Mathaf Collection, “Summary, part 2”
Gallery 10
صور لمجتمعات متغيرة شاهدة وقارئة للتاريخ
تروي أعمال هذه القاعة آراء الفنانين التاريخية عن المجتمع واألزمنة المعاصرة وتصّور لحظات بارزة في التقدم
.الصناعي والسياسي والثقافي باإلضافة إلى توثيق العالقات العائلية
Portraits of Changing Societies, Witnessing and Reading Histories
The works in this gallery narrate artist’s perspectives on society throughout modern history and
in contemporary times recording family dynamics and marking key moments in industrial
progress, politics, and culture.

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
For Women Only
1984
Oil on plywood
91 x 76 cm
MAT.2007.1.3297

جاسم زيني
) الدوحة2012 - 1943(
للنساء فقط
1984
ألوان زيتية على خسب رقاقي
 سم76 × 91
MAT.2007.1.3297

Gazbia Sirry
(1925 Cairo - lives and works
in Zamalek)
An Egyptian Family
1955
Oil on canvas
134 x 68.5 cm
MAT.2007.1.1171

جاذبية سري
 تقيم وتعمل-  القاهرة1925(
)في الزمالك
عائلة مصرية
1955
ألوان زيتية على قماش
 سم68.5 × 134
MAT.2007.1.1171

Hamed Owais
(1919 Beni Suef - 2011 Cairo)
The Barber
1955
Oil on canvas
109 x 134 cm
MAT.2007.1.1648

حامد عويس
) القاهرة2011 -  بني سويف1919)
الحالق
1955
ألوان زيتية على قماش
 سم134 × 109
MAT.2007.1.1648
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Hamed Owais
(1919 Beni Suef - 2011 Cairo)
Peasant Family
1959
Oil on canvas
99.5 x 80 cm
MAT.2007.1.1645

حامد عويس
) القاهرة2011 -  بني سويف1919)
عائلة فالحة
1959
ألوان زيتية على قماش
 سم80 × 99.5
MAT.2007.1.1645

Hamed Owais
(1919 Beni Suef - 2011 Cairo)
Al Zaim w Ta’mim Al Canal (Nasser
and the Nationalization of the Canal)
1957
Oil on canvas
109 x 135 cm
MAT.2015.4.11

حامد عويس
) القاهرة2011 -  بني سويف1919)
الزعيم وتأميم القناة السويس
1957
ألوان زيتية على قماش
 سم135 × 109
MAT.2015.4.11

Seif Wanly
)1906 Alexandria - 1979 Stockholm(
The High Dam
ca. 1959 - 1966
Oil on canvas
94 x 111.5 cm
MAT.2007.1.1730
Abdullah al-Muharraqi
(1939 Manama - lives and works
in Manama)
Oil Exploration
1953
Oil on hardboard
75.5 x 60.5 cm
MAT.2007.1.2225

سيف وانلي
) ستوكهولم1979 -  اإلسكندرية1906(
السّد العالي
1966 – 1959 حوالي
ألوان زيتية على قماش
 سم111.5 × 94
MAT.2007.1.1730
المحرقي
عبدهللا
ّ
 يقيم ويعمل-  المنامة1939)
(في المنامة
إكتشاف البترول
1953
ألوان زيتية على لوح صلد
 سم60.5 × 75.5
MAT.2007.1.2225
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Sliman Mansour
(1947 Birzeit - lives and works
in Jerusalem)
Perseverance and Hope
1976
Oil on canvas
99 x 79.5 cm
MAT.2007.1.1736

Abdulhalim Radawi
(1939 Mecca - 2006 Jeddah)
Afraah (Joy)
2001
Oil on canvas
161 x 200.5 cm
2007.1.1748

سليمان منصور
( يقيم ويعمل في القدس-  بيرزيت1947)
المثابرة واألمل
1976
زيت على قماش
 سم79.5 × 99
MAT.2007.1.1736

عبدالحليم رضوي
( جدة2006 -  مكة1939)
أفراح
2001
ألوان زيتية على قماش
 سم200.5 × 161
2007.1.1748

Kadhim Hayder
(1931 - 1985 Baghdad)
Title unknown
1969
Oil on canvas
94 x 68 cm
MAT.2007.1.204

كاظم حيدر
( بغداد1985 -1931)
العنوان غير معروف
1969
ألوان زيتية على قماش
 سم68 × 94
MAT.2007.1.204

Kadhim Haidar
(1931 - 1985 Baghdad)
Martyr’s Epic
1965
Oil on canvas
96 x 125.5 cm
MAT.2007.1.206

كاظم حيدر
( بغداد1985 -1931)
ملحمة الشهيد
1965
ألوان زيتية على قماش
 سم125.5 × 96
MAT.2007.1.206

Dia al-Azzawi
(1939 Baghdad - lives and works
between Doha and London)
Majnun and Layla (Temptation)
1995
Acrylic on canvas
161 x 201 cm
MAT.2007.1.541

ضياء العزاوي
 يقيم ويعمل-  بغداد1939(
)بين الدوحة ولندن
)المجنون وليلى (الغواية
1955
ألوان األكريليك على قماش
 سم201× 161
MAT.2007.1.541
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Salman al-Malik
(1958 Doha - lives and works
in Doha)
Women and Space
2001
Acrylic on canvas
121 x 101 cm
MAT.2007.1.2449

