
 

 السابقة المؤقتة الخارجية اآلثار معارض
 

 للفراعنة الذهبية الكنوز
 (.2018 سبتمبر - 2018 يوليو) موناكو إمارة كارلو، مونت جريمالدي، بمؤسسة المعارض قاعة 

 
 الفاطميين عالم
 (.2018 يوليو -2018 مارس) كندا تورونتو، خان، األغا متحف 

 
 الثاني بأمنحت للفرعون  اإلستثنائي اإلكتشاف ..مصر
 (.2018 يناير –2017 سبتمبر) إيطاليا ميالنو، الثقافي، المتحف 

 
 األهرامات بناة عصر
 (.2017 سبتمبر – 2017 يوليو) اليابان فوكوكا، للفنون، فوكوكا مدينة متحف 
 (.2017 يونيو –2017 أبريل)  اليابان شيزوكا، للفن، شيزوكا متحف 
 (.2017 مارس –2017 ريناي) اليابان توياما، اإلقليمي، توياما متحف 
 (.2016 ديسمبر –2016 أكتوبر) اليابان كيوتو، كيوتو، متحف 
 (.2016 سبتمبر –2016 يوليو) اليابان كاجوشيما، للفنون، كاجوشيما متحف 
 (.2016 يونيو –2016 أبريل) اليابان سنداي، سنداي، مدينة متحف 
 (.2016 مارس –2016 يناير) اليابان ماتسوياما، الفن، متحف 
 (.2016 يناير –2015 أكتوبر) اليابان طوكيو، للفنون، ورايم متحف 

 
 وعصره البندقداري  بيبرس السلطان
 (.2017 أغسطس –2017يونيو) كازاخستان أستانا، الوطني، المتحف 

 
 الغارقة مصر أسرار

 (.2017 يوليو - 2017يناير) سويسرا زيورخ، ريتبرج، متحف 
 (.2016 نوفمبر – 2016 مايو) المتحدة المملكة لندن، البريطاني، المتحف 
 (.2016 مارس -2015 سبتمبر) فرنسا باريس، العربي، العالم معهد 

 



 

 مصر ملكات آخر ..كليوباترا عن البحث
 (.2013 مارس – 2012 ديسمبر) األمريكية المتحدة الواليات فلوريدا، والية الفن، متحف 
 (.2012  أكتوبر –2012 يونيو) األمريكية لمتحدةا الواليات كاليفورنيا، والية للعلوم، كاليفورنيا مركز 
 (.2012 مايو –2011 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات ويسكونسن، والية العام، ميلواكي متحف 
 (.2011 سبتمبر –2011 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات أوهايو، والية سينسيناتي، متحف مركز 
 (.2011 يناير –2010 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات بنسلفانيا، والية فرانكلين، معهد 

 
 للفراعنة الذهبي العصر

 (.2013 يناير -2012 أغسطس) اليابان طوكيو، الوطني، طوكيو متحف 
 (.2012 يونيو -2012 مارس) اليابان أوساكا، تيمبوزين، معرض 
 (.2011 نوفمبر -2011 أبريل) أستراليا فيكتوريا، والية ملبورن، متحف 
 (.2011 يناير -2010 أبريل) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية سكوير، تايمز ديسكفري  صالة 
 (.2010 فبراير -2009 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية التذكاري، يونج دي متحف 
 (.2009 مايو – 2008 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات تكساس، والية للفنون، داالس متحف 
 (.2008 أغسطس -2007 نوفمبر) المتحدة المملكة لندن، األلفية، قبة 
 (.2007 سبتمبر – 2007 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات بنسلفانيا، والية فرانكلين، متحف 
 (.2007 يناير -2006 مايو) األمريكية المتحدة الواليات إلينوي، والية الطبيعي، للتاريخ الميداني المتحف 
 (.2006 أبريل – 2005 ديسمبر) األمريكية المتحدة الواليات فلوريدا، والية الفن، متحف 
 نوفمبر – 2005 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية للفنون، أنجلوس لوس مقاطعة متحف 

2005.) 
 

