
 : شادية عالم

تعيد شادية عالم بحّرية مطلقة بناء وتشكيل العناصر والكائنات، فتمتد التضاريس عندها من  ”
عناصر، حفة الوجه إلى بطن الجبل مرورّا باألنسجة، مؤكد بذالك حالة التكامل بين أرواح تلك ال

 “نساني وجوهر القوة الداخلية المؤثراإلمختزلة التاريخ والتراث 

 من مواليد مكة المكرمة. 

 عضو بيت التشكيليين، جدة. 

 عضو بيت الفوتوغرافيين، جدة. 

 : معارض شخصية

  نيجاتيف نو مور، متحف كونست، بون، المانيا، معهد العالم العربي، باريس، المركز

  .5002الثقافي، ابو ظبي، 

  ،2004 ييل، متحف موبرناس، باريس، فرنسا،، غاليري ماكس، ل11/9الكل تغير- 

2009.  

  ،5002عين جاه، ايسباس اكاسيا، لييل، فرنسا. 

  ،5002المحفورة العربية المعاصرة، تيونفيل، فرنسا. 

 “5001غاليري جانين ربيز، بيروت، فبراير، ” جنيات الر 

 5000المتحف الوطني، الرياض، ديسمبر، ” جنيات الر 

 . “5000لعالم العربي، باريس، سبتمبر، معهد ا” جنيات الر.  

  ،1999اشارات، معرض بانورامي، صالة روشان، جدة. 

  ،1992وجوه ومدن، بيت التشكيليين، جدة 

 .  ،1992ما بين، غاليري رضا، جدة. 

 : النشاطات الفنية

 سيريغرافي (جنيات الر)الكتاب الفني  للثقافة واإلبداع  نشرت مؤسسة المنصورية ،

 .5000شادية عالم، نصوص رجاء عالم، 

  الصادر عن المركز الثقافي العربي للنشر، الدار ( مسري يارقيب)نفّذت رسوم كتاب

، وأغلفة عدة كتب أدبية في المسرح والرواية لدار األداب، بيروت، 1991البيضاء ، 

 .والمركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : معارض جماعية

 ،5015، مارس 51آرت دبي،  مجموعة الكعبة المشرفة.  

  ،كوني ولدت في مكة تاثرت مسيرتي الفنية، عرض ساليد، المتحف البريطاني، لندن

 .5015مارس،  10

  ،5015يناير،  52معرض الحج، المتحف البريطاني، لندن. 

  5010، إسطنبول 5010، برلين 5002، فنيسيا 5002معرض إيدج اوف ارابيا، لندن. 

  ،5001بانوراما، البارح غاليري، مملكة البحرين. 

  ،5010نبط، الجناح السعودي في المعرض الدولي، شنغهاي، الصين. 

  المتحف الوطني للفن المعاصر،سيوول، كوريا الجنوبية، يونيو″ 5005بابل “معرض- 

 .5005أغسطس، 

  برعاية مؤسسة المنصورية)، 5000، جنيف، (يوروب اّرت)شاركت في معرض(  

  يوم )شاركت في مسابقة يوتوبيا التي نظمتها الخطوط البريطانية حيث أختيرت لوحتها

 .1991على أجنحة طائراتها،  لتمثل المملكة العربية السعودية( السوق

  1991 -1995شاركت في معارض جماعية في المملكة والخارج. 

 


