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كلمة الغالريي

بي��د م��ن حدي��د عل��ى  التوا�ص��ل وق��د �رضب��ت كورون��ا  دون  امل�ص��افة حائ��اً  مل تق��ف 
مفا�ص��ل اللق��اء وحرك��ة ال�ص��عوب، واأرخ��ت بظاله��ا الثقيل��ة عل��ى احلي��اة االجتماعي��ة 
والثقافي��ة عل��ى خمتل��ف دول الع��امل، م��ن هن��ا تاأت��ي اأهمي��ة ه��ذا املعر���ض النوع��ي ب��ن 
جت��ارب عربي��ة متباع��دة جغرافي��اً، وق��د نال��ت م��ا نال��ت م��ن االأث��ر املدم��ر، وق��ررت اأن 
التي��ار اجل��ارف م��ن العزل��ة وه��ي حتم��ل يف قلبه��ا ووجدانه��ا الثاث��ي،   تبح��ر عك���ض 

فكرة التوا�صل وترميم ما فر�صته ظروف الوباء العاملي.

قط��ر  يف  املرخي��ة  غال��ري  و���رضكائنا  عم��ان  القاه��رة  بن��ك  غال��ري  يف  الي��وم  نرح��ب 
وغال��ري فران��ك ولكنه��اوزن الهولن��دي، بكوكب��ة م��ن الفنان��ن الع��رب، )االأردن، قط��ر، 
ال�ص��كل  املا�صي��ة، خ�صو�صيته��ا يف  العق��ود  / هولن��دا(، جت��ارب حقق��ت ع��ر  الع��راق 
الق��ادم م��ن ح�ص��ارة  الهولن��دي،   / العراق��ي  ال�ص��اعدي  وامل�صم��ون، فقا�ص��م  واخلام��ة 
الرافدي��ن العظيم��ة، وارث املدر�ص��ة البغدادي��ة العريق��ة يف الت�ص��كيل العرب��ي واأك��ر م��ن 
ثاث��ة عق��ود م��ن العي���ض و�ص��ط موؤث��رات احل�ص��ارة الغربي��ة الغني��ة بالتج��ارب ومه��د 
اللوح��ة امل�ص��ندية، كي��ف ال وه��ي ب��اد ف��ان ك��وخ وعباق��رة الت�صوي��ر العامل��ي، هولن��دا. 
اإل��ى �ص��لمان املال��ك، ال��ذي حف��ر ع��ر جتارب��ه اجل��ادة يف الل��ون وال�ص��كل، ا�ص��ماً خا�ص��اً 
ب��ه ج��اء م��ن ال�صح��راء ب�صفائه��ا ورق��ة بحره��ا وع��ر ع��ن كل ه��ذا بخط��وط، غرف��ت 
م��ن ت��راث الع��رب الق��دمي، يف ه��ذه البقع��ة م��ن الع��امل، منطل��ق احل�ص��ارة االإ�ص��امية 
اخلليجي��ة  للمدر�ص��ة  اأ�ص��اف  مم��ا  فر�ص��اته،  باأ�ص��واقه وجم��وح  وع��ر عنه��ا  العريق��ة، 

ب�صكل عام، طعماً مميزاً وخا�صاً.

اأم��ا م��ن االأردن، فتاأت��ي م�ص��اركة الفن��ان حمم��د اجلالو���ض، م��ع زمائ��ه الع��رب، لتلق��ي 
ب��اد  العرب��ي،  حميط��ه  ع��ن  البعي��د  غ��ر  االأردين  الت�ص��كيل  موا�صي��ل  عل��ى  ال�ص��وء 
ال�ص��ام و�صفافه��ا، واأظه��ر اأث��ر البيئ��ة االأردني��ة يف لون��ه وخامات��ه ومام�ص��ها اخل�ص��نة 
الت��ي طوعه��ا خلدم��ة لوحت��ه، فه��و وري��ث جناح��ي الطائ��ر ال�ص��ارب يف التاري��خ، االأردن 
وفل�ص��طن، ج��ذور اأج��داده الكنعاني��ن وفر�ص��ان جب��ال م��وؤاب ومعج��زة الب��راء النبطي��ة 

يف اأقا�صي اجلنوب.

ي���رضنا اأن نرح��ب بالفنان��ن الثاث��ة ونح��ن نع��ود تدريجي��اً اإل��ى حياتن��ا الت��ي �ص��لبت من��ا 
يف عامي الوباء.

غالري بنك القاهرة عمان  



كلمة جالريي املرخية

يتخ��ذ الف��ن قيمت��ه م��ن ف��رادة التجرب��ة �صم��ن �ص��ياقها الف��ردي وال�ص��خ�صي، 
كم��ا يت�ص��بع بقيم��ة اأخ��رى تتج��اوز ال�ص��خ�صي اإل��ى الف�ص��اء الأرح��ب للتلق��ي، 
حي��ث تتع��دد الق��راءات بُعي��د عر���ض اللوح��ات بم��ا ي�ص��قطه النق��اد عليه��ا م��ن 
تراكم��ات المدار���ض الفني��ة، ومحب��و الف��ن الت�ص��كيلي بم��دى التاأثي��ر العاطف��ي 

الذي تخلفه في ذائقاتهم.

لي���ض الفن��ان بمع��زل ع��ن المكاب��دات الت��ي تم��ر به��ا الب�ص��رية، ل ب��ل يتاأث��ر به��ا 
ب�ص��كل اأعم��ق نظ��راً للح�صا�ص��ية العالي��ة الت��ي تمي��زه ع��ن عام��ة النا���ض، وف��ي 
ظ��رف كال��ذي م��ر ب��ه العال��م من��ذ �ص��نتين ت�ص��دى الفنان��ون للوح��دة ب�ص��جاعة، 

وكثيراً ما خففوا وطاأة العزلة والحجر على الآخرين.

ع��ّزز الظ��رف ال��ذي وّح��د الب�ص��رية �ص��د ع��دو واح��د م�ص��ترك حاج��ة الب�ص��ر 
للتوا�ص��ل. لي���ض اأق��در م��ن الف��ن عل��ى مالم�ص��ة م�ص��اعر النا���ض المرهف��ة، 
ودفعه��م اإل��ى مناط��ق التعاط��ف والراأف��ة بالآخ��ر. م��ن هن��ا تولّ��دت ل��دى ثالث��ة 
فناني��ن م��ن مدار���ض فني��ة مختلف��ة فك��رة العم��ل عل��ى معر���ض موح��د يج�ص��د 
ه��ذا الت��وق اإل��ى التناغ��م و�ص��ط الخت��الف، والحتف��اء بجمالي��ات التف��رد ال��ذي 

يغتني بالمحاورة والمجاورة.

ف��ي ع��ّز حر���ض النا���ض عل��ى و�ص��د الأب��واب، �ص��ّرع الفنان��ون �ص��لمان المال��ك 
هولن��دا(   - )الع��راق  ال�ص��عدي  وقا�ص��م  )الأردن(  الجالو���ض  محم��د  )قط��ر(، 
مرا�ص��مهم عل��ى تجرب��ة فري��دة. يرع��ى بع�صه��م بع�ص��اً. يرع��ون الحل��م بغ��د 
قري��ب تحت�ص��ن فيه��ا المعار���ض اأعماله��م ب�ص��وق متج��دد. الحل��م الأزل��ي ب��اأن 
التج��ارب  ومخلف��ات  لب��وادر  للت�ص��دي  الأول��ى  الخط��وط  ف��ي  الف��ن  يك��ون 
القا�ص��ية، واأن يك��ون العام��ل الأب��رز ف��ي اإح��الل ال�ص��كينة وال�ص��الم ف��ي النفو���ض 

المتعبة.

ي�ص��عدنا ف��ي غالي��ري المرخي��ة اأن نحت�ص��ن ه��ذه المب��ادرة الهام��ة. معر���ض 
متنق��ل �ص��يجول ثالث��ة عوا�ص��م ه��ي الدوح��ة، عّم��ان واأم�ص��تردام. �ص��تتعا�صد 

الأعمال الم�صاركة بين جدران القاعات التي �صتحت�صنها.

ندعوك��م جمه��ور الف��ن الت�ص��كيلي اإل��ى الوق��وف عل��ى ر�ص��وخ الإيم��ان بعظم��ة 
الت��اآزر الإن�ص��اني ف��ي تجليات��ه المختلف��ة. �ص��تذكركم اللوح��ات ب��اأن الظ��روف 

الع�صيبة تمر رغم كل �صيء، واأن الأمل بذرة �صتزهر

مهما حاولت الكروب ردمها تحت ركام الإحباط.



كلمة الدكتور فرانك ولكنهاوزن

اإنه لمن دواعي الفخر باأن ن�صارك في هذا المعر�ض الدولي مع الفنانين الموهوبين جداً وهم محمد الجالو�ض من عّمان في الأردن و�صلمان المالك من الدوحة 
في قطر وقا�صم ال�صاعدي من هولندا / العراق. هذا المعر�ض المتنقل هو نتيجة التعاون وال�صداقة بين هوؤلء الفنانين الثالثة المعروفين والم�صهورين جداً. 
وفي عالم يواجه تحديات كبرى، يجب اأن تنبثق الحلول من الإبداع والتعاون والتفاهم المتزايد بين الثقافات المختلفة. وما تتطلبه الأ�صئلة الكبيرة من اإجابات 
وقوا�صمنا  واأهدافنا  رغباتنا  وباأن  واحد فقط،  عالم  في  نت�صارك  باأننا  فاأكثر  اأكثر  الإن�صانية  وتدرك  الثقافات.  بين  الج�صور  وبناء  الإبداع  اإيجاد  في ع�صرنا، هي 

التقدم  لغة  هو  والبراعة،  بالت�صور  مليئة  ولكنها  حواجز  بال  لغة  عالمية،  لغة  هو  الفن  اإن  اختالفاتنا.  من  اأكبر  الم�صتركة 
والمجتمع والتعاون وال�صداقة بين الثقافات والنا�ض.

اإن غاليري فرانك ولكنهاوزن يعمل معنا ب�صكل وثيق منذ ما يقارب  ينحدر اأ�صل الفنان قا�صم ال�صاعدي من بغداد في العراق. 
ب�صكل  الفن  ع�صاق  في  اأثرت  التي  الجذابة  المعار�ض  بداأنا  ال�صنين،  مر  وعلى  وثيقة.  �صداقة  اإلى  نما  تعاون  وهو  �صنة  ال�25 
الفنية  الأعمال  جمع  هواة  من  كبيرة  دولية  مجموعة  اإلى  و�صلنا  الدولية،  التقديمية  العرو�ض  هذه  خالل  ومن  �صخ�صي. 
ال�صاعدي ومن جذوره وتاريخه وق�صته المذهلة.  ال�صعري لقا�صم  الذين ا�صتلهموا كل ما هو جميل من العمل  والمتحم�صين 

يتملكنا الفخر ونحن �صعداء باأننا نتمكن الآن من الم�صاهمة في هذا العر�ض التقديمي الدولي.

ولد قا�صم ال�صاعدي في بغداد وتعلم الر�صم في اأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد من عام 1969 اإلى 1973. ثم �صرع الر�صام 
ال�صرق  في  البلدان  مختلف  في  التجول  من  �صنوات  وبعد  المطلق«.  »الجمال  ي�صميه  ما  عن  البحث  في  الهولندي  العراقي 
رائعة  مهنة  الأخيرة، حقق  ال�صنوات  وفي  هولندا.  في  لالإقامة  الهولندية  الحكومة  من  دعوة  ال�صاعدي  قا�صم  تلقى  الأو�صط، 
كفنان ويقوم بعر�ض عمله الفني وبيعه في اأوروبا وال�صرق الأو�صط واآ�صيا ويعتبر اأحد اأكثر الفنانين العراقيين المعا�صرين �صهرة، 
الخزف في  فنانة   ،Brigitte Reuter رويتر  بريجيت  بالتعاون مع  اإن�صاوؤها  يتم  اأ�صياء خزفية  ي�صنع  اللوحات، فهو  اإلى  بالإ�صافة 
 Museum اأمر�صفورت  فليهايت  متحف  في  لعمله  كبير  ا�صتعادي  معر�ض  تخ�صي�ض  تم   ،2006 عام  في   .Utrecht اأوتريخت 
Flehite Amersfoort، تلته المعار�ض الفردية الكبرى في متحف خاودا Museum Gouda في عام )2012-2013( ومتحف مدينة 

فيانين Stadsmuseum Vianen في عام )2013( والمتحف الوطني لالآثار في مدينة ليدن Leiden في عام )2017-2018(. لقد 
ت�صمن المتحف الوطني لالآثار في مدينة ليدن العديد من الأعمال التي قام قا�صم بعر�صها الدائم. تم ن�صر كتالوجات للمعار�ض 
في خاودا وليدن Gouda & Leiden. وفي هذه ال�صنة، تم دعوة قا�صم ال�صاعدي اإلى معر�ض فردي في متحف العراق المرموق 

ومتحف العراق الوطني في بغداد واإلى واحد من اأحد اأكثر المتاحف �صهرة في ال�صرق الأو�صط.

