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Founder´s Note
Decades of Giving

When honesty, sincerity and love unite, combined with passion for art & 
creativity, and appreciation for the artists as national treasures, Artists 
gather to offer their best as a token of love and artistry for Mono 
Gallery. That is how - With ALLAH’s blessing - we were able to achieve 
the first of Mono Gallery ’s primary vision, which is to present the history 
of Saudi Arabia’s Contemporary Art from the 60’s of the last century 
until our current time. 

كلمة المؤسس
عقود من العطاء

حينمــا يجتمــع الصــدق واإلخــالص والمحبــة، وتمتــزج مــع الشــغف بالفــن 
واإلبــداع، وتقديــر الفنانيــن بوصفهــم ثــروة وطنيــة، عندهــا يجتمــع كل 
ــا لمونــو جاليــري. مــن هنــا  ــا وفّنً الفنانيــن لتقديــم أجمــل مــا لديهــم، حًبّ
وفقنــا اهلل لنحقــق أول أهــداف مونــو جاليــري، وهــي تقديــم تاريــخ الفــن 
منــذ ســتينات  الزمــن،  مــن  عقــود  علــى شــكل  الســعودي  التشــكيلي 

القــرن الماضــي، وحتــى عصرنــا هــذا

مؤمن المسلماني

Momen Al Muslimani
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مونو جاليري: نبني جداًرا لنعلِّق لوحة

يوسف المحيميد

الفــن  خيــوط  مــن  نحيــاًل  خيًطــا  ألتقــط  أن  البــد 
َن تاريخــه علــى  التشــكيلي المتشــابكة، فلــن أدوِّ
ــن أكتــب ســريًعا عــن نحــو ثالثيــن لوحــة  عجــل، ول
تشــكيلية رائعــة، كل واحــدة منهــا تســتحق مقــاالً، 
بــل دراســة نقديِّــة وأكثــر، لــذا ســأكتب عــن هــذه 
عــرض  صالــة  افتتــاح  وهــي  الجميلــة،  المناســبة 
جديــدة فــي الوطــن، فــال أجمــل مــن أن نضيــف متــًرا 
ــح الفــن، وال أعظــم مــن أن  ــًدا مــن األرض لصال جدي
نبنــي جــداًرا جديــًدا، ال لنفصــل بعضنــا عــن بعــض، 
ــَق لوحــة جديــدة، وهــا نحــن نحتفــل هنــا  وإنمــا لنعلِّ
ــأول معــرض  ــة الواعــدة ب مــع مؤســس هــذه الصال
تشــكيلي يســتحق أن يكــون رائــًدا لمــا يضّمــه مــن 
لوحــات ثمينــة... ولعــل الســؤال هنا، ماذا ســيضيف 
وإلــى  الوطــن،  وإلــى  األرض،  إلــى  »مونــو جاليــري« 
ــاق الفــنِّ فيهــا؟ الريــاض المدينــة، وفنانيهــا، وعشَّ

ففــي الســتينات مــن القــرن الماضــي، مــع بدايــات 
الشــخصية  المعــارض  وإقامــة  التشــكيلي،  الفــن 
اد، كانــت المــدارس واألنديــة الرياضيــة  ــرة للــروَّ المبكِّ
الثقافيــة،  أنشــطتها  ضمــن  الــدور  هــذا  ُتمــارس 
فتنظــم المعــارض التشــكيلية، وتؤســس لذائقــة 
حتــى  بــل  التشــكيلي،  الفــن  تجــاه  مجتمعيــة 
صــاالت  يؤسســون  كانــوا  أنفســهم  الفنانــون 
الســبعينات  حقبــة  لكــن  منازلهــم،  فــي  عــرض 
معهــا  حملــت  والتســعينات  والثمانينــات 
طموحهــا وتطلعاتهــا نحــو آفــاق جديــدة، ســواء 
مــن خــالل اهتمــام الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، 
تجاريــة  عــرض  بإنشــاء صــاالت  الخــاص  القطــاع  أو 
ــر وغيرهــا، علــى ســبيل  ــاض والخب فــي جــدة والري
المثــال ال الحصــر، صالــة أتيليــه جــدة، صالــة روشــان، 
ــة الشــرقية،  ــة التــراث العربــي، صال ــة رضــا، صال صال
وغيرهــا مــن الصــاالت التــي نظمــت العديــد مــن 
األلفيــة  جــاءت  بينمــا  التشــكيلية،  المعــارض 
الجديــدة بصــاالت عــرض طموحــة، وبأحــالم مختلفــة 
ــة بينهــا، منهــا  نســبًيا، وأظهــرت منافســة إيجابي
مــا هــو مســتمر ومتجــدد، ومنهــا مــا يعمــل ببــطء، 
انصــرف  مــا  ومنهــا  ســنوية،  أجنــدة  غيــر  ومــن 
ــى اشــتغاالت األســماء الشــابة، فــي فــن الصــورة  إل

ــو واألعمــال المفاهيميــة، ومتجاهــال أربعــة  والفيدي
أو خمســة عقــود مــن الفــن التشــكيلي الســعودي.

مــن هنــا، يختلــف مونــو جاليــري عــن غيــره، فهــو 
نحــو  يقفــز  لــم  االفتتاحــي  المعــرض  هــذا  فــي 
الــرأس، بــل ابتــدأ مــن القاعــدة كــي يصعــد، مــن 
وجــذوره  الســعودي  التشــكيلي  الفــن  بدايــات 
ــا علــى أن قــراءة التاريــخ واكتشــاف  الصلبــة، مراهًن
اللوحــات التشــكيلية المبكــرة أكثــر أهميــة وأقــوى 
تمرًســا، فاســتقطب عبدالحليــم الرضــوي، ومحمــد 
زقــر،  بــن  وصفيــة  اليحيــا،  وعبدالجبــار  الســليم، 
ومنيــرة موصلــي، وعلــي الرزيــزاء، ومحمد الرصيص 
ولــم يتوقــف عنــد ذلــك، بــل أمعــن فــي التحــدي 
مبكــًرا، وجلــب لوحــات طــه الصبــان، وبكــر شــيخون، 
وعبدالرحمــن  حمــاس،  وعبــداهلل  الصفــار،  وعلــي 
ســيام،  ومحمــد  الشــلتي،  وعبــداهلل  الســليمان، 
الناجــم،  مــال، وعبدالعزيــز  ونايــل  ويوســف جاهــا، 
وفهــد  مــرزوق،  وعبــداهلل  العويــس،  وخالــد 
الكواكــب  هــذه  بعــد  أيًضــا  مــاذا  الحجيــالن... 
الســعودي! التشــكيل  ســماء  فــي  النجــوم  مــن 

ي ذلــك معرًضــا تشــكيلًيا، أم  هــل يمكــن أن نســمِّ
متحًفــا للفــن التشــكيلي الســعودي المعاصر؟ هو 
ذلــك وأجمــل، ومــا يخطــط لــه مؤســس الجاليــري 
األســتاذ مؤمــن المســلماني، ومــا يخبئــه لنــا مــن 
فناًنــا  ليــس  ألنــه  وإشــراًقا،  جمــاالً  أكثــر  مفاجــآت، 
ــا، وال تاجــر لوحــات، بــل هــو متــذوق  تشــكيلًيا مزاجًيّ
وعاشــق أصيــل للفــن، فمنــذ أن وضــع قدمــه أول 
مــرة فــي صالــة عــرض، وهــو كمــن يطــارد الفراشــات 
فــي غابــة، كلمــا أغوتــه فراشــة بألوانهــا الزاهيــة 
ــكل مــا  ــة ب ركــض خلفهــا، حتــى أنشــأ هــذه الصال
يحملــه مــن حــب ودأب واهتمــام، واطــالع مســتمر 
علــى مــا يحــدث فــي الســاحة التشــكيلية العربيــة، 
حتــى عقــد صداقــات مــع فنانيــن ســعوديين وعــرب 
خــالل  اآلخــرون  عقــده  ممــا  أكثــر  ســنتين  خــالل 
عاًمــا، وهنــا يكمــن ســّر مونــو جاليــري،  عشــرين 
البــدء مــن الماضــي، والســير بثقــة نحو المســتقبل. 

مــاذا يمكــن أن يقــدم المــرء عــن الفــن التشــكيلي 
اد الحركــة التشــكيلية  فــي معــرض كهــذا، يضــمُّ روَّ
الســعودية ورموزهــا؟ ومــا الــذي تضيفــه الكلمــات 
وأمــام  والتكويــن،  والعنصــر  اللــون  حضــرة  فــي 
أو  حالــة  أو  فكــرة  خــالل  مــن  المعنــى  ســطوة 
هــذه  أكتــب  وأنــا  نفســي  أســأل  كنــت  حكايــة؟ 
المقدمــة القصيــرة، وال أعــرف إن كنــت ســأكتب عــن 
مؤرخوهــا  أجــاد  التــي  التشــكيلية  الحركــة  تاريــخ 
وبرعــوا فــي تدوينهــا، كالدكتــور محمــد الرصيــص، 
عبدالرحمــن  التشــكيليين  الناقديــن  والفنانيــن 
ســأكتب  أننــي  أم  فلمبــان؟  وأحمــد  الســليمان، 
بصريــة  أعمــال  حــول  المتواضعــة  النقديــة  رؤيتــي 
هــي لنخبــة الفنانيــن التشــكيليين الســعوديين، 
الذيــن قــد تتضــاءل الكلمــات وتخبــو أمــام إبداعهــم، 
وقــد ال تضيــف لهــا بقــدر مــا تســلبها فرصــة الوقــوف 
ســأذهب  أم  بصمــت؟  وتأملهــا  مهابتهــا،  أمــام 
بعيــًدا مــع هــذه الكلمــة العابــرة إلــى عالــم صــاالت 
صالــة  ســتقف  أيــن  ألرى  المملكــة،  فــي  العــرض 
مونــو التــي نحتفــل جميًعــا بانطالقتهــا الطموحــة؟

الكاتب كالفنان، كالهما يقف أمام بياض أو سديم، 
فكمــا تنتــاُب التشــكيليَّ الدهشــُة أو الوحشــة وهــو 
يقــف أمــام قمــاش الكانفــاس، أقــف أيًضــا مأخــوًذا 
بصمــت أمــام الورقــة البيضــاء، والكتابــة فوقهــا هــو 
نــوع مــن الفــن واإلبــداع، وعلــيَّ أن أضاهــي بســواد 
قلمــي فتنــة ألــوان الزيــت واإلكريلــك، فمــاذا أكتــب؟
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Mono Gallery: We build a wall to hang art
Yousef Almohaimeed

What can one say about contemporary art in 
such an exhibition? One that features the pioneers 
and symbols of Saudi Arabia’s Contemporary 
Art movement. What more can words add in the 
presence of colour, element and composition? I 
was asking myself as I write this short introduction, 
and I did not know if I would write about the 
history of the contemporary movement in the 
Kingdom, which several historians and poets 
have documented in their books, such as Dr. 
Mohammed Al-Risais, Abdurrahman Al-Suleiman 
and Ahmed Flemban? Or will I offer my modest 
view on the visual works that are created by the 
elite of Saudi Arabia’s contemporary artists? Or 
is it perhaps a passing word which I am leaving 
behind for the world of galleries in the Kingdom, 
to see where Mono Gallery will fit in? 

The writer is like the artist, both standing in front of 
a blank sheet. Akin to the surprise that strikes the 
artist as he or she stands opposite their canvas, 
I too pause silently at the white paper. To fill it is 
also a kind of art, where the blackness of my pen 
has to compete with an artist’s bright oils and 
acrylics. So what shall I write?
I will not write about it in a hurry. I will not write 
in haste about this group of wonderful paintings, 
each deserving an essay on its own. Instead, I will 
write about this beautiful occasion. An occasion, 
which marks the opening of a new gallery in heart 
of the kingdom. Nothing is more beautiful than 
adding a new meter of land for the sake of art. 
Nothing is greater than building a new wall that 
does not separate us from each other, but brings 
us together in appreciation for the art hanging 
on its length. 