 العظام والفراعنة الذهبي الملك
 (.2012 ديسمبر – 2012 مايو) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، يةوال الهادئ، المحيط علوم مركز 
 (.2012  أبريل -2011 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات تكساس، والية الجميلة، للفنون  هيوستن متحف 
 (.2011 أغسطس -2011 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات مينيسوتا، والية العلوم، متحف 
 (.2011 يناير -2010 يوليو) األمريكية المتحدة الواليات كولورادو، والية فنون،لل دنفر متحف 
 (.2010 مايو -2009 ديسمبر) كندا أونتاريو، والية الفن، متحف 
 (.2009 نوفمبر -2009 يوليو) األمريكية المتحدة الواليات إنديانا، والية الطفل، متحف 
 (.2009 مايو -2008 نوفمبر) األمريكية المتحدة اتالوالي جورجيا، والية الحضاري، أتالنتا مركز 
 (2008 سبتمبر – 2008 مارس) النمسا فيينا، الفن، تاريخ متحف. 



 

 
 العظيمة األهرامات إلى بوابة ..الجيزة

 (.2011 أغسطس – 2011 أبريل) ألمانيا هيلدسهايم، بيليتزيوس، رومر متحف 
 

 القديم صري الم الفن في حيوانات ..والتماسيح والقطط الصقور
 (.2010 نوفمبر -2010 يونيو) سويسرا زيورخ، ريتبرج، متحف 

 
 شنغهاي بإكسبو المصري  الجناح

 (.2010 أكتوبر – 2010 مايو) الصين شنغهاي، شنغهاي، إكسبو معرض 
 

 (2009 مايو – 2008يونيو) األبدية الحياة
 (2010 يوليو – 2010 أبريل) اليابان ،انيجات الحديث، للفن نيجاتا ضاحية متحف. 
 (2010 مارس -2010 فبراير) اليابان ،سابورو الحديث، فنلل اهوكايدو  متحف. 
 (2010 فبراير – 2009 مبرديس) اليابان ،توشيما القديم، الشرق  متحف. 
 (2009 نوفمبر – 2009 سبتمبر) اليابان أوموري، لفن،ل أوموري  متحف. 
 (2009 أغسطس) اليابان كاجوشيما، للفنون، كاجوشيما متحف. 
 (2009 يوليو -2009 يونيو) اليابان شيمان، للفن، شيمان متحف. 
 (2009 مايو – 2009 أبريل) اليابان أوكاياما، ،للشرق  أوكاياما متحف. 
 (2009 أبريل -2009 فبراير) اليابان نجازاكي، ريخي،التا نجازاكي متحف. 
 (2009 فبراير – 2008 ديسمبر) اليابان أوهيتا، للفن، أوهيتا متحف. 
 (2008 نوفمبر -2008 أكتوبر) اليابان كيوتو، إيكي، متحف. 
 (2008 أكتوبر – 2008 سبتمبر) اليابان طوكيو، الوطني، طوكيو متحف. 
 (.2008 أغسطس – 2008 يونيو) اليابان فوكاكا، للفنون، فوكوكا مدينة متحف 

 
 مصر في الغارقة اآلثار

 (.2009 سبتمبر – 2009 يوليو) اليابان يوكوهاما، باسيفيكو، مركز 
 (.2009 مايو – 2009 يناير) إيطاليا و،تورين فيناريا، قصر 
 (.2009 يناير – 2008 مارس) أسبانيا مدريد، الماتاديرو، قاعة 
 (.2008 يناير – 2007 أبريل) ألمانيا بون، والمعارض، الفنون  قاعة 
 (.2007 أبريل -2006 نوفمبر) فرنسا باريس، الكبير، القصر متحف  



 

 (.2006 سبتمبر -2006 مايو) ألمانيا برلين، باو، جروبيوس مارتين متحف 
 

  1453-330 بيزنطه
 (.2009 مارس – 2008 أكتوبر) المتحدة المملكة لندن، للفنون، الملكية األكاديمية 
 

 مصر على بونابرت نابليون  حملة حول وظالل أنوار
 (.2009 مارس – 2008 أكتوبر) فرنسا باريس، العربي، العالم معهد 

