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ABEER AL KUWARI

SELECTED EXHIBITIONS

was born in Doha. She studied computer science at Qatar University and was an artist-in-residence at 
the Fire Station, Doha 2016 - 2017.  Abeer lives and works in Doha.

al markhiya gallery
Manege Central Exhibition Hall
al markhiya gallery
Art 29/W Hotel
Kraftwerk Berlin
Katara
The Fire Station

Doha 2019
St. Petersburg 2018
Doha 2018
Doha 2018
Germany 2018
Doha 2018
Doha 2017
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شفافية الكلمة 

حظــي المــوروث  الشــفاهي بنقــل الحكايــة الشــعبة مــن جيــل  الــى جيــل 
عبراألزمنــة . بقصــص وليــدة المــكان و االنســان . وقــد حــرص الراوي بإســلوبة 
ــة  ــس  بغواي ــوازع النف ــة ون ــر االجتماعي ــف الظواه ــي أن يص ــيق للمتلق الش
الخيــر والشــر  ، بتقديــم الشــخوص وشــجاعتهم بهزيمــة الخــوف بيــن الكــر 
و الفــر . وال تخلــو حكايــة مــن أن يســودها الحــزن و الفــرح ، وتقبــل  الحلــم 
و الخيــال  . تركــت ورائهــا العبــرة ، و شــكلت خيــال المجتمــع بحكايــات 
الســحر و الجــن . وبتصويــر حقيقــة العيــش فــي الصحــراء  وركــوب البحــر و 
النظــر  الــى الفلــك الواســع الــذي يســع الخيــال  ، نقطــة إلتقــاء البشــر مــع  

أنفســهم وخالقهــم  وثقافتهــم.

تعيدنــا الفنانــة القطريــة عبيرالكــواري . بســتعارة بعــض  القصــص مــن 
المــوروث  الشــفاهي . بقيــاس النــص  البصــري . بدأتهــا أثنــاء  إقامتهــا الفنيــة 

فرج دهام 2019

الحكايــة  أو توثيــق جزئيــات  بإعــادة تســجيل  فــي مطافــي 2017، 
. بتقنيــة اللــون والتجســيم و المــواد اآلخــرى بهيئتهــا.   الشــعبية 
النجاتيــف«    « لشــفافية  معــادل  عــن  البحــث   الثانيــة  المحاولــة 
بمعنــى الســالب فــي  شــريط الصــورة .فالســياق  البصــري  بإســلوب
شــريط  بشــفافية   « عبيــر   « ُاختزلتهــا  بنتائــج  .جــاءت   ) النجاتيــف   (
الصــورة وعدســة التصويــر . واذا جــاز التقديــر بــأن تنئــى بنفســها عــن 
ــار  ــعة االبص ــم س ــي بتقدي ــرد للمتلق ــادة الس ــر بإع ــير المباش التفس
عوضــً عــن الكلمــة  للنتقــال  بالحكايــة الــى فهــم كلــي للموضــوع 

ــون. ــفافية الل بش

 يتضــح هــذا مــن الوهلــة  عنــد تفسيرالجســد الرمــزي  للشــخوص فــي 
حــدود لوحــة الحامــل . فالمرســل الظاهــر فــي  أعمالهــا لتحديــد معالــم  
الحكايــة بإجــاز الشــخوص والكائنــات بختــاف االســلوب و الوســيلة و الغاية.

نوجــز القــول  .. إن محاولــة الوصــول الــى محتــوى النــص فــي ســياق  المعنى 
، أكثرهــا عمقــً مــن عجيــة لونيــة تطمــس  حقائــق المأثــور  و المــوروث  
االجتماعــي . مــا قــد يصعــب قــراءة النــص كمــا يضــاف إليهــا  أعبــاء  المهــام 
الموكلــة  للمضــي فــي  هــذا المشــروع عنــد حصــر  المواضيــع للتحليــل و 
المعاينــة . بــأن  يبحــث الفنــان المعنــي  بهــذا الــدور االجتماعــي الهــام  
ــة التأمــل فــي طبيعــة االبعــاد الخفيــة فــي النــص  وبشــغف شــديد ، غواي

ــرة. ــم معاص ــى مفاهي ــا ال ــة بنقله ــل الحكاي ــي  لتأوي الثقاف
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Confused 2
Charcoal on paper
21 x 29.7 cm

Hero of Imagination
Charcoal on canvas
135 x 205 cm
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Confused 1
Charcoal on paper
21 x 29.7 cm

Witch
Charcoal on paper
21 x 29.7 cm
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Chosen One
Oil on canvas
120 x 120 cm

Fish Story
Oil on canvas
120 x 120 cm
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Lost
Charcoal and ink on paper
21 x 29.7 cm

