -  المعارض المش�ت

- 2018 معرض بقاعة صالح طاهر - دار االأوبرا المرصية. 

- 2018 معرض بقاعة االأهرام - القاهرة. 

- 2018 معرض بداية حرة كلية الفنون الجميلة - الزمالك. 

- 2018 معرض بقاعة ارت جاب روما - إيطاليا. 

- 2018 معرض ت.مش مربوطة - قاعة نوت.

- 2019 معرض انتصارات أكتوبر - أكاديمية الفنون. 

-2019 معرض بقاعة الهناجر.

- 2019 معرض رحلة العائلة المقدسة - قاعة نوت. 

- 2020 معرض  الفن والسالم العالمى - متحف محمود مختار.

سكندرية. - 2020 معرض بمركز محمود سعيد للمتاحف - االإ

ي الفنون الجميلة. - 2020 معرض بجمعية مح�ب

- 2021 معرض بقاعة demi الزمالك.

- 2022 معرض بمتحف محمود مختار.



Neven Nathan 
-Bachelor’s degree in social sciences, Helwan University.
-Free studies in sculpture, Faculty of Fine Arts, Zamalek.
-Director at the Ministry of Social Solidarity.
Social Contributions:
Founder of Gezira Art Salon.
Exhibitions:
-An exhibition at Salah Taher Gallery, Cairo Opera  House 
in 2018.
-An exhibition at Al-Ahram Art Gallery, Cairo in 2018.
-"Free Beginning" at the Faculty of Fine Arts, Zamalek in 2018.
-An exhibition at Art G. A. P., Rome, Italy in 2018.
-"Uncircled T" at Nout Art Gallery in 2018.
-An exhibitioncelebratingOctober 6thvictories at the 
Academy of Arts in 2019. 
-An exhibition at Hanager Gallery in 2019.
-"The Journey of the Holy Family" at Nout Gallery in 2019.
-"Art and World Peace" at Mahmoud Mukhtar Museum in 2020. 
-An exhibition at Mahmoud Said Museum Center of 
Museums, Alexandria in 2020. 
-An exhibition at the Association of Fine Arts Lovers in 2020. 
-An exhibition atDemi Art Gallery, Zamalek in 2021. 
-An exhibition at Mahmoud Mukhtar Museum in 2022.
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جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية  وزارة الثقافة - جمهورية مرص العربية - 2022

تصميم

سمــر قنــاوي

مراجع لغوي

هــدى مرسـي