سلمان المالك
 يعمل ويقيم-  الدوحة1958)
(في الدوحة
النساء والفضاء
2001
ألوان األكريليك على قماش
 سم101 × 121
MAT.2007.1.2449

Wael Shawky
(1971 Alexandria - lives and works
in Alexandria)
Untitled, drawing from the
series ‘Cabaret Crusades:
The secrets of Karbala’
2014
Mixed media on paper
90 x 130 cm
QM.2016.1737

وائل شوقي
 يقيم ويعمل-  اإلسكندرية1971)
(في اإلسكندرية
 الرسمة من سلسلة،بدون عنوان
:"كبارية الحروب الصليبية
"أسرار كربالء
2014
وسائط مختلفة على ورق
 سم130 × 90
QM.2016.1737

Wael Shawky
(1971 Alexandria - lives and works
in Alexandria)
Untitled, drawing from the
series ‘Al Araba Al Madfuna’
2015
Mixed media on paper
30 x 42 cm
QM.2016.1731

وائل شوقي
 يقيم ويعمل-  اإلسكندرية1971)
(في اإلسكندرية
 الرسمة من سلسلة،بدون عنوان
""العرابة المدفونة
2015
وسائط مختلفة على ورق
 سم42 × 30
QM.2016.1731

Wael Shawky
(1971 Alexandria - lives and works
in Alexandria)
Untitled, drawing from the
series ‘Al Araba Al Madfuna
2015
Mixed media on paper
30 x 42 cm
QM.2016.1732

وائل شوقي
 يقيم ويعمل-  اإلسكندرية1971)
(في اإلسكندرية
 الرسمة من سلسلة،بدون عنوان
""العرابة المدفونة
2015
وسائط مختلفة على ورق
 سم42.2 × 30.2
QM.2016.1732
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Faisal Laibi
(1947 Basra - lives and works
in London)
Relationship
1989
Oil on canvas
101 x 91 cm
MAT.2007.1.391

Issa Saqer
(1940 - 2000 Kuwait)
Arab on A horse
1983
Bronze with dark green patina
65 x 40 x 27 cm
MAT.2007.2.135

فيصل لعيبي
 يقيم ويعمل-  البصرة1947(
)في لندن
عالقة
1989
ألوان زيتية على قماش
 سم91 × 101
MAT.2007.1.391

عيسى صقر
( الكويت2000 - 1940)
عربي على حصان
1983
برونز مع نحاس
 سم27 ×40 × 65
MAT.2007.2.135

جاسم الزيني
) الدوحة2012 - 1943(
مالمح قطر
1973
ألوان زيتية على ورق مقوى
 سم78 × 48.5
MAT.2007.1.3313

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
Features from Qatar
1973
Oil on cardboard
48.5 x 78 cm
MAT.2007.1.3313

جاسم الزيني
) الدوحة2012 - 1943(
راكب الدراجة
1960 حوالي
ألوان زيتية على قماش
 سم76.5 × 104
MAT.2007.1.1819

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
The Bicycle Passenger
c. 1960
Oil on canvas
104 x 76.5 cm
MAT.2007.1.1819

Chant Avedissian
(1951 Cairo - lives and works
in Cairo)
From the series ‘Icons of the Nile’
1991 - 2010
Mixed media on cardboard
52.5 x 72 cm
MAT.2013.8.2.bk

شانت أفيديسيان
 يقيم ويعمل-  القاهرة1951)
(في القاهرة
من سلسلة أيقونات النيل
2010 - 1991
وسائط مختلفة على ورق مقوى
 سم72 × 52.5
MAT.2013.8.2bk
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Chant Avedissian
(1951 Cairo - lives and works
in Cairo)
From the series ‘Icons of the Nile’
1991 - 2010
Mixed media on cardboard
52.5 x 72 cm
MAT.2013.8.2.b

شانت أفيديسيان
 يقيم ويعمل-  القاهرة1951)
(في القاهرة
من سلسلة أيقونات النيل
2010 - 1991
وسائط مختلفة على ورق مقوى
 سم72 × 52.5
MAT.2013.8.2b

Chant Avedissian
(1951 Cairo - lives and works
in Cairo)
From the series ‘Icons of the Nile’
1991 - 2010
Mixed media on cardboard
52.5 x 72 cm
MAT.2013.8.2.f

شانت أفيديسيان
 يقيم ويعمل-  القاهرة1951)
(في القاهرة
من سلسلة أيقونات النيل
2010 - 1991
وسائط مختلفة على ورق مقوى
 سم72 × 52.5
MAT.2013.8.2f

Chant Avedissian
(1951 Cairo - lives and works
in Cairo)
From the series ‘Icons of the Nile’
1991 - 2010
Mixed media on cardboard
52.5 x 72 cm
MAT.2013.8.2.ac

شانت أفيديسيان
 يقيم ويعمل-  القاهرة1951)
(في القاهرة
من سلسلة أيقونات النيل
2010 - 1991
وسائط مختلفة على ورق مقوى
 سم72 × 52.5
MAT.2013.8.2ac

Chant Avedissian
(1951 Cairo - lives and works
in Cairo)
From the series ‘Icons of the Nile’
1991 - 2010
Mixed media on cardboard
52.5 x 72 cm
MAT.2013.8.2.ag

شانت أفيديسيان
 يقيم ويعمل-  القاهرة1951)
(في القاهرة
أيقونات النيل
من سلسلة أيقونات النيل
وسائط مختلفة على ورق مقوى
 سم72 × 52.5
MAT.2013.8.ag
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