 
 مصر ملكات

 (.2008 سبتمبر - 2008 يوليو) موناكو إمارة كارلو، مونت جريمالدي، ةبمؤسس المعارض قاعة 
 

 مصر في واسيدا جامعة إكتشافات
 (.2008 أغسطس – 2008 يويول) اليابان ،توشيما القديم، الشرق  متحف 
 (.2008 يونيو – 2008 أبريل) اليابان ،كوماموتو للفن، كوماموتو ضاحية متحف 
 (.2008 مارس – 2008 فبراير) اليابان سابورو، الحديث، للفن اهوكايدو  متحف 
 (.2007 نوفمبر – 2007 سبتمبر) اليابان ،ميازاكى ،يميازاك ضاحية متحف 
 (.2007 سبتمبر – 7200 يوليو) اليابان ،شينجوكوا واسيدا، جامعة متحف 
 (.2007 يوليو – 2007 مايو) اليابان سنداي، سنداي، مدينة متحف 
 (.2007 مايو – 2007 مارس) اليابان أوكاياما، ،للشرق  أوكاياما متحف 
 (7002 فبراير -2006 )ديسمبر اليابان ،ناجازاكى والثقافة، التاريخ متحف. 
 (.2006 نوفمبر - 2006 )أكتوبر اليابان كيوتو، ،إيكي متحف 
 (2006 سبتمبر - 2006 يوليو) اليابان فوكوكا، للفنون، فوكوكا مدينة متحف. 

 
 الفراعنة

 (.2008 يناير – 2007 أكتوبر) فرنسا فاالنس، الجميلة، الفنون  متحف 
 (.2007 يوليو – 2007 مارس) البحرين المنامة، ي،الوطن المتحف 

 
 اآللهة هبات

 (.2008 فبراير  -2007 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية المتروبوليتان، متحف 
 



 

 اإلسبانية الحقبة قبل المكسيك ..الفرعونية مصر الريش، ذات واألفعى إيزيس
 (.2008 يونيو – 2007 سبتمبر) المكسيك مكسيكو، يخ،والتار  لألنثروبولوجيا الوطني المتحف 

 
 والغرب الشرق  بين الفن روائع ..نيقوال

 (.2007 مايو – 2007 يناير) إيطاليا باري، سيفورا، نورمانو قلعة 
 

 سيناء أيقونات ..مملوكة أرض ..مقدسة صور
 (.2007 مارس – 0062 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية جيتي، بول معهد 

 
 1000 عام قبل األناجيل ..البداية في

 (.2007 يناير – 2006 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، والية للفن، وأرثر سميثسونيان قاعتي 
 

 الفرعون  إلى الملكة من حتشبسوت
 (.2006 سمبردي – 2006 أغسطس) األمريكية المتحدة الواليات تكساس، والية للفن، كيمبل متحف 
 (.2006 يوليو – 2006 مارس) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية المتروبوليتان، متحف 
 (.2006 فبراير – 2005 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية التذكاري، يونج دي متحف 

 
 القديمة مصر كنوز ..الخلود عن البحث

 (.2006 يناير – 2005 سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات أوهايو، والية آرت، ديتون  متحف  
 (.2005 يوليو – 2005 مارس) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية هيرمتاج، جوجنهايم متحف 
 (.2005 يناير – 200٤ سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات و،كولوراد والية الطبيعي، التاريخ متحف 
 أغسطس – 200٤ مارس) األمريكية المتحدة الواليات ويسكونسن، والية للفنون، العام ميلواكي متحف 

200٤.)  
 (.200٤ فبراير – 2003 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات لويزيانا، والية للفنون، أورليانز نيو متحف  
 سبتمبر – 2003 مايو) األمريكية المتحدة الواليات تكساس، والية وورث، بفورت للفنون  كمبل حفمت 

2003.)  
 (.2003 مارس – 2002 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات ماساتشوستس، والية العلوم، متحف 
 (.2002 أكتوبر – 2002 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، والية للفنون، الوطني المعرض 

 
  



 

