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Określany przez niektórych jako „Człowiek Renesansu” Farid Fadel urodził się w 1958 r. w mieście 
Assuit na południu Egiptu, w rodzinie z tradycjami muzycznymi i lekarskimi. Stąd też Farid Fadel 
doskonalił się w dziedzinie medycyny, sztuce i muzyce, traktując wszystkie trzy talenty bardzo 
poważnie.  
 
W dziedzinie sztuki miał 34 indywidualne wystawy, w dziedzinie muzyki dał kilka znaczących 
recitali i koncertów, a w dziedzinie medycyny otrzymał tytuł magistra nauk ścisłych w okulistyce i 
aktualnie pracuje jako okulista w Instytucie Okulistyki w Gizie, Egipcie.  
  
W 1973 r. Dr Fadel optrzymał Medal Papieski i Nagrodę Watykanu w konkursie artystycznym, w 
którym brało udział 50,000 artystów z całego świata. W 1975 r przy okazji inauguracji piątej 
wystawy, Parlamant egipski przyznał mu wycieczkę do Włoch, aby mógł poznać sztukę Renesansu, 
która miała tak istotny wpływ na jego twórczość. Wziął udział w kilku pokazach grupowych 
zarówno w Egipcie, jak i za granicą, takich jak Pokaz People's show w Portland, Maine, USA 
(1982), gdzie wystawił 15 portretów. Jego czternasta indywidualna wystawa odbyła się w Egipskim 
Centrum Kultury, Mayfair, Londyn w 1989 r, a szesnastą był pokaz na Uniwersytecie Toledo w 
Ohio, USA. W roku 2000 Dr Fadel wyruszył ze swoją wystawą ,,Po obu Stronach'' do USA, gdzie 
zaprezentował ją w Ohio, Connecticut i w Waszyngtonie D.C.  
 
Niektóre z jego portretów znalazły się na okładkach egipskich magazynów. Jeden z obrazów został 
wybrany na broszurę laureata Nagrody Nobla z 1988 r Naguiba Mahfouza. Farid Fadel zrobił 
ilustracje do Biblii dla Dzieci z kolorowymi tablicami, które uzupełniają Środkowo Wschodnią 
wersję historii Nowego Testamentu. Trzy części były wydane w 1991, 1993, i 1995 i stały się 
bestsellerami  na Kairskim Międzynarodowych Targach Książki. Dr Fadel wziął udział w grupowej 
wystawie ,, Wołanie o Pokój'' w czasie Wojny w Zatoce w 1991. Wziął również udział w dwóch 
wystawach charytatywnych, aby wesprzeć ofiary trzęsienia ziemi z roku 1992. Przez 3 kolejne lata 
brał również udział w wystawie ,,Lekarz jako Artysta'' w Szpitalu Riverside, Toledo, Ohio i wygrał 
Nagrodę Błękitnej Wstęgi w 1997 r. Jego zainteresowanie teorią sztuki doprowadziło do stworzenia 
jego teorii ,, AIN'' ( Zintegrowany Naturalizm Estetyczny - (Aesthetic Integrated Naturalism), który 
wyjaśnia jego specyficzne poglądy na filozofię naturalistyczną w sztuce w kontekście post-
modernistycznym.  
 

W 1997 r został tez opublikowany manifest, jaki autor 
zaprezentował w czasie wykładu w Muzeum Sztuki w 
Toledo, Ohio, pod tytułem ,, Muzykalność w Sztuce''. Dr 
Fadel przez osiem lat uczył się gry na skrzypcach pod 
okiem Adolpha Menassa, a przez ostatnie 16 lat uczył 
się gry na pianinie. Dawał recitale pianistyczne w 
Egipcie i USA. Jest również solistą barytonem-tenorem.  
 
Na zdjęciu widzimy artystę siedzącego obok straganu z arbuzami. 
Arbuzy są latem bardzo popularne w Egipcie.  
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