Perhaps the question here is what will Mono 
Gallery add the world, to the country, to the city 
of Riyadh, to its artists, and art lovers?
During the sixties of the last century, which marked 
the beginnings of the contemporary art movement 
in the Kingdom, schools and sports’ clubs played 
an effective role in promoting art within its various 
cultural activities. They organized art exhibitions 
to support contemporary artists and introduce 
them to the community. Even the artists themselves 
established galleries in their homes. Later on, 
the seventies and eighties brought forward 
ambitions and aspirations towards new horizons, 
both through the attention of the Government 
Sector such as, The General Authority of Sports, 
or the Private Sector, to establish showrooms in 
Jeddah, Riyadh, Khobar and others. Showrooms 
like; Jeddah Atelier for Fine Arts, Roshan Gallery, 
Reda Gallery, Arab Heritage Gallery, Alsharqiya 
Gallery, and others which organized many fine art 
exhibitions. The new millennium followed, and with 
it came more ambitious Galleries, and relatively 
different visions. Some of these art galleries have 
flourished, others are running on a slow motion 
wheel, without a clear vision or agenda, and 
many have directed their focus towards new 
emerging artists, ignoring the five past decades 
of Contemporary Saudi Art.

Here is where Mono Gallery differs. For its 
grand opening exhibition, it decided to 
start from the foundations of Contemporary 
Art in Saudi. By shedding light on the early 
contemporary paintings by the leaders of that 
movement. Leaders like Abdul Haleem Al Ridawi, 
Mohammed Al Saleem, Abdul Jabbar Al Yahya, 
Safeya Binzagr, Mounirah Mosly, Ali Al-Ruzaiza, 

and Mohammed Resayes. But it did not stop 
there and brought forward paintings of Taha Al 
Sabban, Baker Shaikhoun, Ali Al-Saffar, Abdullah 
Hammas, Abdulrahman Alsoliman, Abdullah Al-
Shelti, Mohammed Syam, Yousef  Jaha, Naiel 
Mulla, Abdulazziz Al Najem, Abdullah Al Marzook, 
Khalid Al-Owais, and Fahd Al Hujailan!
Should such an event be called a Contemporary 
Art Exhibition? No, It is nothing less of A Museum 
of Saudi Contemporary Art and more!
The surprises that the gallery founder, Momen Al 
Muslimani, has in store are guaranteed to leave 
us excited and wanting for more! His passion and 
love for fine art are evident in this grand exhibition. 
The success of the gallery is strengthened through 
his constant knowledge of what is happening in 
the Contemporary art scene in the Middle East, 
and by making lifelong friends with Saudi and 
Arab artists over the course of two years, which is 
more than others have held in 20 years. Here is 
where Mono Gallery ’s secret lies; Starting from the 
past, and walking confidently towards the future.
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محمد السليم )رحمه اهلل(
الفنــان الراحــل محمــد موســى الســليم واحــد مــن الذيــن أســهموا فــي 
المعــارض المبكــرة التــي شــهدتها مــدن الســعودية خــالل الســتينات، ولــد 
فــي مــرات وســط الســعودية عــام 1938، وعــاش حياتــه األولــى فيهــا ثــم 
انتقــل الــى الريــاض، وتلقــى علومــه الفنيــة فــي ايطاليــا التــي توفــي فيهــا 

العــام 1997.
فــي  إيطاليــا  فــي  دراســته  أثنــاء  عقبــات  الســليم  محمــد  الفنــان  واجــه 
التوفيــق بيــن الفــن فــي الغــرب والحفــاظ علــى هويتــه وأصالتــه، فاتخــذ مــن 
بيئتــه ومحيطــه مصــدرا يرســم ويصــور منــه وليبتــدع بعــد ذلــك أســلوبا 
فنيــا خاصــً. فبــدأ مســيرته الفنيــة فــي تصويــر مايحيــط بــه فكانــت لوحتــه 
) مدخــل مــرات ( نقــل للبيئــة التــي يعيــش فيهــا وكان إنتاجــه تســجيال 
يتبيــن فيــه بســاطه فــي المعالجــة، وفــي عــام 1968م تــم ابتعاثــه للدراســة 
فســحرته  فلورنــس،  فــي  الجميلــة  الفنــون  اكاديميــة  فــي  إيطاليــا  فــي 
ثــم  الحضــارة الغربيــة حيــث جــاءت أعمالــه األولــى مشــابهه للســريالية، 
خــاض تجــارب مشــابهه لمذهــب ســيزان وســوراه ، وأخــذ يقســم األلــوان 
إلــى بقــع خفيفــة. كمــا قــام بتجــارب لتشــكيل الخطــوط فــي اللوحــة إلــى 

أشــكال هندســية ،
بتركيــب  الصــورة  فــي  االبتــكار  مرحلــه  إلــى  المرحلــة  هــذه  تجــاوز  ثــم   
الموضوعــات بطريقــه أقــل هندســيه وبنــوع مــن التقــدم الواضــح ، ونجــح 
الســليم فــي ربــط حضارتــه وتقاليــده بمــا تــم تحقيقــه فــي مجــال الفــن 

التشــكيلي.
المســتوى  علــى  شــخصية  معــارض  فــي  الســليم  مشــاركات  تواصلــت 
المحلــي والعربــي والعالمــي وحصــل علــى 39 جائــزة مــن عــدة قطاعــات 
مختلفــة، كمــا شــارك فــي اكثــر مــن 115 معرضــً جماعيــً وليــس هذا فحســب 
وانمــا مثــل المملكــة فــي الكثيــر مــن المؤتمــرات واللجــان وعمــل مستشــارا 

ــاض .  لتجميــل مشــروع مبنــى وزارة الداخليــة بالري

Mohammed Al Saleem
The late artist Mohammed Mosa Al Saleem was one of those who 
participated in the early exhibitions that the Kingdom witnessed during the 
sixties. He was born in Marat, the central region of Saudi Arabia in 1938. 
He stayed his early life there. Then moved to Riyadh. He received his art 
studies in Italy where he passed away in 1997.

In 1968, He got a scholarship to study Fine Arts. He was one of the first 
artists to have left the Kingdom for a pursuit of a formal art education, it is 
in the Academia delle Belle Arte in Florence that Al Saleem came across 
the works of neo- impressionist Henri-Edmond Cross. He was particularly 
touched by Edmond-Cross’s later work, and its gradual use of broader, 
blocky brushstrokes leaving small areas of exposed bare canvas between 
the strokes.  A shift which resulted in surfaces resembling mosaics, and 
owning his oeuvre the position of precursor to Fauvism and Cubism. Upon 
his return to the Kingdom Mohammed Al Saleem decided to teach many 
of these Western principles and techniques learned in his arid hometown 
of Marat.

Al Saleem used the environment and his surroundings as a source of 
inspiration, which led him to create a unique artistic style of his own. His 
art paintings portray the beauty in the simplicity of manipulation and 
feature this highly distinctive segmentation into organic block-like structures, 
marking the cornerstone of Al Saleem’s mature artistic development: form 
and landscape are essentially banished from these works, which in their 
layering, and shading suggest a search for subtle accords and variations 
on a theme similar to the one with which a composer achieves musical 
harmony.
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Oil on Canvas - زيت على قماش
50 x 70 cm
1975
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Oil on Canvas - زيت على قماش
50 x 70 cm

1981
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Pastel on board - باستيل على قماش
60 x 80 cm
1988
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عبدالحليم الرضوي )رحمه اهلل(
ــد الفنــان عبــد الحليــم الرضــوي فــي مكــة المكرمــة عــام 1939م وهــو أحــد  ول
رواد ومؤسســي الفــن التشــكيلي بالمملكــة العربيــة الســعودية، و مــن أوائــل 
الفنانيــن الســعوديين الذيــن اقتحمــوا مجــال الفــن التشــكيلي، كمــا أنــه أول 
فنــان ســعودي تشــكيلي يتــم ابتعاثــه للدراســة خــارج الســعودية. عمــل رضــوي 
رئيســً لرابطــة الفنانيــن التشــكيلين العــرب بمدريــد عــام 1973م وايضــا  مديــرا 
عامــً لجمعيــة الثقافــة والفنــون فــي مدينــة جــدة منــذ 1980م  وحتــى 1992م 
وكان مستشــارا للجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون عــام 1993م 

حتــى وفاتــه.
ــم  ــة العامــة عــام 1958م ث ــه علــى الثانوي ــدأت مســيرة الفنــان رضــوي بحصول ب
توجــه إلــى إيطاليــا لدراســة الفنــون، وحصــل هنــاك علــى الرخصــة فــي فنــون 
الديكــور مــن كليــة الفنــون الجميلــة فــي رومــا عــام 1964م، ثــم عــاد إليهــا 
أيضــً ليحصــل علــى درجتــه األكاديميــة العليــا عــام 1979م، ليصبــح بعــد ذلــك 
ــد الحليــم رضــوي رقمــً قياســيً فــي عــدد المعــارض  ــً. ســجل عب ــً محترف فنان
الشــخصية، حيــث عرضــت أعمالــه فــي معــارض تجــاوز عددهــا المئــة معــرض 
شــخصي فــي الواليــات المتحــدة، وهولنــدا، والبرازيــل وبريطانيــا، والســويد، 
واليابــان، وإندونيســيا، وفرنســا، وإســبانيا، وإيطاليــا، وسويســرا، وبلجيــكا، 
وحفظــت بعــض أعمالــه فــي متحــف الفــن الحديــث فــي إســبانيا، واألردن، و ريــو 
دي جانيــرو، و المغــرب، ومتحــف الفــن الحديــث الوطنــي فــي تونــس، ومتحــف 
كيــر جــاس فــي زيــورخ، وصالــة الفــن فــي ســان ماركــو فــي رومــا. ولديــه متحــف 

خــاص فــي مدينــة جــدة.

شــملت انتاجاتــه الفنيــة التصويروالنحــت والجداريــات وكانــت الخامــات التــي 
مــن  لوحــة  تخلــو  ال  وتــكاد  واألكريليــك.  الزيتيــة  األلــوان  عــادة  يســتخدمها 
ولوحــات الرضــوى دون ان تتضمــن تلــك الزخــارف الشــعبية الجميلــة الملونــة 
التــي تضفــي علــى العمــل الفنــي تنغيمــات ايقاعيــة والتعبيــر باللــون عــن 

الــروح بــكل تجلياتهــا. موســيقى 
رحل الرضوي عام 2006 في مدينة جدة مخلفً أكثر من 3500 لوحة أبداعية.

Abdul Haleem Al Ridawi
Abdul Haleem Al Ridawi was born in Makka in 1939. He was one of the early 
Saudi Artists who made a breakthrough in the Contemporary Art scene within 
the Kingdom, and the first contemporary artist to get a scholarship to study 
abroad.
 He was the chairman in the Arab Contemporary Artists Association in Madrid 
in 1973 and a general director in Saudi Arabian Society for Culture and Arts 
in Jeddah from 1980 to 1992.
Following his school graduation in 1958. Al Ridawi, travelled to Italy to study 
arts. There, he got a license in design from the Fine Arts College in Rome in 
1964. Later on, he returned to receive his higher academic degree in 1979 
in order to become a professional artist.