Mask
Acrylic sheet
87 x 76 cm
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ABEER AL KUWARI&RASHA ALEM

PERPLEXITY PERPLEXITY
حــيـرة حــيـرة
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Self Portrait 1
Graphite and gesso on paper
200 x 200 cm

Self Portrait 2
Graphite on paper
160 x 120 cm
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White Illusion 1
Oil on canvas
150 x 170 cm

White Illusion 2
Oil on canvas
140 x 170 cm
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Missing One “El Roman”
Oil on canvas
50 x 70 cm

Coca Dream
Oil on canvas
100 x 100 cm



24 25

Akti, Narcissus 2
Oil on canvas
150 x 100 cm

Sandra
Oil on canvas
120 x 120 cm
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شفافية الكلمة 

فــي مجموعتــي »عبــث الزهــور » تأتــي مــن وحــي الطريــق بيــن الواقــع 
والوهــم. الخــوف الدائــم مــن نظــره اآلخريــن إلينــا وألفعالنــا. وخاصــه 
الــى المــرأه.  قــد نتجمــد مــن الخــوف دون مبــرر حقيقــي ســوى وهــم 
ــا  ــام طموحن ــد ام ــق الوحي ــه العائ ــون بمثاب ــد يك ــذي ق ــن وال كام اآلخري
وســعادتنا.  خــال الســنوات القليلــه الســابقه قــررت ان أتفــرغ للفــن واتــرك 
وظيفتــي اإلداريــة واكــرس وقتــي لشــغفي بالرســم متأملــه للوصــول 
للغــه مشــتركه بينــي وبيــن عالمــي علــى هــذا الســطح األبيــض. والوصــول 
الــي اعمــال فنيــه تعكــس رؤيتــي للعالــم المحيــط. اســتخدمت الجرافيــت 

ــر.  ــا المعاص ــي زمنن ــس أعمال ــة لتعك ــي الخاص ــه بطريقت ــوان الزيتي واألل

علي حسن 2019

رشا عالم 2019

اليــوم قلــة مــن الفنانيــن العــرب و االجانــب ممــن يثــرون الســاحة 
الفنيــة التشــكيلية و هــم يعــدوا علــى اصابــع اليــد الواحــدة، 
هــذه القلــة اســتطاعت أن تواكــب تجاربهــا و ابداعهــا المشــهد 
ــر  ــي قط ــة ف ــباب عام ــل الش ــا لجي ــل ابداعه ــكيلي وان تنق التش
رشــا عالــم الفنانــة المصريــة المقيمــة فــي بلدهــا الثانــي قطــر . . 

أحيانــا أســتعين ببعــض العناصــر ومنهــا الزهــور وذلــك لمحــاكاة 
ــن  ــر م ــام الكثي ــدر اله ــا مص ــس ولكونه ــى الكنف ــه عل ــه الفني الرؤي

ــوم.  ــي الي ــب موضوع ــو قل ــة وه ــاطير القديم رواة األس

ــخوص  ــزي  للش ــد الرم ــد تفسيرالجس ــة  عن ــن الوهل ــذا م ــح ه  يتض
أعمالهــا  فــي   الظاهــر  فالمرســل   . الحامــل  لوحــة  حــدود  فــي 
لتحديــد معالــم  الحكايــة بإجــاز الشــخوص  والكائنــات بختــاف 

االســلوب و الوســيلة و الغايــة.
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RASHA ALEM

SELECTED EXHIBITIONS

was born in Cairo, Egypt. In 1998 she earned a BA in business administration from the Arab Academy for Management, Banking and Financial 
Sciences; in 2003 a MBA from the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport in Alexandria, Egypt and in 2005 she earned 
her PhD in marketing from the University of Michigan. Additionally, Rasha has studied drawing and painting at the Florence Academy of Art and 
contemporary portrait studies in Madrid, Spain. Rasha lives and works in Doha.

al markhiya gallery 
al markhiya gallery
Incek Loft Art Gallery by RC
Ayvalik Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi 
Florence Academy of Art 
Terraceina Café and Gallery 
Qatar Marine Festival
Al Asmakh International Art Symposium
Zamalek Art Gallery 
Katara/1st Arab Youth Workshop
Youth Creative Art Center 
Ritz Carlton Hotel

Doha 2019 
Doha 2018
Ankara 2016
Turkey 2015 
Italy 2015                             
Egypt 2014 
Doha 2014
Doha 2014 
Cairo 2013   
Doha 2013
Doha 2011 
Doha 2010



30 31

al  mark hiya  gal ler y

12 March - 19 April 2019

K a t a r a  A r t  C e n t e r
at

PERPLEXITY
حــيـرة

ABEER AL KUWARI  & RASHA ALEM



32

RASHA 
ALEM
2019

al  mark hiya gal ler y