يعمل غاليري فرانك ولكنهاوزن من موقعين. يقع الفرع في زاي�صت Zeist في و�صط هولندا. ويقع فرع اآيندهوفن Eindhoven في 
اأعماله  تقدم  الموقعين،  هذين  ومن  محلف.  فني  ومقّيم  معر�ض  ومالك  فني  موؤرخ  هو  ولكنهاوزن  فرانك  اإن  هولندا.  جنوب 
مختلف  في  المعار�ض  وتن�صيق  بن�صر  قام  فني،  كموؤرخ  ال�صلة.  ذات  الفنية  والخدمات  الفن  من  وا�صعة  مجموعة  ومعار�صه 
الفن  وت�صمل  اإلى  ت�صل  التي  ال�17  القرن  لوحات  مجال  في  خبير  هو  ولكنهاوزن  فرانك  فاإن  وكمقّيم،  الهولندية  المتاحف 
البرنامج التلفزيوني  المعا�صر. ولأكثر من 30 عاماً، لقد كان فرانك ولكنهاوزن خبيراً في مجال الفن للقرنين ال�19 وال�20 في 
 Antiques Roadshow وهو الن�صخة الهولندية لعر�ض طريق التحف الم�صهور »Tussen Kunst & Kitch بين اآرت اآند كيت�ض«
من قبل بي بي �صي BBC. اإن فرانك ولكنهاوزن هو اأحد اأ�صهر خبراء الفن ومالك المعار�ض الفنية في هولندا. اإن الأعمال الفنية 
المقدمة من قبل الغاليري هي من اأعلى الم�صتويات وتعك�ض الما�صي والحا�صر والم�صتقبل مع مراعاة الجودة. ويمثل الغاليري 
 Eja Siepman van den مجموعة متنوعة من الفنانين الهولنديين المعا�صرين مثل قا�صم ال�صاعدي وايجا�صيبمان فان دن بيرغ
Berg ويخت�ض في الأعمال الأ�صلية لفنان الجرافيك الم�صهور عالمياً اإم. �صي اإي�صير M.C. Escher )1898-1972(. وكخبير، فلقد 

كان فرانك ولكنهاوزن ع�صواً في لجان فح�ض مختلفة في تيفاف TEFAF لأكثر من 20 عاماً وهو اأكبر معر�ض لالأعمال الفنية 
 .)DNB في فرع �صابق لبنك هولندا الوطني )دي اإي بي Eindhoven على �صفاف نهر الما�ض الهولندي. يقع الفرع في اآيندهوفن
هذا المبنى �صديد الأمان والذي تبلغ م�صاحته 3500 متر مربع، تم بناوؤه في عام 1989 كمركز توزيع النقد للمحافظات الجنوبية. 
يمكن للعمالء الآن ا�صتئجار ال�صراديب والخزائن و�صناديق الأمانات، ويعمل كموقع تخزين للفنون والتحف والأ�صياء الثمينة، مع 

�صالت للمعار�ض والعرو�ض التقديمية الفنية وا�صتديو ترميم اللوحات وغيرها من المرافق في مجال الفن.

اإن هذا الموقع الفريد من نوعه هو العنوان المف�صل لهواة جمع الأعمال الفنية...



اأبعد من امل�سافة: و�سل                                                                                                                                                                 كلمة الفنانني

لأن الف��ن يجم��ع الب�ص��ر والب�صي��رة، بم��ا تدرك��ه الحوا���ض م��ن تجلي��ات الزم��ان والم��كان وم��ا يختل��ج ف��ي ال��روح م��ن �صب��وات، ف��اإن ل��ه اأن يرب��ط بخي��وط م��ن �ص��وء: 
اأفق العمل، لكي يمنح المل ما ي�صتحق من البهاء. 

ولأن الفن هو الأكثر اإخال�صا للحياة، فاإنه يهب البديل الآ�صر لما تك�صر من اأحالم، واأجنحة جديدة، لتلك التي اأنهكتها الرياح والأنواء. 

 ق��د يك��ون الفن��ان اأكث��ر عزل��ة م��ن نا�ص��ك، لكن��ه وف��ي كل تاأم��ل وعم��ل فن��ي جدي��د يمن��ح العال��م فر�ص��ة للده�ص��ة، لإع��ادة اكت�ص��اف العال��م، وب�ص��ارة لفج��ر جدي��د 
لالإن�صانية، يليق بها، وبتطلعاتها نحو الأجمل والأ�صمى، نحو عالم دونما �صقاء.

ل��م يتوق��ف حل��م الإن�ص��ان، يوم��اً، ف��ي تح��دي الم�ص��تحيل، وف��ي بن��اء اأ�ص��كال وم�صامي��ن جدي��دة للح�ص��ارة لك��ن الموؤك��د هن��ا؛ اأن �ص��رق المتو�ص��ط يحف��ل بتج��ارب 
فني��ة باه��رة، تعم��ل ب�صب��ر واأن��اة، اإزاء ع��زلت اأخ��رى ل��م تختره��ا... اإنه��ا تجه��د لك��ي توؤك��د ذاته��ا، وق��وة حلمه��ا، لتاأكي��د تل��ك الحقيق��ة الب�ص��يطة؛ اأن الإخال���ض 

لجماليات المكان الأول، �صيقود الخطى اإلى اأماكن اأخرى، تتوق هي اأي�صاً اإلى معرفة الآخر.

 ق��وة الأم��ل، ه��ي اإح��دى الف�صائ��ل العظيم��ة للوح��ة، واأي�ص��اً تحري�صه��ا الم�ص��تمر عل��ى اإع��ادة النظ��ر الم�ص��تمرة ف��ي معن��ى الخي��ر وال�ص��ر، الي�ص��ر، الع�ص��ر، ال�ص��قاء 
والق�صوة. ولأن الروؤية هي �صرط الفن المبدع، فاإن مجد اللوحة يكمن في قدرتها العظيمة على اكت�صاف قارات جديدة للبهجة والجمال.

 فنان��ون ثالث��ة خب��روا اأدواته��م الفني��ة جي��داً، واأي�ص��اً: ام���ض الم��كان ال��ذي اآل اإليه��م، ارتهان��ات يومه��م، ومنعط��ف زمانه��م، ال��ذي يدرك��ون تحديات��ه ويرج��ون اختالف��ه م��ع 
ما �صبق:

�صلمان المالك: قطر

قا�صم ال�صاعدي: العراق، هولندا

محمد الجالو�ض: الأردن

 اتفق��وا عل��ى اأن يفتح��وا، اأو�ص��ع النواف��ذ م��ا بي��ن مرا�ص��مهم الثالث��ة عل��ى بع�صه��ا، رغ��م الم�ص��افة، لأن قيم��ة الح��وار ال��ذي يرج��ون، وبق��در م��ا ه��و �ص��روري، فاإن��ه ق��د 
يكون الأكثر تحدياً وم�صقة، ذلك ما تعلموه جيداً من �صيرتهم كفنانين؛ من قال اأن اإنجاز العمل الفني هو اأمر ي�صير؟

وبينما هم يتطلعون - بثقة - اإلى ما تنتجه حواراتهم وم�صاغلهم، فاإنهم ينفتحون على اأن يمدوا فاعلية هذا الحوار على تجارب فنية اأخرى، عبر العالم. 

جنوباً، �صمالً، �صرقاً اأو غرباً؛ ثمة �صوء، ثقافة وجمال من نوع اآخر، ثمة وعد وج�صر ينتظر البناء. وثمة م�صتركات كثيرة اأي�صاً؛ الجمال، الحرية، العدالة.

 الفنان��ون الثالث��ة ف��ي معر�صه��م المتج��ول: الأردن، قط��ر، وهولن��دا 2022، يراهن��ون عل��ى القيم��ة الح�صاري��ة للح��وار والعم��ل الجمع��ي، عل��ى اأهمي��ة اأن يتنف���ض العم��ل 
الفن��ي ه��واء اآخ��ر، والح�ص��ور اأم��ام جمه��ور اآخ��ر ف��ي ف�ص��اء جدي��د، اإخال�ص��اً منه��م لعمله��م الفن��ي، والجمالي��ات الت��ي يوؤمن��ون به��ا والت��ي يختب��رون اإيقاعاته��ا، جدي��ة 

اأ�صئلتها، ومدى قدرة اجاباتها على اأ�صئلة جديدة وراهنة.

ه��م يعرف��ون التكلف��ة العالي��ة لم�ص��روع كه��ذا، ياأمل��ون ل��ه التط��ور والموا�صل��ة؛ مالي��اً ولوج�ص��تياً، والت��ي لب��د له��ا ب��اأن تتج��اوز عل��ى م��ا لديه��م م��ن اإمكاني��ات 
�صخ�صية، لكنهم واثقون باأن اأي حقل �صا�صع، دائم الخ�صرة، اإنما يبتدئ ببذرة واحدة! 

 الف��ن �ص��رورة ع�صي��ة عل��ى ال�ص��تغناء... الفن��ان ف��ي تم��رده عل��ى اأ�ص��باب الب�ص��اعة وال�ص��قاء، لدي��ه م��ن ال�ص��جاعة عل��ى اقت��راح ال�صياغ��ة الأجم��ل له��ذا العال��م، ذل��ك 
لأن للفن قوة ل تحد.

حممد اجلالو�سقا�سم ال�ساعدي�سلمان املالك



�سلمان املالك
1958 مواليد الدوحة 

1982 بكالوريو�ض تربية وفنون - القاهرة 

املعار�س اخلا�سة
2018  املعر�ض ال�صخ�صي احلادي ع�رش )اجتاهات( قاعة املرخية - مطافئ الدوحة

2015  املعر�ض ال�صخ�صي العا�رش )اخلرطوم( ال�صودان
2014  معر�ض م�صرتك مع الفنانة القطرية الرائدة )وفيقة �صلطان �صيف ملع النواظر( 

2014  املعر�ض ال�صخ�صي التا�صع )اأم الزين( الدوحة
2011  املعر�ض ال�صخ�صي الثامن - الدوحة 
2009  املعر�ض ال�صخ�صي ال�صابع - الدوحة 

2008  املعر�ض ال�صخ�صي ال�صاد�ض )نداءات( مملكة البحرين 
2006  املعر�ض ال�صخ�صي اخلام�ض - الدوحة 

2004  املعر�ض ال�صخ�صي الرابع - الدوحة 
2000  املعر�ض ال�صخ�صي الثالث - الدوحة 

1991  املعر�ض ال�صخ�صي الأول لفن الكاريكاتري - الدوحة 
1987  املعر�ض ال�صخ�صي الثاين - الدوحة 
1985  املعر�ض ال�صخ�صي الأول - الدوحة

املعار�س الداخلية 
2014  معر�ض اأ�صدقاء املركز ال�صبابي لالإبداع الفني - 5 الدوحة 

2013  معر�ض ملتقى الدوحة لفناين اخلليج / الدوحة
2013  معر�ض القطع ال�صغرية / الدوحة / كتارا

2013  ع�صو جلنة التحكيم يف جائزة الكاريكاتري العربي / الدوحة 
2013  معر�ض م�صرتك )�صلمان املالك - وفيقه �صلطان( ملع النواظر جالريي املرخية - الدوحة

2013  معر�ض الأكادميية امللكية للفنون )فور�صن كوكيز بروجكت�ض( - بريطانيا 
2013  معر�ض اأ�صدقاء املركز ال�صبابي لالإبداع الفني - 4 الدوحة 

2012 معر�ض جالريي الرواق - الدوحة 
2012  معر�ض جالريي اأنيما - الدوحة 

2012  معر�ض )الأبي�ض والأ�صود( الدوحة 
2012  معر�ض اأ�صدقاء املركز ال�صبابي لالإبداع الفني - 3 الدوحة 

2012  معر�ض نقطة حوار يف الفن القطري املعا�رش )مال لّول( 
2011  معر�ض �صوالف »الفن القطري بني الذاكرة واحلداثة - هيئة متاحف قطر« 

2011  معر�ض اأ�صدقاء املركز ال�صبابي لالإبداع الفني - 3 الدوحة 
2011  معر�ض )اجلزيرة... الفن الثامن( ور�صة ومعر�ض مبنا�صبة مرور 15 �صنة على قناة اجلزيرة

2010  معر�ض اأ�صدقاء املركز ال�صبابي - 2 الدوحة 
2010 ملتقى الرواد واملبدعني العرب / الدوحة 

2010  فعاليات احتفالت الدوحة )نائب رئي�ض اللجنة الإعالمية / الدوحة عا�صمة الثقافة العربية(
2010  رئي�ض جلنة جتهيز الكتب واملوؤلفات �صمن فعاليات احتفالت الدوحة عا�صمة الثقافة العربية

2009  مهرجان الدوحة لالإبداع واحلرية - الدوحة 
2009  معر�ض جامعة )فريجينيا كومنولث( - الدوحة 

2008  مهرجان الفنون ال�صعبية ل�صباب دول جمل�ض التعاون 
2008  مهرجان الدوحة الثقايف - الدوحة 

2008  ع�صو جلنة التحكيم يف )�صمبوزيوم( الديار القطرية 
2007  منتدى الف�صائيات والتحدي القيمي والأخالقي الذي يواجه ال�صباب اخلليجي - الدوحة

2007  معر�ض اليوبيل الف�صي للجمعية القطرية للفنون الت�صكيلية / الدوحة 
2006  املعر�ض القطري الإيطايل للفنون الب�رشية - الدوحة 

2006  لغة الأقالم - موؤ�ص�صة قطر فاوندي�صن - الدوحة 
2006  معر�ض الفنون الب�رشية الآ�صيوي - الدوحة 

2005  معر�ض »راأ�ض غاز« الدوحة
2004  معر�ض الفن الت�صكيلي القطري »قاعة املعار�ض الكربى« الدوحة