Abdul Haleem Al Ridawi’s painting were displayed in more than a hundred 
personal exhibitions in the United States, Holland, Brazil, Britain, Sweden, 
Japan, Indonesia, France, Spain, Italy, Switzerland and Belgium. Some of his 
artworks were kept in the Museum of Modern Art in Spain, Jordan, Rio de 
Janeiro and Morocco, Tunis, and in the Art Hall in Roma. He also has his own 
museum in Jeddah. Most of Al Ridawi’s paintings include traditional ornaments 
and colorful strokes, which provide his artwork with a unique rhythmic beauty. His 
artistic productions included paintings, sculptures and wall art. 
Al Ridawi passed away in 2006 in Jeddah leaving behind him more than 
3,500 creative paintings.
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Mixed Media - مواد مختلطة
100 x 100 cm



13

عبدالجبار اليحيا )رحمه اهلل(
ولــد الفنــان عبدالجبارعبدالكريــم اليحيــا فــي مدينــة الزبيــر بالعــراق عــام 1350ه  
)1931م(. قــدم إلــى وطنــه األم المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1369ه، 
فهــو أول تشــكيلي ســعودي يشــارك فــي معــرض جماعــي خــارج المملكــة 
وكان ذلــك عــام 1372ه. كمــا أنــه أول محــرر تشــكيلي فــي الصحافــة الســعودية 
عــام 1387ه. أيضــً هــو أول تشــكيلي ســعودي نظمــت لــه جمعيــة الثقافــة 

والفنــون معرضــً شــخصيً خاصــً بــه وكان ذلــك فــي عــام 1394ه.
حصــل علــى دبلــوم فــي إدارة المطابــع مــن كليــة لنــدن للطباعــة عــام 1397ه، 
تعلــم الفــن ومارســه بصفــة ذاتيــة موظفــً فــي ذلــك تعــدد أســفاره وكثــرة 
قراءتــه ومشــاهدته لصــاالت ومتاحــف الفنــون العالميــة. جمــع اليحيــى بيــن 
القلــم والفرشــاة ومــازج بيــن االبداعيــة لتحقيــق الفكــرة وقدمهــا فــي طبقيــن 
لــكل منهمــا مذاقــه. ترتكــز أعمالــه التصويريــة فــي الغالــب علــى موضوعيــن, 
فــي  واألزقــة  الــدواب  بتصويــر  فبــدأ  المــرأة،  هــو  والثانــي  التــراث،  هــو  األول 
ــر بالثقافــة الجديــدة بعــد النفــط، وأخيــرًا  مدينتــه قبــل ظهــور النفــط ثــم تأث
تركــزت أعمالــه علــى المــرأة كعنصــر هــام و متكــرر فــي أعمالــه، وتأتــي بتناغــم 
تــام فــي أعمالــه ســواء مــن ناحيــة الشــكل والمضمــون الــذي يتجانــس مــع مــا 
يصــوره ويبدعــه. وتضمنــت الكثيــر مــن أعمالــه عالقــات الإلنســان بالمحيــط 

)المنــازل والنخيــل واألرض(.
ــى  ــة األول ــع عقــود فــي المرحل ــة أرب ــة لقراب ــع مراحــل متداخل فمــر اليحيــى بأرب
قــدم اليحيــى العنصــر اإلنســاني والبيئــة المحيطــة مثــال علــى هــذه المرحلــة 
)لوحــة ســوق المقبــرة(. وفــي المرحلــة الثانيــة ظهــر علــى أعمالــه تأثيــر للبنائية 
التكعيبيــة والمرحلــة الثالثــة قــام بتقديــم اإلنســان فــي أعمالــه كقيمــة خالقــة  
ــة الرابعــة فأمضــى معظمهــا خــارج البــالد وتنــوع فــي اســتخدامه  ــا المرحل أم
للســطوح والمالمــس والتقنيــات وغلــب علــى أعمالــه فــي تلــك الفترة األســلوب 
التجريــدي مــع بقــاء الموضــوع مرتكــز علــى العنصر اإلنســاني فاســتمر اإلنســان 

فــي وجــدان اليحيــا الهــدف والرمــز والقيمــة والحضــارة.
توفي الفنان الرائد عبد الجبار اليحيى في الرياض عام 2014 م )رحمه هلل(

Abdul Jabbar Al Yahya
Abdul Jabbar Al Yahya was born in Zubair City in Iraq in 1931, and 
returned to his home country, the Kingdom of Saudi Arabia in 1949. 
He was the first contemporary artist who participated in joint exhibitions 
outside the Kingdom of Saudi Arabia. And He the first Saudi contemporary 
artist for whom the Saudi Arabian Society for Culture and Arts organized a 
personal exhibition for in 1974.

He received a diploma in Press Management from London College in 
1977. His love for art accompanied him in his personal life and his numerous 
travels. His art works focused on two subjects, the first was the heritage 
and the second was the Woman. He started to paint various features 
found in his city, then he was influenced by the new culture following the 
discovery of the petroleum. Many of his work focused on the woman as an 
important and recurrent element and other paintings revolved around the 
relationship between the human being and his surrounding environment. 
The pioneer artist Abdul Jabbar Al Yahya passed away in Riyadh in 2014. 
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Oil on Canvas - زيت على قماش
100 x 70 cm
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صفية بنت زقر
ولــدت الفنانــة التشــكيلية صفيــة بنــت زقــر بحــارة الشــام فــي قلــب مدينــة جــدة 
القديمــة عــام 1940 م ، وعندمــا بلغــت الســابعة مــن عمرهــا، انتقلــت مــع أهلهــا 
إلــى القاهــرة. واكملــت مراحــل الدراســة الرســمية بالقاهــرة وبعــد ذلــك غــادرت 
القاهــرة إلــى بريطانيــا حيــث التحقــت بـــ )Finishing school( لمــدة ثــالث ســنوات 
دراســية. وفــي أواخــر عــام 1965 عــادت إلــى القاهــرة لتنميــة هوايــة الرســم عــن 
فــي كليــة »ســانت مارتــن«  ثــم امضــت عاميــن  الخصوصيــة،  الــدروس  طريــق 
للفنــون فــي لنــدن ضمــن برنامــج دراســي حصلــت بعــده علــى شــهادة فــي فــن 

الرســم والجرافيــك.
اســتمر عبــق الحــارات القديمــة يالزمهــا فاشــتهرت بتوثيقهــا فــي رســوماتها 
للفلكلــور والمظاهــر االجتماعيــة والثقافيــة والمعماريــة لمدينــة جــدة ومنطقــة 
أوائــل  مــن  وكانــت   . مولدهــا  لمــكان   1963 عــام  فــي  عــادت   أن  إلــى  الحجــاز. 
مؤسســي الحركــة التشــكيلية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بــدأ مشــوارها 
الفنــي الطويــل بــأول معــرض لهــا فــي عــام 1968 أقامتــه فــي مدرســة دار التربيــة 
الحديثــة بجــدة. توالــت معارضهــا المحليــة التــي أقامتهــا فــي مدينــة الريــاض 
وجــدة  وغيرهــا. كمــا أقامــت معارضهــا الدوليــة فــي كل مــن باريــس وجنيــف 
ولنــدن حتــى أصبــح لهــا حصيلــة ثمانيــة عشــر معرضــً شــخصيً، وســتة معــارض 

جماعيــة.
وأسســت فــي جــدة “دارة صفيــة بنــت زقــر” التــي تضــم متحفــً ألعمالهــا الفنيــة 
ومرســمها الخــاص، وأحــد أهــم مراكــز الحفــاظ علــى التــراث الســعودي ودعــم 
الباحثيــن والفنانيــن. ألّفــت صفيــة  كتابــً بعنــوان: “المملكــة العربية الســعودية.. 
ــم اتبعتــه  ــة والفرنســية، ث ــى الماضــي” صــدر باللغتيــن اإلنكليزي ــة إل نظــرة فنان
ــة مــع التــراث الســعودي”، كمــا فــازت  ــة عقــود ثالث بكتــاب “صفيــة بنــت زقــر.. رحل
صفيــة بجائــزة “كأس ودبلــوم دي إكســيالنس” مــن “جــروالدورا” عــام 1982 فــي 

إيطاليــا.
تظهــر لوحــات الفنانــة صفيــة بتفصيــل ودقــة فنيــة الجوانــب المتعــددة للحيــاة 
اإلجتماعيــة فــي محيطهــا وبيئتها المحلية. ويتميز أســلوبها ببســاطة التكوين 
ــة بتنــوع  ــت أدواتهــا الفني ّـ ــاء واالهتمــام بالكتــل واألحجــام، وقــد نوعـ وقــوة البن

موضاعاتهــا مراعيــة التجانــس واإلنســجام.

Safeya Binzagr
Safeya Binzagr was born in Jeddah in 1940. She moved with her family to 
Cairo when she was seven years old. There She completed her studies then 
she left to The United Kingdom where she joined the Finishing school for three 
years. In the late of 1965, she returned to Cairo to develop her passion for 
painting. Then, she spent two years in Saint Martin College for Arts in London 
where she received a degree in Arts and Graphics. 

Safeya is one of the early symbols of the contemporary art movement in the 
Kingdom of Saudi Arabia. Her long artistic career started with her first exhibition 
in 1968, which was held in Dar Altarbiah modern School in Jeddah. She held 
several local and international exhibitions in Paris, Genève, London, and many 
others. 

She was famous for her paintings of folklore, and of social, cultural and 
architectural aspects related to her local and surrounding environment of 
Jeddah and Al Hejaz Region.
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Sketch on Paper - رسم على ورق
48 x 52 cm

Sketch on Paper - رسم على ورق
50 x 43 cm
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منيرة موصلي
ــة منيــرة موصلــي فــي مكــة المكرمــة عــام 1954 وتخرجــت مــن  ــدت الفنان ول
ــم واصلــت دراســتها فــي  ــة فــي القاهــرة عــام 1974م ث كليــة الفنــون الجميل
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحصلــت علــى دبلــوم فــي فــن التصميــم عــام 
1979م. إلتحقــت فــي العــام نفســه للعمــل فــي شــركة أرامكــو الســعودية 

كمســؤولة عــن المطبوعــات  قــي إدارة العالقــات العامــة. 

أقامــت منيــرة عــدة معــارض فنيــة فرديــة أولهــا كان فــي جــدة عــام 1973م 
كمــا شــاركت فــي معــارض مختلفــة محليــة وعربيــة وبشــكل متواصــل ومــن 
هــي  وكانــت  البحريــن  مملكــة  فــي  2001م  فــي  المنامــة  معــرض  ضمنهــم 
المؤســس لمهرجــان الفــن فــي الخبــر عــام 2007م وأقامــت معارض فــي الرياض 
عــام 2009م بعنــوان »أطفــال غــزة« ومعــرض »الصبيــة« عــام 2011 فــي البحريــن.
معهــد  لصالــح  ملصــق  لتصميــم  عربيــة  فنانــة  كأول  الموصلــي  اختيــرت 
ــع لهيئــة األمــم  ــر المشــاريع النســائية التاب األبحــاث والتدريــب الدولــي لتطوي
فنيــة  كأخصائيــة  للعمــل  اختيــرت  1994م  عــام  وفــي   .1990 عــام  المتحــدة 
ــي لدعــم منظمــات األمــم المتحــدة اإلنمائيــة  مــن قبــل برنامــج الخليــج العرب
للمســاهمة فــي برامجــه الفنيــة واإلعالميــة وحصلــت علــى عــدد مــن الجوائــز 
التقديريــة مــن جهــات ومؤسســات فنيــة عربيــة وعالميــة منهــا جائــزة وســام 
األرز فــي لبنــان وتضمنــت حصيلــة منيــرة طــوال هــذه الســنوات مجموعــة 
مــن األعمــال والدراســات الفنيــة التــي نشــرت فــي الصحــف المحليــة والعربيــة 

وأهمهــا دراســتين عــن فــن األطفــال وعالقتــه  بالمجتمــع.

تؤمــن موصلــي بأنــه ال يوجــد قبــح فــي الفــن، وأن الفــن عبــارة عــن رؤى وتجــارب 
مختلفــة وعمليــة تراكميــة ) ابتــدأت مــن أجدادنــا البدائييــن مــن حفرهــم علــى 
الكهــوف حتــى اآلن( وتتخــذ أعمالهــا طابعــً ملحميــً، يــزاوج بيــن التوثيــق 
العاطفــي وجماليــات متخيلــة تســتلهم وقائــع مســتعارة مــن أزمنــة مختلفــة.

