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جدول المحتويات
The vision of the Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre is to encourage collaboration 
with various regional and international initiatives to bring Kuwaiti culture and heritage to a 
broader Middle Eastern audience. The Centre will also offer support to local creative talents 
through educational initiatives which include the implementation of programmes and events 
and the production of publications. 

The aim is to facilitate the Kuwaiti creative community’s access to both local and interna-
tional audiences, at the same time, provide the Kuwaiti public with a variety of world-class 
exhibitions to further cultivate an appreciation of the arts and sciences. 

The Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre aims to promote the exchange of knowledge 
and the development of skills such as critical, creative, and interpretive thinking.

Vision

التخصصـات  فـي مختلـف  الشـراكات،  بنـاء  تشـجيع  علـى  الثقافي  الســالم  عبــداهلل  الشــيخ  مركــز  رؤيــة  تستند 
ية التــي  والمجـاالت، مـع جميع الجهـات والمؤسسـات العالميـة بهـدف إعــداد وتطويــر الكفــاءات والكــوادر البشــر

ي والعالمي.
ّ
ـال فــي تطويــر النهضــة الثقافيــة علــى المســتوى المحل يمكنهــا المســاهمة بشــكل فعـّ

 
ً
وكذلـك توفيـر الدعـم لالرتقاء بالمواهب واإلبداعات الوطنيـة مـن خـالل مبـادرات منهجيـة واضحـة الرؤيـة وأيضا
بإعداد وتقديم مجموعــة واســعة مــن البرامــج واألنشــطة والفعاليات، مع السعي لجعل هــذه المســاهمات 

فــي متنــاول الجميــع علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي.

إضافــة إلــى ذلــك، يطمــح المركــز بأن يقــدم لزّواره مجموعــة متنوعــة مــن المعــارض الفنية التي تساهم في إثراء 
الحس الفني لدى المهتمين في هذا المجال. وكما يأمل المركز من حيث إقامة مثل هذه الملتقيات الفنية إلى 
يز التبادل  توسيع األفق اإلبداعي لدى الفنانين الكويتيين بصورة خاصة وفنانين العالم بصورة عامة عن طريق تعز

المعرفي بين بعضهم البعض.

الرؤية





Islamic art is a source of visual inspiration for millions.

We marvel at the beauty of Kashanware ceramics, Fatimid crystal objects, Ottoman Iznik 
plates, Timurid metalwork, and paintings. The list goes on and on: a seemingly endless 
array of masterpieces to admire. So much quality for so many centuries, how is this possi-
ble? Looking back, art historians discern trends and developments, and it all ends up in a 
timeline. However, if you were an artisan in Ottoman Turkey developing, through much trial 
and error, the glazes and techniques for Iznik plates, you wouldn’t have such a historical 
overview of where your work was going to fit into a timeline. You were experimenting and 
innovating without any guarantee of success.

Innovation is what has sustained excellence in Islamic art for centuries. Craftsmen and 
artists, all possessing distinct skills, would try new things. Now, these new things are con-
sidered masterpieces because we can see the brilliance of the craftsman who made.

This forum wants to shed light on the role of innovation in Islamic arts and design presently, 
in the twenty-first century. How can we build on the profound heritage of Islamic arts? How 
can we innovate and stay connected to this heritage?

The Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre has invited a select group of artists and de-
signers from around the world to come together to Kuwait for the first time. The best ideas 
are always generated when you can discuss and share with likeminded people.

With the first edition of KAF - Kuwait Arts Forum, we sincerely want to contribute to the 
revival of innovation in Islamic arts and design. We are confident that the three-day forum 
will inspire a broad range of art practitioners, students and professionals to think about 
what the role of Islamic art can be in the 21st century.

Eric Broug
Fine Arts Centre Team: Claudio Cravero, Fatemeh Asiri, Lujain Alhaqhaq

13 – 15 February 2020

KAF - KUWAIT ARTS FORUM
International Conference on Innovation in
Contemporary Islamic Arts and Design

إن الفن اإلسالمي هو مصدر لإللهام البصري للماليين من األشخاص.

إننا نشعر باإلنبهار كلما رأينا جمال قطع سيراميك كاشان، والقطع الكريستالية التي تنتمي للعصر الفاطمي، وأطباق 
تطول  والقائمة  التيمورية.  للحقبة  التابعة  واللوحات  المعدنية  واألشغال  العثمانية،  للحضارة  تنتمي  التي  إزنيق 
باألعمال الفنية: إنها على ما يبدو مجموعة ال تنتهي من القطع الفنية المميزة التي تثير إعجاب كل من يراها؛ 
قطع مميزة للغاية أبهرت العالم على مدار قرون، فكيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى العصور الماضية، سنجد أن مؤّرخي 
زوا االتجاهات الفنية وتطوراتها، األمر الذي انتهى إلى تحديد فترات زمنية محددة لتلك االتجاهات.  الفنون قد ميَّ
ومع ذلك، إذا كنت أحد الحرفيين في العصر العثماني ممن يقومون- عبر عدة محاوالت وأخطاء- بتصميم قطع 
الزجاج وتطوير التقنيات لتصميم أطباق إزنيق، فلن يكون لديك تلك النظرة التاريخية على ما سيؤول إليه عملك عبر 

الزمن. فأنت مجرد شخص يقوم بالتجربة واالبتكار، وليس لديك أي ضمان أنك ستنجح في نهاية األمر.

الحرفيون والفنانون،  لقد كان  الفن اإلسالمي على مدار قرون.  تميز  الذي حافظ على  الشيء  االبتكار هو  إن 
وجميعهم يمتلكون مهارات مميزة، يجربون أشياء جديدة. واآلن ننظر إلى هذه األشياء الجيدة باعتبارها قطع 

مميزة، حيث يمكننا أن نرى فيها مدى تألق الفنان الحرفي الذي صنعها.

يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على دور االبتكار في الفنون والتصاميم اإلسالمية في الوقت الحاضر، 
في القرن الحادي والعشرون. كيف يمكننا أن نستكمل المسيرة الفنية الخالدة للتراث الكبير من الفنون اإلسالمية؟ 

كيف يمكننا ابتكار أشياء جديدة ونستمر في الوقت ذاته على صلة بهذا التراث؟

الفنانين  من  مختارة  لمجموعة  الثقافي  السالم  عبداهلل  الشيخ  بمركز  والمسؤولون  أنا  الدعوة  وجهت  ولقد 
والمصممين من جميع أنحاء العالم لاللتقاء هنا بدولة الكويت للمرة األولى. فدائًما ما تتولد أعظم األفكار من 

خالل مناقشتها ومشاركتها مع أناس لديهم نفس اهتماماتك.

وإننا نسعى بإخالص، من خالل منتدى الفنون بالكويت في نسخته األولى، إلى المساهمة في إحياء االبتكار 
في الفنون والتصاميم اإلسالمية. وإننا على ثقة بأن هذا المنتدى الذي سيستمر على مدار ثالثة أيام سيكون 
مصدًرا إللهام مجموعة كبيرة من الفنانين والطالب والمحترفين؛ للتفكير بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن 

اإلسالمي في القرن الواحد والعشرين.

إيريك بروج
فريق مركز الفنون الجميلة: كالوديو كرافيرو، فاطمة اسيري، لجين الهقهق

13 فبراير 2020 إلى 15 فبراير 2020 

)KAF( ملتقى الكويت للفنون
ملتقى حول االبتكار في التصميم والفنون

اإلسالمية المعاصرة
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Forum Programme
برنامج الملتقى



3:00 – 3:15 PM OPENING SPEECH 
Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre and Eric Broug

3:15 – 4:00 PM
KEYNOTE and Q&A: 
THE ROLE OF INNOVATION IN ISLAMIC GEOMETRIC DESIGN
Eric Broug

4:15 – 5:00 PM TALK and Q&A: ISLAMIC ARTS BETWEEN CLASSIC AND MODERNITY
Jassim Al-Nasrallah

5:00 – 7:00 PM WORKSHOP: DRAWING USING RANDOM SHAPES
Mahmoud Tammam

7:00 – 8:00 PM
EXHIBITION GUIDED TOUR: 
Haa. Can a single letter without a text be a means of expression?
Jassim Meraj

Day 1 - Thursday, February 13th

الكلمة االفتتاحية 
مركز الشيخ عبد اهلل السالم الثقافي وإيريك بروغ 3:00 إلى 3:15 م

محاضرة وأسئلة وأجوبة: دور اإلبتكار في التصميم الهندسي اإلسالمي
إيريك بروغ 3:15 إلى 4:00 م

الفنون اإلسالمية بين الكالسيكية والحداثة
جاسم النصر اهلل 4:15 إلى 5:00 م

ورشة عمل: الرسم باستخدام أشكال عشوائية
محمود تمام 5:00 إلى 7:00 م

الجولة الخاصة لمعرض هاء. هل يكون الحرف المنفرد وسيلة للتعبير؟
جاسم معراج 7:00 إلى 8:00 م

اليوم األول - الخميس 13 فبراير

3:00 – 3:45 PM TALK and Q&A: MAKING MONEY THROUGH ART
Teakster

3:00 – 6:00 PM WORKSHOP: MASTERING YOUR HANDWRITING - Part 1
Jassim Al-Nasrallah

3:00 – 6:00 PM WORKSHOP: MERGING FORMS INTO CALLIGRAPHY
Asrae Yazdani

4:00 – 4:45 PM TALK and Q&A: ART—WORK, A LOCAL PERSPECTIVE
Mohammad Sharaf

5:00 – 5:45 PM TALK CARD GAME: LOVE ME OR LOVE ME NOT
Claudio Cravero

6:00 – 6:45 PM TALK and Q&A: A HUMAN PERSPECTIVE ON ART
Ahmed Keshta

6:00 – 8:00 PM WORKSHOP: INTRODUCTION TO ISLAMIC GEOMETRIC DESIGN
Eric Broug

حلقة نقاشية: كيف تكسب المال من خالل الفن
تيكستر 3:00 إلى 3:45 م

ّورشة عمل: هندس كتابتك- الجزء األول
جاسم النصراهلل 3:00 إلى 6:00 م

ورشة عمل: أشكال اإلندماج في الخط
اسراء يزداني 3:00 إلى 6:00 م

حلقة نقاشية: فن – العمل الفني والرؤية المحلية
محمد شرف 4:00 إلى 4:45 م

حلقة نقاشية: لعبة البطاقات: أتحبني أم ال
كالوديو كرافيرو 5:00 إلى 5:45 م

حلقة نقاشية: رؤية الفن من الجانب اإلنساني
أحمد قشطة 6:00 إلى 6:45 م

ورشة عمل: مدخل إلى التصميم الهندسي اإلسالمي
إيريك بروغ 6:00 إلى 8:00 م

اليوم الثاني - الجمعة 14 فبراير

Day 2 - Friday, February 14th
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10:00 – 10:45 AM
TALK and Q&A: 
ATTRACTION HAS NO RULES; CUT OUT THE CONNECTION
Yaman Al Baker