2004  ملتقى الفنون الب�رشية الأول )�صيتي �صنرت( الدوحة 
2004  معر�ض الكرافيك العربي املعا�رش - جالريي - بي�صان - الدوحة 

2004  ناجي العلي ي�صت�صيف �صلمان املالك وعماد حجاج )معر�ض كاريكاتري( الدوحة 
2003 - 2004 معر�ض الفن الت�صكيلي القطري لل�صياحة )الهيئة العامة لل�صياحة( الدوحة 

2002  املعر�ض العام ال�صاد�ض ع�رش للفنانني القطريني واملقيمني - جالريي بي�صان - الدوحة 
2001  معر�ض جتارب يف الفن العربي املعا�رش - جالريي بي�صان - الدوحة 

1992  املعر�ض الدوري لدول اخلليج العربية / الدوحة 
1990  معر�ض املوؤمتر احلادي ع�رش لدول جمل�ض التعاون اخلليجي / الدوحة 

1983  املعر�ض القطري للفن الت�صكيلي املعا�رش / النم�صا 
1983  معر�ض الكاريكاتري »نادي اجل�رشة الثقايف الجتماعي« الدوحة 

1983  معر�ض جمعية الهالل الأحمر القطري - الدوحة 
1980 - 2008 جميع املعار�ض املحلية 

املعار�س اخلارجية 

 - والع�رشون(  الثانية  )الدورة  لل�صباب  ال�صنوي  املعر�ض  اأعمال  حتكيم  جلنة  2018   ع�صو 
�صلطنة عمان 

2018  �صمبوزيوم اأيلة الدويل للفنون - عمان 
2017  معر�ض لقاء الفن القطري مع »املاجونغ« رو�ض بوبوا - باري�ض 

2016  مهرجان الفنون الإ�صالمية / متحف ال�صارقة للفنون 
2015  ملتقى دبي الت�صكيلي الدويل )تغريدات ملونة( 

2015  معر�ض الفن الت�صكيلي املعا�رش - تركيا 
2015  املوؤمتر الثامن ع�رش للفنون الإ�صالمية / ال�صارقة

2014  املعر�ض امل�صاحب حلفل تكرمي الإبداع اخلليجي / دولة الكويت 
ال�صور  »اأهمية  للطفل«  القرائي  ال�صارقة  »مهرجان  يف  عمل  بورقة  2014   امل�صاركة 

املر�صومة يف ق�ص�ض الأطفال« 
2013   معر�ض )الفن يف حوار بني املجمعات( اجلامعة الأمريكية - ال�صارقة / دولة الإمارات العربية 

2012  املعر�ض امل�صاحب لأوملبياد لندن 
2010  معر�ض )حكايات غري مروية( )دبي للثقافة( / الإمارات العربية املتحدة
2010  معر�ض م�صرتك )�صلمان املالك - علي ح�صن - اأمل العاثم( / �صوريا

2010  املزاد العلني / باري�ض، الذي يعود ريعه للموؤ�ص�صة الإن�صانية 

2010  ق�ص�ض ل تو�صف )اأربعة فنانني اأربعة دول �رشق اأو�صط واحد / دبي( 
2009  معر�ض اأرت ميامي - الوليات املتحدة الأمريكية 

2009  معر�ض اأرت لو�ض اأجنلو�ض - الوليات املتحدة الأمريكية 
2009  لت�صويق الأعمال الفنية »Sothebys« امل�صاركة يف املزاد العاملي / لندن 

2009  بينايل القاهرة الدويل احلادي ع�رش - القاهرة  
2008  معر�ض م�صرتك )جالريي البارح( مملكة البحرين 

2008  معر�ض روايات من قطر يف هيو�صنت - تك�صا�ض 
2008  معر�ض م�صرتك يف املجمع الثقايف )اأبوظبي( 

2008  معر�ض مبعهد العامل الغربي - باري�ض 
2008  ملتقى الكويت لالإبداع الت�صكيلي / دولة الكويت 

2008  مهرجان الإبداع اخلليجي - دولة الكويت 
2007  معر�ض الت�صكيل املعا�رش / معهد العامل العربي / باري�ض 

2007  قطر بني املا�صي واحلا�رش - باري�ض 
2007  املعر�ض القطري الإيطايل للفنون الب�رشية / اإيطاليا 

2007  الدورة الرابعة ملهرجان اأ�صيلة / املغرب  
2006  بينايل دكا الدويل الثاين ع�رش للفنون اجلميلة / بنغالدي�ض 

2005  معر�ض موؤمتر املال وال�صتثمار - اململكة املتحدة 
2005  معر�ض احتفالت اخلرطوم عا�صمة الثقافة العربية / ال�صودان  

2005  الأ�صبوع الثقايف للدول الإ�صالمية - اإ�صطنبول - تركيا
2005  الأ�صبوع الثقايف القطري يف كوبا 

2004  مهرجان الرباط الدويل العا�رش - املغرب 
2003  املنتدى العربي اخلام�ض للمبدعني »معاً من اأجل غٍد اأف�صل« القاهرة 

2003  بينايل القاهرة الدويل التا�صع )جمهورية م�رش العربية( 
2002  معر�ض الفن الت�صكيلي القطري - مملكة البحرين 

2002  معر�ض الفن الت�صكيلي الآ�صيوي العاملي )بو�صان - كوريا( 
2002  معر�ض »�صحر الكرامة« ناجي العلي - بريوت 

2002  معر�ض اآ�صيا - كوريا 
2002  امللتقى العاملي الثاين للكاريكاتري - دبي

2002  مهرجان بغداد للفن الت�صكيلي املعا�رش / العراق
2001  مائة عام للفن الت�صكيلي العربي املعا�رش »متحف ال�صارقة للفنون« 

2001   ترينايل الهند العاملي العا�رش - نيودلهي
2001  املن�صق العام للمهرجان امل�رشحي ال�صاد�ض / البحرين

2000  معر�ض الكاريكاتري الدويل - دبي
1999  امل�صاركة يف املهرجان الثقايف امل�صاحب ملوؤمتر القمة الثاين »اأوبك« فنزويال

1999   امل�صاركة يف مهرجان البحر الأبي�ض املتو�صط / اإيطاليا
1999  معر�ض قطر للم�صتقبل - بريوت 

1999  بينايل ال�صارقة الدويل للفنون الت�صكيلية / دولة الإمارات العربية
1997  ملتقى م�صقط للفن الت�صكيلي الغربي / �صلطنة عمان

لدول  التعاون  دول جمل�ض  ل�صباب  ال�صوئي  والت�صوير  الت�صكيلية  الفنون  1996   معر�ض 
اخلليج العربية / دولة الكويت

1996  بينايل الكويت الدويل / دولة الكويت
1996  معر�ض الت�صكيل املعا�رش / جنوب اإفريقيا / جوهان�صبريج



1996   ع�صو جلنة الإعداد والتح�صري ملعر�ض ر�صوم اأطفال دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية / الريا�ض

1996  رئي�ض الوفد القطري امل�صارك يف املهرجان امل�رشحي اخلام�ض / �صلطنة عمان
1995   املهرجان الوطني للرتاث والثقافة / الريا�ض

1995  املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية )املحر�ض - تون�ض( 
ال�صبابية  بالقيادات  الحتفاء  وذلك �صمن حفل  العربية  الدول  جامعة  من  1995   تكرمي 

العاملة يف جمال ثقافة الطفل العربي »القاهرة «
1995  معر�ض دول عدم النحياز )جاكرتا - اأندوني�صيا( 

1994  معر�ض اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية )املغرب( 
1994  الأ�صبوع الثقايف القطري يف �صلطنة عمان - م�صقط 

1994  مهرجان بابل الدويل - بغداد / العراق
1994   معر�ض اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية )�صوريا(

1993  ترينايل م�رش الدويل لفن احلفر - القاهرة
1993  الأ�صبوع الثقايف ال�صبابي القطري امل�رشي - القاهرة

1993   الأ�صبوع الثقايف ال�صبابي القطري التون�صي - تون�ض
1993   بينايل ال�صارقة الأول / دولة الإمارات العربية

1992 - 1993  معر�ض جماعة الأربعة )ع. ال�صمودي، �ض. املالك، ع. ح�صن، ع. �صامل( )بريوت  
          - دم�صق - ال�صارقة - اأبوظبي( 

1993  معر�ض 25 فرباير العا�رش )دولة الكويت( 
1993  امل�صابقة الدولية للر�صوم املتحركة )تركيا( 

1992  ع�صو جماعة الأربعة )ال�صارقة(
1993-1997  بينايل ال�صارقة

1992  بينايل اأوملبياد بر�صلونة - اإ�صبانيا
1992  املهرجان ال�صبابي للفنون / �صاللة / عمان

1992  بينايل القاهرة الدويل / القاهرة
1996-1990 الأ�صابيع الثقافية القطرية يف )باري�ض- برلني - مدريد - اأمريكا - الأرجنتني 

                - فنلندا( 
1991  امل�صاركة يف تاأ�صي�ض جملة النا�ض منذ اإعدادها الأول / الكويت

1990  املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية - تون�ض
1990  امل�صاركة يف الإعداد والتح�صري الفني ملعر�ض »هذه قطر« باري�ض

1990  امل�صاركة يف اأن�صطة )اجلمعية العربية للفنون والثقافة والإعالم( والتي اأ�ص�صها 
         الأديب امل�رشي )يو�صف ال�صباعي( القاهرة

1989  معر�ض الكاريكاتري العربي الأول - لندن
1989  املعر�ض الأول لفناين دول جمل�ض التعاون اخلليجي / الريا�ض

1988  معر�ض الفن الآ�صيوي والأوروبي )اأنقره - تركيا( 
1986  بينايل اأنقرة الدويل للفن الآ�صيوي الأوربي - تركيا

معار�س اجلمعية القطرية للفنون الت�سكيلية 

1986 اأبوظبي 
1990 باري�ض

1994 دم�صق
1987  الكويت

1991 برلني
1995 الريا�ض

1989 ال�صارقة
1993 نيويورك

بينايل دكا الدويل للفن الآ�صيوي املعا�رش - بنغالدي�ض
 1991 - 1993 - 1995 - 1997 - 1986

معر�ض الكويت التا�صع والعا�رش للفنانني الت�صكيليني العرب/ دولة الكويت
1987 -1985

بينايل القاهرة الدويل / جمهورية م�رش العربية 1984 - 2009
املعر�ض القطري - النم�صا 1983

معر�ض ال�صتيني العربي الثاين - الرباط 1976

م�ساركات خارجية ت�سكيلية خمتلفة 

)فيينا - �صيول - اإ�صالم اآباد - نيودلهي - املعر�ض العربي مبدريد - تركيا - باري�ض(

املعار�س الإعالمية التي رافقت زيارات �سمو اأمري البالد يف كل من: 

)اليابان  / كوريا / الهند / باك�صتان / لندن / فرن�صا / تركيا / القاهرة / اجلزائر/ �صوريا 
/ اإ�صبانيا / اإيطاليا(

اجلوائز وال�سهادات التقديرية

2014 و�صام قادة دول جمل�ض التعاون للمبدعني اخلليجيني
2012 جائزة تقديرية - معر�ض الفن القطري املعا�رش )قاعة الرواق( - الدوحة

2008 جائزة د. �صعادة ال�صباح لالإبداع الت�صكيلي اخلليجي - دولة الكويت
2006 الذهبية ال�رشفية يف بنايل دكا الدويل الثاين ع�رش للفنون اجلميلة )بنغالدي�ض(

1999 و�صام وزراء ال�صباب بدول جمل�ض التعاون تقديراً للدور الريادي املتميز يف جمال العمل 
        ال�صبابي

1999 جائزة الدانة )املركز الأول( دولة الكويت
1996 جائزة ال�صعفة الذهبية يف املعر�ض الدوري لدول جمل�ض التعاون اخلليجي - دولة 

        الكويت
2007 املوظف املثايل / الهيئة العامة لل�صباب

1995 امليدالية الذهبية - املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية - تون�ض 
1990 جائزة الدانة )املركز الأول( دولة الكويت

1990 اجلائزة الثانية - ت�صوير - فن الرتينايل الدويل الأول - القاهرة 
1989 اختياري �صمن اأبرز فناين الكاريكاتري بالوطن العربي - لندن

1983 اجلائزة الأولى يف معر�ض الكاريكاتري الأول / الدوحة

�سهادات تقدير يف العديد من املعار�س الفنية

املقتنيات
- مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدعم الأمم املتحدة )نيويورك(

- متحف مقاطعة لو�ض اأجنلو�ض - اأمريكا
- جمموعة الفي�صل - الدوحة

- راأ�ض غاز - الدوحة
- جالريي بي�صان- الدوحة

- متحف الفن العربي املعا�رش - الدوحة
- املركز الثقايف الفرن�صي - الدوحة

- متحف قطر الوطني - الدوحة
- بنك قطر الوطني

- املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث - الدوحة
- بع�ض �صفارات الدولة باخلارج »وزارة اخلارجية« الدوحة

- البنك العربي - الدوحة
- م�صت�صفى )ا�صبيتار( - الدوحة

- اجلامعة الأمريكية - ال�صارقة
- املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات - ويكيبيديا

- �صفارة قطر / وا�صنطن
- مطار حمد الدويل 

- املدينة التعليمية )قطر فوندي�صن(
مقتنيات خا�صة متعددة يف خمتلف اأنحاء العامل

ن�ساطات اأخرى

2015  امل�صاركة يف ندوة فكرية »نور وفنون« ال�صارقة
2015  رئي�ض جمل�ض اإدارة املركز ال�صبابي للفنون