Mounirah Mosly
Mounirah Mosly was born in Makkah, Saudi Arabia on July 1954. She is a 
graduate of the College of Fine Arts in Cairo on 1974. She worked as a 
teacher for three years in Dar al-Hanan Schools in Jeddah chairing the Arts 
Department. She pursued further artistic studies in the United States and 
earned a diploma in Graphic Design on 1979. On the same year, she joined 
the Saudi Arabian Oil Company, ARAMCO where she is the publications 
design specialist in the Public Relation Department.

Mounirah’s first solo exhibition was in Jeddah in 1973. Followed by various 
local and international exhibitions including Ajyad  Converses with Hajjar in 
Bahrain in 2001.
She was the founder of The Art Festival in Al khobar in 2007. In 2009 she held 
an exhibition in Riyadh under the title “Children of Ghaza” , and “AlSabiya” 
exhibition in 2011.

In 1990 She Designed the poster for the United Nations International Research 
and Training Institute for Advancement of Women, «INSTRAW». Moreover, in 
1994 she was selected as an art specialist by The Arab Gulf Program in 
Support of the UN Organizations for development). Mounirah believes that 
there is no ugliness in art, and that art is based on a series of life experiences 
that has started from our early ancestors. 
Her Artworks combine a soft documentation of life experience with a surreal 
flavor inspired from a different time set.
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Weaved carpet - سجادة  منسوجة
80 x 60 cm

The Product of this Generation - نتاج هذا الجيل
Oil on Canvas - زيت على قماش
80 x 60 cm
2001
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On dispersal - عند الشتات
Mixed media on tracing paper - مواد مختلفة على ورق شفاف

15 x 26 cm
2001



20

On dispersal (Carpert)  - (عند الشتات )سجاد
Weaved carpet - سجادة  منسوجة
82 x 112 cm
2001
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علي الرزيزاء
ولــد الفنــان علــي الرزيــزاء فــي أشــيقر عــام  1945م و حصــل علــى دبلــوم 
تربيــة فنيــه بالريــاض عــام 1968م ودبلــوم أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي 
رومــا بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف  عــام 1979م وعــدة شــهادات أخــرى و 

تقاعــد  الفنــان علــي الرزيــزا مبكــرا ليتفــرغ للفــن.
وتصميــم  بإعــداد  شــارك  وقــد  الداخلــي  التصميــم  فــي  الرزيــزا  عمــل 
وتنفيــذ مجموعــة مــن معــارض المملكــة داخليــا وخارجيــا. و لديــه عــدة 
مقتنيــات داخــل وخــارج المملكــة ولــه جداريــات فــي المطــارات الداخليــة وقــد 
ــد مــن  ــه العدي ــة المملكــة( ول ــز أبرزهــا )شــعار مئوي حصــد علــى عــدة جوائ

الجماليــة. المجســمات 
نشــأ الفنــان علــي الرزيــزاء فــي بيئــة غنيــة بالشــعبيات والموروثــات ممــا 
ــى ولكــن وبعــد الدراســة  ــه األول ســاعده علــى االســتلهام منهــا فــي أعمال
فــي ايطاليــا اتســعت مداركــه الفنيــة نظــرا ألنهــا هــي مهــد الفــن فــي 
اوروبــا فمنهــا نهضــت العلــوم والفنــون بقيــادة الفنــان العبقــري ليونــاردوا 
دافنشــي فأخــذ الفنــان يفحــص ويدقــق فــي تلــك الفنــون ويبحــث عــن 
ــدة  طــرق صياغتهــا وتقنياتهــا ممــا اســهم فــي اســتحداثه ألســاليب جدي
ومبتكــرة فــي الفــن الســعودي فنجــده عنــد رســمه لتفاصيل المنازل ســواء 
فــي الشــبابيك أو األبــواب أو الحوائــط يســتخدم معاجيــن وخامــات وألــوان 
معدنيــة »البرونزيــة - الذهبيــة - الفضيــة« فــي النقــوش وهــي ماكانــت 
تســتخدم فــي بدايــات عصــر النهضــة  »الفــن البيزنطــي«, ممــا اكســبت 

ــه رونقــا وجمــاال خاصــا مميــزا. أعمال
االجتماعيــة  للحيــاة  تصويــره  فــي  الشــعبي  الحــس  الفنــان  علــى  غلــب 
كالســوق و الحــي الشــعبي و المنــازل و القصــور و القــالع و المــآذن مؤكــدا 
دائمــا علــى فــن التصميــم الداخلــي والخارجــي التــي تظهــر فــي الجلســات 
و الــزل و الســجاد و األدوات التراثيــة مــن الدلــة واإلبريــق والكتــب ومــن خــالل 
كثــرة التفاصيــل علــى نحــو حرفــي فنــي بأســلوب مباشــر ممــا نتــج عنــه فنــا 

احترافيــا نــادرا حــول المــوروث ونقلــة بقــوة إلــى العالميــة.

Ali Al-Ruzaiza
Ali Al-Ruzaiza was born in Ushaiger in 1945. He received a diploma in Arts in 
1968 in Riyadh, and a diploma in Fine Arts with a first class honors from Rome, 
Italy in 1979. He had an early retirement to dedicate his time to his art. 

Al-Ruzaiza worked as an interior designer, where he has designed a number 
of exhibitions both within the kingdom and internationally. Many of his artwork 
have ended up in the Al Mansouria collection and with several world leaders, 
and is exhibited in buildings such as airports. Among the most prominent 
awards he received was (the logo of the centennial of the Kingdom). 

Ali Al-Ruzaiza was brought up in an environment that was rich in culture 
and heritage. His background provided him with a rich source of inspiration 
during his early artworks.  However, after studying in Italy, his perception of art 
broadened. He began to closely inspect some of the great figures such as 
Leonardo Da’ Vinci, and study their techniques. In doing so, he was able to 
advance his own artistic style. In his paintings, he would detail house windows, 
doors, or walls, using pastes,  and various metallic colors “Bronze – golden – 
silver” within the inscriptions, which is similar to what was used in the renaissance 
age “Byzantine art” that gave his art work added beauty. 

Ali Al-Ruzaiza is highly inspired by traditional design from the Najd culture. He 
is keen in conceptualizing various social scenes from his surroundings such as, 
the market bazaar, neighborhood alleyways, mosques, and palaces. Given his 
background, He was particularly interested in detailing the interior spaces in 
a direct yet artistic manner, which resulted in a rare style of depicting what is 
traditional.
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Mixed Media - دراسات بأقالم الفلوماستر الملونة
150 x 150 cm
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محمد الرصيص
ولــد الفنــان  محمــد الرصيــص عــام 1950. حصــل علــى دبلــوم التربيــة الفنيــة مــن 
معهــد المعلميــن الســعودية، 1969 ثــم ســافر إلــى القاهــرة لتعزيــز قدراتــه الفنية 
فــي الرســم  ونــال شــهادة بكالوريــوس فــي التربيــة الفنيــة مــن جامعــة حلــوان 
عــام 1977  وبعــد عودتــه عمــل أســتاذا للفــن فــي جامعــة الملــك ســعود وبعدهــا 

بســنوات قليلــة تــرأس منصــب رئيــس قســم الفنــون فــي الجامعــة ذاتهــا.
 نــال الرصيــص ماجســتير فــي الفنــون والرســم مــن جامعــة أوهايــو فــي الواليــات 
المتحــدة عــام 1982 ومــن ثــم الدكتــوراه فــي التربيــة الفنيــة مــن الجامعــة ذاتهــا 

عــام 1989. بعــد أول معــرض فــردي لــه فــي الريــاض عــام 1973.

تتالــت مشــاركات الفنــان الرصيــص فــي المحافــل الفنيــة علــى الصعيــد المحلــي 
والعالمــي فــي الفتــرة مــن 1972 إلــى 2001 حيــث شــارك فــي أكثــر مــن 50 معرضــا 
ــا واســبانيا وفرنســا  ــا فــي الســعودية ومصــر والمملكــة المتحــدة وتركي جماعي
وتايــوان والواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول. كمــا أثــرت إســهامات الفنــان 
الرصيــص المطبوعــة فــي إثــراء المكتبــة الفنيــة فــي العالــم العربي؛ومــن أهــم 
مؤلفاتــه »اإلنســان والفنــون التشــكيلية ملخــص تاريخــي« عــام 1992 و«الفنــون 
التشــكيلية فــي الجنادريــة الســابع دراســة توثيقيــة وثقافيــة« عــام 1993 و«الفــن 
العربــي المعاصــر.. البدايــات والتطــورات فــي منظــور المســتقبل« عــام 2002 علــى 

ســبيل العــد وليــس الحصــر.

تمكــن محمــد الرصيــص مــن تطويــر تقنياتــه بنــاًء علــى دراســة مكثفــة فــي فــن 
التجريــد واســتلهم مــن فنانــي المدرســة االنطباعيــة؛ ودمــج تقنيــات ضربــات 
الفرشــة فــي الفــن االنطباعــي مــع المســاحة المركبــة فــي التكعيبيــة، مصــورًا 

ــة.  ــه الريفي ــة لخلفيت مشــاهد تذكاري

Mohammed Resayes
Mohammed Resayes was born in 1950. He received his Diploma from The 
Institute of Art Education for Teachers is Saudi Arabiain 1969. Then traveled 
to Cairo to enhance his abilities and painting techniques. He received a 
Bachelor degree in Art Education from Helwan University in Egypt in 1977. 
Upon his return to Saudi, he became a professor of art at King Saud University, 
and a few years later he headed the arts department at the same university. 
After his first solo exhibition in Riyadh in 1973. He received an MA in Arts & 
Painting from the University of Ohio in the United States in 1982 and then a 
PhD in Art Education from the same university in 1989. 

Resayes participated in various local and international art forums from 1972 
to 2001, where he partook in more than 50 group exhibitions in Saudi Arabia, 
Egypt, UK, Turkey, Spain, France, Taiwan, the United States and other countries. 
He published numerous books that contributes in the Arabic Literacy in Art 
such as «Man and Plastic Arts – A Brief History» (1992), «Plastic Arts at the 
Janadriya 7th – A cultural and Documentary Study» (1993) and «The Arabian 
Contemporary Art... the Beginnings and Developments and A Future View» 
(2002).

Mohammed Resayes became involved with the emergent expressionist 
movement of the Saudi pioneers who preceded him. He was able to develop 
his techniques based on an intensive study of abstraction and was inspired 
by many Impressionist artists. The style of his works focused particularly on the 
composition of figures and geometry. 
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طه الصبان
طــه محمــد صالــح محمــد علــي الصبــان هــو أحــد رواد الفنانيــن التشــكيليين 
فــي الســعودية مــن مواليــد مكــة المكرمــة عــام 1948م . وهــو عضــو فــي 
جمعيــة الثقافــة والفنــون بجــدة وأيضــا عضــو مؤســس في بيت التشــكيليين 
بجــدة. أصــدر كتابــه األول عــام 2001 م بعنــوان )طــه الصبــان مالمــح من المشــوار( 

و كتابــه الثانــي )فــن طــه الصبــان(

 أقــام طــه العديــد مــن المعــارض الشــخصية المحليــة والدوليــة أولهــا بمدينــة 
كولشيســتر ببريطانيــا فــي عــام 1975 م تبعهــا معــارض أخــرى فــي لبنــان 
و مصــر و غيرهــا.  لــه العديــد مــن المقتنيــات الخاصــة والعامــه مثــل تلــك 
التجاريــة  الغرفــة  الدولــى بجــدة و  الملــك عبدالعزيــز  الموجــودة فــي مطــار 
الصناعيــة بجــدة ومتحــف الشــارقة ومتحــف العالــم العربــي بباريــس. وقــد حــاز 
علــى العديــد مــن الجوائــز والشــهادات التقديريــة والميداليــات الفخريــة ومنهــا 
الجائــزة األولــى لمســابقة الزمنيــة للتــراث 1401 هـــ و الجائــزة األولــى معــرض الفــن 

الســعودي المعاصــر الريــاض 2006.
وتــم تكريمــه مــن العديــد مــن الجهــات منهــا اتليــه عبــد المنصــور خوخــة بجدة 

والجمعيــة العربيــة للثقافة والفنــون بجدة. 

