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Rashid Diab, Half the Truth – 2018, Acrylic on Canvas, 102 x 102 cm

Opening reception: 
Wednesday March 14 2022
7:00 pm –11 pm

On View:
March 14 - April 14 2022

Mono Gallery, Riyadh

زاد الُرؤى
راشد دياب
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Mono Gallery is pleased to preset Zad Al Roa’a: Enhanced Visions, a solo exhibition by
Sudanese Artist Rashid Diab.

يسر مونو جاليري أن يقدم زاد الُرؤى المعرض الشخصي للفنان راشد دياب

كرة من المكان وتعيدها الى المأل في الزمان لتعلن عن  كلمات وكلمات، تصطف لتعبر عن جمله وصوره ، ألحداث تختزنها الذا
وجود آخر

كم خبره المخيلة وازديادها وزادها ، لتكون زاد سماحه  عنوان المعرض ، زاد الرؤى يعبر عن بعض من فلسفتي في الحياه، بترا
 وكرم لمحتوى المعرفة الذهنية الجمالية وزاد بصري ثر  لرؤى ممتدة المعاني  واالحاسيس لرحله الحياه الطويلة .. وهذا ما يصبو

اليه الفن المتعة الروحية الجمالية، تذوق المرئيات واالشكال في قيمها المعبرة التي يعكسها الفنان في لوحات

بالبيئة السودانية ملمحا الفنية شديدة االلتصاق  ، وشكل بأعماله  النيل في السودان  1957 على ضفاف   ولد راشد دياب عام 
 أساسيا في حركة التشكيل السوداني سيضم المعرض مجموعة مختارة من 50 عمالً فنياً تغطي فترة زمنية تمتد على مدى عقد

.من تجربة الفنان

“Words upon words, lined up to express a sentence…an image… of events and places that the 
memory stores in space, then retrieve to announce the existence of other dimensions in time.
The title of the exhibition, “Enhanced Visions” expresses one of the my philosophies in life; The 
accumulation of the imaginative experience is in constant growth, becoming a generous source of 
knowledge which is both cerebral and visual for life’s expansive journey.
This is what my art aspires to be, combing the spiritual and the aesthetics through the expressive 
values of colors, shapes and meanings reflected on canvas.”

Born in 1957 on the bank of the Blue Nile in Sudan, Rashid Diab sets out to portray life in Sudan, 
capturing everything between the political and social contexts. The exhibition includes a selection of 
50 artworks covering a time period spanning over a decade of Diab’s experience.

“

“
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Since its inception in 2017 , Mono Gallery has been committed to encouraging public engagement 
and appreciation for Modern & Contemporary art within Saudi Arabia. Founded by Art collector 
& enthusiast, Momen Al Muslimani, the gallery has gained wide recognition in the local cultural 
landscape as a one of the pioneers in promoting creative dialogue and exchange between local and 
regional artists.
Through its robust exhibition program, and art fair participation, the gallery seeks to highlight the rich 
history of Saudi fine art and ensure its continuity, while shedding the spotlight on emerging artistic 
movements and artists.
In the four years since its establishment, the gallery has held 9 group exhibitions, most notably its 
inaugural show “Decades” representing 19 pioneering Saudi artists whose work set in motion the 
contemporary art movement in the Kingdom. In addition to 6 Solo exhibitions , 5 private collection 
shows, participations in international art fairs, and off-site projects with curators, collectors, and 
institutions.

The gallery recently moved to a 5000 sq. ft. space near Ad-Diriyah - the recently developed cultural 
and creative district in Riyadh, KSA.

Mono Gallery
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مونو جاليري

داخل والمعاصر  الحديث  الفن  وتقدير  العامة  المشاركة  بتشجيع  جاليري  مونو  التزم   ،  2017 عام  في  إنشائه   منذ 
واسعة شهرة  المعرض  كتسب  ا وقد   ، المسلماني  مؤمن   ، والمتحمس  الفن  جامع  أسسه  السعودية.   العربية   المملكة 
واإلقليميين المحليين  الفنانين  بين  والتبادل  اإلبداعي  الحوار  تعزيز  في  الرواد  من  كواحد  المحلي  الثقافي  المشهد  في 
التاريخ   على  الضوء  تسليط  إلى   ، الفني  المعرض  في  والمشاركة   ، للمعارض  القوي  برنامجه  خالل  من  المعرض   يسعى 
الناشئين والفنانين  الفنية  الحركات  على  الضوء  تسليط  مع   ، استمراريته  وضمان  السعودية  الجميلة  للفنون  الغني 
  19 يمثل  الذي  “عقود”  االفتتاحي  معرضه  أبرزها  جماعية  معارض   9 إنشائه  منذ  األربع  السنوات  في  الجاليري   أقام 
5 و  فردية  معارض   6 إلى  باإلضافة  المملكة.   في  المعاصر  الفن  حركة  تحريك  في  أعمالهم  ساهمت  رائًدا  سعوديًا   فنانًا 
والمؤسسات والمقتنين  القيمين  مع  الموقع  خارج  ومشاريع  دولية  فنية  معارض  في  والمشاركة  خاصة  جماعية  معارض 

 انتقل المعرض مؤخًرا إلى مساحة 5000 قدم مربع بالقرب من الدرعية - الحي الثقافي واإلبداعي الذي تم تطويره مؤخًرا في  
الرياض ، المملكة العربية السعودية
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Mono Gallery is located in Hittin, Riyadh, Saudi Arabia
Gallery hours: Saturday to Thursday - 1 PM - 10 PM
For general information, please email info@mono.gallery or visit the website at www.mono.gallery

General Information

Reem Yassin
reem.yassin@mono.gallery
+966 (0) 55 636 3672
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