11:00 AM – 12:00 PM

ROUNTABLE:  WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 1
Language: English 
Panelists: Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, Meshari Al Najjar
Moderator: Claudio Cravero

11:00 AM – 1:00 PM
WORKSHOP: 
SPRAYING A GEOMETRIC WALL; THE ART OF GRAFFITI MAKING
Teakster

11:00 AM – 1:00 PM WORKSHOP: BEYOND WRITTEN ARABIC; AR-ABSTRACT
Yaman Al Baker

12:00 – 1:00 PM

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 2
Language: Arabic
Panelists: Abdullah Al Otaibi, Husain Al Banay
Moderator: Nada ElGhossein 

2:00 – 2:45 PM
TALK and Q&A: THE CHALLENGE OF CULTURAL HERITAGE;
VISUAL STORYTELLING TO BRIDGE OLD AND NEW 
Roch Michel

3:00 – 3:45 PM TALK and Q&A: ACQUIRING MODERNITY
Alia Farid

3:00 – 6:00 PM WORKSHOP: MASTERING YOUR HANDWRITING - Part 2
Jassim Al-Nasrallah

4:00 – 4:30 PM CLOSURE OF Kuwait Arts Forum 2020

Day 3 - Saturday, February 15th

حلقة نقاشية:
ليس للتجاذب قواعد، اقطع الصلة

يمان البكر
10:00 إلى 10:45 ص

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء األول – اللغة اإلنجليزية 
ين: أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار المناظر

رئيس الحلقة النقاشية: كالوديو كرافيرو
11:00 ص إلى 12:00 م

ورشة عمل: َرش جدار هندسي - فن الجرافيتي
تيكستر 11:00 ص إلى 1:00 م

مابعد العربية المكتوبة؛ العربية المجردة
يمان البكر 11:00 ص إلى 1:00 م

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء الثاني – اللغة العربية 
ين: عبداهلل العتيبي وحسين البناي المناظر

رئيس الحلقة النقاشية: ندى الغسين
12:00 إلى 1:00 م

 حلقة نقاشية: تحدي التراث الثقافي: سرد القصص المرئية
لدمج القديم والجديد

روك ميشيل
2:00 إلى 2:45 م

حلقة نقاشية: اقتناء الحادثة
عالية فريد 3:00 إلى 3:45 م

ّورشة عمل: هندس كتابتك- الجزء الثاني
جاسم النصراهلل 3:00 إلى 6:00 م

ختام ملتقى الكويت للفنون 2020 4:00 إلى 4:30 م

اليوم الثالث - السبت 15 فبراير
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Contributors
المشاركين



Born in the Netherlands, 1966. He lives and works in Rishworth, UK.

Eric Broug is an author, educator, and artist specialised in Islamic geometric design. Graduated with an MA in 
the History of Islamic art and architecture from the School of Oriental and African Studies (SOAS) in London, 
he has been active in Islamic geometric design for over twenty-five years.

He is also passionate about the creative and educational opportunities this particular design tradition offers a 
wide range of audiences. As a writer, in 2013, Eric published his first book “Islamic Geometric Patterns”, which 
has since taught thousands of readers around the world how to draw patterns in the same way craftsmen 
have done for centuries. The book has been translated into several languages, including Farsi, Turkish, and 
Korean. He has also written two other popular books on the same subject. Eric gives workshops and lectures 
around the world and is involved as a consultant in various educational and design projects in the Middle East 
and elsewhere.

Eric Broug

ُولد في هولندا عام 1966. يعيش و يعمل في ريشورث - المملكة المتحدة.

يخ  إيريك بروغ هو مؤلف ومعلم وفنان متخصص في التصاميم الهندسية اإلسالمية. وقد حصل إيريك على شهادة الماجستير في تار
الفن والعمارة اإلسالمية من مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية في مدينة لندن. وقد دأب إيريك على العمل بنشاط في مجال 

ين عاًما. التصاميم الهندسية اإلسالمية على مدار أكثر من خمسة وعشر

كما أنه شغوف بخلق الفرص اإلبداعية والتعليمية، التي يوفرها هذا المجال من تصاميم لمجموعة واعسة من الجماهير. وباعتباره 
كاتًبا، نشر إيريك عام2013 كتابه األول بعنوان "األنماط الهندسية اإلسالمية"، الذي قدم من خالله شرًحا لآلالف من القراء في جميع 
أنحاء العالم عن كيفية رسم األنماط الهندسية على النحو الذي استخدمه الحرفيون طيلة القرون الماضية. وقد ُترجم كتابه إلى العديد 
ين ذاع صيتهم تناول فيهما الموضوع نفسه. وقد قدم إيريك العديد  ية. كما ألف كتابين آخر من اللغات، منها الفارسية والتركية والكور
يع التعليمية ذات الصلة بالتصاميم  من ورش العمل والمحاضرات في العديد من البلدان، وشارك أيضا كمستشار في العديد من المشار

اإلسالمية الهندسية في الشرق األوسط وغيرها من البقاع.

إيريك بروغ
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KEYNOTE:
THE ROLE OF INNOVATION IN ISLAMIC GEOMETRIC DESIGN
Language: English

Islamic geometric design has evolved over the centuries. There have been different regional styles, as well as 
several stylistic trends. All these came into being through imagination and skills. In the opening keynote, Eric 
Broug will present some of the pivotal moments in the history of Islamic art and architecture. In particular, 
when something new was introduced, the geometric design shifted, yet the visual heritage has manifested 
its excellence for over 1,200 years. Eric Broug will show examples of creative designers who constantly push 
the boundaries of their craft in search of innovation. What lessons can we learn from this history of excellence 
and innovation?

WORKSHOP: INTRODUCTION TO ISLAMIC GEOMETRIC DESIGN
Language: English
 
Islamic geometric design is a visual language. In this workshop, Eric Broug will show participants how to read 
and write geometric patterns. Using traditional techniques that have been used for centuries by craftsmen 
across the Islamic world, participants will sketch models just by drawing lines and circles. No need to mea-
sure, no need to calculate, and no experience required; just participants’ curiosity for the endless beautiful 
forms that Islamic design continues to amaze and surprise seamlessly.

محاضرة: دور اإلبتكار في التصميم الهندسي اإلسالمي
اللغة: اإلنجليزية

من  والعديد  المختلفة،  اإلقليمية  األنماط  بعض  ظهرت  حيث  قرون،  عبر  ملحوظا  تطوًرا  اإلسالمي  الهندسي  التصميم  شهد  لقد 
االتجاهات واألساليب. إن كل هذه األنماط واالتجاهات قد جاءت إلى الوجود من خالل الخيال والمهارات الفنية. سوف يعرض إيريك 
يخ الفن اإلسالمي والعمارة اإلسالمية، عندما كان هذا  بروغ خالل كلمته التي سيلقيها في االفتتاح بعض اللحظات المحورية في تار
 في التصميم الهندسي، ومع ذلك، تجلى هذا التراث المرئي ألكثر من 1200 

ً
الشيء جديدا على وجه الخصوص، اال انه احدث تحوال

عام. وسوف يقدم إيريك بروغ بعض األمثلة على المصممين المبدعين الذين قاموا باستمرار بتوسيع نطاق فنونهم خالل سعيهم نحو 
يخ الطويل المفعم بالتميز واالبتكار؟ االبتكار وما الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذا التار

ورشة عمل: مدخل إلى التصميم الهندسي اإلسالمي
اللغة: اإلنجليزية

 
التصميم الهندسي اإلسالمي هو لغة بصرية. سوف يوضح الفنان إيريك بروغ للمشاركين في الورشة عن كيفية قراءة وكتابة األنماط 
الهندسية. وسوف يقوم المشاركون برسم النماذج، باستخدام التقنيات التقليدية التي استخدمها الفنانون لقرون في جميع أنحاء 
العالم اإلسالمي، باالستعانة بالخطوط والدوائر فقط وال حاجة للقياس، وال للحساب، وال يحتاج األمر إلى خبرة؛ بل كل ما يتطلبه األمر 

هو فضول المشاركين المتعلق باألشكال الجميلة الالمتناهية والتي يستمر التصميم اإلسالمي في إدهاشنا ومفاجأتنا بها.

13.02.2020, 3:15 – 4:00 PM

14.02.2020, 6:00 – 8:00 PM

Eric Broug, Giant Zillij, 2018, Waterjet cut, ceramic tiles. 
إيريك بروغ، زليج ضخم، 2018، تقنية القطع بضخ الماء بالط سيراميك.
©️  Eric Broug
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Born in Kuwait, 1987. He lives and works in Kuwait.

Jassim Issa Al-Nasrallah is a calligrapher and graphic designer. With a degree in Finance from the College of 
Administrative Sciences of the University of Kuwait, he began to practice the art of calligraphy at a young age. 
Later he undertook a long-term training learning the fundaments and rules of Arabic calligraphy following and 
being inspired by renowned calligraphers, such as Kuwaiti artists Ayman Hassan and Jassim Meraj. Jassim 
Al-Nasrallah’s work explores the formal viable transformation of classic calligraphy into contemporary fash-
ion through the use of technology or referring to natural motifs taken from samples.

In 2012, Jassim was the first Kuwaiti artist offering a technical workshop in Modern Arabic Calligraphy at the 
University of Aberdeen, Scotland. He exhibited his work in several regional and international galleries as well 
as fairs and festivals. Jassim has branded design for different Government such as Dubai, Qatar and Bahrain. 
He has also designed branding for entities in Turkey and Japan as well as creating many of the logos for 
companies and shops in Kuwait.

Jassim Al-Nasrallah 

ُولد في الكويت عام 1987. يعيش ويعمل في الكويت.