ً 2012   رئي�ض جلنة التحكيم يف م�صابقة وزارة الداخلية القطرية )اأ�رشار املخدرات( وما زال م�صتمرا
2011  ع�صو جلنة التحكيم يف )جائزة ال�صحافة العربية( - دبي

 2009 مدير اإدارة املراكز ال�صبابية يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث 
 2006 ع�صو جلنة حتكيم يف م�صابقة )اأدب الطفل( وزارة الثقافة والفنون والرتاث - الدوحة

2006  امل�رشف الفني ملجلة الدوحة بعد اإعادة �صدورها
2007  رئي�ض جمل�ض اإدارة املركز ال�صبابي لالإبداع الفني

1994  ت�صميم كاأ�ض �صمو اأمري دولة قطر
1992  ت�صميم كاأ�ض دورة اخلليج العربية لكرة القدم

1992 - 2012 ع�صو اللجنة ال�صبابية لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية - الأمانة 
                  العامة )الريا�ض(

1991  رئي�ض ق�صم الأن�صطة الفنية )الهيئة العامة لل�صباب( بالهيئة العامة لل�صباب 
         والريا�صة واللجنة الأوملبية الأهلية القطرية

1986 - 1991 رئي�صاً لق�صم الديكور )متحف قطر الوطني( بوزارة الإعالم
1982  امل�صاركة يف تاأ�صي�ض اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية

1982 - 1986 مديراً فنياً ملجلة الدوحة
1972  م�صاهمات يف الر�صم ال�صحفي و�صاحب كاريكاتري يومي يف جريدة )الراية( �صابقاً 

)الوطن( حالياً، واأ�صبوعي يف جملة )اأخبار الأ�صبوع( حتى توقفها عن ال�صدور
- ع�صو يف العديد من اللجان الفنية وال�صبابية

- ع�صو جماعة الأربعة - ال�صارقة
- ع�صو يف جماعة اأ�صدقاء )ناجي العلي( لندن

- مثلت دولة قطر ر�صمياً يف العديد من املعار�ض واللقاءات الفنية الدولية
- ر�صم وت�صميم العديد من اأغلفة الكتب والدواوين ال�صعرية واملل�صقات والعالمات الب�رشية

- الت�صميم والإ�رشاف على مطبوعات »بطولة العامل لل�صباب« 1
- �صاحب فكرة اأول موؤ�ص�صة متخ�ص�صة يف رعاية املوهوبني فنياً يف قطر )املركز ال�صبابي 

   لالإبداع الفني( 1994
- املن�صق العام للعديد من املعار�ض الت�صكيلية التي مثلت دولة قطر يف كثري من دول 

   العامل
- الرتبع بالعديد من لوحاتي ل�صالح �صحايا الكوارث واحلرب على غزة واأمرا�ض ال�رشطان من 

   خالل اجلهات الر�صمية
- امل�صاركة يف ندوات تعنى بالفن الت�صكيلي املعا�رش يف الكثري من الدول على �صبيل املثال

  )القاهرة - املغرب - الأردن - الريا�ض - البحرين - �صوريا - الإمارات - اأملانيا(
- »الإعداد والت�صميم والإ�رشاف الفني على كافة مطبوعات نهائيات« اآ�صيا لكاأ�ض العامل 

   / الدوحة
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قا�سم ال�ساعدي

- ولد يف بغداد عام 1949
- در�ض الفنون الت�صكيلية - الر�صم يف اأكادميية الفنون اجلميلة ببغداد 1969-1974

- يقيم ويعمل يف هولندا 1994

خمتارات من املعار�س ال�سخ�سية
- راي اأم�صرتدام، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأم�صرتدام 2021

- غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2019
- راي اأم�صرتدام، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأم�صرتدام 2018

- على الطريق اإلى نينوى، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2018
- على الطريق اإلى نينوى، املتحف الوطني الهولندي لالآثار، ليدن 2017

- راي اأم�صرتدام، ق�ص�ض على الطريق اإلى نينوى، غالريي اأي جي ف�صلنك و�رشكاه 2017
- غالريي اأي جي ف�صلنك و�رشكاه، قلعة اأوبهيمرت، اأوبهيمرت 

- اأعمال جديدة، غالريي فرانك فيلكينهاوزن 2016
- هو الذي راأى، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2001 

- �صالة الفنون، امليلو، هولندا 2015
- راي اأم�صرتدام، غالريي اأي جي ف�صلنك و�رشكاه اأم�صرتدام 2015

- العودة اإلى بابل، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2014
- اإيقاعات الأمل والأمل، املتحف الوطني، فيانن، هولندا 2013

- منظر الأحالم، غالريي اأي جي ف�صلنك و�رشكاه، هارمل، هولندا 2013
- �صباح اخلري بغداد، متحف خاودا، هولندا 2013 

- بعد احلرب بقليل، غالريي دايفري�صتي اأند اآرت، اأم�صرتدام 2012
- الطريق اإلى بغداد، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2011

- ذاكرة الطفولة، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2008
- حديقة لالأ�صدقاء، متحف فليهيته، اأمر�صفورت، هولندا 2006

- الوقت واجلدران، غالريي فرانك فيلكينهاوزن، اأوتريخت 2006
- اأعمال جديدة، غالريي فرانك فيلكينهاوزن اأوتريخت 2005

- بيت فالرت ما�ض، بلتهوفن، هولندا 2003
- فان �صرتين غالريي، اأم�صرتدام 2003
- قاعة بلدية دي بلت، هولندا 1996

- غالريي كري�صتا رايدل، فرانكنتال، اأملانيا 1996

- املركز الثقايف الفرن�صي، طرابل�ض، ليبيا 1983
- املركز الثقايف ال�صوفياتي، دم�صق، �صوريا 1982

- كلي كوماته، زاخو، العراق 1982
- نادي التعارف، بغداد 1974

خمتارات من املعار�س امل�سرتكة
- جمموعة ال�صيف، غالريي كن�صت ليفده، اأوتريخت 2020

- معر�ض اليوبيل، �صالة الفنون، امليلو، هولندا 2019
- �صمبوزيوم الفنون، غالريي بنك القاهرة - عمان، الأردن 2018

- راي اأم�صرتدام، غالريي اي جي ف�صلنك و�رشكاه، اأم�صرتدام 2016
- متحف ماي، اأيزل�صتني، هولندا 2016

- لأجل احلرية، قاعة بلدية مارجراتن، هولندا 2015
- بان اأم�صرتدام، غالريي اي جي ف�صلنك و�رشكاه 2015

- اأحالم امل�صافة: الوجه الآخر للعراق، غالريي كن�صت ليفده، اأوتريخت 2012
- اإدراك اللون، غالريي اآرت لييز، اأوتريخت 2010

- ترياكوتا، املتحف الوطني لالآثار، ليدن، هولندا 2010
- مهرجان الفنون هولندا - العراق، املتحف الوطني الهولندي لالآثار، ليدن 2009

- معر�ض لندن العاملي للفنون، لندن 2006
- يف مكان الروح، جمعية الفنون البحرين، املنامة 2005

- معار�ض جمعية كن�صت ليفده، اأوتريخت 2005 واأي�صاً يف 2004، 2003، 2002، 2000،2001، 
1997 ،1999  

- معار�ض غالريي ال�صرياميك، اأوتريخت 2005، 2003، 2002، 2001، 1999، 1997
- RAIN فنانون من رو�صيا، اأمريكا، هولندا والعراق، تري هاو�ض، اأم�صرتدام 2004

- بينالة فلورن�ض، اإيطاليا 2003
- عن املكان، غالريي فرانك فيلكينهاوزن 2003

- ع�رشة اأيام عراقية، متحف ميوزيون، دنهاخ، هولندا 2002
- اأعمال فنية من الإقليم: فنانون من هولندا واأملانيا، كوو�صفيلد، اأملانيا 2002

- Ceramic manifistation، اوتريخت 2002
- الدورة اخلام�صة لبينالة ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة 2001

- معار�ض جمعية بييك للفنون، دي بلت 1999واأي�صاً يف 1998، 1997، 1996
- احتفالية الفن، يانز كريك، اأوتريخت 1997

- الدورة الثالثة لبينالة ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة 1997
- مهرجان الفنون الت�صكيلية والغرافيك، ما�صكرون، بلجيكا 2003، واأي�صاً يف 2002، 2001، 

1997 ،1998 ،1999 ،2000  

- معار�ض غالريي جي اإ�ض اأي، هيلفري�صوم، هولندا، 2003، واأي�صاً يف 2002، 2001، 2000، 
 1997 ،1998 ،1999  

- مهرجان املحر�ض الدويل للفنون الت�صكيلية، املحر�ض، تون�ض 1993واأي�صاً يف 1992، 1991، 
1990  

- اإ�صارات عراقية معر�ض لثالثة فنانني عراقيني، دار الفنون، طرابل�ض، ليبيا 1983
- معر�ض لأربعة فنانني عراقيني، املركز الثقايف العربي، دم�صق، �صوريا 1983

- معر�ض الفنانني العراقيني، �صحيم وبريوت، لبنان 1979
- معر�ض الفنانني العراقيني، ابني، اليمن 1979

- معار�ض جمعية الفنانني العراقيني ببغداد 1976 واأي�صاً يف 1975، 1974، 1973

اأعمال يف الف�ساء العام
- جمموعة من الأعمال اجلدارية مع طالبات وطالب كلية الفنون اجلميلة، طرابل�ض، 1983، 1993

- حتية اإلى ال�صيادين، ن�صب نحتي معماري، املحر�ض، تون�ض 1991

جوائز
- جائزة كريكهوف لأف�صل عمل فني، جمعية كن�صت ليفده، اأوتريخت 2002

كتب عن الفنان
- �صباح اخلري بغداد، اإ�صدار متحف خاودا وغالريي فرانك فيلكينهاوزن 2012

- على الطريق اإلى نينوى من اإ�صدار املتحف الوطني الهولندي لالآثار بالتعاون مع غالريي 
   فرانك فيلكينهاوزن 2017

اأفالم وثائقية عن الفنان
قراءة اآثار

- �صورة قا�صم ال�صاعدي
- اآد فان فليت 17،11 دقيقة هولندا 2012

رجل يتبع فرا�سة
ً - جورج تيلربخ 12 دقيقة، يعر�ض قريبا
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The House on the Edge of the River, 2021, mixed tech. on copper 40,5x40,5cm



 Under a High Sky, 2021, mixed tech. on copper, 40,5x40,5cm



 Love Story, 2021, mixed tech. on copper, 41x40,8cm



 Crossing the Mediterranean See, 2021, mixed tech. on copper, 40,5x40,5cm



 Sun of September B, 2021, mixed tech. on copper, 30,8x30,8cm



 Daily Poems About the Field, 2021, mixed tech. on copper, 40x40cm



 Behind the Sun B, 2021, mixed tech. on copper, 30,8x30,8cm



 The Cloud B, 2021, mixed tech. on copper, 30,8x30,8cm



 The Sun Fields B, 2021, mixed tech. on copper, 30,8x30,8cm



 The City, 2021, mixed tech. on copper, 41x40,5cm



 On the Turn of the Dream, 2021, mixed tech. on copper, 40,5x40,5cm



 Poets of Time, 2021, mixed tech. on copper, 40x40cm



 The Childhood House, 2021, mixed tech. on copper, 40x40cm



حممد اجلالو�س

مواليد عمان 1960 

- 1979 - 1981: در�ض الفن يف معهد الفنون اجلميلة - عمان

- ح�صل على بكالوريو�ض يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية

- ع�صو رابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني

-  ع�صو رابطة الكتاب الأردنيني وع�صو الرابطة الدولية للفنون الت�صكيلية، اإياب، باري�ض 
منذ عام 1992

كتب يف جمال النقد الفني والق�صة الق�صرية. عمل يف جمال اإدارة املعار�ض والت�صميم 
الفني وتعليم الفن للمرحلتني البتدائية والثانوية

عمل يف تدري�ض الر�صم لطالب الفنون والت�صميم الغرافيكي يف جامعة فيالدلفيا - الأردن

عا�ض بني عامي 1994 - 1995 يف مدينة نيويورك و�صارك يف الع�رشات من ور�ض العمل 
املحلية  واملجالت  ال�صحف  من  العديد  يف  عنه  وكتب  العامل  دول  خمتلف  يف  الفنية 
والعربية والعاملية، هذا اإ�صافة اإلى العديد من الربامج واملقابالت التلفزيونية يف الف�صائيات 

العربية اأبرزها )مبدعون - تلفزيون اأبوظبي 2003( و)نلتقي مع بروين حبيب - تلفزيون دبي 
2010( فلم وثائقي )هوؤلء الآخرون( - اأوربت وعلى مدار اأكرث من ثالثني عاماً من العمل يف 

جمال الر�صم.
- رئي�ض لرابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني 2004-2003

- ع�صو اللجنة العليا للموؤمتر الثقايف الوطني 2004

-  ع�صو ومقرر جلنة حتكيم م�صابقة اأف�صل عمل فني - جامعة فيالدلفيا للدورات 2007 
و2008 و2009 و2011 و2012

- ع�صو جلنة فرز الأعمال الفنية للمعر�ض ال�صنوي للفن البحريني 2009

م�صقط     - العماين  للفن  والع�رشون  والثالث  ع�رش  التا�صع  املعر�ض  حتكيم  جلنة  -  ع�صو 
2011