عــاش الصبــان طفولتــه فــي المدينــة المقدســة فتشــبع بطقوســها وعوالمها 
تتزيــن جدرانهــا  التــي  القديمــة  العربيــة  العمــارة  ولطالمــا عشــق  التراثيــة. 
عــززت  وقــد  العربــي.  البيــت  بهــا  يتغنــى  والتــي  والمشــربيات  بالرواشــين 
تنقالتــه مــع عائلتــه بيــن مكــة وجــدة مكتســبات جديــدة تتصــل بالمدينــة 
فتأثــر  الفنيــة،  بالغتــه  علــى  ســحره  يمــارس  الزال  الــذي  والبحــر  التاريخيــة 
بمشــاهد الصياديــن والمراكــب التــي تثيــر بالغتهــا الجماليــة المرهفــه هدفــآ 
ســاميآ بإعتبارهــا مصــدرآ للــرزق وللغــذاء .و ســاهمت كل تلــك الذخائــر فــي 
ــز اســتلهام ذاكــرة المدينــة المقدســة والتاريخيــة والبحــر فاســتفاد مــن  تعزي
تتصــل  التــي  الجماليــة  المفاهيــم  اعتنــق  عندمــا  المتخيــالت  تلــك  صياغــة 

باألصالــة والمعاصــرة والتــي انتصبــت علــى جــدران لوحاتــه.

Taha Al Sabban
Taha Mohammed Saleh Mohammed Ali Al Sabban was born in Makkah in 
1948. His first personal exhibition was held in Colchester in 1975, and in 
Scotland at the Glasgow Arab students› Club in 1976, .Followed by many 
exhibitions in Lebanon, Egypt and other countries. He has been a leading artist 
of Saudi Arabia since the 1980s and has participated in many international 
art presentations on behalf of his country.
Taha’s artwork was acquired by; King Abdulaziz international airport, The 
Chamber of Commerce & Industry in Jeddah, The Museum of Sharjah and the 
Arabian world Museum in Paris. He chaired both the graphic art section of the 
Saudi Society for Culture and Arts and the founding of the House of Artists in 
Jeddah in 1992. 
Taha received various prizes and honorary medals including the first prize in 
The Heritage contest in 1980. And the first prize in The Contemporary Saudi 
Art Exhibitions in Riyadh in 2006.  He was also honored by institutions such as 
Atelieh Abdul Mansour Khojah and the Arabian society of Culture & Arts in 
Jeddah. 

Taha Al Sabban lived his childhood in the city of Makkah, where he was 
immersed in its holly traditions and historical scene. His art works reveal elements 
from his hometown and the ancient city of Jeddah. He used elements of 
traditional vernacular Hijazi architecture in his artwok such as “Rawachine” and 
“Mashrabiyya”. His fondness for the sea is apparent in his paintings, where he 
draws inspiration from its raging waves, wooden boats, and fishermen. Such an 
avid supply of memories combined with colorful imagination strengthened the 
originality of his artwork.
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بكر شيخون
الفنــان بكــر محمــد علــي شــيخون هــو واحــد مــن الفنانيــن الســعوديين 
الذيــن بــدأوا مبكــرًا مــن خــالل مشــاركات محليــة فــي جــدة مواكبــً البدايــات 
أواخــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التشــكيلية  للحركــة  األولــى 
ــى  ــة مــن القــرن الماضــي. وهــو أحــد رواد الدفعــة األول الســتينيات الميالدي
التــي تخرجــت مــن معهــد التربيــة الفنيــة بالريــاض عــام 1969م ليكمــل 

دراســة الفــن فــي ايطاليــا التــي عــاد منهــا ســنة 1980م.

حــاز بكــر علــى العديــد مــن الجوائــز والشــهادات التقديريــة وأهمهــا جائــزة 
الشــراع الذهبــي فــي معــرض الســتين بالكويــت عــام 1983م. كمــا لــه عــدة 
مقتنيــات ومجســمات وجداريــات برونزيــة فــي قاعــدة الدفــاع الجــوي وجامعــة 
الملــك عبدالعزيــز فــي جــدة ومطــار الملــك خالــد فــي الريــاض ومتحــف 

عبدالــرؤوف خليــف بجــدة، وأيضــا فــي رومــا وبســكارا وغيرهــم.

 واكــب شــيخون التغيــرات الفنيــة التــي شــهدتها الســاحة العربيــة فقــدم 
أعمــاال ضمــن مــا عــرف بالمفاهيميــة )الفــن التصــوري( فــي أكثــر مــن مناســبة 
دوليــة مثــل بينالــي الشــارقة وبينالــي القاهــرة وغيرهمــا ويفضــل نعتهــا 
بأعمــال مــا بعــد العــام 2000م منهــا الســلم المقلــوب، آلــة الفوشــار، الحــذاء 

والشاشــة المكســورة.

يركــز الفنــان بكــر شــيخون علــى مــا هــو خــارج إطــار المألــوف بالتأمــل فــي 
حقيقــة الفــن. وغايتــه أن يصــدم المشــاهد بأعمــال فنيــة لهــا القــدرة علــى 

جعــل مــا هــو خلــف العالــم المرئــي قابــال للرؤيــة.

Baker Shaikhoun
Baker Mohammed Ali Shaikhoun is one of Saudi artists who started early through 
local participations in Jeddah and accompanying the initial beginnings of the 
Contemporary Art movement in the Kingdom in the late sixties of the last century. 
He is one of the first batch of graduates from the Institute of Art Education in 
Riyadh in 1969. He then continued his study of art in Italy until 1980.

He received many awards and certificates of appreciation. Most noted was 
the Golden Sail Award at the Sixtieth Exhibition in Kuwait in 1983. He also 
has several holdings, figures and bronze murals at the Air Defense Base, King 
Abdulaziz University in Jeddah, King Khalid Airport in Riyadh, Abdul Raouf 
Khalifa Museum in Jeddah and also in Rome and Pescara and others.

Shaikhoun kept pace with the artistic changes that took place in the Arab world. 
He introduced works within the Conceptualism theory in many international 
events such as the Sharjah Biennale, Cairo Biennale and others. He prefers 
to call them the works beyond the year 2000 including The Inverted Ladder, 
Popcorn Machine, The Shoe and The Broken Screen.

Baker Shaykhoun focuses on what is unfamiliar by pondering the reality of art. 
His aim is to shock the viewer with works of art that have the ability to make what 
is behind the visible world visible.
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علي الصفار
ولــد الفنــان علــي الصفــار فــي مدينــة القطيــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ويعيــش فيهــا. حصــل فــي عــام 1978م علــى دبلــوم معهــد التربيــة الفنيــة 
بالريــاض  المتوســطة  الكليــة  دبلــوم  علــى  عــام 1986م  ثــم حصــل  بالريــاض، 
ــة  ــة العربي ــرأس قســم الفنــون بالجمعي ــة. فــي عــام 2000م ت تخصــص تربيــة فني
التشــكيلي  الفــن  جماعــة  أســس  بالدمــام.  والفنــون  للثقافــة  الســعودية 
بالقطيــف. أصبــح عضــو فــي العديــد مــن المؤسســات المتخصصــة فــي الفنــون 
مــن بينهــا جمعيــة البحريــن ورابطــة اآلداب والفنــون حــول العالــم فــي ســيئول. 
جــاءت أولــى مشــاركاته علــى مســتوى المملكــة فــي معــرض أقامه معهــد التربية 
الفنيــة بالريــاض، ثــم تعــددت مشــاركاته حتــى وصلــت إلــى أكثــر مــن 400 مشــاركة 
محليــة ودوليــة فــي كل مــن الريــاض وجــدة والمدينــة المنــورة والكويــت ودمشــق 
ــز محليــة ودوليــة عــدة مــن بينهــا الجائــزة  والقاهــرة واإلرجنتيــن. حــاز علــى جوائ
األولــى فــي معــرض مــن وحــي البيئــة عــام 1978م، والجائــزة األولــي فــي مســابقة 
الخطــوط الســعودية ملــون 1994م، والجائــزة األولــى فــي معــرض الفــن الســعودي 

المعاصــر 2004م.
 

ــه.  وجــد الفنــان علــي الصفــار نفســه منــذ طفولتــه مولعــً بعوالمــه المحيطــة ب
كان يرســم المشــاهد التــي تســجل التــراث المحلــي ويســتلهم طقــوس أعمالــه 
مــن البيئــة أيــً كان شــكلها. ثــم ركــز فيمــا بعــد علــى متخيــالت تتصــل بالقيــم 
اإلنســانية. واحــدًة مــن أشــد تجاربــه حضــورًا  كان فــي التعاطــي مــع مكتســبات 
البحــر  الجماليــة وطقــوس المهــن التــي تقــع فــي حضرتــه. حيــث رســم الصياديــن 
والمراكــب واألطــالل وتناثــر ركام أخشــاب المراكــب علــى الشــاطيء بفعــل. وصــور 
البحــر كمــا فــي حــال مــدن مهجــورة. وأصبحــت صــور الغواصيــن والصياديــن 
ومراكبهــم مبحــرة هــي األكثــر حضــورآ فــي تجربتــه الجماليــة. لعبــت تقنياتــه 
وإختياراتــه اللونيــة دورًا فــي طقــوس أعمالــه التــي تضعــك أمــام لــون واحد تتباين 
درجاتــه وفــق صــور مــن المتخيــالت المتصاعــدة فــي لحظــة زمنيــة تنقــش تأثيرهــا 
علــى المتلقــي. عمــل الصفــار علــى ممارســة تقنيــات متعــددة مــن األلــوان وتعتبــر 
تجاربــه وأعمالــه بإســتخدام األلــوان المائيــة األشــد رهافــة بيــن طقوســه الجماليــة.

Ali Al Saffar
Ali Al Saffar was born and lives in Qatif in the Kingdom of Saudi Arabia. In 1978 
he earned a diploma from the Institute of Art Education in Riyadh. In 1986 he 
got a diploma of Art Education from the Intermediate College in Riyadh, and 
In 2000 He headed the Arts Department in the Saudi Arabian Society of 
Culture & Arts in Dammam. He founded the Contemporary Art Group in Qatif, 
and became a member in several institutions that specialized in arts including 
Bahrain Association for Contemporary Arts, and The International Ethics & Arts 
Association in Seoul, Korea. His first participation in the Kingdom was in an 
exhibition held by the Institute of Art Education in Riyadh. He participated 
in more than 400 exhibitions, nationally Riyadh, Jeddah, Al Madinah, and 
internationally in Kuwait, Damascus, Cairo and Argentina. 

Al Saffar won several prizes including the first prize  of  Environment Revelation 
in Riyadh in 1978, and the first prize for Saudi Airlines in Jeddah in 1994. 
He also received first prize from The Contemporary Art Exhibition in Riyadh in 
2004.

Al Saffar discovered his passion for the environment surrounding him from an 
early age, so he painted scenes that recorded the local heritage. His work 
was inspired by the environment and whatever shape it took. He later focused 
on the imaginations that were related to human values. His techniques and 
color choices played a great role in his artwork .
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Pastel on Canvas - باستيل على قماش
83 x 130 cm
2008

Pastel on Canvas - باستيل على قماش
83 x 130 cm

2008
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عبد اهلل حماس
عبــد اهلل حمــاس ولــد فــي مدينــة أبهــا عــام 1953م. وظهر شــغفه بالفن وحســه 
الفنــي فــي ســن مبكــرة، فبــدأ بالرســم مــن الصــف الرابــع االبتدائــي. انتقــل عــام 
1970م الــى الريــاض ليكمــل تعليمــه بمعهــد التربيــة الفنيــة و تخــرج منــه عــام 
1972م. عمــل حمــاس مدرســً للفــن بالمرحلــة المتوســطة فــي الريــاض وجــدة 
منــذ 31 عاًمــا، وشــغل ســابقً منصــب رئيــس بيــت الفنانين التشــكيليين بجدة.

