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 السیرة الذاتیة والعملیة
 ولدت الفنانة ماریانا ماندا فى مدینة كمبتن. 1943
 .عملت مصممة مشاركة في علم ھندسة وبناء الماكینات وكذلك فنون تخطیط الحدائق والمسطحات الخضراء 1977 - 1959
 قامت بدراسة الفن الحر والجرافیك فى أكادیمیة التربیة الفنیة فى مدینة میونیخ. 1982 - 1978
 بایرن.والیة من قبل وزارة الثقافة ب ARGE-ALPحصلت أیضا على منحة ارجي الب 1982
 كانت طالبة أستاذیة لدى روبین باجى. 1984 - 1982
 مجال الحفریات في معھد االثار األلمانى ببرلین.عملت ایضا في ورسم الوثائقي القامت ب 1983 - 1982
 نة كمبتنأیام من األلعاب في حدیقة المدینة بمناسبة مھرجان مدی 10رئاسة البرنامج "القیصر یزور كمبتن" وتجھیزه،  1983
 حصلت على شھادة الدبلوم. 1984
 بمدینة سالسبورج. ةحكومة اإلقلیمیالحصلت على منحة  1984
 زائرة فى جامعة أنقرة بتركیا. أستاذة 1984
 رسم الوثائقي وعملت في مجال الحفریات فى سوریا وفى جامعة ھامبورج للتكنولوجیا .قامت بال 1987 - 1985
 عملت محاضرة فى المعھد العالى المتخصص في فنون الرسم الحر والرسم العلمي بمدینة كمبتن. 1988 - 1985
 .يلجوأ نطقةفكار في التربیة الفنیة بمعن تالقي األ قامت بتنظیم الندوة االولى 1986
 شھر فى المعھد االثار ببرلین.أعملت مصممة بالرسم العلمي وظلت عدة  2013 - 1987
 الیمن. -ى صنعاء إلكانت ضمن الھیئة المعاونة فى األكادیمیة الدولیة فى مدینة سالسبرج ثم انتقلت بعد ذلك  2007 - 1999
البوصلة "نشاطھا الثقافي في فن المنمشات وذلك من خالل لوحتھا لنالت الجائزة التشجیعیة من مجلس الشیوخ في برلین  1991

 مرئیة".الالرقیقة غیر 
 .يلجونطقة أقامت بالتنظیم وترأس الندوة الثانیة بم 1992
 ماندا" بمدینة دریسدن سنویا. یوم لعرض تصمیمات فنون المنمشات الخاصة بالفنانة "ماریناأقیم  2000 - 1994
 .یانوحصلت على المنحة الدراسیة السابعة وأقامت ندوة حول الرسم المطبوع في والیة ساكس 1995
 مارات العربیة المتحدة.رأس الخیمة في دولة اإلحد المتاحف بظلت تعمل في فنون األعمال األثریة في أ 1996
 بدریسدن. ةلعاب الناریة على مستوي الدولة فى مدرسة للمواد المفرقعصبحت معلمة معتمدة ومتخصصة في األأ 2000
 ثم عادت. نھت رحلتھا بالبرازیلوأجزر الكاریبي وفرنسا وجویانا  ىتعرف عللسفن الشحن ل على متنقامت بجولة لمدة شھرین  2007
 .بجمھوریة النمسات محاضرة فى أكادیمیة ھونوس نیجر الدولیة لفنون للرسم عمل 2010 - 2008

 في الفنون العلمیة في الحفریات االثیوبیة.تمیزت  2010منذ 
 استغرقت ھذه الرحلة خمسة اشھر.وسفینة نقل البضائع  لى متنقامت بجولة حول العالم وذلك ع 2010
 أكتوبر بالقاھرة. ٦عملت محاضرة فى مجال الفنون والجرافیك فى جامعة  2012

 
 في القاھرة 2011في الشرق والغرب خاصة في الیمن ومنذ وال تزال كانت تعیش عاما  35منذ  •
لة یا والیمن ودووالبرازیل وإثیوبیا وسور ئمعارض وأنشطة فنیة في ألمانیا ونالنمسا وصربیا والوالیات المتحدة والمحیط الھاد 1986منذ  •

 اإلمارات العربیة المتحدة ومصر العربیة
 لمتحدةدعوة للمشاركة في المھرجانات الدولیة للخط العربي في الشارقة في ودولة اإلمارات العربیة ا  2016و 2012و 2010و 2008 •

 الجوائز التي حصلت علیھا:

 .1985لمانیا لعام ا-حصلت على جائزة الفنون لمدینة دریسدن 1986
 سوشیك بمدینة سالزبورج في النمسا. –نالت جائزة سالفي  2007وفي عام  2007
 االمارات.-بمدینة الشارقة  2010 كما نالت ایضا جائزة مھرجان فن الخط العربي الحدیث للتصمیم الداخلي لعام 2010
 وأخیرا جائزة الفنون في مدینة اوجسبورج بألمانیا. 2014
 جائزة كارستن نیبور، الجمعیة األلمانیة العربیة برلین 2018

 