  القبطي الفن
 (.2005 مايو – 2005 مارس) المجر بودابست، الجميلة، الفنون  متحف  

 
 الذهبي عصرها في مصر

 (.2005 مايو – 200٤ نوفمبر) ألمانيا بون، الفنية، والمعارض الفنون  قاعة  
 

 العربي العالم من مسيحية أيقونات ..خادمك يد من
 (.2005 يناير – 200٤ أكتوبر) ألمانيا رنكفورت،ف األيقونات، متحف 

 
  العصور مر عمى العربى واألدب والخط الكتابة

 (.2005 يناير – 200٤ أكتوبر) ألمانيا رنكفورت،ف التطبيقية، الفنون  متحف  
 

  كاترين سانت دير من كنوز
 (.200٤ ديسمبر – 200٤ أكتوبر) سويسرا مارتيني، جيانادا، بيير مؤسسة  

 
 الكرنك خبيئة ..مصرية كنوز

 (.2005  مايو – 200٤ سبتمبر) فرنسا جرنوبل، دوفينو، متحف 
 
  المموك وادي من كنوز اآلخر، العالم من ذهب ..آمون  عنخ توت 

 (.200٤ أكتوبر – 200٤ يوليو) سويسرا بازل، للفنون، بازل متحف  
 

  كاترين سانت دير كنوز
 (.200٤ أكتوبر – 200٤ يوليو) اليونان أثينا، بيانكي، متحف  

 
 المتوسط البحر دول عظمة

 (.200٤ سبتمبر – 200٤ مايو) أسبانيا برشلونة، التاريخ، متحف  
 

  (باشا مارييت) العالم المقابر، اآللهة،
 (.200٤ أغسطس – 200٤ مايو) فرنسا بولون، بولون، قصر متحف  

 



 

 المقدس المندليون 
 (.200٤ يوليو – 200٤ أبريل) إيطاليا جنوة، ديوشيسانو، متحف 

 
  والقوة اإليمان ..يزنطةب 

 (.200٤ يوليو -200٤ مارس) االمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية المتروبوليتان، متحف  
 

 مصر من القومية الكنوز
 (.200٤ ديسمبر – 2003 أكتوبر) الصين ،شنغهاي ،للمعارض شنغاي مركز  

 
  الفيوم بورتريهات
 (.2003 يوليو – 2003 يونيو) اليونان أثينا، الموسيقية، للحفالت أثينا قاعة 

 
  بابل برج

 (.2003 أكتوبر – 2003 أبريل) النمسا جراتس، إيجنبرج، قصر  
 

  المصرية الحضارة عظمة
 (.2002 يوليو – 2002 يونيو) اليابان سنداي، سنداي، مدينة متحف  
 (.2002 مايو – 2002 أبريل) اليابان كانازاوا، إيشيكاوا، والية متحف  
 (.2002 أبريل – 2002 مارس) اليابان هيروشيما، ما،هيروشي والية متحف 
 (.2002 مارس –2002 فبراير) اليابان فوكوكا، للفنون، فوكوكا مدينة متحف  
 (.2002 يناير – 2001 ديسمبر) اليابان شيزوكا، شيزوكا، والية متحف 
 (.2001 ديسمبر – 2001 أكتوبر) اليابان يوكوهاما، للفن، سوجو متحف  
 (.2001 أكتوبر – 2001 سبتمبر) اليابان نيجاتا، للفن، نيجاتا ضاحية متحف  
 (.2001 سبتمبر – 2001 أغسطس) اليابان ناجويا، الجميلة، الفنون  متحف  
 (.2001 يوليو – 2001 أبريل) اليابان سابورو، الحديث، للفن اهوكايدو  متحف  
 (.2001 أبريل – 2001 يناير) اليابان أوساكا، للفنون، الوطني المتحف  
 (.2002 ديسمبر – 2000 أكتوبر) اليابان ماتسوياما، للفن، ايمإيه متحف  
 (.2000 أكتوبر – 2000 أغسطس) اليابان طوكيو، الوطني، طوكيو متحف  

 
 



 

  األيوبي العصر ..األيوبي الدين صالح ظل في الشرق 
 (.2002 مارس – 2001 أكتوبر) فرنسا باريس، العربي، العالم معهد  

 
  الذهبي التابوت سر

 (.2002 يناير – 2001 أكتوبر) ألمانيا ميونخ، للفن، الدولة متحف  
 

  واألعمال األيام ..بيزنطية ساعات
 (.2002 يناير – 2001 أكتوبر) اليونان أثينا، والمسيحي، البيزنطي المتحف  

 
  األسطورة إلى التاريخ من ..مصر كليوباترا

 مارس – 2001 أكتوبر) األمريكية المتحدة ياتالوال إلينوي، والية الطبيعي، للتاريخ الميداني المتحف 
2002.)  

