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إعادة اختراع المواد
تجمع هذه القاعة أعمال فنانون ذوي لغة بصرية أصلية باستخدام المواد الموجودة في السياق المحلي لإلفصاح
. حين يتم التالعب بحركات فنية راسخة مثل التركيب وفن األرض،عن معناها وصلتها بالمجتمع كنقطة بداية

The Re-invention of Materials
This gallery brings together works by artists with an original visual language that take the
materials found in their local context, and the relevance and meaning of these in society as
point of departure, while also playing with established art movements such as assemblage and
land art.

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
Al-Tanazor (Symmetry)
ca. 1970
Mixed media on plywood
60 x 90 cm
MAT.2007.1.3315

جاسم زيني
) الدوحة٢٠١٢ - ١٩٤٣(
التناظر
١٩٧٠ حوالي
وسائط مختلفة على خشب رقائقي
 سم٩٠ × ٦٠
MAT.2007.1.3315

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
Turathiaat (Traditions)
n.d
Mixed media on plywood
82 x 121.5 cm
MAT.2007.1.1830

جاسم زيني
) الدوحة٢٠١٢ - ١٩٤٣(
تراثيات
بدون تاريخ
وسائط مختلفة على خشب رقائقي
 سم١٢١،٥ × ٨٢
MAT.2007.1.1830

Jassim Zaini
(1943 - 2012 Doha)
Composition no.1
n.d
Mixed media on canvas
96 x 80 cm
MAT.2007.1.1817

جاسم زيني
) الدوحة٢٠١٢ - ١٩٤٣(
١ تكوين رقم
بدون تاريخ
وسائط مختلفة على قماش
 سم٨٠ × ٩٦
MAT.2007.1.1817
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Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Bulls
1997
Mixed media on steel
59 cm diameter
MAT.2007.1.1952

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
ثيران
١٩٩٧
وسائط مختلفة على حديد
 سم٥٩ القطر
MAT.2007.1.1952

Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Bull and Woman
1997
Mixed media on steel
59 cm diameter
MAT.2007.1.1953

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
ثور وامرأة
١٩٩٥
وسائط مختلفة على حديد
 سم٥٩ القطر
MAT.2007.1.1953

Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Harakat Ajsam (Image Movement)
2000
Mixed media on plywood
91 x 120.5 cm
MAT.2007.1.2659

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
حركة أجسام
٢٠٠٠
وسائط مختلفة على خشب رقائقي
 سم١٢٠،٥ × ٩١
MAT.2007.1.2659

Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Harakat Ajsam (Image Movement)
2000
Mixed media on plywood
102 x 132 cm
MAT.2007.1.2661

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
حركة أجسام
٢٠٠٠
وسائط مختلفة على خشب رقائقي
 سم١٣٢ × ١٠٢
MAT.2007.1.2661

Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Harakat Ajsam (Image Movement)
2000
Mixed media on plywood
90.5 x 120 cm

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
حركة أجسام
٢٠٠٠
وسائط مختلفة على خشب رقائقي
 سم١٢٠ × ٩٠.٥

MAT.2007.1.2660

MAT.2007.1.2660
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Faraj Daham
(1956 Doha - lives and works
in Doha)
Truck and Workers
2011
Mixed media on canvas
180 x 400 cm
QM.2017.0137
Hassan Sharif
(1951 - 2016 Dubai)
Cloth, carpet, and glue
1987
Mixed media
Dimensions variable
MAT.2007.1.3329

فرج دهام
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٦(
)في الدوحة
شاحنة وعمال
٢٠١١
وسائط مختلفة على قماش
 سم٤٠٠ × ١٨٠
QM.2017.0137

Yousef Ahmad
(1955 Doha - lives and works
in Doha)
Holes
1999
Mixed media on plywood
100 x 100 cm
MAT.2007.1.2632

يوسف أحمد
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٥(
)في الدوحة
ثقوب
١٩٩٩
وسائط مختلفة على لوح خشب رقائقي
 سم١٠٠ × ١٠٠
MAT.2007.1.2632