ية بجامعة الكويت، بداية ممارسته لفن الخط كان في  حصل جاسم على شهادته في تخصص اإلدارة المالية من كلية العلوم اإلدار
سن مبكر. وبعدها حصل على تدريب مطول على أسس وقواعد الخط العربي، وكان ملَهًما بالخطاطين ذائعي الصيت، مثل الفنانين 

الكويتيين أيمن حسن وجاسم المعراج.

ياء معاصرة، باستخدام   في استكشاف إمكانية تحويل الخط الكالسيكي الرسمي القابل للتطبيقة إلى أز
ّ

ساهمت أعمال جاسم النصراهلل
التكنولوجيا الحديثة وأيضا عن طريق اإلشارة للرسوم الزخرفية الطبيعية المأخوذة من العينات.

في عام 2012، كان جاسم أول فنان كويتي يقدم ورشة عمل فنية بالخط العربي الحديث في جامعة أبردين بأسكتلندا، باإلضافة إالى 
عرض أعماله الفنية في العديد من المتاحف والمعارض والمهرجانات اإلقليمية والدولية. عالوة على ذلك، صمم جاسم عالمات تجارية 
ية لهيئات عديدة منها لدولتي تركيا  ين، باإلضافة إلى تصميم عالمات تجار لحكومات مختلفة مثل إمارة دبي ودولة قطر ومملكة البحر

 عن تنفيذ العديد من الشعارات لصالح شركات ومحالت تجارية في دولة الكويت.
ً
واليابان، فضال

ّ
جاسم النصراهلل
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TALK: ISLAMIC ARTS BETWEEN CLASSIC AND MODERNITY
Language: Arabic

The talk will guide the participants through the basics of calligraphy art. The journey will first explore Islamic 
arts, especially in Arabic calligraphy, and the differences between classic and contemporary styles. The audi-
ence will then learn the critical elements and techniques to create calligraphy artwork on their own. Finally, 
Jassim Al-Nasrallah will demonstrate the uniqueness of calligraphy as a universal artform to be understood 
and interpreted by everyone despite its readability.

WORKSHOP: MASTERING YOUR HANDWRITING
Language: Arabic

The two-day workshop by Jassim Al-Nasrallah will focus on practising and mastering Ruq'ah script to perfect 
and embellish you daily handwriting. Since Ruq'ah is the most common type of calligraphy in using the Arabic 
script, it also turns out to be the most functional style of writing easy and quick to put to paper and read. Ruq'ah is 
known for its clipped letters composed of short, straight lines and simple curves, as well as its straight and even 
lines of text. Any paintings and drawings will represent a personal art gallery every participant will take away.

حلقة نقاشية: الفنون اإلسالمية بين الكالسيكية والحداثة
اللغة: العربية

سوف تعّرف هذه المحاضرة المشاركين على أساسيات فن الخط. بداية برحلة المحاضرة باستكشاف الفنون اإلسالمية، وخاصة فن الخط 
العربي، كما ستوضح االختالفات بين األنماط الكالسيكية واألنماط المعاصرة. ثم سيتعرف الحضور بعد ذلك على العناصر والتقنيات الفنية 
الهامة إلنشاء عمل فني خاص باستخدام الخط العربي. وفي النهاية، سوف يشرح الفنان جاسم النصراهلل مدى تفرد فن الخط بوصفه 

ا ُيمكن للجميع أن يفهمه ويفسره لسهولة قراءته.     ا عالميًّ  فنيًّ
ً
شكال

ورشة عمل: هندس كتابتك
اللغة: العربية

الكتابة  ممارسة  كيفية  على  الضوء  تسلط  والتي  النصراهلل  جاسم  الفنان  قبل  من  متتاليين  يومين  مدى  على  تعقد  الورشة  هذه 
بخط الرقعة وإتقانه إلضفاء اللمسة الجمالية والمثالية على الكتابة اليدوية اليومية. ويعد خط الرقعة أكثر الخطوط شيوعا من بين 
بقية الخطوط العربية األخرى، وكما أنه األكثر ساللسه من حيث سرعة كتابته وسهولة قرادته. ويعرف خط الرقعة بحروفه القصيرة 
المتقطعة المستقيمة وباإلنحناءات البسيطة والسطور المتساوية. سيتمكن المشاركون في هذه الورشة برسم لوحاتهم التي تمثل 

منظورهم لهذا الفن.

13.02.2020, 4:15 – 5:00 PM

14.02.2020, 3:00 – 6:00 PM )Pt. 1)

 15.02.2020, 3:00 – 6:00 PM )Pt. 2)

Jassim Al-Nasrallah, Anthropomorphic, Hilton Hotel, Qatar, 2019, 3D installation,
stainless steel using Arabic font Ruq'ah.
، ُمجسم – فندق هيلتون، قطر، 2019، تركيب ثالثي األبعاد، من الفوالذ المقاوم للصدأ، والكتابة بالخط العربي الرقعة.

ّ
جاسم النصر اهلل

©️  Maciej Frej
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Born in Egypt, 1987. He lives and works in Alexandria, Egypt.

Mahmoud is a self-taught graphic designer specialized in branding. In 2012, he obtained his university degree 
in Architectural engineering and environmental design at AAST, Arab Academy for Science and Technology of 
Alexandria.

In 2016, Mahmoud undertook a new experimental research expanding the field of architecture to a more 
graphic-based approach for branding communication. He started manipulating illustrations and texts, as well 
as merging Arabic Calligraphy and written words to explore the intricate associations between images and 
their meanings. As a result, his works embrace both visual references and readable signs being made acces-
sible to everyone: kids, youth and adults. Moreover, breaking any language barriers for non-Arabic speakers, 
Mahmoud’s signature has been recognised as “a design for all”.

Mahmoud Tammam

ية، مصر. ُولد في مصر عام 1987. ويعيش في اإلسكندر

ية. حصل محمود على شهادته الجامعية في عام  ا ومتخصص في تصميم العالمات التجار محمود هو مصمم جرافيك متعلم ذاتيًّ
ية والتصميم البيئي، من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة اإلسكندرية. 2012  بالهندسة المعمار

 
ية ليشمل نهًجا يعتمد على فن الجرافيك بشكل  ا جديًدا امتد من مجال الهندسة المعمار يبيًّ ا تجر

ً
وفي عام 2016، أجرى محمود بحث

ية. وبدأ بمعالجة الرسوم التوضيحية والنصوص، باإلضافة إلى دمج الخط العربي والكلمات  أكبر ليناسب مجال تصميم العالمات التجار
المرئية والعالمات  اإلشارات  أعماله على كل من  الصور ومعانيها. ولذلك، تشتمل  بين  المعقدة  الترابط  أوجه  المكتوبة الستكشاف 
المقروءة التي يمكن للجميع الوصول إليها: األطفال والشباب والكبار. وعالوة على ذلك، تمكن محمود من خالل أعماله من كسر أي 

حواجز لغوية أمام غير الناطقين باللغة العربية، فقد ُعرفت أعماله بأنها "تصاميم مالئمة للجميع".

محمود تّمام
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WORKSHOP: DRAWING USING RANDOM SHAPES
Language: English

Growing up comes at a cost. We tend to lose the naiveté that facilitates creativity and new ideas. Drawing 
using random shapes will raise participants’ awareness of random ordinary objects and their forms. Is an 
object-shape purposely conceived, such as for ergonomic reasons, or does an unplanned, genuine choice 
shape the object accidentally? Participants will experiment with drawing techniques that challenge them to 
use random shapes to express the inexpressible freely.

ورشة عمل: الرسم باستخدام أشكال عشوائية
اللغة: اإلنجليزية

األفكار  اإلبداع وإنطالق  ينبع منها  التي  البراءة  إلى فقدان  نميل  العمر،  اإلنسان خطوة لألمام دون ثمن. فمع تقدمنا في  ال يخطو 
يادة وعي المشاركين باألشياء العادية والعشوائية من حولهم. فهل  الجديدة. فالرسم باستخدام األشكال العشوائية يساعد على ز
يًحا على سبيل المثال، أم أن اختياًرا غير مخطط له هو ما أنشئ شكل هذا  يتم تصميم شكل أي شيء عن قصد، لكون هذا الشكل مر
ية  ا الستخدام أشكال عشوائية من أجل التعبير بحر الشيء بطريقة غير مقصودة؟ سوف يجرب المشاركون تقنيات الرسم التي تخلق تحديًّ

عن أفكار يعجز التعبير والوصف عنها.

13.02.2020, 5:00 – 7:00 PM

Mahmoud Tammam, Lighthouse- Arabic letters project, 2018, Illustration.
محمود تّمام، فنار – مشروع "حروف عربية"، 2018، رسم توضيحي.
©️  Mahmoud Tammam
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Born in the UK, 1982. He lives and works in London, UK.

Multi-awarded winning artist, Teakster’s practice is eclectic. His research explores ways and interdisciplinary 
fields that can push the boundaries of Islamic design for a fresher and renovated look in parallel with current 
trends. His artwork consists of a visual mash-up of Islamic artistic tradition and modern techniques also influ-
enced by his British cultural upbringing. He has been continuously experimenting across multiple disciplines 
ranging from fine pieces of art to urban street murals. Teakster’s aim is to connect communities and cultures 
with art. Meant as an engine to foster a more progressive social interaction, his practice also wishes to redeem 
common preconceptions that have been depicting Muslim communities negatively, as well as he wants to 
promote an emancipated and unbiased image of the so-called Arabs. Teakster’s efforts have been recognised 
by the UK Prime Minister; he also received the Alhambra Award for Excellence in Arts, which recognises the 
Best of Muslim contributions to British society. His work has been featured in publications and exhibitions 
across the USA, Europe, the UAE and the Far East for over a decade.

Teakster 

ُولد في المملكة المتحدة عام 1982. يعيش في لندن، المملكة المتحدة.