 (.2001 أغسطس – 2001 أبريل) المتحدة المملكة لندن، البريطاني، المتحف  
 (.2001 فبراير – 2000 أكتوبر) إيطاليا روما، روسبولي، قصر متحف  

 
 آمون  عنخ توت نفرتيتي، إخناتون، ..الشمس فراعنة

 (.2001 فبراير –2000 نوفمبر) هولندا اليدن، لآلثار، الوطني المتحف 
 (.2000 سبتمبر – 2000 يوليو) األمريكية المتحدة الواليات إلينوي، والية الفن، معهد  
 يونيو – 2000 مارس) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية للفنون، أنجلوس لوس مقاطعة متحف 

2000.)  
 (.2000 فبراير –1999 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات ،ماساتشوستس والية الجميلة، الفنون  متحف  

 
  كاترين سانت دير آثار ..البيزنطي الفن في العذارء السيدة

 (.2001 يناير – 2000 أكتوبر) اليونان أثينا، بيانكي، متحف  
 

  كاترين سانت دير آثار روسيا، بيزنطة، سيناء،
 (.2000 نوفمبر – 2000 سبتمبر) دةالمتح المممكة لندن، للفن، كورتاليد معهد  
 (.2000 أغسطس – 2000 يونيو) روسيا بطرسبرج، سان األرميتاج، متحف  

 
 



 

  مصر في القبطي الفن
 (.2001 يناير – 2000 مايو) فرنسا باريس، العربي، العالم معهد  

 
  األبدية على نظرة ..مصر

 (.2000 يناير – 1999 سبتمبر) فرنسا آجد، إيفيت، متحف  
 

 األهرامات عصر في المصري  الفن
 (1999 ديسمبر – 1999 أغسطس) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية المتروبوليتان، متحف. 
 (.1999 يوليو – 1999 مارس) فرنسا باريس، الكبير، القصر متحف  

 
 القديمة مصر في الرفيع الفن

 (.9991 يوليو – 1999 مارس) إيطاليا فلورنسا، إستروزي، قصر 
 

  الشرق  إبهار الفاطمية
 (.1999 فبراير –1998 نوفمبر) النمسا فيينا، الفن، تاريخ متحف 

 
  الفيوم بورتريهات
 (.1999 يناير – 1998 أكتوبر) النمسا فيينا، الفن، تاريخ متحف 

 
 اإلسكندرية مجد

 (.1999 يناير – 1998 أغسطس) فرنسا آجد، إيفيت، متحف  
 

 آمون  عنخ توت كنوز
 (.1981 يوليو – 1981 مايو) ألمانيا هامبورج، والحرف، الفنون  متحف  
 (.1981 أبريل -1981 فبراير) ألمانيا هانوفر، كستنر، أغسطس متحف  
 (.1981 أبريل -1980 نوفمبر) ألمانيا، ميونخ، الفن، بيت متحف  
 (.1980 أكتوبر -9801 يونيو) ألمانيا كولون، كولون، مدينة متحف  
 (.1980 مايو -1980 فبراير) ألمانيا برلين، المصري، المتحف  
 (.1979 ديسمبر -1979 نوفمبر) كندا تورنتو، بأنتاريو، الفنون  معرض  
 (.1979 سبتمبر -1979 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية التذكاري، يونج دي متحف  



 

 (.1979 مايو - 1978 سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية المتروبوليتان، متحف 
 (.1978 نوفمبر -1978 يوليو) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، والية للفن، سياتل متحف 
 يوليو -1978 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية للفنون، أنجلوس لوس مقاطعة متحف 

1978).  
 (.1978 يناير -1977 سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات لويزينا، للفنون، أوريالنز نيو متحف 
 أغسطس -1977 يناير) األمريكية المتحدة الواليات إلينوي، والية الطبيعي، للتاريخ الميداني المتحف 

1977.)  
 (1977 مارس -1976 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، والية للفنون، الوطني المعرض.  

