
شيرين البارودى
Sherin Elbaroudi
2022



ــة  ــارات برؤي ــوار الحض ــاول ح ــة يف تن ــال الفنان ــع خي ــرض رسد يتب ــذا املع ــد ه يع

تعب�يــة لــكل مــا هــو مــر� يف محيــط ثقافــة املجتمــع الــذي نعيــش فيــه مــن خــالل 

صــور ملفــردات تاريخيــة ونصــوص برصيــة مقــروءة وغــ� مقــروءة . فالنظــام الخيــايل 

ــة  ــة معرفي ــي لتســجيل حال ــل الفن ــارص العم ــ£ عن ــق ب ــىل تفاهــم وتواف ــي ع مبن

حــول ماهيــة ( األرض، التاريــخ، اللغــة، الثقافــة، الحريــة واملعــارصة ) ىف قالــب بنــا�  

يغلــب عليــه الرمزيــة.

األعــ¸ل محملــة بطبقــات مــن الــود للمعرفــة والشــغف والتوافــق باســتخدام 

ــوط لتتجانــس يف كل واحــد يعكــس  ــون والقــ¸ش والخي طبقــات متعــددة مــن الل

العــاÃ الــذاÂ للفنانــة وتجمــع بــ£ مــا هــو خيــايل وجــ¸يل وقــوة االحســاس يف الربــط 

بــ£ الــرتاث واملعــارصة.

ش�ين البارودى
سبتمرب ٢٠٢٢



Strata of Love
Æe «Strata of Love» is a narrative following the artist›s imagination 

in dealing with the dialogue of civilizations. Æis is done through an 

expressionist view of the visual constituents in the culture of our society 

through readable and non-readable images of historical and visual elements. 

Æe imaginative system is based upon the harmony and unity between the 

elements of the works of art, recording a state of knowledge of their essence 

of Earth, history, language, culture, freedom and modernity in a structural 

frame that is full of symbolism. 

Æe works of art in this exhibition are loaded with layers of love for knowledge, 

curiosity and harmony using layers of color, fabric, and threads, reçecting the 

inner self of the artist and merging between imagination, beauty and a high 

level of sensitivity in weaving heritage and modernity together .

Sherin Elbaroud
 September, 2022



ــوان  ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــة تخرجــت مــن كلي ــة مرصي فنان

٢٠٠٣، وحصلــت عــىل درجــة الدكتــوراه الفلســفية يف الرتبيــة الفنيــة-   

ــايل  ــة ٢٠١٦، شــاركت ببين ــر مــن نفــس الكلي تخصــص رســم وتصوي

ــا  داكار الــدويل ٢٠٢٢، وبينــايل بكــ£ ٢٠١٧، وبينــايل الكتــاب بروماني

ــة،  ــة والدولي ــة املحلي ــاركات الج¸عي ــن املش ــد م ــا العدي ٢٠١٧، له

ــد مــن  ــون الشــباب ولديهــا العدي ــز بصال ــد مــن الجوائ نالــت العدي

ــن  ــث، متحــف ف ــن املــرصي الحدي ــات الرســمية öتحــف الف املقتني

ــة  ــا، وزارة الثقاف ــك برتكي ــة صلجي ــف جامع ــا، متح ــاب بروماني الكت

بقــربص، ولهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد يف النمســا، فرنســا، 

ــا، روســيا. ــا، أثيوبي ــكا، إيطالي ــد، بلجي الهن

شيرين البارودى
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Strata of Love



بورتريه- ٥٥ × ٦٥ سم

ألوان أكريليك عىل ق¸ش- ٢٠٢٠

Portrait, 65x55 cm, 

acrylic on fabric, 2020.
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Abstract, 65 x 55 cm, acrylic

 & oil markers on fabric, 2020

 تجريد -٦٥ × ٥٥ سم 

ألوان أكريلك وأقالم زيت عىل ق¸ش -٢٠٢٠
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حوار-٦٠ × ٥٠ سم-ألوان أكريلك

 وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٠

Talk, 60x50 cm, acrylic &

 thread on fabric, 2020
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مساحة-٦٠ × ٥٠ سم-ألوان أكريلك 

وأقالم زيت عىل ق¸ش-٢٠٢٠

 Space, 60x50 cm, acrylic, 

oil markers on fabric, 2020
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جيل جديد-٨٠ × ٨٠ سم

ألوان أكريلك وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٠

New generation, 80x80 cm, 

acrylic & thread on fabric, 2020
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تجريد ١-٧٠ × ٥٠ سم

ألوان أكريلك وخيوط عىل ق¸ش -٢٠١٩

Abstract 1, 70x50 cm

 acrylic & thread on fabric, 2019



14

 وجه-١٠٠ × ٦٠ سم -أحبار وألوان أكريلك

 وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٢

 Face, 100x60 cm, ink, acrylic & thread on fabric, 2022
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 هي-٧٥ × ٥٥ سم-ألوان أكريلك 

وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٠

 She, 75 x 55 cm, acrylic & thread on canvas, 2020
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 هو-١٠٠ × ٧٠ سم-ألوان أكريلك 

وخيوط عىل ق¸ش-٢٠١٩

 He, 100 x 70 cm, acrylic & thread on fabric, 2019



17

 َمْملُو1ِّ-١٠٠ × ٧٠ سم-ألوان أكريلك

 وخيوط عىل ق¸ش-٢٠١٩

Mamluk, 100 x 70 cm, acrylic & thread on fabric, 2019
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 َمْملُو1ِّ ٢-١٢٠ × ٧٥سم-ألوان 

أكريلك وخيوط عىل ق¸ش -٢٠٢٠

 Mamluk 2, 120 x 75 cm, acrylic &

 thread on canvas, 2020
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 عث¸5 ّ-٧٥ ×٨٠ سم 

ألوان أكريلك وأقالم زيت عىل ق¸ش -٢٠٢٠

Ottoman, 75 x 80 cm,

 acrylic & oil markers on canvas, 2020
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 كل الود-٥٠×٥٠ سم

ألوان أكريلك وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش-٢٠١٩

 Strata of love, 50 x 50 cm, 

acrylic, oil markers & thread on fabric, 2019



21

 أساط�-٧٠ ×٥٥ سم-ألوان أكريلك 

وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٠

 Myths, 70 x 55 cm, acrylic,

 oil markers & thread on canvas, 2020



22

 أرض جديدة-٨٠× ٧٥ سم-ألوان أكريلك 

وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش-٢٠٢٠

 New land, 80 x 75 cm, acrylic,

 oil markers & thread on canvas, 2020



23

 مساحة مختلفة - ١٢٠×٧٣ سم - الوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل توال – ٢٠٢٠

Di_erent spaces, 120 x 73 cm, acrylic,

 oil markers & thread on canvas, 2020
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حرية - ٧٨×١٧٨ سم - الوان اكريلك 

وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠١٩

 Freedom, 78 x 178 cm, acrylic, oil markers 

& thread on fabric, 2019
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في¸ ب£ - ٨٥×١٦٥ سم- الوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش- ٢٠٢٢

In-Between, 85 x 165 cm, acrylic, oil markers 

& thread on fabric, 2022





28

 حلم - ١٤٠×٨٥ سم - الوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش- ٢٠٢٠

 Dream, 140 x 85 cm, acrylic, oil markers & 

thread on fabric, 2020



29

 مرح - ١٤٦×٩٠ سم- الوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٢

 Funny, 146 x 90 cm, acrylic, 

oil markers & thread on fabric, 2022
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 مساحة محددة - ١١٧×٧٩ سم

الوان اكريلك وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٢

Speci^c space, 117 x 79 cm,

 acrylic, oil markers & thread on fabric, 2022



31

 دائرة- ١٥٧×١٣٦ سم- أحبار و الوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٠

 Circle, 157 x 136 cm, ink, acrylic, 

oil markers & thread on fabric, 2020



32

 لها- ١٦٠×١٣٦ سم

 ألوان أكريليك وخيوط عىل ق¸ش

٢٠١٩-٢٠٢٢ 

 For her,160 x 136 cm,

 Acrylic, oil markers & thread on fabric, 2022
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 بداخل الخريطة- ٧٠×٥٠ سم

 الوان اكريلك وأقالم زيت

 وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٠.

 Inside map, 70 x 50 cm, acrylic,

 oil markers & thread on canvas, 2020
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 حكايات الجسد- ٧٠×٥٠ سم

 الوان اكريلك وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٢

 Body store, 70 x 50 cm, 

acrylic, oil markers & thread on canvas, 2022
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 من دفرت التاريخ- ١٠٠×٧٠ سم- الوان اكريلك وأقالم زيت 

وخيوط عىل ق¸ش - ٢٠١٩

 from history book, 100 x 70 cm, acrylic, oil markers 

& thread on fabric, 2019



36

 داخلنا- ٧٠×٥٠ سم - الوان اكريلك 

وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٠

 Inside us, 70 x 50 cm, acrylic,

 oil markers & thread on canvas, 2020



37

 حوار- ١٠٠×١٠٠ سم- الوان اكريلك وأقالم زيت

 وخيوط عىل ق¸ش - ٢٠٢٢

 Conversation, 100 x 100 cm, acrylic, 

oil markers & thread on fabric, 2022



38

 حياة- ١٦٠× ٥٥ سم-أحبار وألوان اكريلك 

وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش- ٢٠٢٢

Life, 160 x 55 cm, ink, acrylic, oil markers & 

thread on fabric, 2022



39

 من باطن االرض- ١٦٠×٦٩ سم- أحبار وألوان اكريلك

 وأقالم زيت وخيوط عىل ق¸ش – ٢٠٢٢.

 Inside earth, 160 x 69 cm, ink, acrylic, oil markers

 & thread on fabric, 2022



حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٢

د. سوان عبد الواحد محمد 

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

أ. س�ح العبد 

  مراجع لغة عربية