- ع�صو جلنة حتكيم دولية جلائزة الدوحة لالإبداع ال�صبابي الإ�صالمي - حمور الفنون  

   الب�رشية - الدوحة - قطر 2019
- ع�صو جلان حتكيم يف العديد من م�صابقات الر�صم يف الأردن

 2007 عام  منذ  البنك  وغالريي  عمان  القاهرة  بنك  الفنون يف  لدائرة  مديراً  حالياً  يعمل 
ومن�صقاً عاماً ل�صمبوزيوم بنك القاهرة عمان

املوؤلفات

1984 - ذاكرة ر�صيف، جمموعة ق�ص�صية، دار اآ�صيا للن�رش
1997 -  بيوت من ال�صلط، لوحات مائية لل�صلط، جمعية التقدم، عمان

2002 -  وجوه من الداخل، درا�صة نقدية ولوحات فنية، فا�صت لينك )زين(، عمان - الأردن
2004 -  عربية يا بيوت القد�ض، لوحات مائية، الهالل الأحمر الفل�صطيني، عمان

2010 -  �صدر عنه جملد - دار الأديب لل�صحافة والن�رش بعنوان )ثالثون عاماً يف الر�صم( 
باللغات الثالث، عربي اإجنليزي فرن�صي، ت�صمن اأعماله من عام 2010-1980

2018 -  اأ�صابع مليحة، جمموعة ق�ص�صية، الدار الأهلية للن�رش والتوزيع، عمان - الأردن
1999 -  اأنتج عن حياته وفنه فلماً وثائقياً للمخرجة �صو�صن دروزة من اإنتاج مراآة ميديا، وعر�ض 
يف حمطة اأوربت كعر�ض اأول ثم العديد من املحطات الف�صائية العربية - الفلم 

بعنوان هوؤلء الآخرون ومدته 57 دقيقة وهو �صمن �صل�صلة عن الفنانني العرب
2001 -  اأجنز اأول عمل جداري �صمن م�رشوع اأمانة عمان الكربى لتجميل العا�صمة مبنا�صبة 

عمان عا�صمة للثقافة العربية بقيا�ض 21م عر�ض و9م ارتفاع، يف �صارع الأردن.
2003 -  اأنتج واأ�رشف على ر�صم ثالث جداريات يف مدينة العقبة مع اأطفال وطالب املدينة 
بتكليف من منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة وذلك يف حديقة الأمرية �صلمى

املعار�س ال�سخ�سية

1981 - قاعة رابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني 
1983 - قاعة رابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني 

1985 - غالريي بنك البرتاء 
1987 - قاعة رابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني 

1988 - قاعة غالريي عالية - عمان 
1989 - قاعة غالريي عالية - عمان 

1990 - قاعة املركز الثقايف امللكي - عمان 
1991 - قاعة املركز الثقايف الفرن�صي - عمان 

1992 - �صالة بلدنا للفنون - عمان - رواق البلقاء - الفحي�ض، الأردن.
1993  - غالريي متحف مريكور، رو�صفور، فرن�صا- غالريي ع�صتار، دم�صق، �صوريا.

1994  - غالريي تامبل - لرو�صيل، فرن�صا - قاعة املركز الثقايف الفرن�صي، عمان
1996 - غالريي بلدنا - عمان

1997 -  قاعة جمعية التقدم، عمان )اأعمال مائية بعنوان بيوت من ال�صلط(.
1998 - غالريي ع�صتار - دم�صق، �صوريا 

1999 - قاعة املركز الثقايف الفرن�صي وعمان 
2000 -  غالريي دار الأندى، عمان فندق الأمب�صادور، القد�ض، )اأعمال مائية بعنوان بيوت من القد�ض(

2001 -  قاعة اأحمد العدواين، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 
2002 - غالريي دار الأندى، )وجوه من الداخل(، عمان - �صالة ال�صيد للفنون، دم�صق، �صوريا

2004 - غالريي الأورفلي، عمان
2005 -  مرايا القناة - قناة الق�صباء - ال�صارقة - الإمارات العربية املتحدة

2005 - قاعة اجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية، �صاللة - عمان 
2006 - جامعة فيالدلفيا، الأردن 

2007 - مركز روؤى للفنون - عمان
2008 -  املركز الثقايف امللكي - لوحات مائية - حارة اليا�صمينة ونابل�ض

2010 -  غالريي بنك القاهرة عمان، وحفل توقيع كتاب )ثالثون عاماً يف الر�صم(
2013 - غالريي بنك القاهرة عمان - بعنوان ذاكرة

2015 - غالريي بنك القاهرة عمان
2016  - نب�ض اآرت غالريي - عمان

2016 - معر�ض )مقامات ج�صد( - لوحات مائية - باك - جمل�ض اجلالية الفل�صطينية      
           الأمريكية 

2019 - متحف فل�صطني - كناتكت - اأمريكا 

املعار�س الدولية واجلماعية

1985  - معر�ض البينايل التا�صع يف الكويت
1985 - معر�ض الفن الأردين املعا�رش يف بكني 

1986  - معر�ض الفن العربي املعا�رش - مول غالريي - لندن
1986 - مهرجان بغداد العاملي الأول للفن الت�صكيلي - بغداد 

1987 -  مهرجان الفن الت�صكيلي الأردين - رابطة الفنانني الت�صكيليني
1988 -  خمتارات من الفن الأردين اأوكرانيا - الحتاد ال�صوفياتي

1988 - مناذج من الفن الت�صكيلي الأردين، املركز الثقايف الإ�صباين
1988 - مهرجان بغداد العاملي الثاين للفنون الت�صكيلية - بغداد

1989 -  معر�ض اأربعة فنانني: جمال عا�صور، حازم الزعبي، غادة دحدلة، وحممد اجلالو�ض - 
غالريي بنك البرتاء - عمان

1989 - معر�ض ف�صاء احلجارة لدعم النتفا�صة، جممع النقابات املهنية 
 - امللكي  الثقايف  املركز  قاعة   - امل�صرتك  الفل�صطيني  الأردين  الثقايف  1990 -  الأ�صبوع 

عمان
الوطني  املتحف  )مقتنيات  املغرب   - البي�صاء  الدار   - اليومية  حياتنا  الفن يف   -  1990

املغربي(



1990 - معر�ض مقتنيات وزارة الثقافة، قاعة رابطة الت�صكيليني الأردنيني، عمان
1991  - معر�ض ثالثة فنانني: رفقي الرزاز - م�رش، �صوقي �صوكيني - لبنان، وحممد اجلالو�ض 

- قاعة موؤ�ص�صة �صومان - عمان
1991 - ملتقى الفنانني العرب، طرابل�ض، ليبيا )موؤمتر(

1991 - خمتارات من الفن الأردين - جامعة العلوم والتكنولوجيا، اإربد
1992  - معر�ض ا�صبيليا الدويل - ا�صبيليا، اإ�صبانيا

1992 - املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية - املحر�ض، تون�ض
1992 - مهرجان الفحي�ض الثالث - الفحي�ض، الأردن

1992 - مناذج من الفن الت�صكيلي الأردين، املركز الثقايف الإ�صباين
1992 - ر�صح ر�صمياً من وزارة الثقافة الأردنية ورابطة الفنانني الت�صكيليني لنيل جائزة 

          اليون�صكو للفن الت�صكيلي العاملي لعام 1992
1993 - معر�ض )تكوينات جديدة( اجل�صد - املركز الثقايف الفرن�صي

1993 - معار�ض ورابطة الت�صكيليني الأردنيني من عام 1985 - 1993 
1993 - مهرجان توين بوتون الدويل للفنون الت�صكيلية، فرن�صا

1993 - غالريي اأبعاد، معر�ض الفن العربي املعا�رش، عمان
1993 - موؤ�ص�صة �صومان، افتتاح دارة الفنون، واملعر�ض الدائم، عمان 

1994 -  ريك غالريي، معر�ض جماعي مع الأمرية وجدان علي، علي املندلوي، منى زعلوق، 
حممد ح�صني عبدالله، وقا�صم ال�صاعدي، باري�ض
1994 - مهرجان عمان الدويل - املتحف الوطني، عمان

1994 - اآرت �صفري غالريي مع جمموعة فنانني رو�ض، نيويورك، اأمريكا، )فن معا�رش من ال�رشق 
          اإلى ال�رشق الأو�صط(

1996  - �صبعة فنانني - جماعة بابل الفرن�صية، ليل، فرن�صا
1996 - مهرجان مو�صكرون الدويل للفنون، بلجيكا

1996- اتكن�صون غالريي، بريطانيا،
1996 فن معا�رش من الأردن، من جمموعة املتحف الوطني الأردين

1997 - بينايل ال�صارقة الدويل، ال�صارقة 
2000 -  معر�ض جمموعة دارة الفنون - موؤ�ص�صة �صومان - دارة الفنون

الثقايف  املركز  قاعة  الأردنيني،  الكتاب  رابطة  نظمته  ير�صمون،  كتاب   2002 -  معر�ض 
امللكي، عمان

2002 - معر�ض الفن العربي املعا�رش، قاعة املتحف الوطني الأردين، عمان )عمان عا�صمة 
الثقافة العربية(

ال�صعودية،  اأبها،  الت�صكيلية،  املفتاحة  قرية  الأول،  الت�صكيلي  املفتاحة  ملتقى   -  2002
ور�صة عمل

2002 - بينايل طهران الثاين للفن يف العامل الإ�صالمي - طهران
2002 - معر�ض افتتاح دار الأندى - املبنى اجلديد - اللويبدة

2003 -  معر�ض فل�صطني، وليمز بريدج، نيويورك، بروكلني، الوليات املتحدة الأمريكية،
2003 - معر�ض الربيع لرابطة الفنانني الت�صكيليني الأردنيني، قاعة املدينة، اأمانة عمان، 

عمان
2003 - معر�ض فل�صطني، مبنا�صبة املوؤمتر الطالبي، متحف طهران، طهران - اإيران

2003 - معر�ض الفن الأردين املعا�رش، افتتاح رواق عمان
2003 - معر�ض الفن الأردين، الأ�صبوع الثقايف الأردين، ال�صارقة
2004 -  املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية يف املحر�ض، تون�ض 

2004 - معر�ض الفن العربي املعا�رش - خمتارات - فرانكفورت - اأملانيا
2006 - �صمبوزيوم طرابل�ض الدويل الأول للنحت، طرابل�ض، لبنان 

2006 - 2008 �صارك بالعديد من املعار�ض املحلية
2009  - نظم و�صارك يف ور�صة العمل الدولية - جدارية ال�صمود لدعم غزة مع جمموعة 

من الفنانني من خمتلف دول العامل
2009 - القد�ض يف عيونهم - ور�صة ر�صم دولية - دم�صق - وزارة الثقافة ال�صورية

 - مائة 
2009 - فنان ومائة لوحة - مبنا�صبة مئوية عمان - حدائق احل�صني - عمان

2009 - بينايل القاهرة الدويل احلادي ع�رش للفنون الت�صكيلية
2009 - 25 فنان من الأردن - غالريي بنك القاهرة عمان

دم�صق،   - كامل  غالريي   - يو�صف  عبا�ض  البحريني  الفنان  مع  م�صرتك  2010 -  معر�ض 
�صوريا

2010 - معر�ض م�صرتك ل�13 فنان - اأعمال م�صغرات - غالريي كامل - دم�صق - �صوريا 
2010 - معر�ض الفن العربي - مقتنيات مهرجان املحر�ض الدويل للفنون

2010 - تون�ض يف مهرجان هيال روز - باري�ض
2011  - معر�ض مبدعون فل�صطينيون - اآرت �صوا - دبي - اآرت فري عمان - زارا �صنرت 

2012 -  تنوعات من العامل العربي 21 فنان عربي، غالريي البارح، البحرين
الأون�صكو/   - العراق  اأطفال  لدعم  م�صرتك  معر�ض  الأندى،  دار   / مكان  ذاكرة   -  2012

جمعية رجال الأعمال العراقيني - الأردن
2013 - �صمبوزيوم ومعر�ض حو�ض البحر الأبي�ض املتو�صط - اأ�صيلة - املغرب

2014 - �صمبوزيوم الأ�صمخ الدويل - قطر - �صيلني
2015  - اتيليه الأ�صمخ - قطر - الدوحة

2015 - ور�صة ر�صم يف ماك - اأ�صيلة - املغرب
2015 - �صمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدويل للفنون - عمان - الأردن

2016-  �صمبوزيوم اأيلة الدويل للفنون - الدورة الأولى - العقبة - الأردن
2016 - رحلة الإح�صا�ض بروح ال�صني - ور�صة فنية عربية - نينبو - ال�صني

2016 - ور�صة عمان عربياً - املتحف الوطني الأردين
2016 - ملتقى الأق�رش الدويل للت�صوير التا�صع، ور�صة ر�صم - م�رش

2017 -  ملتقى الفن العربي )اجلمعية القطرية للفنون الت�صكيلية(، قطر - الدوحة
2017-  )ل�صان الطري( �صعراء ور�صامون - دار الفن املعا�رش يف اأ�صيلة - بري�ض )ور�صة حفر 

وطباعة( من ن�صو�ض �صعرية ل�صعراء عرب ومغاربة
2017-  �صمبوزيوم اأيلة الدويل للفنون - الدورة الثانية - العقبة - الأردن.