 
 آمون  عنخ توت مقبرة من كنوز

 (.1975 مارس –1975 يناير) أوكرانيا كييف، الوطني، أوكرانيا متحف  
 (.197٤ نوفمبر –197٤ يوليو) ألمانيا ليننجراد، الهيرميتاج، متحف  
 (.197٤ مايو -1973 ديسمبر) روسيا موسكو، الجميلة، للفنون  بوشكين متحف  
 (.1972 لأبري – 1972 مارس) المتحدة المممكة لندن، البريطاني، المتحف  

 
 وعصره آمون  عنخ توت

 ،(.1967 سبتمبر –1967 فبراير) فرنسا باريس، القصرالصغير  
 

  آمون  عنخ توت
 (.1966 يناير –1965 ديسمبر) اليابان فوكوكا، للفنون، فوكوكا مدينة متحف  
 (.1965 نوفمبر -1965 أكتوبر) اليابان كيوتو، الوطني، كيوتو متحف  
 (.1965 أكتوبر -1965 أغسطس) اليابان طوكيو، لوطني،ا طوكيو متحف  

 
  آمون  عنخ توت كنوز

 ،(.1965 أبريل -1965 مارس) كندا كيبك  
 ،(.1965فبراير –1965 يناير) كندا فانكوفر  
 ،(.1965 يناير – 196٤ ديسمبر) كندا مانيتوبا  
 (.1965 أبريل – 196٤ يناير) كندا مونتريال، والية الجميلة، للفنون  مونتبريال متحف 
 (.196٤ يناير – 1963 ديسمبر) األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، والية العالمي، كارنيج مركز  
 (.1963 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات فرجينيا، والية ريشموند، متحف  



 

 (.1963 برأكتو  – 1963 سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات أوهايو، والية للفن، توليدو متحف  
 (.1963 سبتمبر -1963 أغسطس) األمريكية المتحدة الواليات ميتشجان، والية للفنون، ديترويت معهد  
 (.1963 يوليو -1963 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات أوهايو، والية للفن، دايتون  معهد  
 (.1963 مايو) األمريكية المتحدة الواليات ميريالند، والية للفنون، والترز معرض  
 (.1963 أبريل -1963 مارس) األمريكية المتحدة الواليات ميزوري، والية لويس، بسانت الفن مدينة متحف  
 (.1963 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات ماساتشوستس، والية الجميلة، الفنون  متحف  
 (.1963 يناير – 9621 ديسمبر) األمريكية المتحدة الواليات أوهايو، والية للفن، كليفالند متحف  
 نوفمبر – 1962 أكتوبر) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية للفنون، أنجلوس لوس مقاطعة متحف 

1962.) 
 أكتوبر – 1962 سبتمبر) األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، والية بكاليفورنيا، الشرف جوقة قصر 

1962.)  
 (.1962 أغسطس) األمريكية المتحدة الواليات ن،واشنط والية للفن، سياتل متحف  
 (.1962 يوليو – 1962 يونيو) األمريكية المتحدة الواليات إلينوي، والية الشرقي، المعهد  
 (.1962 مايو) األمريكية المتحدة الواليات نبراسكا، والية للفنون، جوسلين متحف  
 (.1962 أبريل – 1962 مارس) األمريكية المتحدة الواليات تكساس، والية الجميلة، الفنون  متحف  
 (.1962 فبراير) األمريكية المتحدة الواليات كونيتيكت، والية الطبيعي، للتاريخ بيبودي متحف  
 (.1962 يناير – 1961 ديسمبر) األمريكية المتحدة الواليات بنسلفانيا، والية ببنسلفانيا، الجامعة متحف  
 (.1961 ديسمبر – 1961 نوفمبر) األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، والية للفنون، الوطني المعرض  