Yousef Ahmad
(1955 Doha - lives and works
in Doha)
Holes
1999
Mixed media on plywood
100 x 100 cm
MAT.2007.1.2633

يوسف أحمد
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٥(
)في الدوحة
ثقوب
١٩٩٩
وسائط مختلفة على لوح خشب رقائقي
 سم١٠٠ × ١٠٠
MAT.2007.1.2633

Yousef Ahmad
(1955 Doha - lives and works
in Doha)
Holes
1999
Mixed media on plywood
100 x 100 cm
MAT.2007.1.2631

يوسف أحمد
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٥(
)في الدوحة
ثقوب
١٩٩٩
وسائط مختلفة على لوح خشب رقائقي
 سم١٠٠ × ١٠٠
MAT.2007.1.2631

حسن شريف
) دبي٢٠٠٦ - ١٩٥١(
قماش وسجادة وصمغ
١٩٨٧
وسائط مختلفة
أبعاد مختلفة
MAT.2007.1.3329
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Yousef Ahmad
(1955 Doha - lives and works
in Doha)
Holes
1999
Mixed media on plywood
100 x 100 cm
MAT.2007.1.2473

يوسف أحمد
 يقيم ويعمل-  الدوحة١٩٥٥(
)في الدوحة
ثقوب
١٩٩٩
وسائط مختلفة على لوح خشب رقائقي
 سم١٠٠ × ١٠٠
MAT.2007.1.2473

منير كنعان
( القاهرة١٩٩٠ - ١٩١٩)
تجريد دادائي
١٩٥٩
وسائط مختلفة على لوح خشبي
 سم١١٥ × ١١٥
MAT.2013.15.13

Mounir Canaan
(1919 -1999 Cairo)
Dada abstraction
1959
Mixed media on panel
115 x 115 cm
MAT.2013.15.13

منير كنعان
( القاهرة١٩٩٠ - ١٩١٩)
تصوير
١٩٦٩
وسائط مختلفة على كوالج
 سم١٣٢ × ١٣٢
MAT.2010.10.22

Mounir Canaan
(1919 -1999 Cairo)
Tasweer (Portrayal)
1969
Mixed media on collage
132 x 132 cm
MAT.2010.10.22

Shakir Hassan Al Said
(1925 Samawa - 2004 Baghdad)
Title Unknown
1995
Mixed media on board
63 x 70 cm
MAT.2007.1.97

Chaouki Choukini
(1946 Choukine - lives and works
in Paris)
Piano
1978 - 1979
Wood
103 x 162 x 120 cm
MAT.2015.11.5

شاكر حسن آل سعيد
( بغداد٢٠٠٤ -  السماوة١٩٢٥)
العنوان غير معروف
١٩٩٥
مواد مختلفة على خشب
 سم٧٠ × ٦٣
MAT.2007.1.97

شوقي شوكيني
 يقيم ويعمل-  شوكين١٩٤٦)
(في باريس
بيانو
١٩٧٩ - ١٩٧٨
خشب
 سم١٢٠ × ١٦٢ × ١٠٣
MAT.2015.11.5
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Farid Belkahia
(1934 - 2014 Marrakesh)
Title unknown
2002
Natural pigments on organic
support
146 x 208 cm
MAT.2008.15.22

فريد بلكاهية
) مراكش٢٠١٦ - ١٩٣٤(
العنوان غير معروف
٢٠٠٢
ألوان طبيعية على قاعدة عضوية
 سم٢٠٨ × ١٤٦
MAT.2008.15.22

Farid Belkahia
(1934 - 2014 Marrakesh)
Title unknown
1970
Hammered copper on wood
207 x 102.5 x 11 cm
MAT.2010.3.9

فريد بلكاهية
) مراكش٢٠١٦ - ١٩٣٤(
العنوان غير معروف
١٩٧٠
نحاس مطروق مثبت عى باب خشبي
 سم١١ × ١٠٢.٥ × 207
MAT.2010.3.9
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