النهضــة  عصــر  تيــارات  تقنيــات  الفنيــة  التربيــة  معهــد  فــي  حمــاس  درس 
المبكــرة.  تجربتــه  حيويــة  المتداخلــة  طقوســها  المســت  التــي  التكعيبيــة 
والزالــت مؤثراتهــا ملحوضــة بشــكل مــا علــى تكويناتــه. يقــول حمــاس انــه 
أعجــب بالتكعيبيــان جــورج بــراك وبيكاســو وأخــذ عنهمــا مــا أعانــه علــى تحقيــق 
خصوصيتــه الجماليــة. فيمــا اســتفاد مــن مالحقــة تقنيات بيت موندريــان اللونية 

الصريحــة والمتقشــفة وفــق بنــاء عقالنــي منتظــم.

تأثــر حمــاس فــي تضاريــس طقوســه الجماليــة بالرعيــل األول مــن التشــكيليين 
العراقييــن الذيــن إتصلــت منجزاتهــم اإلبداعيــة فــي الســبعينيات بمفاهيــم 
فكريــة وجماليــة تتصــل بالهويــة واألصالــة والمعاصــرة ومــن خــالل إنحيازهــا 
للمــوروث الشــعبي والتــراث، وحمــوالت مــن ذاكــرة العمــارة فــي المــدن العتيقــة 
والقــرى الحالمــة فــي تضاريســها العريقــة. فضــآ عــن ذلــك يعتبــر حمــاس واحــدًا 
ــة مبكــرًا  مــن الفنانيــن القالئــل الذيــن إحتفــت تجربتهــم بالطقــوس التجريدي

فــي المجتمــع التشــكيلي الســعودي.

Abdullah Hammas
Abdullah Hammas was born in Abha in 1953. His passion for art and 
appeared at an early age where he started painting in the fourth grade. In 
1970 He moved to Riyadh to complete his education in the Institute of Art 
and graduated in 1972. He worked as a teacher of Art in junior high school in 
Riyadh and Jeddah for 31 years. 

Hammas studied the techniques of the renaissance age cubism, at the Institute 
of Art Education, Its influences are still somehow noticeable in the formations of 
his artworks. Hammas says that he greatly admired the cubists Georges Braque 
and Picasso, and quoted from them what helped him achieve his unique 
style and aesthetic. He also benefited from pursuing the techniques of Piet 
Mondrian›s explicit and ascetic chromaticity that were derived from rational 
and uniformed structure. 

Hammas› aesthetics were influenced by the first generation of Iraqi 
contemporary artists whom creative achievements in the seventies were in 
contact with notions of Intellectual concepts related to their identity and 
originality through its alignment with the inherited folklore and heritage, and 
loads of architecture recollection in the ancient cities and dreamy villages 
in their deep-rooted terrains. As well, Hammas is one of a few artists whose 
experiences entertained the abstract rituals early in the Saudi Artistic society.
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Acrylic on Canvas - اكريليك على قماش
290 x 152 cm
2017
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عبدالرحمن السليمان
الفنــان التشــكيلي عبدالرحمــن الســليمان فــي مدينــة االحســاء فــي  ولــد 
الســعودية عــام 1954م ويقيــم حاليــً فــي الدمــام. حصــل علــى دبلــوم التربيــة 

ــة مــن معهــد المعلميــن فــي الدمــام ويعمــل مدرســا فيهــا. الفني
 بدأ مســيرته الفنية بمشــاركاته المتعددة عام 1971م. من شــدة شــغفه بالفن 
كان عبدالرحمــن الســليمان كاتــب وموثــق بمــا يخــص الفنــون التشــكيلية مــن 
عــام 1983م، حيــث كان يكتــب مقدمــات لبعــض المؤسســات العربيــة. وحــرر 
وأشــرف علــى قســم الفنــون التشــكيلية فــي عــدد مــن الجرائــد والمجــالت 
الفنــون  قســم  تــرأس  عــام 1987م  فــي  ســنوات.  لعــدة  والعربيــة  المحليــة 
التشــكيلية بجمعيــة الثقافــة والفنــون حتــى عــام 2012 م . مــن شــغفه بالفنــون 
التشــكيلية أصبــح معــدًا لبرنامــج »المجلة التشــكيلية« في اإلذاعة الســعودية. 
كان الســليمان عضــوًا فــي لجــان تحكيــم لعــدد مــن الجمعيــات التشــكيلية 
الســعودية والخليجيــة وشــارك فــي أكثــر مــن 50 مشــاركة فنيــة جماعيــة فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم بــدًء مــن األســبوع الســعودي الثقافــي بالجزائــر عــام 
1984م حتــى آخــر مشــاركة لــه فــي معــرض بدايــات المنطقــة الشــرقية فــي جدة 

عــام 2017م.
خــالل مســيرته الفنيــة أقــام الفنــان عبدالرحمــن أكثــر مــن 10 معــارض شــخصية 
فــي مختلــف الــدول العربيــة بــدًء مــن عــام 1983م فــي الدمــام وحتــى 2013م 
فــي الدوحــة، ونــال فيهــا عــدد مــن الجوائــز والتكريمــات الفنيــة. اقتنــت أعمالــه 
أكثــر مــن جهــة حكوميــة وعــدد مــن المراكــز والمجموعــات الفنيــة وأفــراد فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية وبعــض الــدول العربيــة واألجنبيــة.

تهــب  خياليــة  تجريديــة  لمناظــر  تجســيد  الســليمان  عبدالرحمــن  لوحــات 
الناظريــن اليهــا ايهامــات غامضــة مــن مشــاعر وإضــاءات خفيــة وألــوان زاهيــة 
وانعكاســات وهميــة لخطــوط اإلنــارة، ممــا يدهــش العيــن ويبعــث علــى الحيرة. 
ــة العربيــة خاصــة مســتفيدا مــن الحركــة الفنيــة  ــدع بتشــكيالته ذات الهوي أب
العالميــة بشــكل عــام والتشــكيل األوروبــي الحديــث بشــكل خــاص، وكأنــه 

ــه. ــع زخرفــي ال يغيــب فــي لوحات يقــدم موســيقى عربيــة مــع طاب

Abdulrahman Alsoliman

Abdulrahman Alsoliman was born in AlAhsa City in Saudi Arabia in 1954 and 
currently resides in Dammam. He received his Diploma in Art Education from the 
Teachers Institute, and teaches there.

He began his artistic career with many participations in 1971. Being fond 
of art, Abdulrahman Alsoliman was a writer and a documenter in the field of 
contemporary arts from 1983, where he wrote introductions to some Arab 
institutions. He edited and supervised the Department of Contemporary Arts 
in a number of local and Arabic newspapers and magazines for several 
years. In 1987, he chaired the Department of Contemporary Arts in the 
Society of Culture and Arts until 2012. And became the organizer of the «The 
Contemporary Art Magazine» program in the Saudi Radio broadcasting.

Alsoliman participated in more than 50 joint exhibitions throughout the 
world starting from the Saudi Cultural Week in Algeria in 1984 until his last 
participation in the exhibition of the Beginnings of the Eastern Province in 
Jeddah in 2017.
Throughout his artistic career, Abdulrahman held more than 10 personal 
exhibitions in various Arab countries starting from 1983 in Dammam until 2013 
in Doha, where he received a number of awards and artistic honors. His artworks 
were acquired by many governmental entities, a number of artistic centers, art 
groups and individuals in the Kingdom and Arab and foreign countries.  

The paintings of Abdulrahman Alsoliman are incarnations of abstract imaginary 
scenes which present the viewer with a mysterious ambiguities of feelings, 
hidden Illuminations, bright colors and imaginary reflections of lighting streaks. 
He achieved creativity especially in the Arabian identity, benefiting from the 
international art movement in general and the modern European structure in 
particular, as if he is offering Arabic music with a decorative characteristic.
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Oil on Canvas - زيت على قماش
188 x 205 cm
2008

Oil on Canvas - زيت على قماش
184 x 196 cm

2008
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عبد اهلل الشلتي
بالمملكــة  أبهــا  فــي مدينــة  الشــلتي  عبــداهلل  علــي  عبــداهلل  الفنــان  ولــد 
العربيــة الســعودية عــام 1952م. حصــل علــى دبلــوم معهــد التربيــة الفنيــة 

بالريــاض عــام 1974م.

معــارض  أبرزهــا  مــن  ودوليــة  محليــة  معــارض  عــدة  فــي  الشــلتي  شــارك   
ــات  ــة الشــباب مــن عــام 1974م ومعــرض الطاقــة بالوالي الرئاســة العامــة لرعاي
المتحــدة األمريكيــة ومعــرض فانكوفــر بكنــدا والمعــرض الــدوري لمجلــس 

الخليجــي.  التعــاون 

قــام الفنــان بتمثيــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي األســبوع الثقافــي فــي 
الجزائــر واإلمــارات وعمــان. وشــارك فــي معرضــي بينالــي الدولــي فــي القاهــرة 
2001م  عــام  فــي  الشــلتي  عبــداهلل  التشــكيلي  الفنــان  وحظــي  والشــارقة. 
بتكريــم مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل كأحــد رواد الفــن 

التشــكيلي الســعودي.

مــارس الشــلتي كاًل مــن الرســم والتصويــر وعــرف بحبــه إلســتخدام األلــوان 
الزيتيــة واألكريليــك وعــدد مــن المعاجيــن التــي أكســبت ســطحه التصويــري 
بــروزًا خاصــً. تنوعــت موضوعاتــه بيــن تصويــر البيئــة العســيرية بمنازلهــا 
ومزارعهــا وأســواقها وتصويــر المســاجد المقدســة كالحــرم المكــي والنبــوي 

ومســجد قبــة الصخــرة.

Abdullah Al-Shelti
Abdullah Ali Abdullah Al-Shelti was born in Abha city in the Kingdom of Saudi 
Arabia in 1952. He obtained a diploma from the Institute of Art Education in 
Riyadh in 1974.

Alshelti participated in many local and international exhibitions. Most notable 
were the exhibitions of the General Presidency of Youth Welfare from 1974, 
the Energy Exhibition in the United States of America, Vancouver exhibition in 
Canada and the GCC periodic exhibition.

He represented the Kingdom of Saudi Arabia in the Cultural Week in Algeria, 
UAE and Oman. He participated in the International Biennale exhibitions in 
Cairo and Sharjah. In 2001 HRH Prince Khalid Al-Faisal honored the plasic 
artist Abdullah Al-Shalti as one of the pioneers in Saudi Plastic Art.

Al-Shalti practiced both painting and photography, and was known for his 
love for oil colors, acrylics and a number of pastes that gave his photographic 
surface a special protrusion. His subjects varied between depicting the Asiri 
environment with its houses, farms and markets, as well as portraying the Holy 
Mosques like Al Haram Al Makki, Al Haram Al Nabawi and the Dome of the 
Rock mosque.
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Mixed Media - مواد مختلطة
170 x 110 cm

Mixed Media - مواد مختلطة
200 x 130 cm
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محمد سيام )رحمه اهلل(
ولــد الفنــان محمــد ســيام بالمدينــة المنــوره عــام 1954م ويعــد واحــدًا مــن 
فنانــي الجيــل الثانــي فــي الحركــة التشــكيلية الســعودية ومن األســماء الهامة 
التــي أثــرت الســاحة التشــكيلية خــالل عقــود مــن عمرهــا بالحضــور والنتــاج 

والمشــاركة. توفــي عــام 2011 م فــي المدينــة المنــورة )رحمــه اهلل(.