واملواد  التقنيات  حول  عمل  ور�صة  )اإقامة  ال�صارقة   - الإ�صالمي  الفن  2017 -  مهرجان 
املختلفة مع طالب معهد الفنون يف ال�صارقة(

)تنظيم مركز  العدواين  قاعة عبدالله   - الكويت  الفل�صطيني يف  الفن  2017-  معر�ض 
الرتاث الفل�صطيني - عمان(

2018- �صمبوزيوم بنك القاهرة عمان 4، عمان - الأردن 
2019 - مهرجان طريق احلرير - جواجنو - ال�صني 2019 

2020-  معر�ض اأبواب 48 مع الفنان العراقي فاخر حممد - برلني )اأيام املو�صيقى العربية( 
معر�ض اأونالين

الجوائز
-  اجلائزة الأولى لبينايل طهران الثاين للفن املعا�رش يف العامل الإ�صالمي 2002

 / الت�صكيلية  للفنون  الدويل  التحكيم، مهرجان مو�صكرون  �صهادة جلنة  -  ح�صل على 
بلجيكا، 1996 

- جائزة الق�صة الق�صرية لغري اأع�صاء رابطة الكتاب الأردنيني 1980 
-2020  فوز لوحة طريق احلرير بالفرز النهائي مل�رشوع طريق احلرير �صمن 25 لوحة عاملية

    واختيار لوحة اجلالو�ض كواحدة من 7 لوحات اعتربت ال�صف الأول بالأعمال الفائزة والتي     
     مت اقتناوؤها من وزارة الثقافة ال�صينية والأكادميية الوطنية للر�صم يف ال�صني

املقتنيات
- املتحف الوطني ال�صيني للفن )NAMOC( - بكني - ال�صني

- املتحف الوطني الأردين - عمان 
- متحف الفن احلديث - الكويت

- اأكادميية الفنون اجلميلة - طهران - اإيران 
- املهرجان الدويل للفنون الت�صكيلية يف املحر�ض، تون�ض 

- وزارة الثقافة ال�صورية - دم�صق

ومقتني  والفنانون  وال�صخ�صيات  وال�رشكات  والبنوك  والوزارات  املوؤ�ص�صات  من  -  العديد 
الأعمال الفنية يف الأردن واخلارج 
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- 2017 Palestinian art exhibition – Kuwait – Abdalla al Edwani Hall by 

Palestinian Heritage Center

- 2018 CAB International Art Symposium 4, Amman – Jordan 

- 2019 4th Maritime Silk Road International Arts Festival – Quanzhou, 

China

- 2020 Music days in Berlin – Germany, with the Iraqi artist Fakher 

Mohammad, online exhibition

Prizes

- First Prize, the Second Tehran Biennial of Contemporary Paintings 

of the Islamic World

- 1996 Certificate of the Jury of Mouscron International Festival of 

Fine Arts, Belgium

- 2020 The Artist’s Silk Road Painting won the final screening of the 

Silk Road Project within 25 international panels, and the Gallus 

Board was chosen as one of the 7 paintings that were considered 

among the first row with the winning works that were acquired 

from the Chinese Ministry of Culture and the National Academy of 

Painting in China

Collections

- National Art Museum of China (NAMOC), Beijing

- Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman

- Tehran Academy of Fine Arts

- Mehres Festival, Tunisia

- Museum of Modern Art, Kuwait

- Ministry of Culture, Damascus, Syria

- Q Gallery, Baku

- Egypt, Tunisia, Iraq, UK, Sweden, France, Italy, Malta, Belgium

Jaloos, Shoman Foundation Gallery

- 1991 Forum, Tripoli, Libya

- 1992 Seville International Expo, Spain

- 1992 Mehres International Festival, Tunisia

- 1992 Fuheis Third Festival, Fuhais, Jordan

- 1992 Selection of Jordanian Fine Art, Spanish Cultural Center, 

Amman

- 1992 Nomination for UNESCO Prize for the Promotion of Arts, 

through the Ministry of Culture & Jordanian Artists Association

- 1992 Re-Creations Exhibition, French Cultural Center, Amman

- 1993 Abaad Gallery, Amman, group exhibition

- 1993 Tonnay-Boutonne International Festival, France

- 1993 The Opening of Darat Al Funun, Shoman Foundation, Amman

- 1994 REC Gallery Exhibition, Paris, with Wijdan Ali, Ali Al 

Mandalawi, Muna Zalouk, Mohammad Hussein Abdullah and Qassim 

Alsaedy

- 1994 Amman First International Festival, Jordan National Gallery of 

Fine Arts, Amman

- 1994 Art Sphere Gallery, New York, Postmodern Abstract from East 

to the Middle East

- 1996 Espace Creation Socio-Culturel de IEPDSAE, 7 Artists, Lille, 

France

- 1996 Mouscron International Festival of Fine Arts, Belgium

- 1996 Atkinson Gallery UK, Contemporary Art from Jordan,

  Collection of the Jordan National Gallery of Fine Arts

- 1997 Sharjah Biennial, Sharjah, UAE

- 2000 Darat al-Funun, Amman, private collection

- 2002 Al Moftaha Art Meeting, workshop, Saudi Arabia

- 2002 Dar Al Anda Gallery, Amman, the opening of new location

- 2002 Tehran Second Painting Biennial of the Islamic World, Tehran, 

Iran

- 2003 Williamsburg Bridges Palestine 2002, fifty artists, New York, USA

- 2003 Mehres International Festival of Fine Arts, Tunisia

- 2003 Spring Exhibition by Jordanian Artists Association, 

Municipality Hall, Amman

- 2003 Jordanian Culture Week Exhibition, Sharjah, UAE

- 2004 Mehres International Festival of Fine Arts, Tunisia

- 2006 Mehres International Festival of Fine Arts, Tunisia

- 2006 Arab Contemporary Art, Frankfurt, Germany

- 2006 First Tripoli Sculpture Symposium, Tripoli, Lebanon

- 2009 Coordinated and participated in the International Workshop 

for Gaza, Mehres International Festival of Fine Arts, Tunisia

- 2009 Cairo International Biennial, Cairo, Egypt

- 2009 Workshop, Jerusalem in Their Eyes, Damascus, Syria

- 2009 100 Artists & 100 Paintings by the City of Amman, 100 Years 

Since Amman’s Establishment

- 2009 CAB Art Gallery, Amman, 25 Artists

- 2010 With Abbas Yousef, Bahraini artist, Kamel Gallery, Damascus, 

Syria

- 2010 13 Artists, Miniatures, Kamel Gallery, Damascus, Syria

- 2010 Arab Art Exhibition, Collection of Mehres Festival, Paris

- 2011 Creative Palestinians, Art Sawa, Dubai

- 2011 Sunny Art Fair, Zara Center, Amman

- 2012 Diversity from the Arab World, 21 Arab Artists, Al Bareh Art 

Gallery, Bahrain

- 2012 Memory of Place, Exhibition to Benefit Iraqi Children, UNESCO 

in Cooperation with Iraqi Businessmen, Dar Al Anda Art Gallery, 

Amman

- 2013 MAC International Symposium and Exhibition, Asilah, Morocco

- 2014 Al Asmakh International Art Symposium, Doha, Qatar

- 2015 Al Asmakh Atelier, Doha, Qatar

- 2015 Workshop at MAC, Asilah, Morocco

- 2015 Cairo Amman Bank International Art Symposium, Amman

- 2015 Baku International Festival (painting workshop)

- 2016 China, Arab Artists’ Workshop by the Ministry of Culture, 

Nenpo, China 

- 2016 Ayla International Art Symposium 1 – Aqaba, Jordan 

- 2016 Workshop of Amman by the National Gallery of Jordan

- 2016 Al Oxus Art Symposium 9, Egypt

- 2017 Arab Artists Meeting, Qatar Association for Arts, workshop – 

painting, Doha, Qatar

- 2017 Workshop (graphic & etching) Asylah - bareech, (Lesan al Tair) 

painters and poets, Morocco

- 2017 Ayla International Art Symposium 2 – Aqaba, Jordan 

- 2017 The Festival of Islamic Art – Sharjah (workshop of mixed media 

with the students of the art institute of Sharjah)



(UNESCO), Paris, since 1992

Special Achievements as an Artist

- Mural of the Municipality of Amman 2001

- Painted the largest outside wall mural (21x9 meters), titled “Birth” 

on the occasion of declaring Amman the Capital of Arab Culture

- “Mexican Mode,” a mural in Bronx, NY City, 1995

- Numerous other murals for Aqaba, Jerusalem Hotel and 

Philadelphia University

- Documentary for television (57 minutes) about the artist’s life and 

art, directed by Sawsan Darwaza, titled “Haulaa al-Akharun,” 

produced by Meraa Media, first run Orbit TV, 2000

One-Man Shows 

- 1981 Artists Association Hall, Amman

- 1983 Artists Association Hall, Amman

- 1985 Petra Bank Art Gallery, Amman

- 1987 Artists Association Hall, Amman

- 1988 Alia Art Gallery, Amman

- 1989 Alia Art Gallery, Amman

- 1990 Royal Cultural Center, Amman

- 1991 French Cultural Center, Amman

- 1992 Baladna Art Gallery, Amman

- 1992 Riwaq al-Balqaa Art Gallery, Watercolors, Fuheis

- 1993 Musée des Métiers de Mercure, Rochefort, France

- 1993 Ashtar 2 Art Gallery, Damascus, Syria

- 1994 Galerie Temple, La Rochelle, France

- 1994 French Cultural Center, Amman

- 1996 Baladna Art Gallery, Amman

- 1997 Al-Taqaddum Association Hall, Amman (watercolors)

- 1998 Ashtar Art Gallery, Damascus, Syria

- 1999 French Cultural Center, Amman

- 2000 Dar Al Anda Gallery, Amman

- 2000 Ambassador Hotel, Jerusalem, Palestine (watercolors)

- 2001 National Council for Culture & Arts, Kuwait

- 2002 Dar Al Anda Gallery, Amman (Faces from Within)

- 2002 Al Sayyed Art Gallery, Damascus, Syria

- 2002 Orfaly Gallery, Amman

- 2002 Al Qasaba Channel, Sharjah, UAE

- 2002 Oman Society of Fine Art, Salala, Oman

- 2006 Philadelphia University, Jordan

- 2007 Foresight Gallery, Amman

- 2008 Royal Cultural Center, Amman (watercolors)

- 2010 CAB Art Gallery, Amman, Book Launch,

- 2010 Thirty Years in Painting

- 2013 CAB Art Gallery, Amman (Memory)

- 2016 Nabad Art Gallery, Amman

- 2016 PAAC, Arab American Community, NJ , USA (watercolor 

collection, limited edition)

- 2019 Palestine Museum, USA 

- 2019 Doors 48, CAB Art Gallery, Amman

Group Exhibitions

- 1985 Kuwait Biennial

- 1985 Jordan Artists Exhibition, Peking, China

- 1986 Arab Contemporary Art, Mall Gallery, London

- 1986 Baghdad First International Festival, Baghdad

- 1987 Jordanian Fine Arts Festival, Amman

- 1988 Selection of Jordanian Paintings, Ukraine, USSR

- 1988 Baghdad Second International Festival, Baghdad

- 1988 Selection of Jordanian Fine Art, Spanish Cultural Center, 

Amman

- 1989 Group exhibition of four artists: Jamal Ashour, Hazim Zouby, 

Ghada Dahdaleh and Mohammad Jaloos, Petra Bank Art Gallery, 

Amman

- 1989 Art in Our Daily Life Exhibition, National Museum,

Casablanca, Morocco

- 1990 Collection of Jordan's Ministry of Culture, Artist Association 

Hall

- 1990 Jordanian Palestinian Fine Art Exhibition, Royal Cultural 

Center, Amman

- 1990 Jordanian Fine Art Exhibition, Shoman Foundation Gallery, 

Amman

- 1990 Selection of Jordanian Fine Art, University of Science and 

Technology, Jordan

- 1991 Three Artists, Shauki Shaukini, Rifqi al Razzaz and Mohammad 

Mohammad Jaloos

Born in Amman, Jordan in 1960

1981-1997  Studied Painting at Jordan Institute of Fine Arts

1981  BA in Business Administration, Jordan University

1994-1995  Lived in New York City, USA

2003-2004  President of the Jordanian Plastic Artists Association

- Member of the Higher Committee of the National Culture 

Conference 2004

- Member of Jury, Philadelphia University, the Best Artwork, 2007, 

2008, 2009, 2011, 2012

- Member of selection jury, Bahrain yearly exhibition, 2009

- Member of the jury, Oman, 19th annual exhibition, 2011, and 

23rd yearly exhibition

- Member of the international jury of Doha Youth International 

Award 2019

- Member of Jury in numerous art competitions, for children’s

paintings and artists.