به عن طرق ومجاالت  الخاص  البحث  إذ يستكشف  انتقائية؛  بأنها أعمال  أعماله  الجوائز، وتتميز  العديد من  تيكستر هو فنان حائز على 
متعددة التخصصات التي تتخطى حدود التصاميم اإلسالمية إلى آفاٍق فنية أجدد وأحدث، وذلك بالتوازي مع االتجاهات الفنية الحالية.
ا بخلفيته الثقافية البريطانية. لقد 

ً
وتتضمن أعماله الفنية مزيج مرئي من التقليد الفني اإلسالمي والتقنيات المعاصرة، والتي تأثرت أيض

ين الشوارع  يات التي تز قام بتجارب مستمرة في التصميم من خالل مجاالت متعددة والتي تتنوع بين القطع الفنية الفريدة والجدار
ية. ويهدف تيكستر من خالل أعماله إلى الربط بين المجتمعات والثقافات المختلفة من خالل الفن. وكونه بمثابة المحرك الذي  الحضار
ا من خالل أعماله إلى محو المفاهيم المسبقة الشائعة التي تعطي 

ً
يز التفاعل االجتماعي األكثر تقدًما؛ فإنه يسعى أيض يعمل على تعز

يز الصور المتحرر من أي أحكام وتحيزات مجتمعية والتي تدعى بالمجتمعات  تصوًرا سلبًيا عن المجتمع اإلسالمي، كما أنه يسعى لتعز
ا على جائزة قصر 

ً
العربية. وقد القت الجهود التي بذلها تيكستر في مجاله التقدير من ِقبل رئيس الوزراء البريطاني، كما حصل تيكستر أيض

الحمراء للتمّيز في الفنون اإلسالمية، والتي تمثل تقديًرا ألفضل إسهامات المسلمين في المجتمع البريطاني.
يكية، ودول القارة  وقد تم عرض أعمال تيكستر من خالل العديد من المطبوعات والمعارض التي أقيمت في أنحاء الواليات المتحدة األمر

األوروبية، واإلمارات العربية المتحدة، ودول الشرق األقصى ألكثر من عقد من الزمان.

تيكستر
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TALK: HOW TO MAKE MONEY THROUGH ART
Language: English

Teakster will shed light on how to make an income through art at a time when commercial and profitable 
aspects are often absent from the art debate. Dozens of artists are pushed into the real world without knowing 
anything about how to sell their work or get commissions. In an era when there is an increase in Muslim-tai-
lored products, resulting in many high street brands going out of their way to target Muslims, many industries 
have started to focus on this niche. In this direction, creative Muslim talents are becoming hot property, and a 
lot of opportunities are open to younger artists.

WORKSHOP: SPRAYING A GEOMETRIC WALL—THE ART OF GRAFFITI MAKING
Language: English

The workshop by Teakster will engage participants in the creation of a striking street-style geometric mural. 
The group will be involved in the mural design at every stage and will learn a range of graffiti techniques 
along the way. The final artwork will be sprayed on a boundary wall at the Sheikh Abdullah Al Salem Cultural 
Centre as a permanent installation. The workshop will represent an opportunity for participants to get creative 
and express themselves in a fun and easy-going activity. The graffiti art making will feature a friendly and 
non-competitive environment to encourage teamwork and relationship skills.

حلقة نقاشية: كيف تكسب المال من خالل الفن  
اللغة: اإلنجليزية

ية  التجار الجوانب  الذي غالًبا ما تغيب فيه  الوقت  الفن في  المادي من خالل  الدخل  الضوء على كيفية تحقيق  تيكستر  يلقي  سوف 
والربحية في المناقشات الفنية، حيث يتم دفع عشرات الفنانين إلى العالم الحقيقي دون أن يكونوا على دراية تامة بخصوص كيفية بيع 
أعمالهم أو الحصول على المنفعة المادية من هذه األعمال. ففي العصر الذي تزايدت فيه المنتجات المصممة للشعوب المسلمة ، 
 أماكن تواجد المسلمين، 

ً
ية الرائجة في السوق التي ابتعدت عن أماكن العرض المألوفة مستهدفة ظهرت العديد من العالمات التجار

التخصص. وفي هذا االتجاه، حققت المواهب اإلسالمية المبدعة رواًجا كبيًرا،  التركيز على هذا  وقد بدأت العديد من الصناعات في 
وتوافرت الكثير من الفرص أمام الفنانين الشباب.

ورشة عمل: رش جدار هندسي؛ فن الجرافيتي  
اللغة: اإلنجليزية

الشوارع.  لوحات  غرار  على  رائعة  هندسية  جدارية  لوحة  إنشاء  في  تيكستر  يعقدها  التي  العمل  بورشة  المشاركين  يشارك  سوف 
الفترة. وسيتم رسم  تلك  الجرافيتي طوال  الفن  تقنيات  الجدارية في كل مرحلة وستتعلم  اللوحة  المجموعة في تصميم  ستشارك 
العمل الفني النهائي عن طريق الرش على أحد جدران مركز الشيخ عبداهلل السالم الثقافي كلوحة دائمة. سوف تمثل ورشة العمل 
فرصة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم في نشاط ممتع وسهل التنفيذ. كما ُيشكل فن الجرافيتي بيئة ودية وغير تنافسية تشجيع العمل 

الجماعي واكتساب مهارة تكوين العالقات.

14.02.2020, 3:00 – 3:45 PM

15.02.2020, 11:00 AM – 1:00 PM

Teakster, Geometric Wall Mural, 2016, Spray Paint
ية هندسية، 2016، طالء الرش. تيكستر، لوحة جدار
©️  Teakster
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Born in Kuwait, 1981. He lives and works in Kuwait.

Mohammad Sharaf’s specialty is in visual identity, typography and editorial design for which he founded, and 
currently directs, the Sharaf Studio. His research explores the social and political representation of Kuwait as 
a country with its cultural system. Mohammad Sharaf’s approach to art-making lies in "situating art within the 
context". It is an organic process that leads him to reinvent icons and symbols related to Kuwait, as well as to 
redeem any cultural appropriation.

In 2011, he started a series of works entitled “Visual Reactions”, which he used to raise awareness on local and 
regional issues yet reflected on an international level. His latest ongoing work is "Cemetery of Banned Books", 
a public art intervention created to protest against censorship in Kuwait. Mohammed Sharaf strives to expand 
in his use of media, creating bold and thought-provoking visuals reflecting on current societal themes.

He holds an FMA from the School of Visual Arts in New York (2015), as well as two bachelor’s degrees, re-
spectively in Marketing from Kuwait University (2004), and in Graphic Design from the American University of 
Kuwait (2011).

Mohammad Sharaf

ُولد في الكويت عام 1981. يعيش ويعمل في الكويت.

ا وهي  يري، وهو ما تجلى في المؤسسة التي أسسها ويديرها حاليًّ ية والطباعة والتصميم التحر تخصص محمد شرف في الهوية البصر
يكمن منهج محمد  الثقافي.  نظامها  إلى جانب  للكويت كدولة،  االجتماعي والسياسي  بالتمثيل  بحثه  "شرف استوديو". ويستعرض 
شرف في صنع الفن ب”وضع الفن في السياق". وهو توجه عضوي يقوده إلى إعادة تشكيل األيقونات والرموز ذات الصلة بدولة 

الكويت، وكذلك استعادة أي مكونات ثقافية.

المحلية  بالقضايا  الوعي  يادة  لز التي استخدمها  المرئية"،  الفعل  "ردود  تحت اسم  األعمال  بدأ محمد سلسلة من   ،2011 في عام 
واإلقليمية التي انعكست على المستوى الدولي. ويحمل أحدث أعماله الحالية اسم "مقبرة الكتب المحظورة"، وهو تدخل فني عام 
يئة ومثيرة للتفكير  لالحتجاج على الرقابة في دولة الكويت. يسعى محمد شرف إلى التوسع في استخدامه لإلعالم، وخلق صورة جر

تعكس مواضيع اجتماعية حالية.

درجتي  إلى  باإلضافة   ،)2015( نيويورك  في  البصرية  الفنون  كلية  من  الجميلة  الفنون  في  الماجستير  شهادة  على  محمد  حصل 
يكية في الكويت )2011(؛ على التوالي. البكالوريوس في التسويق من جامعة الكويت )2004(، والتصميم الجرافيكي من الجامعة األمر

محمد شرف

34 35



TALK: ART—WORK. A KUWAIT PERSPECTIVE
Language: English

Mohammad Sharaf will discuss his artistic exploration of social and political symbolism, which translates 
in his work through visual identity, typography and editorial design. As a founder and director of the Sharaf 
Studio, Mohammad will emphasise the contemporary image of an artist and designer living in Kuwait, a hy-
brid professional who combines typography and conceptual art while expanding the use of media to create 
thought-provoking visuals. 

حلقة نقاشية: فن - العمل الفني و الرؤية المحلية  
اللغة: اإلنجليزية

ية  البصر الهوية  انعكس على أعماله من خالل  ية االجتماعية والسياسية، والذي  للرمز الفني  الفنان محمد شرف استكشافه  يناقش 
يري. سيركز محمد، بصفته مؤسس ومدير استوديو شرف، على الصورة المعاصرة للفنان والمصمم الذي  والطباعة والتصميم التحر

يعيش في دولة الكويت، حيث إنه متخصص يجمع بين الطباعة والفن، وأيضا التنّوع باستخدام الوسائط لخلق صور مرئية تحفز األفكار.

14.02.2020, 4:00 – 4:45 PM

Mohammad Sharaf, Hajj, 2018, Digital Art.
محمد شرف، حّج، 2018، الفن الرقمي.
©️  SharafStudio
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Born in Italy, 1977. He lives and works in Kuwait.

Claudio Cravero is a curator, art writer and university lecturer specialising in contemporary art. Since 2019, he 
has been in charge of the Fine Arts Museum at the Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre in Kuwait. For-
merly, he worked as a curator both in Saudi Arabia (at Ithra Museum, King Abdulaziz Centre for World Culture), 
and in Dubai. His curatorial research investigates the relationships between cultural identity, innovation and 
public censorship across the Gulf Region. Among his exhibitions, “WASL - Beyond the Pen”, 2018, at Ithra in 
Saudi Arabia, in collaboration with The British Museum, London.

Previous experiences include the Castello of Rivoli – Museum of Contemporary Art, Turin, and PAV – Centre 
for Contemporary Art, Turin, where he worked as Director of the Exhibitions. He is the author of articles for art 
magazines and essays collected in more than fifteen publications. Finally, Claudio has participated as a jury 
member in numerous collections committees, and as a lecturer focusing on Middle Eastern contemporary art 
(Domaine de Chamarande, Paris; Cape Town Art Fair, Cape Town; CIMAM, Barcelona).

Claudio Cravero

ُولد في إيطاليا عام 1977. ويعيش في الكويت.