 كان عضــو مؤســس فــي الجمعيــة الســعودية للفنــون التشــكيلية. كمــا 
شــارك فــي كثيــر مــن المعــارض المحليــة والدوليــة، أهمهــا: بينالــي بنجالديــش، 
وســبوزم شــرم الشــيخ حصــل ســيام علــى العديــد مــن الجوائــز، أهمهــا: جائــزة 
أبهــا الثقافيــة، وجائــزة باحــة الفنــون، وجائــزة ملــون الســعودية. كمــا أقــام عــددًا 
مــن المعــارض الشــخصية فــي جــدة والمدينــة. وكان يســتعد قبــل وفاته إلقامة 
معرضــه الشــخصي الخامــس فــي المركــز الســعودي، ومعــرض آخــر فــي فرنســا 
بعــد أن تلقــى دعــوة مــن أحــد المســؤولين هنــاك لكــن القــدر لــم يمهلــه، ممــا 
دعــا المشــرفة علــى المركــز الســعودي للفنــون التشــكيلية الفنانــة )منــى 
القصبــي( إلقامــة المعــرض تقديــرا لمســيرته الحافلــة باإلبــداع.و تقتنــي أعمالــه 
جهــات عــدة مثــل مطــار الملــك خالد، ومطار الملــك عبدالعزيــز، ووزارة الداخلية، 

ووزارة الخارجيــة، ووزارة التعليــم العالــي، ومتحــف عبدالــرؤوف خليــل.

 أكســبت الممارســة المتواصلــة ســيام خبــرات فــي توليــف عناصــره الفنيــة وفق 
مــا هــو محبــب أو مطلــوب، فنجــد فــي أعمالــه البانوراميــة توليفــا بيــن األماكــن 
المقدســة وبيــن األوابــد المعماريــة فــي بعــض المــدن، ويضيــف غالبــا النخيــل 
وبعــض المظاهــر االجتماعيــة كالرقصــات الشــعبية، ونلمــح تماســا مــع رغبــات 
المشــاهد التــي ال يســتصعب معهــا وضــوح الفكــرة ووصولهــا بيســر. فتميــز 
بالتجديــد و بأســلوبه الفريــد الــذي يبهــر الناظــر والمفكــر فهــو يملــك الموهبــة 
الــذي يســحر فــي ابداعاتــه فــي تصاميمــه وقدرتــه علــي تحوير الخطوط بشــكل 

وقــوه الــذي يــرده ويطاوعــه.

Mohammed Syam
Mohammed Syam was born in Madina in 1954. He was one of the most 
important names that affected the Contemporary Art scene for decades. He 
passed away in 2011 in Madina. 

Syam was the founder of the Saudi Association for Contemporary Arts. He 
participated in many local and international exhibitions including Biennale 
Bangladesh, Sharm el Sheikh International Fine Art Symposium. He acquired 
various prizes over the years, including Abha Prize for Culture, Baha Prize for 
Arts, and The Saudi Melon Prize. 

Syam held many personal exhibitions in the kingdom, and was preparing to 
host his fifth personal exhibition before his death, and another in France after 
receiving a private invitation from the center there. He was, unfortunately 
unable to attend either; however, the supervisor of the Saudi Center for 
Contemporary Arts (Mona Alqusaibi) decided to make the exhibition to 
commemorate his memory.

His artworks were acquired by King Khaled International airport, King Abdulaziz 
International airport, Ministry of Interior and Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
higher Education and many others. 
The continuous practice increased Syam’s experience in composing artworks 
as per what was favored or required at the time. We find in his panoramic 
views a combination between sacred places and architectural elements of 
some cities.
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يوسف جاها
الفنــان التشــكيلي يوســف جاهــا مــن مواليــد مكــة المكرمــة عــام 1954م، 
حــاز علــى بكالوريــوس تربيــة فنيــة مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة عــام 
1983م، ويعــد جاهــا مــن الرعيــل األول فــي الحركة التشــكيلية الســعودية ومن 

أبــرز الفنانيــن فــي المحتــرف الســعودي. 

أقــام جاهــا معرضــه الشــخصي األول فــي جاليــري روشــان عــام 1987م وتوالــت 
لــه الكثيــر مــن المشــاركات المحليــة  معارضــه الشــخصية بعــد ذلــك، كمــا 
والدوليــة  كمعــرض الفــن اإلســالمي  فــي تركيــا عــام  1993 م ومعــرض الســفير 
الســعودي فــي الريــاض 2006. حــاز علــى العديــد مــن الجوائــز مــن أبرزهــا، جائــزة 
الســعفة الذهبيــة فــي المعــرض الــدوري األول لــدول مجلــس التعــاون الخليجي 
عــام 1989م و جائــزة تجميــل مكــة المكرمــة )الفئــة األولــى( 2010م. و لديــه عــدة 
مقتنيــات داخــل وخــارج المملكــة منهــا المتحــف الوطنــي األردني - عمــان األردن  

والقاعــة الســعودية بالمكســيك )الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب(.

 تكمــن اشــتعاالت الفنــان جاهــا فــي حقيقتهــا علــى دمــج الطبيعــة الخارجيــة 
عناصــر  بيــن  الروحيــة  االندماجــات  لتجــيء  لإلنســان،  الجوانيــة  بالطبيعــة 
الطبيعــة )التــراب والمــاء والنــار والهــواء( منصهــرة فــي الــذات، عبــر عوالمهــا 
ــق اعمــال الفنــان  النفســية، لتبــدو مــع ذلــك أكثــر قلقــا وغضبــا وضجــرا. وتتأل
يوســف بحركــة بصريــة تبــدو نشــطة وغيــر مستســلمة لقــراءة مفــردة، تزدهــر 
ــؤدي رســالتها بســمو وشــفافية تتجــاوز النمطيــة  ــوان غيــر صاخبــة ت فيهــا ال

والتكــرار وحــاالت التناســخ المملــة.

Yousef Jaha
Yousef Ahmad Jaha was born in Makkah in 1954 and holds a BA degree in Art 
Education (1983) from Umm Al-Qura University in Makkah.

Jaha made his first solo exhibition in Roshan Gallery in Jeddah in 1987. He took 
part in most of the Exhibitions held by The Saudi Arabian Society of Culture 
and arts, and was part of many of international exhibitions such as, The Arab 
Islamic contemporary Art Exhibition in Turkey 1993 and The Edge of Arabia 
Exhibition in London 2008. Some of the awards he received were; The Golden 
palm Award in the first periodic for the Gulf Cooperation Council in Riyadh 
1989. The first category award of beauty makkah 2010. His painting were 
acquired by many facilities inside and outside of the Kingdom such as The 
national Jordanian museum for fine Art, National Museum, and The Saudi Hall 
in Mexico (General Presidency of Youth Welfare).

In his artwork, Jaha merges the external and inner nature of the human being. 
Forming a spiritual combination between the elements of nature (dust, water, 
fire and air) and psychology. He uses a lot of calm colors that convey the full 
meaning in a original manner that escapes repetition.
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Oil on Canvas - زيت على قماش
150 x 150 cm
2011
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Oil on Canvas - زيت على قماش
60 x 60 cm

2016
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Oil on Canvas - زيت على قماش
60 x 60 cm
2016
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نايل مال
ولــد الفنــان التشــكيلي نايــل ياســين مــال فــي مكــة المكرمــة عــام 1957م ويعــد 
مــن أحــد لفنانيــن الذيــن ســاهموا مــع الجيــل الثالــث فــي تشــكيل المشــهد 
الفنــي الســعودي. درس فــي جامعــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز وحــاز علــى 
درجــة بكالريــوس آداب قســم اعــالم عــام 1980م. بعدهــا التحــق بفريــق الخطوط 
العربيــة الســعودية، وكان لعملــه فيهــا دور كبيــر فــي تفعيــل الكثيــر مــن 
المناشــط التشــكيلية المختلفــة، ومــن أهمهــا: مســابقة »ملــون« التشــكيلية 

التــي وضــع حجــر أساســها، وصــاغ نظامهــا فــي العــام 1992م.

التشــكيلية  مســيرته  فكانــت  م.   1982 عــام  منــذ  الفنيــة  مشــاركاته  بــدأ   
حافلــة بالعديــد مــن المســابقات والمعــارض التشــكيلية و مــن خــالل كتاباتــه 
وتغطيتــه للفــن التشــكيلي الســعودي بالصحافــة الســعودية.  كمــا شــكل 
حضــورأ مــن خــالل تمثيلــه للمملكة.وحــاز علــى العديــد مــن الجوائــز العالميــة 
أبرزهــا: حصــد الكثيــر مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة، أهمها: جائزتان بمســابقة 
جداريــات مشــروع البيوتــات بجــدة، ودرع بينالــي آســيا الدولــي الثامــن، والجائــزة 
للفــن  الســعودي  المتحــف  وجائــزة  الســعودية،  ملــون  بمســابقة  الخامســة 
المعاصــر، وجائــزة العمــل اإلبداعــي المتميــز »حتحــور« فــي بينالــي القاهــرة 
الدولــي التاســع، كمــا أنــه يعــد مــن أوائــل التشــكيليين الذيــن حققــوا ممارســة 

ــي القاهــرة الثامــن. ــزة بينال ــه جائ الفــن »المفاهيمــي« وحصــدت أعمال

الفنــان نايــل مــال لــه مجموعــة مــن التجــارب الغنيــة بالبحــث والتجريــب. فأعتبــر 
الخطــوط مادتــه الخــام، وبــدأ بصباغتهــا صبغــة لونيــة زهيــة كألــوان الطيــف. 
ففــي لوحاتــه تقــوم صيغــة الفــن علــى الجمــع المتنافر والمتفاعــل بين عنصري 
الصدفــة والتصميــم، طالمــا أن اللوحــة عنــده تجمــع فــي طريقــة تأليفهــا بيــن 
عنصــر محســوب، مطلــوب، مثــل اإللحــاح علــى المربــع، علــى ســبيل المثــال، 
وبيــن عنصــر المعالجــة القلقــة و«العصبيــة« لضربــة اللــون، بمــا يجعــل اللوحــة 

ذات هيئــة مســتقرة ومتوتــرة  .

Naiel Mulla
Naiel Yasin Mulla was born in Makka in 1957. He studied at King Abdulaziz 
University and received a Bachelor Degree from the Department of Media in 
1980. Following his graduation, he joined the team of Saudi Arabian Airlines. 
His work played a great role in activating many Contemporary Art activities. 
The most important of these was the «Colored» competition for contemporary 
art, which he founded and set its rules and regulations in 1992.

He started his involvements in the art scene in 1982, where he participated in 
more than fifty collective exhibitions, competitions and painting events. Naiel 
Participated in competitions sponsored by the General Management of 
Youth Welfare and Saudi Arabian Cultural and Arts Society, some agencies, 
and establishments sponsoring the arts. He also participated in a number 
of international exhibitions organized by the Kingdom of Saudi Arabia in 
Egypt, Spain, Italy, Romania, Czech Republic, USA, Tunisia, Lebanon, France, 
Bangladesh, UAE, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain. He was also involved in 
the 8 1997th Asia International Biennale in Bangladesh and has three textile-
covered walls at King Khalid International Airport in Riyadh, and four at Kig 
Fahad International Airport in Dammam.

Naiel Mulla, has a range of rich experiences in research and experimentation. 
He used simple lines as his raw material and began dyeing them with a color, 
which is as bright as the colors of the spectrum. In his paintings, the formula of 
art was based on the interaction between the two elements of coincidence 
and design.
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Oil on Canvas - زيت على قماش
150 x 150 cm
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عبدالعزيز الناجم
ــة الجنيفــي بالســعودية فــي عــام  ــز الناجــم فــي قري ــان عبدالعزي ــد الفن ول
1383 هـــ / 1963 م  وحصــل علــى دبلــوم مــن معهــد التربيــة الفنيــة بالريــاض 
عــام 1402 وكان عضــو مؤســس لمجموعــة الريــاض التشــكيلية و الجمعيــة 

الســعودية للفنــون التشــكيلية )جســفت(.
وعــرض أعمالــه فــي المعــرض المتجــول »مختــارات مــن الفــن التشــكيلي 
الســعودي« فــي القاهــرة، ولنــدن، والنمســا، والبحريــن، والريــاض، وتونــس، 
وســلطنة عمــان فــي الفتــرة الممتــدة طــوال خمســة ســنوات، كمــا عرضــت 
أعمالــه فــي عــدة دول عربيــة وأجنبيــة، منها: فرنســا، بريطانيــا، ألمانيا، تايبه، 
مصــر، البحريــن، اإلمــارات، تونــس، المغــرب، ســوريا، لبنان، وحصــد العديد من 
الجوائــز، منهــا الجائــزة األولــى فــي المعــرض العــام لفنانــي وأنديــة المنطقــة 
الوســطى عــام 1982، وجائــزة المركــز األول فــي معــرض الفــن الســعودي 

المعاصــر عــام 2012 و فــي مســابقة الســفير للفــن التشــكيلي عــام 2014. 