- CAB Art Gallery & CAB International Art Symposium – Art director 

- Ayla International Art Symposium / Advisor – Curator

Publications

- Memory of a Side Street, a collection of short stories, 1984

- Buyut Min al-Salt, watercolor paintings, 1997

- Faces from Within, 2002

- Arabia Ya Buyut al-Quds, watercolor paintings, 2003

- Contributed many articles in the field of art, Criticism and 

Journalism, 1981-1987

- Thirty Years in Painting, Dar al Adeeb, Amman 2010

- A collection of short stories (Asabe Maleeha), Adar al ahliya 

Amman 2018

Memberships and Affiliations

- Member of the Jordanian Writers’ Association

- Member of the International Association of Plastic Arts IAP 



- 1983 French Cultural Center, Tripoli, Libya 

- 1982 Soviet Cultural Center, Damascus, Syria   

- 1982 Gali Komateh, Zakho, Iraq 

- 1974 Al Taarif Club, Baghdad, Iraq 

Group Exhibitions (selection) 

- 2021 RAI Amsterdam, Gallery E.J. van Wisselingh & Co, Amsterdam, NL 

- 2020 Zomercollectie ’20, Kunstliefde, Utrecht, NL 

- 2019 Singer Museum, Baarn, NL 

- 2019 Jubileumtentoonstelling, Kunsthal Hof 88, Almelo, NL 

- 2018 4th CAB International Art Symposium, CAB Art Gallery, Amman, 

Jordan 

- 2016 KunstRAI Art Fair, Kunsthandel Gallery E.J. van Wisselingh & 

Co, Amsterdam, NL

- 2016 Kajij Bij Mij, Museum Mij, IJsselstein, NL 

- 2015 For Freedom’s Sake, City Hall Margraten, NL 

- 2015 PAN Art Fair, Kunsthandel Gallery E.J. van Wisselingh & Co, 

Amsterdam, NL 

- 2012 Distant Dreams: The Other Face of Iraq, Kunstliefde Gallery, 

Utrecht, NL

- 2010 Kleur Bekennen, Art lease Gallery, Utrecht, NL 

- 2010 Terracotta, The Dutch National Museum of Antiquities, Leiden, NL

- 2009 Iraq-Netherlands Art Festival, The Dutch National Museum of 

Antiquities, Leiden, NL 

- 2006 London International Art Fair, Wolsely Fine Arts, London, UK  

- 2005 In the Place of Soul, Bahrain Art Society, Manama, Bahrain 

- 2005 Art Society Kunstliefde, Utrecht, NL. Also, in 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 and 2004 

- 2005 Keramisch Atelier-Gallery, Utrecht, NL. Also, in 1997, 1999,  

2001, 2002 and 2003

- 2004 RAIN, Treehouse, Amsterdam, NL 

- 2003 Florence Biennale, Florence, Italy 

- 2003 About the Place, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2002 Irak Tiendaagse, Museon Museum, The Hague, NL 

- 2002 Works from the Region, Municipal Tower Gallery, Coesfeld, 

Germany

- 2002 Ceramic Manifistation, Utrecht, NL 

- 2001 5th Sharjah Art Biennale, Sharjah, United Arab Emirates 

- 1999 BEEK Exhibitions, De Bilt, NL. Also, in 1998, 1997 and 1996 

- 1997 Kunst Manistatie, Janskerk, Utrecht, NL 

- 1997 3rd Sharjah Art Biennale, Sharjah, United Arab Emirates 

- 1996 Plastic Arts and Graphic Festival, Mouscron, Belgium. Also, in 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003

- 2006 GSA Gallery, Hilversum, NL. Also, in 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 and 2003

- 1993 Plastic Art Festival, Al Mahris City, Tunis. Also, in 1990, 1991 

and 1992

- 1993 REC Gallery, Paris, France 

- 1983 Iraqi Signs, Three Iraqi Arists, Dar Alfunon Gallery, Tripoli, Libya 

- 1983 Four Iraqi Artists, Arabic Cultural Center, Damascus, Syria 

- 1979 Iraqi Artists Exhibition, Chheim and Beirut, Lebanon 

- 1979 Iraqi Artists Exhibition, Abyen, Democratic Republic of Yemen 

- 1976 Iraq Artists Society, Baghdad, Iraq. Also in 1975, 1974 and 1973 

Public Art Works  

- 1993 Untitled, Series of Murals, Tripoli, Libya   

- 1991 Greetings to the Fishermen, Monument, Al Mahris City, Tunis 

- 1983 Untitled, Series of Murals, Tripoli, Libya 

Awards 

- 2002 Bernhard J. Kerkhof Prize, Kunstliefde Art Society, Utrecht, NL 

Books 

- 2012 Good Morning Baghdad, Museum Gouda, and Gallery Frank 

Welkenhuysen, 138p. 

- 2017 Along the Road to Nineveh, The Dutch National Museum of 

Antiquities and Gallery Frank Welkenhuysen, 128p. 

Education 

- 1969 – 1974 Academy of Fine Arts, Baghdad, Iraq 

Documentary film 

- Reading Traces – Portrait of Qassim Alsaedy

- Aad van Vliet. 17,11m[MOU1]

- A Man Follows a Butterfly 

- George Terberg. 12m. “coming soon"

Qassim Alsaedy 

Born in Baghdad, Iraq in 1949

Solo Exhibitions (selection) 

- 2021 RAI Amsterdam, Gallery Frank Welkenhuysen, Amsterdam, NL 

- 2019 Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2018 RAI Art Fair, Gallery Frank Welkenhuysen, Amsterdam, NL 

- 2018 Along the Road to Nineveh, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2017 Along the Road to Nineveh, The Dutch National Museum of 

Antiquities, Leiden, NL 

- 2017 Stories Along the Road to Nineveh, Kunst RAI, Kunsthandel 

Gallery E.J. van Wisselingh & Co, Amsterdam, NL 

- 2016 Kunsthandel Gallery E.J. van Wisselingh & Co, Castle Ophemert, 

Ophemert, NL 

- 2016 New Works, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2016 He Who Saw, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2015 Indigo, Kunsthal Almelo, Almelo, NL 

- 2015 RAI Art Fair, Kunsthandel Gallery E.J. van Wisselingh & Co, 

Amsterdam, NL

- 2014 Back to Babylon, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2013 Rhythms of Pain & Hope, Vianen Stedelijk Museum, Vianen, NL 

- 2013 Landscape of Dreams, Kunsthandel Gallery E.J. van Wisselingh 

& Co, Haarlem, NL

- 2013 Good Morning Baghdad, Museum Gouda, Gouda, NL 

- 2012 Shortly After the War, Diversity & Art Gallery, Amsterdam, NL 

- 2011 The Road to Baghdad, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL  

- 2008 Childhood Memory, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2006 Garden to My Friends, Museum Flehite, Amersfoort, NL 

- 2006 Walls & Time, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2005 New Works, Gallery Frank Welkenhuysen, Utrecht, NL 

- 2003 Walter Maas Huis, Bilthoven, NL 

- 2003 Van Strien Gallery, Amsterdam, NL 

- 1996 City Hall De Bilt, De Bilt, NL 

- 1996 Christa Riedel Gallery, Frankenthal, Germany 



- Member of the Four Group, Sharjah

- Member of the Friends of (Naji Al-Ali) Group, London

- Officially represented the State of Qatar in many 

international art exhibitions and meetings

- Drawing and designing many book covers, poetry Diwan, 

visual posters and signs

- Designing and supervising the publications of the World 

Youth Championship

- 1995 Came up with the idea of the first institution 

specialized in caring for the artistically gifted in Qatar (Youth 

Center for Artistic Creativity) 1994

- General Coordinator of many plastic exhibitions that 

represented the State of Qatar in many countries of the world

- Donating many of his paintings for the benefit of the victims 

of disasters, the war on Gaza and cancer through the official 

bodies

- Participation in seminars concerned with contemporary 

plastic art in many countries, for example (Cairo, Morocco, 

Jordan, Riyadh, Bahrain, Syria, UAE and Germany

- "Preparation, design and technical supervision of all 

publications" Asia World Cup Finals, Doha

2009

- Qatari Exhibition, Austria 1983

- The Second Arab Exhibition, Rabat 1976

Various Foreign Plastic Participations

Vienna, Seoul, Islamabad, New Delhi, The Arab Exhibition in 

Madrid, Turkey, Paris

Media Exhibitions That Accompanied the Visits of HH the 

Emir of the Country in

Japan, Korea, India, Pakistan, London, France, Turkey, Cairo, 

Algeria, Syria, Spain, Italy

Awards and Certificates of Appreciation

- 2014 The GCC Leaders Medal for Gulf Creators

- 2012 Appreciation Award - Contemporary Qatari Art 

Exhibition (Al Riwaq Hall), Doha

- 2008 Dr. Saada Al-Sabah Award for Gulf Plastic Creativity, 

State of Kuwait

- 2006 Golden Honor at the 12th International Dhaka Biennale 

of Fine Arts, Bangladesh

- 1999 The Youth Ministers Medal of the Cooperation Council 

Countries in appreciation of the distinguished pioneering role 

in the field of youth work Al Dana Award (first place), State of 

Kuwait

- 1999 Palme d'Or Award in the periodic exhibition of the 

GCC, State of Kuwait

- 1996 Ideal employee / Public Authority for Youth

- 2007 Gold Medal - International Festival of Fine Arts, Tunisia

- 1995 Al Dana Award (First Place), State of Kuwait

- Certificates of appreciation in many art galleries

Collectibles

- the headquarters of the permanent delegation of the State 

of Qatar to the United Nations, New York

- Los Angeles County Museum - America

- Al Faisal Group, Doha

- Ras Gas, Doha

- Gallery Beisan, Doha

- Museum of Contemporary Arab Art, Doha

- French Cultural Center, Doha

- Qatar National Museum, Doha

- Qatar National Bank

- The National Council for Culture, Arts and Heritage, Doha

- Some of the country’s embassies abroad Ministry of Foreign 

Affairs, Doha

- Arab Bank, Doha

- Aspetar Hospital, Doha

- American University, Sharjah

- Arab Center for Research and Policy Studies - Wikipedia

- Qatar Embassy, Washington

- HIA

- Education City (Qatar Foundation)

Multiple Private Collectibles Around the World

Other Activities

- 2015 Participation in an intellectual symposium "Noor and 

Arts", Sharjah

- 2015 Chairman of the Board of Directors of the Youth Center 

for the Arts 

- 2012 Chairman of the jury in the competition of the Qatari 

Ministry of Interior (Drug Harms) and is still

- 2011 Member of the jury in the (Arab Press Award), Dubai

- 2009 Director of the Youth Centers Department at the 

Ministry of Culture, Arts and Heritage

- 2006 Member of the jury in the Children’s Literature 

Competition - Ministry of Culture, Arts and Heritage, Doha

- 2006 Technical Supervisor of Doha Magazine after its re-issue

- 2007 Chairman of the Board of Directors of the Youth Center 

for Artistic Creativity

- Member of many artistic and youth committees



- 2013 Exhibition of Friends of the Youth Center for Artistic 

Creativity 4, Doha, Al-Riwaq Gallery, Doha

- 2012 Anima Gallery, Doha

- 2012 (White and Black) Exhibition, Doha

- 2012 Exhibition of Friends of the Youth Center for Artistic 

Creativity 3, Doha

- 2012 Exhibition of Talking Point in Contemporary Qatari Art 

(Mal Lol)

- 2011 Sawalef Exhibition, Qatari Art between Memory and 

Modernity, Qatar Museums Authority

- 2011 Exhibition of Friends of the Youth Center for Artistic 

Creativity 3, Doha

External Exhibitions

- 2018 Member of the jury of the annual youth exhibition (22nd 

session), Sultanate of Oman

- 2018 Ayla International Symposium for Art – Oman

- 2018 Tenth Anniversary Exhibition (Gallery Bank - Cairo) 

(Amman - Kingdom of Jordan)

- 2017 Exhibition of Qatari Art Meets with “The Mahjong” 

Roche Bobois, Paris

- 2016 Islamic Arts Festival, Sharjah Art Museum

- 2015 Dubai International Plastic Forum (colorful tweets)

- 2015 Contemporary Plastic Art Exhibition, Turkey

- 2015 The 18th Conference of Islamic Arts, Sharjah

- 2014 Exhibition accompanying the Gulf Creativity honoring 

ceremony, State of Kuwait

- 2014 Participation with a working paper in the «Sharjah 

Children's Reading Festival» «The Importance of the Painted 

Picture in Children's Stories»

- 2013 Cross Looks Exhibition in Contemporary Plastic Art in 

Qatar and Morocco, Casablanca

- 2013 Exhibition of (Art in Dialogue Between Complexes), 

American University, Sharjah, United Arab Emirates

- 2012 Exhibition accompanying the London Olympics

- 2010 Exhibition of (Untold Stories), Dubai Culture, United 

Arab Emirates

- 2010 Joint exhibition (SALMAN AL-MALKEK - Ali Hassan - 

Amal Al-Athem), Syria

- 2010 Public Auction / Paris, whose revenue returns to the 

Humanitarian Foundation

- 2010 Untold Stories (four artists, one-four Middle Eastern 

countries, Dubai)