يعمل كالوديو كرافيرو أميًنا متحفًيا وكاتًبا فنًيا ومحاضًرا جامعًيا متخصًصا في الفن المعاصر. وتولى منذ عام 2019 إدارة مركز الفنون 
يز  العز الملك عبد  بمركز  إثراء  لمتحف  أميًنا  الكويت. سبق وأن عمل كرافيرو  بدولة  الثقافي  السالم  الشيخ عبد اهلل  الجميلة في مركز 
الثقافي العالمي في المملكة العربية السعودية، كما عمل في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وتناولت أبحاثة في أمانة 
المتاحف وإدارتها بحث العالقات بين الهوية الثقافية واإلبتكار والرقابة العامة في منطقة الخليج. أقام كرافيرو معارض عدة من بينها 
معرض "وصل...ما وراء القلم" الذي نظمه عام 2018 في متحف إثراء بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المتحف البريطاني 

في لندن.

ا مديًرا 
ً

ينو، وعمل أيض يتمتع كالوديو كرافيرو بخبرات عريضة حيث سبق له العمل في متحف الفن المعاصر بقلعة ريفولي في مدينة تور
ينو. كتب كرافيرو مقاالت عديدة لمجالت فنية تجاوزت خمس  للمعارض في بارك آرت فيفنتي؛ وهو مركز للفن المعاصر في مدينة تور
. وفي النهاية، شارك كرافيرو كعضو لجنة تحكيم في العديد من لجان المقتنيات وألقى محاضرات رائعة عن الفن المعاصر 

ً
عشر مقاال

في الشرق األوسط )في حديقة دومين دو شامراند في باريس، ومعرض كيب تاون للفنون، واللجنة الدولية للمتاحف ومقتنيات الفن 
الحديث "CIMAM" في مدينة برشلونة(.

كالوديو كرافيرو
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TALK CARD GAME: LOVE ME OR LOVE ME NOT
Language: English

‘Love me or Love me not,’ contemporary art often falls into the second category. Sometimes, it’s love or 
(horror!) at first sight. Some works of art immediately overwhelm us, while others may take years to sink in. 
It is a gradual awakening. The talk in the form of a card game will engage participants with an open discussion 
around feelings of appreciation and rejection of art.

Although there is no real authority determining once and for all what art is, what do we have to know to 
understand art? Claudio will emphasize some tools for the audience to familiarise themselves with the art 
lingo and the contemporary art system.

حلقة نقاشية: لعبة البطاقات: أتحبني أم ال
اللغة: اإلنجليزية

سواٌء أتحبني أم ال! غالًبا ما يقع الفن المعاصر في التصنيف الثاني، وفي بعض األحيان يكون ٌحًبا أو )هلًعا( منذ الوهلة األولى. وما 
أن تقع أعيينا على بعض األعمال الفنية، نجد أنفسنا مشدوهين في الحال أمام مضمونها الفني. وثمة أعمال أخرى يمر عليها الزمان 
حتى ندرك ما تحويه في طياتها من معاني. وهذا األمر ما هو إال شبيه بحالة من االستيقاظ المتدرج. تأتي هذه المحاضرة في صورة 

لعبة البطاقات، إذ ننشد فيها إشراك الحاضرين في مناقشة مفتوحة حول مشاعر تقدير الفن أو رفضه.

كرافيرو في هذه  يركز كالوديو  الفن؟  نعرف لفهم  أن  يجب  الفن، وماذا  تحديد ماهية  تمكنت من  توجد جهة حقيقية  أنه ال  ورغم 
المحاضرة على بعض األدوات التي يتمكن بها الحضور من فهم لغة الفن ونظام الفن المعاصر.

14.02.2020, 5:00 – 5:45 PM

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 1 
Language: English 
Panelists: Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, Meshari Al Najjar
Moderator: Claudio Cravero

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 2 
Language: Arabic
Panelists: Abdullah Al Otaibi, Husain Al Banay
Moderator: Nada ElGhossein

The roundtable will question the meaning of innovation in the contemporary art field featuring three emerging 
Kuwait-based artists. The word innovation has become a buzzword in the creative industry. It is has been used 
and misused broadly to the extent that it is starting to lose any empirical meaning. However, while the search 
for novelty is considered key, especially when it seems compulsory to employ state-of-the-art technology in 
art-making, which place is then left for content, storytelling, or more timeless techniques? 

While Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, and Meshari Al Najjar will discuss how, in their research and practices, 
being hybrid and interdisciplinary is synonymous with innovation, Abdullah Al Otaibi and Husain Al Banay will 
highlight how tradition and innovation go surprisingly hand in hand.

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء األول 
اللغة: اإلنجليزية

ين: أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار المناظر
رئيس الحلقة النقاشية: كالوديو كرافيرو

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء الثاني 
اللغة العربية 

أعضاء النقاش: عبداهلل العتيبي و حسين البناي
رئيس الحلقة النقاشية: ندى الغصين

 
ُيطرح في هذه المناقشة سؤال حول معنى اإلبتكار في مجال الفن المعاصر في نقاش مفتوح مع ثالثة فنانين ناشئين مقيمين في 
دولة الكويت. ولقد أصبحت كلمة "ابتكار" لغًزا محيًرا في مجال اإلبداع، حتى إنه أسيء استخدامها إلى حد بدأ معه انطماس معناها 
ا وال سيما عندما يبدو األمر محتًما باستخدام التقنيات  يبي. ومع ذلك، وبعدما بات البحث عن كل ما هو مبتكر وجديد أمًرا أساسيًّ التجر

الحديثة في صناعة الفنون، فماذا بقي من مجال لتقديم المحتوى أو سرد القصص أو األساليب التي ال تتأثر بمرور الزمن؟

يتطرق أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار في هذا النقاش إلى كيفية ترادف مفهوم المزج ودراسة المجاالت المتعددة مع 
مفهوم اإلبتكار في أبحاثهم وحياتهم العملية و سيلقي حسين البناي و عبداهلل العطيبي الضوء على كيفية تسير التقاليد واإلبتكار 

جنبا إلى جنب.

15.02.2020, 11:00 AM – 1:00 PM
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Born in Egypt, 1978. He lives and works in Andorra.
 
Ahmed Keshta’s research explores the essence of either natural, industrial, or found materials to create intri-
cate patterns inspired by the Arab Islamic tradition.

Despite his early passion for sculpture, Keshta pursued his studies in Interior Architecture in Cairo, later 
followed by a course in Applied Arts at the Helwan University in Cairo. Afterward, two fellowships gave him 
the chance to travel across Europe, in Germany and Italy, respectively. His European tour, modeled as a new 
version of the 18th Century Grand Tour, taught him the secrets of sculpture, from the beauty of stones, such as 
the marble and granite, to the precise techniques to carve them as the old masters used to. His voyage ended 
up in Andorra. The new landscape marked a turning point in his research. From heavy materials, Keshta is 
currently experimenting with found objects, debris, and leftovers (such as pencils, scissors and nets) in a sort 
of cyclical rebirth of the materials he collects.

Ahmed Keshta

ُولد في مصر عام 1978. يعيش و يعمل في أندورا.

يستكشف أحمد قشطة من خالل بحثه جوهر المواد الطبيعية أو الصناعية أو المواد المكتشفة من أجل تكوين أنماط معقدة مستوحاة 
من التقاليد اإلسالمية العربية.

وعلى الرغم من شغفه المبكر بفن النحت، تابع قشطة دراسته للتصميم الداخلي في مدينة القاهرة، ثم أتبع ذلك بإلتحاقه بدورة 
في الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في مدينة القاهرة. وبعد ذلك، أتيحت له الفرصة بعد حصوله على زمالتين للسفر لدول القارة 
م من خالل جولته في أوروبا، التي كانت أحد جوالته الكبرى للغوص في 

ّ
يتي ألمانيا وإيطاليا، حيث تعل األوروبية، إلى كل من جمهور

أعماق جديدة من القرن الثامن عشر، ،معرفة أسرار فن النحت، بدًءا من الجمال الكامن وراء األحجار، مثل الرخام والجرانيت، حتى التقنيات 
المشاهد  وتمثل  أندورا.  في  قشطة  رحلة  وانتهت  القدامى.  الفن  أساتذة  اعتاده  الذي  النحو  على  لنحتها  المستخدمة  الدقيقة 
ا بتجربة استخدام المواد المكتشفة والحطام والمخلفات )مثل: األقالم  الطبيعية الجديدة نقطة تحول في بحثه؛ فقشطة يقوم حاليًّ

والمقصات والشبكات( في نوع من إعادة إحياء المواد التي يقوم بجمعها بشكل دوري.

أحمد قشطة
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TALK: A HUMAN PERSPECTIVE ON ART
Language: English

The talk by Ahmed Keshta will deal with the philosophical reflection on humans as sophisticated infinite fractal 
compositions of nature. Our outlines and our physical presence very often push us to query our position in the 
universe. Since we are similar to leaves on a tree, maybe not alike but connected with the same roots, what 
role does art play in the relationship that we establish with the shapes we are surrounded by? Do we need to 
learn art? Or vice-versa—can we simply learn from the artistic forms nature offers us?

حلقة نقاشية: رؤية الفن من الجانب اإلنساني
اللغة: اإلنجليزية

تدور محاضرة الفنان أحمد قشطة حول اإلنعكاس الفلسفي على البشر بوصفهم كتركيبة معقدة نمطية النهائية للطبيعة؛ فكثيًرا ما 
إننا نشبه أوراق الشجر بشكل كبير، ربما لسنا متشابهين، ولكننا  تدفعنا هيئتنا ووجودنا إلى التساؤل حول موقعنا في الكون. وحيث 
مرتبطون بالجذور نفسها. فما الدور الذي يلعبه الفن مع األشكال التي تحيط بنا؟ هل نحن بحاجة لتعلم الفن أم العكس؟ هل يمكننا أن 

نتعلم ببساطة من األشكال الفنية التي تقدمها لنا الطبيعة؟

14.02.2020, 6:00 – 6:45 PM

Ahmed Keshta, Metaphor, 2019, Pencils on hardboard.
أحمد قشطة، كناية، 2019، أقالم رصاص على لوح خشبي. 
©️  A.keshta2018

44 45



Born in Syria, 1989. He lives and works in Hamburg, Germany.

