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A major creative force and a powerful voice 
for her generation, Egyptian singer and 
songwriter Maryam Saleh composes and 
performs music that is personal, political and 
philosophical; intense, intelligent Egyptian 
music with Arabic language and influences of 
Trip Hop and Psych Rock.

In the past year, Maryam has played widely 
across the Arab World. In Egypt she has 
performed at venues including El Genaina 
Theatre and Bibliotheca Alexandria, where 
she launched her album Mesh Baghanny (‘I 
don’t sing’) in 2012. Maryam has appeared 
in the Palestine International Festival in 
Ramallah, and in Jordan and the Lebanon. 
She also takes part in projects with musicians 
from around the Arab World, including Zeid 
Hamdan (Lebanon), Tamer Abu Ghazaleh 
(Palestine) and Maurice Louca (Egypt).

Since success collaborating with a number 
of bands and music projects, including the 
BarakA band, with whom she blended rock 
music with Sheikh Imam’s songs, Maryam 
has forged a path as a solo artist, recording 
and performing her own projects and 
collaborations. Using her muscular, alluring 
vocals and charismatic stage presence (which 
is informed by her acting experience: she 
has starred in a number of independent film 
productions), Maryam brings her inventive 
contemporary compositions to life.

Egypt Psych-Rock

COUNTRY GENRE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571822659570227&set=a.570821749670318.1073741831.128311813921316&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2Ft1%2F1551565_571822659570227_1427377926_n.jpg&size=960%2C640
http://www.youtube.com/watch?v=Pfn7QUVZAfQ
http://www.youtube.com/watch?v=0HMB9bjdkFk


صاحبة كاريزما من نوع خاص، فبعد نجاحها يف مشاريع 
فنية ضمن مجموعات وفرق مختلفة مثل بركة والطمي 
مختلفة  بصورة  صالح  مريم  نجم  سطع  كورال،  ومرشوع 
كمطربة منفردة مستفيدة من خالصة خرباتها يف التأليف 
الحية  العروض  من  العديد  وبعد  والغناء،  املوسيقي 
والتسجيل يف االستوديوهات ليصب مرشوع غنايئ جديد 
»أنا  بعنوان  الغنائية  ألبوماتها  أول  وقدمت  اسمها  يحمل 
وموضوعات  الخاصة  حياتها  أغانيها  تناولت  بغني«.  مش 
مع  أكرث  يعرفها  الجمهور  وبدأ  عديدة  وفلسفية  سياسية 
ظهورها يف عدد من األعامل السينامئية والتلفزيونية مثل 
»فرح  ومسلسل  شمس«  »عني  و  الطبيعية«  »بأللوان  أفالم 
يعرف  بالتأكيد  فهو  شكلها  يعرف  مل  من  حتى  ليىل«, 
اإلعالنات  أغاين  من  عدد  بتسجيل  قامت  حيث  صوتها، 
لألعامل  املصاحبة  واملوسيقى  املشهورة  التجارية 

الدرامية.

السهل  من  وجهها  لصورة  مشهور  جرافيتي  لها  مريم 
 Piercing بالقاهرة،بال  البلد  وسط  مناطق  يف  مالحظته 
جيل  أيقونة  هي  الثائر؛  وشعرها  الشفاه  فوق  لها  املميز 
صوتها  املستقلة،  للفنون  والعاشقني  املثقفني  شباب  من 
بالكلامت والنغامت وضعها  البالغ  القوي وإحساسها  الرنان 
يف  الغنائية  األصوات  أفضل  ضمن  الحالية  مكانتها  يف 

العامل العريب وأصبح لها قاعدة كبرية من املعجبني بعد أن 
بالقاهرة ومكتبة  األزهر  ناجحة يف حديقة  قدمت عروض 
وفلسطني  واألردن  لبنان  يف  عروض  وقدمت  األسكندرية 
بتحميل  اآلالف  ويقوم  واألوروبية،  العربية  البالد  من  وغريها 
أخبار جوالتها  أغانيها من خالل موقع ساوندكالود ومتابعة 

الفنية من مواقع التواصل االجتامعي.

غري  ومزج  عازفني   5 من  املكونة  بفرقتها  املرسح  عىل 
الرشقية،  واإليقاعات  بالنغامت  الروك  ملوسيقى  تقليدي 
وال  الحضور  وجدان  وأرس  االنتباه  جذب  عىل  قادرة  تكون 
مانع من بعض القشعريرة تأثرًا بقوة الكلامت واألداء الصويت 
ملوسيقى  النفيس  الطابع  أحد  عىل  يخفى  وال  الجبار، 
والذي  الغربية  السايكدليك  مبوسيقى  وتأثرها  صالح  مريم 
الشيخ  ألغنيات  آدائها  وعند  بركة  فرقة  يف  قدمته  أن  سبق 
إمام، وأخريًا تأثرها بأجواء املوسيقى االلكرتونية بعد تعاونها 

الفني مع الفنان زيد حمدان.

مريم صالح من أرسة فنية خالصة، ورثت املوهبة وعشقت 
وأستطاعت  الخاصة،  طريقتها  عىل  بعدها  وقدمته  الفن 
يف الفرتة من 7002 وحتى اآلن أن تكون عىل رأس نجوم 

الفن املستقل.

سايك روك مرص
نوع املوسيقى البلد

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571823182903508&set=a.570821749670318.1073741831.128311813921316&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2Ft1%2F1016455_571823182903508_394857066_n.jpg&size=640%2C960
http://www.youtube.com/watch?v=_t72iQS24kU
http://www.youtube.com/watch?v=fYdvrmDSrPg
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Mesh Baghanny (2012)
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www.mar-yam.com

Genaina Theater - Cairo, August 2011

Palestine International Festival - Ramallah, July 2012

AlBalad Music Festival - Amman, June 2013

Oslo World Music Festival - Oslo, October 2013

Beirut & Beyond International Festival - Beirut, December 2013

“Maryam Saleh is bringing some raw power to the Cairo underground music scene” 

- Brownbook Magazine, Dubai - UAE

“Maryam Saleh is the raw voice of revolution”

- Al-Akhbar Newspaper, Beirut - Lebanon

https://itunes.apple.com/us/album/mesh-baghanny/id548315324
https://itunes.apple.com/us/album/mesh-baghanny/id548315324
https://itunes.apple.com/us/album/mesh-baghanny/id548315324
https://itunes.apple.com/us/album/mesh-baghanny/id548315324
http://www.mar-yam.com/
http://http://www.mar-yam.com/
https://soundcloud.com/maryamsaleh
https://twitter.com/Maryamm_Saleh
http://www.youtube.com/user/Maryamband
https://www.facebook.com/MaryamSaleh.Official
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