- 2009 Art Miami, USA

- 2009 Art Los Angeles, USA

- 2009 Participation in the global auction for the marketing of 

artworks "Sothebys" / London

- 2009 Eleventh Cairo International Biennale Exhibition, Cairo

- 2008 Joint exhibition (Al Bareh Gallery), Kingdom of Bahrain

- 2008 Exhibition of Novels From Qatar in Houston, Texas

- 2008 Joint exhibition at the Cultural Foundation, Abu Dhabi

- 2008 Exhibition at the Western World Institute, Paris

- 2008 Kuwait Forum for Plastic Creativity, State of Kuwait

- 2008 Gulf Creativity Festival, State of Kuwait

- 2007 Contemporary Plastic Art Exhibition, Arab World 

Institute, Paris

- 2007 Qatar Between Past and Present, Paris

Exhibitions of the Qatar Society for Fine Arts

- 1986 Abu Dhabi

- 1987 Kuwait

- 1989 Sharjah

- 1990 Paris

- 1991 Berlin

- 1993 New York

- 1994 Damascus

- 1995 Riyadh

- International Dhaka Biennale for Contemporary Asian 

Art – Bangladesh 1986 -1997 -1995 -1993 -1991

- The ninth and tenth Kuwait Exhibition for Arab Plastic

Artists, State of Kuwait 1987 -1985

- International Cairo Biennale, Arab Republic of Egypt -1984 

Salman Al-Malek

Born in Doha, Qatar in 1958

1982 Bachelor’s degree in Education and Arts – Cairo

Special Exhibitions

- 2018 Eleventh personal exhibition (Etigahat) al markhiya

 Hall - Doha Fire Station

- 2015 Tenth personal exhibition, Khartoum, Sudan

- 2014 Joint exhibition with the Qatari pioneer artist Wafeeqa 

Sultan Saif, Lama Al Nawazer

- 2014 Ninth personal exhibition, Umm Al-Zein, Doha

- 2011 Eighth personal exhibition, Doha 

- 2009 Seventh personal exhibition, Doha

- 2008 Sixth personal exhibition, Ndaat, Kingdom of Bahrain

- 2006 Fifth personal exhibition, Doha

- 2004 Fourth personal exhibition, Doha

- 2000 Third personal exhibition, Doha

- 1991 First personal exhibition of caricature art, Doha

- 1987 The second personal exhibition, Doha

- 1985 The first personal exhibition, Doha

Internal Exhibitions

- 2014 Exhibition of Friends of the Youth Center for Artistic 

Creativity 5, Doha

- 2013 Exhibition Doha Forum for Gulf Artists, Doha

- 2013 Small Pieces Exhibition, Doha, Katara

- 2013 Member of the Jury in the Arab Caricature Award, Doha

- 2013 Joint exhibition (SALMAN AL-MALKEK - Wafeeqa 

Sultan) Lama Al Nawazer Gallery, al markhiya, Doha

- 2013 Royal Academy of Arts (Fortune Cookies Projects) , 

Britain



Further from the Distance: Interstate Connection
Because art gathers the sight and insight, by what the senses realize from the manifestations of time and place and what trembles in the soul of 
the silence, it has to tie with the threads of light: the horizon of work, in order to give hope what it deserves of splendor.

And because art is the most loyal to life, it gives the captivating alternative to the broken dreams and new wings to those that have been 
exhausted by the winds and the tempest.

The artist may be more isolated than a hermit, but in every meditation and new work of art, he gives the world an opportunity to be amazed to 
rediscover the world and a herald for a new dawn for humanity worthy of it and its aspirations towards the most beautiful and supreme, towards 
a world without misery.

The dream of human being has never stopped challenging the impossible and in building new forms and contents for civilization, but what is 
certain in this respect, is that the eastern Mediterranean is full of amazing art experiences that work patiently in the face of other isolations that 
they did not choose… they strive to assert themselves and the power of their dream to confirm this simple fact, that sincerity to the aesthetics of 
the first place, will lead the footsteps to other places that also yearn for knowing the other.

The power of hope is one of the great virtues of painting and also its constant incitement to reconsider the meaning of the good, evil, ease, 
hardship, misery and cruelty. And because vision is a condition of creative art, then the glory of the painting lies in its great ability to discover new 
continents of joy and beauty.

Three artists who are well-versed in their artistic tools and also: the place where its yesterday belonged to them, the stakes of their day and the 
turning point of their time that they realize its challenges and hope it differs from the past:

Salman Al-Malek: Qatar

Qassim Alsaedy: Iraq, Netherlands

Mohammad Jaloos: Jordan

They agreed to open between their three studios despite the distance because the value of the dialogue that they hope and as much as is 
necessary, it may be the most challenging and difficult, that is what they learned well from their lives as artists, who said that the completion of 
the work of art is an easy thing?

While they look confidently to the output of their dialogue and concerns, they are open to extending the effectiveness of their dialogue to other 
artistic experiences across the world.

To the south, north, east or west, there is a light, culture and beauty of another kind, there is a promise and a bridge awaiting construction, and 
there are also many common grounds such as beauty, freedom, and justice.

The three artists in their mobile exhibition: in Jordan, Qatar and Netherlands in the year 2022, they bet on the civilized value of dialogue and the 
collective work, on the importance of the work of art breathing another air and being present in front of another audience in a new space, having 
devotion to their work of art, the aesthetics they believe in, they test their rhythms, the seriousness of their questions and the extent of their 
ability to answer new and current questions.

They know the high cost of such a project, and they hope for its development and continuity, financially and logistically, which must exceed their 
personal capabilities, but they are confident that any vast field, evergreen, it starts with a single seed.

Art is a necessity that cannot be dispensed with… the artist, in rebellion against the causes of ugliness and misery, has the courage to propose the 
most beautiful formulation of this world, that's because art has a power without limit.

MOHAMMAD JALOOS QASSIM ALSAEDY SALMAN AL-MALEK



commonalities are greater than our differences. Art is a universal language. A language without barriers but full of 

imagination, and ingenuity. A language of progress and community, cooperation and friendship between cultures 

and peoples. Artist Qassim Alsaedy, originally from Baghdad in Iraq, and the Frank Welkenhuysen Gallery have been 

working closely together for almost 25 years. A collaboration that has grown into a close friendship. Over the years, 

we initiated appealing exhibitions that touched art lovers personally. Through these presentations we reached a large 

international group of collectors and enthusiasts who were inspired by the poetic work of Qassim Alsaedy, his roots, 

his history and his amazing story. We are proud and happy that we can now contribute to this international 

presentation.

Qassim Alsaedy was born in Baghdad and studied painting at the Academy of Fine Arts in Baghdad from 1969 to 

1973. The Iraqi-Dutch painter embarked on a quest for what he calls ‹absolute beauty›. After years of wandering 

through various countries in the Middle East, Qassim Alsaedy received an invitation from the Dutch government to 

settle in the Netherlands. In recent years, he has made an impressive career as an artist. He exhibits and sells work in 

Europe, the Middle East and Asia and is considered one of the most important contemporary Iraqi artists. In addition 

to paintings, Qassim makes ceramic objects that are created in collaboration with the Utrecht ceramist Brigitte Reuter. 

In 2006, a major retrospective exhibition was devoted to his work in Museum Flehite Amersfoort. Major solo 

exhibitions followed in Museum Gouda (2012-2013), Stadsmuseum Vianen (2013), National Museum of Antiquities in 

Leiden (2017-2018). The National Museum of Antiquities in Leiden has included several works by Qassim in their 

permanent display. Catalogs were published for the exhibitions in Gouda and Leiden. Qassim Alsaedy was invited this 

year for a solo exhibition at the prestigious Iraq Museum, the National Museum of Iraq in Baghdad and one of the 

most important museums of the Middle East.

The Frank Welkenhuysen Gallery operates from two locations. The branch in Zeist is located in the center of the 

Netherlands. The Eindhoven branch in the south of the Netherlands. Frank Welkenhuysen is an art historian, gallery 

owner and sworn art appraiser. From these two locations, his businesses and galleries offer a wide range of art and 

art-related services. As an art historian, he published and curated exhibitions in various Dutch museums. As an 

appraiser, Frank Welkenhuysen is an expert in the field of 17th century paintings up to and including contemporary 

art. For more than 30 years, Frank Welkenhuysen has been an expert for 19th and 20th century art in the television 

program ‹Tussen Kunst & Kitsch›. The Dutch version of the famous BBC Antiques Roadshow. Frank Welkenhuysen is 

one of the best-known art experts and gallery owners in the Netherlands. The works of art offered by the gallery are 

of the highest level and reflect on the past, the present and the future with an eye for quality. The gallery represents 

various prominent Dutch contemporary artists such as Qassim Alsaedy and Eja Siepman van den Berg and specializes 

in authentic works of world-famous graphic artist M.C. Escher (1898-1972). As an expert, Frank Welkenhuysen has 

been a member of various vetting committees of the TEFAF for more than 20 years. The branch in Eindhoven is 

located in a former branch of the National Bank of the Netherlands. (DNB) This 3500m2 ultra-secure building was built 

in 1989 as a cash distribution center for the Southern provinces. Now clients can rent vaults, safes and safe deposit 

boxes and it functions as a storage location for art, antiques and valuables. With spacious exhibition and presentation 

rooms for art, a restoration studio for paintings, and other facilities in the field of art, this unique location is a 

preferred address for art collectors.

A Word from Dr. Frank Welkenhuysen

We are proud to participate in this international exhibition with the very talented artists Mohammad Jaloos from Amman in Jordan, Salman Al-

Malek from Doha in Qatar and Qassim Alsaedy from the Netherlands/Iraq. A traveling exhibition that is the result of the collaboration and 

friendship between these three well-known and highly renowned artists. In a world facing major challenges, solutions will have to emerge from 

the creativity, the cooperation and the growing understanding between different cultures. The big questions of our time require creativity and 

building bridges between cultures. More and more, humanity realizes that we only share one world, that our desires and goals and our 



A Word from al markhiya gallery

At Al Markhiya Gallery, we understand the unique experience meaningful 

artworks can provide to a wide-ranging audience. We know that art moves 

minds and spirits. Art has the ability to express alternative viewpoints; helping 

us to reconsider challenging moments, and reflect on difficulties we have 

overcome. You don’t need to speak the same language to engage and enjoy 

art, only the capacity to be open to what artists communicate. Color and 

texture can release a multitude of emotions and bring a new understanding 

to everyday experiences. The resulting memories that echo on after viewing a 

cohesive exhibition has the ability to connect people-from art lovers to critics- 

creating a sense of commonality and destroying feelings of isolation.  

By engaging in the arts through its many forms, we are given the opportunity 

to experience an emotive language, one that is innately human. Artists are 

the communicators, the shamans, the empathic purveyors of an experience 

that sometimes borders on the spiritual. There is no better way to directly 

touch people's delicate feelings than through art, opening them up to 

expressions of compassion and love for each other. 

In the group exhibition, An Artistic Trilogy Against Corona, three artists from 

different backgrounds decided to create a unified exhibition that embodies 

this yearning for harmony amidst their differences, and celebrates the 

aesthetics of uniqueness that enriches dialogue and a sense of community.

The artists, Salman Al-Malek (Qatar), Mohammad Jaloos (Jordan) and Qassim 

Alsaedy (Iraq/ The Netherlands) began this process as a way of taking care of 

each other during the height of the coronavirus pandemic. They worked 

together to nurture the dream of a future when communities could come 

together again and engage in the unique experience art provides. 

In their combined works, these artists aim to counteract the harsh experiences 

of these past 2 years, bringing peace, tranquility, and a sense of healing to 

tired souls. al markhiya gallery, is pleased to embrace and support this 

important initiative. The traveling exhibition will tour three capital cities: 

Doha, Amman and Amsterdam. 

We cordially invite you, art lovers and audiences, to engage and connect in 

this message of human solidarity. The paintings act as a reminder to humanity 

that difficult circumstances pass with time-despite everything-and that hope 

is a seed that will blossom, no matter how hard external forces may try to 

bury it under the rubble of frustration.



The Gallery's Word

Distance did not stand in the way of communication, and coronavirus struck 

with an iron fist the joints of meeting and the movement of peoples, and it 

cast a heavy shadow on the social and cultural life of the various countries of 

the world.

Hence the importance of this qualitative exhibition between geographically 

distant Arab experiences comes, and they had a devastating effect, decided to 

sail against the tidal current of isolation and carry in their heart and triple 

conscience the idea of communication and restoration of what was imposed 

by the conditions of the world epidemic.

Today and at Cairo Amman Bank Gallery, we welcome our partners 

al markhiya gallery in Qatar and the Dutch Frank Welkenhuysen 

Galerie, a group of Arab Artists from (Jordan, Qatar, and Iraq/Netherlands) 

experiences over the past decades that have achieved their privacy in form, 

material, and content. First, the Iraqi/Dutch Qassim Alsaedy came from the 

great civilization of Mesopotamia and the inheritor of the great and ancient 

Baghdad school of Arab Formation and more than three decades of living 

amid the influences of a Western culture rich in experiences and the cradle of 

easel painting. How not, and it is the country of Van Gogh and the geniuses 

of global photography, the Netherlands. Then to Salman Al-Malek, the one 

who, through his serious experiments in color and shape, etched a name of 

his own, he came from the desert, with its characteristics and delicacy of its 

sea, and expressed all this with scrawled lines from the ancient Arab heritage 

in this part of the world, the outgrowth of the ancient Islamic civilization. He 

expressed it with his longing and wildness of his brush, which added to the 

Gulf school, in general, a distinctive and exceptional taste.

As for Jordan, the participation of the Artist Mohammad Jaloos comes with 

his Arab colleagues to shed a light on the features of the Jordanian Formation 

not far from its Arab surroundings, the Levant and its banks, and to show the 

impact of the Jordanian environment in his color, materials and their rough 

textures that he used to serve his painting. He is the heir of the two wings of 

the striking bird in history, Jordan and Palestine, the roots of his Canaanite 

ancestors, the Knights of the Moab Mountains, and the miracle of Nabataean 

Petra in the far south.

It pleases us to welcome the Three Artists while gradually

returning to the lives that we were deprived of in the two

years of the epidemic.

Cairo Amman Bank Gallery



QASSIM ALSAEDY

Frank Welkenhuysen Gallery

Netherlands

SALMAN AL-MALEK

al markhiya gallery

Qatar

MOHAMMAD JALOOS

Cairo Amman Bank Gallery

Jordan