Yaman Al Baker is a graphic designer and artist. In 2011 he graduated in Fine Arts and Visual communications 
at the Arab International University of Damascus, Syria.

During his studies, Yaman's passion for Arabic calligraphy grew significantly. He then started exploring new 
creative approaches on how to put pen to paper while experimenting with original compositions, which resulted 
in a unique calligraphy style. Yaman’s multidisciplinary research investigates literature, traditional poetry, and 
modern rap. Al Baker's work combines different genres where music, written words and contemporary art blend 
in a fruitful interplay. Yaman has showcased his installations internationally, as well his sound-based works have 
featured several events soundtracks.

Yaman Al Baker

يا، عام 1989. يعيش ويعمل في الهامبورغ - ألمانيا. ُولد في سور

ية، في الجامعة العربية الدولية  يمان البكر هو مصمم جرافيك وفنان. تخرج عام 2011 من كلية الفنون الجميلة بقسم االتصاالت البصر
يا. بالعاصمة دمشق، سور

وخالل دراسته، ازداد شغف يمان بفن الخط العربي بشكل كبير، ثم بدأ في استكشاف طرق إبداعية جديدة للكتابة في أثناء تجربة كتابة 
يد من الخطوط. ويتناول بحث يمان متعدد التخصصات، البحث في األدب والشعر  المؤلفات األصلية، لينتهي به األمر باسكتشاف نمط فر
التقليدي وموسيقى الراب الحديثة. كما تجمع أعمال البكر بين األنواع المختلفة من الفنون، حيث تمتزج الموسيقى والكلمات المكتوبة 
الصوت  المستندة علـى  الدولي، وتضمنت أعماله  الصعيد  يمان بعرض أعماله على  تفاعل مثمر. وقد قام  المعاصرة في  والفنون 

كتسجيالت صوتية لعدة أحداث.

يمان البكر
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TALK: ATTRACTION HAS NO RULES; CUT OUT THE CONNECTION
Language: English

The talk will focus on the abstraction lying in Arabic script and calligraphy. Whereas abstraction leads to 
free compositions that break rules of traditional calligraphy, new non-readable visual patterns expand the 
principles of the discipline while contributing to redefine this artform constantly. Yemen Al Baker will show 
how the search for innovation in Islamic arts goes hand-in-hand with experimentation, which very often leads 
calligraphers to some not-yet-codified territories that blend decorative motifs with spiritual symbols, and 
emotional values with philosophical principles.

WORKSHOP: BEYOND WRITTEN ARABIC; AR-ABSTRACT
Language: English

The workshop will invite participants to experiment with art forms from written Arabic texts and to explore the 
sense of attraction between the letters rather than their formal connection. The participants will each create 
a collage from materials derived from cut-out letters and pre-printed shapes. They will play with words either 
to emphasize their readability or their meaning, as well as to interpret any inner symbols, ornamental pattern 
or geometric design.

حلقة ناقشية: ليس للتجاذب قواعد، اقطع الصلة   
اللغة: اإلنجليزية

تركز هذه المحاضرة على التجرد الكامن في النص العربي وفن الخط العربي، حيث يؤدي التجرد إلى تركيبات حرة تكسر قواعد فن الخط 
ية الجديدة غير القابلة للقراءة على توسيع نطاق مبادئ هذا التخصص مع المساهمة في إعادة تحديد  التقليدي. وتعمل األنماط البصر
هذا الشكل الفني بصورة مستمرة. سوف يوضح يمان البكر كيفية توافق اإلبداع في الفنون اإلسالمية مع التجربة، والذي يقود فناني 
الخط في معظم األحيان إلى مناطق جديدة لم ُتكتشف بعُد وتمتزج فيها األشكال الزخرفية مع الرموز الروحية والقيم العاطفية مع 

المبادئ الفلسفية.

ورشة عمل: ما بعد العربية المكتوبة؛ العربية المجردة
اللغة: اإلنجليزية

ستتم دعوة المشاركين من خالل ورشة العمل هذه لتجربة األشكال الفنية الموجودة في النصوص العربية واستكشاف الروح الجاذبة 
في تناغم الحروف العربية أكثر من الترابط التقليدي بين الحروف وبعضها. سيقوم كل فرد من المشاركين بإنشاء لوحة ُمجمعة باستخدام 
ا. وسوف يلعبون بالكلمات إما لتأكيد قابليتها للقراءة أو لتأكيد معناها، 

ً
مواد مكونة من حروف مقصوصة وأشكال مطبوعة مسبق

كما سيقومون بتفسير أي رموز داخلية أو أنماط زخرفية أو تصاميم هندسية.

15.02.2020, 10:00 – 10:45 AM

15.02.2020, 11:00 AM – 1:00 PM

Yaman Al Baker, Dice Player, 2018, Adobe Illustration.
يمان البكر، العب النرد، 2018، رسم توضيحي باستخدام برنامج أدوبي. 
©️  Yaman Al Baker
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Born in Canada,1983. He lives and works in Dubai, UAE.

With a background in liberal arts and film production, Roch is a media creator/producer. Using sound, sce-
nography and moving images, he explores different forms of media storytelling to shift the audience’s gaze 
to unparalleled journeys. Working with several cultural institutions in the UAE, Roch has been focusing on 
creating stories about cultural heritage and historical events with innovative technics.

Roch’s recent works include the permanent 3D Projection-Mapping “The Palace in Motion” realized on the Qasr 
Al Watan exterior facade in Abu Dhabi, the multimedia show “Discovering Ache” in the Old New World exhibi-
tion in Singapore, and over 30 media interventions designed for the Al Maktoum Residence Museum in Dubai.

Roch Michel

ُولد في كندا عام 1983. يعيش في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

روك ميشيل أحد المخرجين اإلعالميين المبدعين، إذ يستعين بسرد القصص والتأثير الصوتي والسينوغرافيا والصور المتحركة في إنتاجاته 
الفنية إلدخال الحضور المندهش في عالم من الرحالت الخيالية منقطعة النظير. ويتبع ميشيل أسلوًبا مبتكًرا قائًما على البحث مصهوًرا 
ية، فتمكن بهذا النهج اإلبداعي من تجديد التراث  بشغفه بالصور المتحركة المستخدمة في المحتوى التاريخي والمباني والمواقع األثر

يخية من خالل التقنيات المبتكرة. الثقافي واألحداث التار

ومن ضمن أحدث األعمال التي نفذها روك ميشيل مخطط عرض دائم بتقنية ثالثية األبعاد بعنوان "القصر في صورة حية" الذي يصور 
 متعدد الوسائط بعنوان "اكتشاف األلم" في معرض العالم القديم الحديث 

ٌ
الوجهة الخارجية لقصر الوطن في أبو ظبي، وكذلك عرض

 إعالمًيا مصمًما لمتحف مقر آل مكتوم في إمارة دبي.
ً
المقام في سنغافورة. كما تضمنت أعماله أكثر من )30( تدخال

روك ميشيل 

50 51



TALK:
THE CHALLENGE OF CULTURAL HERITAGE: VISUAL STORYTELLING TO BRIDGE OLD AND NEW 
Language: English

In a landscape where we are constantly bombarded with images, Roch will investigate different modes of 
storytelling, including moving images, multimedia and visuals to discuss cultural heritage in a modern fashion. 
Roch will show how the use of various media formats and interventions come in handy to explore and transfer 
the essence of traditions innovatively. His creative strategies are aimed at finding new ways to captivate to-
day’s audience’s overstimulated attention. 

The screening of “The Palace in Motion,” the permanent 3D mapping projection show on the facade of Qasr Al 
Watan in Abu Dhabi, will be introduced by Roch’s backstage and the study of the architectural elements of the 
building. Through the media show, the palace becomes a living organism that reveals the essence of Islamic 
architecture. By mastering the patterns and shapes of the past, Roch’s projection embodies the UAE’s present 
and future aspirations. Another example of an immersive multimedia projection linked to folklore elements 
will be The Majlis, also called Diwaniya, the long-lasting place of guidance across the Arab world.

حلقة نقاشية:
تحدي التراث الثقافي: سرد القصص المرئية لدمج القديم والجديد

اللغة: اإلنجليزية

في مشهد متخم بالصور التي نتلقاها على الدوام، يستعرض روش ميشيل في هذه المحاضرة األساليب المختلفة لسرد القصص بما 
ية لمناقشة الميراث الثقافي بأسلوب حديث. ويوضح روش في  فيها استخدام الصور المتحركة والوسائط المتعددة والتقنيات البصر
محاضرته كيفية استخدام الوسائط واالختراعات المختلفة في استكشاف جوهر التقليد وعملية تحوله بصورة مبتكرة. ويهدف ميشيل 

من إستراتيجياته اإلبداعية إلى إيجاد سبل جديدة لجذب االنتباه الكامل للحضور في هذا اليوم. 

سيكون عرض "القصر في صورة حية" أو "The Palace in Motion"؛ وهو عرض دائم لمخطط ثالثي األبعاد يصّور واجهة قصر الوطن 
العرض  البديع. ومن خالل هذا  البناء  ية لهذا  المعمار للعناصر  الفنية لدى روش ميشيل ودراسته  للرؤية  ًيا 

ً
 حقيق

ً
أبو ظبي، تمثيال في 

ا من إتقان األشكال 
ً

الوسائطي، يتمثل القصر في صورة الكائن الحي الذي يكشف الوجه اإلبداعي لجوهر العمارة اإلسالمية. وانطالق
واألنماط في الماضي، يصّور روش ميشيل في هذا العرض طموحات دولة اإلمارات في الوقت الحاضر والمستقبل. كما يتناول في 
هذه المحاضرة أحد األمثلة األخرى للعرض التفاعلي بالوسائط المتعددة والذي يرتبط بعناصر الفولكلور؛ أال وهو المجلس أو الديوانية 

باعتبارهما المكان اإلرشادي األبعد امتداًدا عبر الزمن في العالم العربي.

15.02.2020, 2:00 – 2:45 PM

Roch Michel, The Palace in Motion, 2019,Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UAE, Permanent 3D mapping.
روك ميشيل، القصر المتحرك، 2019، قصر الوطن في أبو ظبي، رسم مخططات دائمة ثالثية األبعاد. 
@ Roch Michel
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Born in Kuwait, 1985. She lives and works in Kuwait and Puerto Rico.