كانــت بدايــات الفنــان الناجــم  فــي اتجــاه الواقعيــة التســجيلية ومــع تطــور 
األداء التقنــي بــدأ بتوظيــف عــدة أســاليب منهــا الســريالي واالنطباعــي ومن 
ثــم األســلوب الرمــزي والتعبيري.وبســبب نشــأته فــي قرية الجنيفي بســدير، 
فإنــه توســع فــي فضــاء التــراث العمرانــي لتلــك المنطقــة، وتشــرب بالزخــرف 
ــه فاعتمــد علــى بنــاء اللــوح المليئــة بالعناصــر  ــه وتكوينات الشــعبي بألوان

واإليحــاءات المختلفــة التــي قوامهــا البيئــة والمجتمــع.

AbdulAziz AlNajem
Abdul Aziz Al-Najem was born in Al-Junifi village in Saudi Arabia in 1963. In 
1981, Al-Najem received a diploma from the Institute of Art Education in 
Riyadh. He was a founding member of the Riyadh fine Art Group and the Saudi 
Art Association and the Saudi Society for Fine Arts (GSFT).

Al-Najem’s work was exhibited at the «Selection of Saudi fine Art» exhibition 
in Cairo, London, Austria, Bahrain, Riyadh, Tunisia and Oman over five years. 
His work was also exhibited in several Arab and foreign countries, including 
France, Britain, Germany, Taipei, Egypt, Bahrain, UAE, Tunisia, Morocco, Syria, 
Lebanon. Abdul Aziz gained several awards, including the first prize at the 
General Exhibition of Artists and Clubs of the Central Region in 1982, the first 
position prize in the Saudi Contemporary Art Exhibition in 2012 and in the 
Ambassador Competition of fine Arts in 2014.

Having been raised up in Al-Junifi village, Al Najem became very knowledgeable 
in the urban architecture of the region and the traditional ornaments with its 
composition and vibrant colours. His painting were full of various elements and 
references that were based on his community and surroundings.
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خالد العويس
ولــد الفنــان خالــد بــن صالــح العويــس فــي الريــاض عــام 1964م .وهــو خريــج 
معهــد التربيــة الفنيــة عــام 1983م ومــن ثــم التحــق بجامعــة الملــك ســعود 

و تخــرج منهــا عــام 1983 م.

شــارك العويــس بمعــارض عديــدة داخــل وخــارج المملكــة منهــا معــرض 
الرئاســة العامــة لرعايــة  الشــباب عــام 1981م وشــارك فــي معــرض جماعــي 
ــة والفنــون عــام 1981م و فــي معــارض المملكــة »بيــن  ــة الثقاف فــي جمعي
األمــس واليــوم« ومعــرض مســابقة  الســفير. ولــه عــدة مقتنيــات خــارج 

وداخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

اعــادت الريــاض لــه الذاكــرة الطفوليــة الخصبــة والمليئــة بالحــب بعــد رحلــة 
مفعمــة بالبحــث والتجريــب والعمــل، وقــد حضــرت المدينــة القديمــة معــه 
بحواريهــا والــدروب الضيقــة وطــراوة البيــوت الطينيــة بأفقهــا الســماوي 
الشــفاف، وقــد طغــت فــي اعمالــه تلــك المســحة الجليلــة بألــوان االرض 
الســماء  زرقــة  فــي  الرواحنــا  تهــب  عندمــا  ببرودتهــا  المنعشــة  الترابيــة 
الهادئــة وكأنهــا جنبــات الذكريــات ودفء تلــك االمكنــة التــي نعشــقها.

Khalid Al-Owais
Khalid bin Saleh Al Owais was born in Riyadh in 1964. He graduated in 1988, 
from King Saud University, with and Art Education degree.

In 1981, Al Owais was involved in many group exhibitions both locally and 
internationally, such as the exhibition of the General Presidency of Youth 
Welfare in 1981 and the group exhibition of Culture and Arts in 1981, and the 
Kingdom›s exhibition «Between Yesterday and Today». He also participated 
in the exhibition of “Al Safeer”. Owais has many collectibles in the Kingdom 
and abroad.

After a journey paved with research, experience and hardwork, Riyadh city has 
brought back to Al Owais his childhood memory filled with love and richness. 
All aspects of his old city were present with him, from its alleys, narrow pathways, 
soft muddy homes to its transparent sky horizon. His work was filled with a touch 
of fresh, cool earthy colors that seeps through our souls under the quiet blue 
sky as if it is the corners of our warm memories of the places we love. 
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عبد اهلل مرزوق
الفنــان عبــد اهلل  عبدالمحســن المــرزوق مــن مواليــد المنطقــة الشــرقية 
بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام 1953م، وأحــد رواد الحركــة التشــكيلية 
بالمملكــة، حصــل علــى بكالوريــوس فنــون جميلــة مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة عــام 1985م، و تــرأس قســم الشــؤون الثقافيــة بمكتــب الرئاســة 
فــي  دورات  بتدريــس  قــام  والقطيــف.  بالدمــام  الشــباب  لرعايــة  العامــة 
الخــزف والطباعــة فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة ومثــل المملكــة فــي 
ــان  ــال والصيــن والياب كثيــر مــن المعــارض التشــكيلية فــي كل مــن فنزوب
والمانيــا وليبيــا وطهــران.  حــاز علــى الكثيــر مــن الجوائــز المتقدمــة محليــآ 
وعالميــآ مــن بينهــا جائــزة بينالــي الخرافــي الدولــي بالكويــت وجائــزة لجنــة 
التحكيــم فــي المعــرض األول لفــن الميديــا وعرضــت لوحاتــه فــي مختلــف 

انحــاء العالــم .

يعــد الفنــان التشــكيلي الســعودي عبــداهلل المــرزوق مــن الفنانيــن الذيــن 
يعبــرون بصــدق عــن تجاربهــم الفنيــة، وذلــك عبــر ألــوان متوهجــة ورؤى 
تتحــرك فــي اكثــر مــن اتجــاه. فهــو يســعى الــى تأصيــل متانــة وهويــة 
لوحاتــه  فــي  العربــي  الخــط  فاســتخدم  بالمملكــة  التشــكيلية  الحركــة 
ســد خصائــص هويتهــا العربية.واســتلهم الفنــان فــي أعمالــه الكثيــر  لتجَّ
المفــردات  مــع  المتناســقة  اللونيــه  والمســاحات  الهندســية  الوحــدات 

التشــكيلية التــي اســتخلصها مــن التجريــد والرمــوز. 

Abdullah Al Marzook
Abdullah Abdulmohsen Al Marzook was born in the Eastern Province of Saudi 
Arabia in 1953. He received a Bachelor degree in Fine Arts from the United 
States of America in 1985. He held the position of Cultural Affairs department 
at the headquarters of Youth Welfare in the Eastern region in Dammam and 
Al Qatif. 

He has taught courses in ceramics and printing in the United States of 
America and represented the Kingdom in many contemporary art exhibitions 
in Venezuela, China, Japan, Germany, Libya and Tehran. He has won many 
awards, including the Kuwait International Biennale of Kharafi and the Jury Prize 
at the First Art Media Exhibition, and exhibited his paintings all over the world.

Al Marzouq is one of the artists who express their artistic experiences through 
glowing colors and apparitions that move in more than one direction. He 
uses the Arabic calligraphy in his paintings to embody the characteristics of 
his Arab identity. The artist draws in his works a lot of geometrical units and 
color spaces consistent with the contemporary language he derived from 
abstraction and symbols.
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فهد الحجيالن
الفنــان التشــكيلي الســعودي فهــد الحجيــالن ولــد فــي بلبيــس مصــر عــام 
1957م  وانتقــل للعيــش والدراســة فــي الســعودية، كان عضــو مؤســس 
ــد مــن المعــارض الشــخصية  ــاض التشــكيلية و أقــام العدي لمجموعــة الري
فــي كل مــن الريــاض وجــدة. اقتنــت شــركة سويســرية متخصصــة فــي 
الفنــون بعــض أعمالــه وطبعتهــا ووزعتهــا فــي أنحــاء العالــم عــام 1994م 
ولــه مقتنيــات فــي : أمريــكا و فرنســا و سويســرا و بلجيــكا وعــدة مناطــق 
داخــل خــارج المملكــة العربيــة الســعودية  .كمــا حصــد الحجيــالن علــى 
العديــد مــن الجوائــز أبرزهــا : جائــزة المركــز األول فــي معــرض الفــن المعاصــر 
الثانــي عــام 1980م وجائــزة مســابقة الســفير الثانيــة عــام 2007م وهــو متفرغ 

للفــن منــذ عــام 1999م. 

وكتبــت الناقــدة التشــكيلية الســعودية فوزيــة الصاعــدي تقــول : بــدأ فــي 
ــه الفنيــة باالنتقــال إلــى تجســيد المــرأة بمســتوى  مراحــل أخــرى مــن تجارب
مــن المبالغــة التعبيريــة فاختــزل العناصــر لدرجــة محــو كل المالمح لتتحول 
إلــى مســاحات لونيــة بخطــوط لينــة رقيقــة أمــاًل فــي طــرح موضوعــات ذات 
صلــة بالــذات اإلنســانية والتأمــل الفلســفي، فلــم يعتمــد علــى التخلــي 
ــل صورهــا بشــكلها العــام مجــردة مــن التفاصيــل،  عــن المــرأة مباشــرة ب
وهــي هنــا بعكــس اتجاههــا فــي أعمــال البورتريــه التــي كانــت تنظــر لــكل 
مــن يتأملهــا وتمثــل وجهــً واحــدًا المــرأة بينمــا جعــل أشــكاله المجــردة 
لمجموعــة مــن النســاء يجمعهــن شــكل خارجــي واحــد تقريبــً بمجموعــات 
لونيــة متداخلــة كأنــه أراد أن يعبــر عــن اختــالف الطبائــع والمشــاعر وفــي 
كل لوحــة تســير أشــكال نســائه المجــردة إلــى الداخــل حتــى تتالشــى تمامــا 

لتبقــى العواطــف واألحاســيس الملونــة التــي بــدت جليــة وواضحــة.

Fahd Al Hujailan
Fahad Al-Hujailan was born in Belbeis Egypt in 1957 and moved to live 
and study in Saudi Arabia. He was a founding member of the Riyadh Fine Art 
Group and held many personal exhibitions in both Riyadh and Jeddah. A Swiss 
company specializing in the arts acquired some of its works and printed and 
distributed them all over the world in 1994.

 Many of his paintings are exhibited in holdings in: America, France, Switzerland, 
Belgium and several areas within the Kingdom of Saudi Arabia. He also won 
several awards, most notably:  First Place award in The Contemporary Art 
Exhibition 2nd edition in 1980, and “Al Safeer” award in 2007. 

In his latest artistic experiences, Al Hujailan began to transform women into 
a level of exaggerative expressionism, reducing her elements to the point of 
erasing all the features and turning them into color spaces with thin soft lines 
in the hope of presenting subjects that are more related to the human’s inner 
self and his philosophical contemplation. He did not abandon the woman›s 
figure completely; instead, he portrayed her in a general abstract form with 
overlapping color groups as if he wanted to express different natures and 
feelings in each plane.
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