Farid’s artwork lies at the intersection of art, architecture, material culture, and urban anthropology. In 2014, 
she curated Acquiring Modernity, Kuwait’s participation in the International Architecture Exhibition at la 
Biennale di Venezia. During this time, she led a collective investigation that analysed the arrival of modernity in 
Kuwait and its side effects of an oil-based economy impacting the local cultural production.

Alia Farid holds a Bachelor of Fine Arts from La Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (San Juan); a Master 
of Science in Visual Studies from the Visual Arts Program at MIT, Cambridge, Massachusetts; and a Master of 
Arts in Museum Studies and Critical Theory from the Programa d’Estudis Independents at MACBA, Barcelona, 
Spain. She has participated in the 32nd Bienal de Sao Paulo, the 12th Gwangju Biennale, Sharjah Biennial 14, 
the 2nd Lahore Biennale, and Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2001 at MoMA PS1. Her recent solo 
exhibition was shown at Witte de With in Rotterdam.

Alia Farid

ولدت في الكويت عام 1985. تتنقل في معيشتها وعملها بين الكويت وبورتوريكو.

ية. وفي عام  يد بالعديد من األعمال الفنية التي تجلت فيها عناصر الفن والعمارة والثقافة المادية واألنثروبولوجيا الحضر أبدعت عالية فر
 لمشاركة الكويت في المعرض الدولي للعمارة في 

ً
2014 أدارت جناح "اكتساب الحداثة" أو )Acquiring Modernity( الذي كان تمثيال

بينالي البندقية )ال بينالي دي فينسيا(. وفي هذه األثناء، اهتمت عالية بإجراء بحث شامل لتحليل وصول الحداثة إلى الكويت والتداعيات 
السلبية لالقتصاد المعتمد على النفط في التأثير على اإلنتاج الثقافي المحلي.

يد على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من كلية الفنون التشكيلية في بورتوريكو )سان خوان(، وكذلك درجة  حصلت عالية فر
والية  في  كامبريدج  بمدينة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  البصرية  الفنون  برنامج  من  البصرية  الدراسات  في  الماجستير 
ية النقدية من برنامج الطالب المستقلين  ماساتشوستس. كما أنها حاصلة على درجة ماجستير الفنون في الدراسات المتحفية والنظر
في متحف برشلونة للفن المعاصر بمدينة برشلونة في إسبانيا. وشاركت فريد في معرض بينال ساوباولو الثاني والثالثين ومعرض 
بينال جوانغو الثاني عشر ومعرض بينال الشارقة الرابع عشر ومعرض بينال الهور الثاني ومسرح العمليات لحروب الخليج في الفترة من 
ا فردًيا في مركز ويت دي ويذ للفن 

ً
يد مؤخًرا معرض 1991 حتى 2001 في مؤسسة MoMA PS1 للفن المعاصر. وأقامت عالية فر

المعاصر في روتردام.

عالية فريد
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TALK: ACQUIRING MODERNITY
Language: English

The talk will introduce participants to Alia Farid’s ongoing investigation about the arrival of modernity in Ku-
wait. Marked by the establishment of an oil-centred economy, the country’s local cultural production has been 
suffering from the countereffects of its same, fast wave of modernisation. By presenting the video "At the Time 
of the Ebb", filmed on Qeshm Island for Sharjah Art Foundation in 2019, Farid will emphasise the detrimental 
effects of urban development expansion on indigenous populations and the impact on vernacular cultures.

Alia will finally show her object-based research of the social impact of modernity across the Arabian Gulf 
through her project ‘In Lieu of What Was’. Exhibited at Portikus, Frankfurt, Farid’s vessel-shaped sculptures 
focus on the material culture, economic development, and ecological crisis across the Arabian Gulf.

حلقة نقاشية: اقتناء الحداثة 
اللغة: اإلنجليزية

تحرص عالية فريد في هذه المحاضرة على تعريف المشاركين ببحثها المستمر عن وصول الحداثة إلى دولة الكويت، وتتطرق إلى فكرة 
ارتكاز اقتصاد دولة الكويت على النفط، مما أدى إلى تأثر عملية اإلنتاج الثقافي المحلي سلًبا بهذا الجانب وكذلك بالصيحة المتسارعة 
للتحضر. ونستعرض في هذه المحاضرة فيديو بعنوان "في وقت االنحسار" أو "At the Time of the Ebb" الذي جرى تصويره في 
يد من خالل هذا الفيديو على التأثيرات السلبية لتوسع عملية  يرة قشم لصالح مؤسسة الشارقة للفنون عام 2019. وتركز عالية فر جز

التنمية الحضارية على السكان األصليين وعلى الثقافات المحلية.

 
ً
وفي نهاية المحاضرة، تعرض عالية بحثها الموضوعي عن التأثير االجتماعي للحداثة في منطقة الخليج العربي من خالل مشروعها "بدال
مما كان" أو "In Lieu of What Was". شاركت عالية فريد في معرض بورتيكوس في فرانكفورت بمجموعة من المنحوتات تأخذ شكل 

السفينة وتركز بعرض تلك المنحوتات على مفاهيم الثقافة المادية والتنمية االقتصادية واألزمة البيئية في منطقة الخليج العربي.

15.02.2020, 3:00 – 3:45 PM

Aliaa Farid, In Lieu of What Was, 2019, Fiberglass sculptures.
 من ما كان، 2019، منحوتات من األلياف الزجاجية. 

ً
يد، بدال عالية فر

©️  Alia Farid,  ©️  Portikus, ©️  Dianne Pfammatter.
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Born in Kuwait, 1990. She lives and works in Kuwait.

Asrae was first introduced to calligraphy through her family’s interest and collection of calligraphy posters, 
specifically Persian calligraphy, Nastaliq. Her journey then started in school, where she learned more about 
Nastaliq calligraphy. After a break of few years, Asrae found herself interested more in contemporary calligraphy. 
Through experimenting different styles and materials, she found her interest in Kereshmeh calligraphy due to 
its flexibility and beauty of its compositions. It is a contemporary Persian style, invented in Iran in 1992.

Today, her artwork incorporates contemporary calligraphy, different materials, compositions and forms as 
a way of delivering her message of expanding the boundaries of calligraphy. She believes that calligraphy 
should also be known and looked at as a visual element and not only as communication element solely. This 
opens the door for more creativity and gives opportunity for combining different artforms.

Asrae Yazdani

ولدت في الكويت عام 1990. تعيش وتعمل في الكويت.

جاءت معرفة إسراء بفن الخط ألول مرة من اهتمام عائلتها بهذا الفن وحرصهم على اقتناء لوحات الخط الفارسي "النستعليق".
ومن ثم بدأت يزداني مسيرتها الفنية في المدرسة حيث تعلمت الكثير من فن خط النستعليق. وبعد سنوات قليلة، اكتشفت إسراء 
يبية المختلفة، تحول اهتمامها إلى خط الكرشمة  ا واهتماًما بفن الخط المعاصر. ومن خالل األساليب والمواد التجر

ً
أنها أضحت أكثر شغف

لتميزه باالنسيابية والتركيبات البديعة. خط الكرشمة هو شكل فارسي معاصر نشأ في إيران عام 1992.

تركيبات  المعاصرة واستخدام مواد مختلفة وصناعة  الخط  بدمج فنون  تميزت إسراء  الحاضر، فقد  الفنية في وقتنا  أعمالها  أما عن 
وأشكال تحمل في طياتها رسالتها الخاصة التي تتخطى حدود فن الخط. وال شك أن إسراء يزداني تؤمن بأهمية معرفة هذا الفن 
يد من  ًيا مهًما. ومن هذا المنطلق ُتفتح أبواب جديدة أمام مز واالعتناء به، ليس لكونه عنصًرا للتواصل فحسب، ولكن باعتباره عنصًرا بصر

جوانب اإلبداع، وتتاح الفرصة لمزج أشكال فنية مختلفة.

إسراء يزداني
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WORKSHOP: MERGE FORMS INTO CALLIGRAPHY
Language: English

Open to anyone interested in calligraphy, graphic design, painting or students in the arts field, the workshop 
will engage participants with Kereshmeh Calligraphy, a particular style of handwriting said to be furnishing “a 
soul in the letterings through extreme curves and edges.” 

Letters in the hands of participants will create harmonious geometric compositions. Just one letter can gener-
ate an intricate design that, once repeated and multiplied, further the writing beyond its readability. Asrae will 
guide participants along the entire session, from a theoretical introduction to a more experimental approach 
to calligraphy and its endless forms.

ورشة عمل: أشكال اإلندماج في الخط
اللغة: اإلنجليزية

ويتعرف  الفنون.  مجال  في  الدارسين  الطالب  أو  الجرافيك  رسومات  تصميم  أو  الخط  بفن  المهتمين  لجميع  مفتوحة  عمل  ورشة 
يد من الكتابة اليدوية يقال عنه "روح كتابة الحروف من خالل  المشاركين في هذه الورشة على فن خط الكرشمة؛ وهو أسلوب فر

االنحناءات والنهايات الشديدة".

وتنشأ عن الحروف التي يسطرها المشاركون بهذا الخط تركيبات هندسية متناغمة، فالحرف الواحد قد ينتج تصميًما معقًدا، وما إن تكرر 
وتعدد على لوحة الكتابة، فإنه يرتقي بمستوى كتابته إلى حد بعيٍد عن سهولة قراءته. وترشد إسراء يزداني المشاركين في هذه 

الورشة بداية من المقدمة النظرية وحتى التجربة العملية لإلبداع في هذا الفن وفي أشكاله التي ال حصر لها.

14.02.2020, 3:00 – 6:00 PM

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 1 
Language: English 
Panelists: Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, Meshari Al Najjar
Moderator: Claudio Cravero

15.02.2020, 11:00 AM – 12:00 PM

Asrae Yazdani, Spring, 2018, Mixed Media.
يليك.  إسراء يزداني، حرف النون "ن" باللغة العربية، 2019، أكر
©️  Asrae Yazdani

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء األول 
اللغة: اإلنجليزية

ين: أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار المناظر
رئيس الحلقة النقاشية: كالوديو كرافيرو
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Born in Kuwait, 1988. He lives and works in Kuwait.

Ahmed Al Holi’s passion for animation and stories in the 1990s, along with a fond love for learning, continuously 
trigger him to push his medium to the next level. Fascinated by nature, it’s the movement and life of natural 
elements to interest him. In particular, he observes nature and interprets it with different media, from solid 
material to the digital realm. His work aims at embodying everyday life to create a playful, enjoyable narrative 
consisting of both fictional and non-fictional storytelling elements. Ahmed's work is based on an interdisciplinary 
approach, yet it is constantly open to exploring new territories, either formal or more conceptual.

Recently, he has undertaken a thoroughgoing research around the Arfaj flower, the national flower of Kuwait. 
The ongoing process is essential for the artist to create a new, multifaceted narrative that reflects the botanic 
reference and its Kuwaiti roots, as well as the symbolism the flower has acquired over time. Ahmed earned 
his bachelor’s degree in Architecture from Kuwait university. He works as an Architect at Pace working on the 
New Palace of Justice.

Ahmed Al Holi

ولد في الكويت عام 1988. يعيش ويعمل في الكويت.

بداخله  أثار  للتعلم، مما  الشديد  جانب ولعه  إلى  التسعينيات، هذا  فترة  المتحركة في  والرسوم  بالقصص  الهولي  أحمد  بدأ شغف 
الطموح لالرتقاء بهذه الوسيلة. تأثر الهولي بالطبيعة وكانت حركة العناصر الطبيعية ونبضها بالحياة مصدًرا إللهامه واهتمامه. ولذا 
حرص الهولي على التمعن في الطبيعة وتصوير مالحظته لها مستخدًما وسائط مختلفة منها المواد الصلبة ووسائل التكنولوجيا. وإذا 
نظرنا إلى أعماله الفنية، فإنها تهدف إلى تصوير كافة جوانب الحياة اليومية في صورة قصة ممتعة بديعة تتألف من العناصر الخيالية 
وغير الخيالية لسرد القصص. يعتمد الهولي في أعماله الفنية على أسلوب متعدد المجاالت، غير أنه منفتح دائًما على استكشاف 

آفاق جديدة تقليدية وأخرى تصورية.

ا حول زهرة العرفج، وهي زهرة موطنها األصلي هو للكويت. ويؤكد الهولي على أهمية هذا 
ً

ا مستفيض
ً
أجرى أحمد الهولي مؤخًرا بحث

ية التي اكتسبتها هذه  البحث للفنان حيث يمكنه إبداع قصة جديدة متعددة األوجه يعكس فيها الجانب النباتي وجذوره الكويتية والرمز
ًيا  الزهرة على مدار الزمان. حصل الهولي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الكويت، ويعمل مهندًسا معمار

في المكتب العربي لالستشارات الهندسية "PACE" بمشروع قصر العدل الجديد.

أحمد الهولي
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15.02.2020, 11:00 AM – 12:00 PM

Ahmed Al Holi, Dreams of Hermitage, 2019, Digital Art.
أحمد الهولي، أحالم الهرميتاج، 2019، الفن الرقمي.
©️  Ahmed Al Holi

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 1 
Language: English 
Panelists: Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, Meshari Al Najjar
Moderator: Claudio Cravero

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء األول 
اللغة: اإلنجليزية

ين: أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار المناظر
رئيس الحلقة النقاشية: كالوديو كرافيرو
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Born in Kuwait, 1988. He lives and works in Kuwait. 

Al Najjar is a practicing architect at Babnimnim Design Studio, Meshari’s work and research revolves around 
the built environment in Kuwait City. His work stresses a multidisciplinary approach where the realms of 
architecture, textile and storytelling collide, shedding light on various structures with a historical and cultural 
significance. His work spans both digital illustration to textile printing and manipulation, which is always 
underlined with an accompanying narrative that observes human behavior within the chosen structures. 

Meshari is also the co-founder of IN Narrative, a multidisciplinary platform that further explores his field of 
research and injecting story telling into architecture. Together with Sara Abdulla they have conducted various 
workshops in Bahrain and Kuwait, along with an ongoing research on narrative in architecture. Meshari 
graduated from the American University of Sharjah with a bachelor’s degree in Architecture and a minor in 
Urban Design, his work was featured in various local and regional publications and exhibitions.

Meshari Al Najjar

ُولد في الكويت عام 1988. يعيش ويعمل في الكويت.

ًيا ممارًسا في ستوديو باب نم نم للتصميم، وتتركز أعماله وأبحاثه حول المباني في مدينة الكويت. يؤكد  يعمل النجار مهندًسا معمار
مشاري النجار في أعماله على إبراز األسلوب ذو المجاالت المتعددة والذي يتجلى من خالله االنصهار بين عناصر العمارة والقماش 
الرسم  جوانب  اإلبداعية  أعماله  وتتضمن  والثقافية.  يخية  التار القيمة  ذات  المختلفة  التركيبات  على  الضوء  لتسليط  القصص  وسرد 
البشري في األشكال  الرقمي والطباعة على القماش وصناعة األشكال به، وتكون دائًما مصحوبة بقصة ُتظهر السلوك  التوضيحي 

والتركيبات المختارة.

وعالوة على ذلك، فإن مشاري النجار أحد مؤسسي "IN Narrative"؛ وهي منصة متعددة المجاالت ُتعنى باستكشاف مجال أبحاثه 
ين والكويت إلى  ودمج سرد القصص في عالم العمارة. تعاون النجار مع إسراء عبد اهلل في تنفيذ العديد من ورش العمل في البحر
يكية في الشارقة وحصل على  جانب إجراء أبحاث مستمرة عن إدخال القصص في فن العمارة. تخرج مشاري النجار في الجامعة األمر

درجة بكالوريوس العمارة في تخصص التصميم الحضاري، وبرزت أعماله في العديد من المنشورات والمعارض المحلية واإلقليمية.

مشاري النجار
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15.02.2020, 11:00 AM – 12:00 PM

Meshari Al Najjar, Corner Talk, Documenting Change, Research on TAC’s Souqs in Kuwait City,
2020, Mixed Media.
يين، مدينة الكويت، 2020، وسائل الفنون المختلطة. مشاري النجار، ركن النقاش، توثيق التغيير، البحث في أسواق "TAC" للمعمار
©️  Meshari Al Najjar

ROUNDTABLE: WHAT DOES INNOVATION MEAN IN KUWAIT? Part 1 
Language: English 
Panelists: Ahmed Al Holi, Asrae Yazdani, Meshari Al Najjar
Moderator: Claudio Cravero

نقاش: ما مفهوم اإلبتكار في الكويت؟ الجزء األول 
اللغة: اإلنجليزية

ين: أحمد الهولي وإسراء يزداني ومشاري النجار المناظر
رئيس الحلقة النقاشية: كالوديو كرافيرو
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Born in Kuwait, 1983. He lives and works in Kuwait.

Abdullah Al Otaibi started his career in 2007. He is a painter, sculptor and etcher. His research investigates 
abstraction and representation of human emotions, dreams and ambitions. Abdullah took part in many local 
and international art exhibitions organized in Russia, Ukraine, Spain, Italy, the Netherlands, France, Egypt and 
Morocco. He has been awarded prizes and honourable mentions including the award of his excellency Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir of State of Kuwait, for plastic art; the International Al-Kharafi 
Biennale for Contemporary Arts' Award, and The Arab Youth Festival's Award in Cairo.

Abdullah Al Otaibi

ولد في الكويت، عام 1983. يعيش ويعمل في الكويت.

بدا رحلته الفنية في عام 2007، تتكلم اعماله الفنية عن الحاالت اإلنسانية التي تهدف بالطموح واالحالم والعاطفة والسالم والحيوية 
ية الحالمة بالفضاء وقد عرض عبداهلل في العديد من المعارض الفنية  المحلية ،الخارجية  مليئة بالطرح الدرامي، ويشبه فنه بالظالل البشر
مثل روسيا واكرانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا ومصر والمغرب، ومنحه شغفه وموهبته العديد من الجوائز ابرزها جائزه - امير 
دوله الكويت - الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح لالبداع التشكيلي وجائزه بينالي الخرافي الدولي للفن العربي المعاصر وجائزة مهرجان 

الشباب العربي في القاهرة.

 العتيبي
ّ

عبداهلل
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15.02.2020, 12:00 – 1:00 PM

Abdullah Al Otaibi, Loves Blossom, 2017, Mixed Media on Canvas.
 العتيبي، ُمحب األزهار، 2017، وسائط مختلطة على قماش الكانفاس. 

ّ
عبداهلل

©️  Abdullah Al Otaibi
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Born in Kuwait, 1991. He lives and works in Kuwait.

Husain Al-Banay is a realist painter and sculptor. His artistic practice aims to depict Kuwait’s notable figures 
who contributed to the nation’s history and modernization. His pieces are inspired by nature where he observes 
the pure beauty in all its different forms, which are represented in man in the first instance, then animals, 
inanimate objects, and landscapes. Al-Banay's body of work is featured with a unique technique based on 
finding a balance between a modern and a realistic approach. Husain has received recognition for his art 
through awards and grants.

One of his most prominent artwork is a three-meter height memorial of his excellency Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, the current Amir of the State of Kuwait. Husain holds a bachelor’s degree in art 
education.

Husain Al Banay

ولد في الكويت، عام 1991. يعيش ويعمل في الكويت.

يتية، يبتكر الفنان اعماله الفنية من خالل البحث عن الجمال الصرف في الطبيعة  نحات وفنان تشكيلي متخصص في مجال الرسم باأللوان الز
يد يعتمد على  بكافة اشكاله المختلفة والمتمثلة في االنسان اوال ثم الحيوانات والجمادات والمناظر الطبيعية، تمتاز أعماله بأسلوب فر

عملية الموازنة بين الحداثة والفن الواقعي واالنطباعي.

حاز على العديد من الجوائز في المسابقات الفنية وله مشاركات محلية ودولية ومن ابرز أعماله األخيرة النصب التذكاري لصاحب السمو 
 ثراه، بطول ثالثة أمتار، شغل منصب رئيس قسم الفنون في اكاديمية الموهبة المشتركة 

ّ
أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح، طيب اهلل

باإلنابة وايضا محاضرا سابقا في مركز الفنون، يحمل درجة البكالوريوس في مجال التربية الفنية.

حسين البناي 
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Husain Al Banay, His excellency Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, the current Amir of 
the State of Kuwait, 2019, Sculpture
حسين البناي، عمل فني لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر األحمد الصباح، 2019، عمل نحتي.
©️  Husain Al Banay
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