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إضاءة على أساتذة الفن الحديث األوائل في البحرين

في  ونجح  البحرينية،  الفنية  األعمال  من  مجموعة  ورعاية  احتضان  على  سنوات  منذ  الوطني  البحرين  متحف  دأب 
مسؤولية  المتحف  تولّى   1988 عام  افتتاحه  عند  عمل.   1200 على  تزيد  الفنية  األعمال  من  واسعة  ذخيرة  تكوين 
االهتمام بالمجموعة الفنية التي جمعتها وزارة اإلعالم آنذاك. ويعود تاريخ أقدم األعمال الفنية التي تضمها مجموعة 
المتحف إلى العام 1960 وهي لوحة من رسم الفنان البحريني أحمد السّني، أما أحدث القطع التي اقتناها المتحف 
فتعود إلى هذا العام. تولي هيئة البحرين للثقافة واآلثار اهتمامًا كبيرًا بتطوير الفنانين البحرينيين، وتقوم كل 
عام بشراء واقتناء أعمال جديدة تختارها من بين باقة واسعة من اإلبداعات الفنية، حيث يتم تقديمها في معرض 

البحرين السنوي للفنون التشكيلية.

الفنانين  باقي  بأعمال  مقارنة  العدد،  حيث  من  األصغر  هي  قاسم  يوسف  يعقوب  أعمال  مجموعة  تكون  ربما 
البحرينيين التي يعرضها متحف البحرين الوطني. يعقوب قاسم شخصية غامضة، رحل عنا في ريعان الشباب وهو 
في الخامسة والعشرين من العمر، لكنه ترك أعماالً فنية ُتعتبر من األقوى واألكثر أصالة في تاريخ الفن البحريني، 

على قلتها.

معرض يعقوب قاسم الذي يحمل عنوان سلسلة العشاء األخير سيكون األول من بين باقة من المعارض تستضيفها 
عمارة بن مطر سنويًا، وتضيء على أساتذة الفن الحديث البحرينيين األوائل. بالتعاون مع متحف البحرين الوطني 
للمشاهد  يتيح  وحميم  بسيط  إطار  في  الفنية  األعمال  هذه  مطر،  بن  عمارة  تستضيفه  الذي  المعرض،  سيقدم 
التركيز على الفنانين كأفراد. أملنا أن تزيد هذه المعارض وعي الناس واهتمامهم بالفنانين األوائل وأعمالهم التي 

ال تزال نابضة في الوجدان البحريني إلى اليوم.

مليسا اندرز- باتيا
أمينة ورئيس قسم الفنون والمعارض

مركز الشيخ إيراهيم للثقافة والبحوث

A Spotlight on BAhrAin’S EArly ModErn MAStErS

For years, the Bahrain National Museum has nurtured a collection of Bahraini art, building up over 
the years a vast compendium of well over 1,200 artworks. When it first opened its doors in 1988, the 
museum took over the art collection amassed by the then Ministry of Information. The earliest artwork 
in the museum’s collection dates to 1960 – by Bahraini painter Ahmed Al Sunni – and the most recent 
acquisition was made this year. The Bahrain Authority of Culture and Antiquities retains a keen interest 
in the development of Bahraini artists and each year new acquisitions are made from the pool of artists 
represented at the Annual Fine Art Exhibition.  

Yaqoob Qassem’s artworks are probably one of the smallest by number of any given Bahraini artist in the 
collection of the Bahrain National Museum. A mysterious figure, who died very young at the tender age 
of twenty-five, Yaqoob Qassem (1948-73) leaves behind very few traces yet arguably some of the most 
powerful and original artworks in the history of Bahraini art.  

The exhibition of Yaqoob Qassem’s The Last Supper series is the first in a series of exhibitions that will be 
held annually at the Bin Matar House, highlighting Bahrain’s early modern masters. In collaboration with 
the Bahrain National Museum, the exhibition spaces at the Bin Matar House will be used to display these 
artworks in a smaller and more intimate setting, allowing a unique focus on the individual artist.  The hope 
is that these exhibitions will raise awareness and interest in the early masters of the artistic tradition that 
is still so vibrant in Bahrain today.

Melissa Enders-Bhatia
Curator & head of Art and Exhibitions
Shaikh Ebrahim Center for Culture and research
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yAAqooB qASSEM’S ExhiBition At thE Bin MAtAr houSE

“Without bread, we die of hunger, but without art we die of boredom”. 

Jean Dubuffet, artist  

Out of sync with the beat of his generation, a tortured spirit that tells of itself, of existence, of nothingness. 
Yaqoob Qassem was a man of mystery, in his life, his art and his untimely death. This mystery has come to 
characterize him as an artist and a human being. The little we know of him tells a story of tenderness and 
strength, a testament to the transience of human existence. He was a man of apocalyptic visions, vivid 
imagination, exoticism, and astounding fantasy. His unique style was difficult to describe or characterize. 
Although his work was completed in the 1970s, it strikes the eye as very contemporary in its expressive 
content and captivating revelation. 

His inner world was filled with existential questions that bridge the gap between life and death and 
resurrection, just has his symbols were rooted in time and space. He was able to sow doubt and suspicion 
in every corner of his paintings … in every shape and play of light and play of shadow. 

Perhaps his most famous work is his series, “The Last Supper,” in which Yaqoob Qassem borrowed some 
theological themes plucked from Christian religious art and rendered in such a contemporary manner that 
it resembles neither Renaissance art nor any later schools; rather, it seems new to our eyes as if we are 
seeing it for the first time, fraught as it is with spirituality and morbidity, the pain of farewell and the flash 
of tears. 

Was it that the artist sensed a departure, and so he chose to depict in “The Last Supper” the moment 
of separation? The moment in which the collective is scattered to its individual destinies and the room 
is emptied of everything except for a funerary table that pierces the perspective from the foreground to 
the back. Scattered atop the table are twelve aged loaves of bread. The teacher has left, as have the 
apostles, leaving only the wounds apparent on the flesh of the savior. With the emptiness of the space, 
the only thing that speaks are the jagged shadows and the vast stone shapes, rectangular and cubic, the 
protrusions that dominate the emptiness of the space. 

In the canvas “Untitled,” hope emanates from robe thrown over the gray coffin and the empty sacred 
plate, suggesting the moment of resurrection from the grave. Yaqoob Qassem works from a place of deep 
intuition, tapping into the influence of what cannot be seen, only felt, in the awed silence of a cave devoid 
of both man and divine messenger. Just a hint of an imprint, of light, of a piece of his garment, is enough 
to wake his spirit and preserve it in the heart. 

معرض يعقوب قاسم في عمارة بن مطر

”اإلنسان بال خبز يموت جوعًا لكن االنسان بال فّن يموت من الضجر“.

 الفنان جان دوبوفيه

نغمٌة شاردة عن إيقاع أبناء جيله، روٌح معذبة تروي عن نفسها وعن الوجود والعدم. يعقوب قاسم سيد الغموض، 
في حياته وفنه ورحيله المبكر. هذا الغموض الذي أضحى ميزة من ميزاته كفنان وإنسان. بالرغم من أننا ال نعرف 
عنه إال القليل، غير أن قليله يفيض عطاًء وقوًة وتعبيرًا عن الوجود االنساني الزائل. صاحب الرؤى والخيال المشهدي 
والغرائبية والفانتازيا المدهشة. تفّرد   بأسلوب يصعب توصيفه أو نسبته إلى حقبة محددة، فبالرغم من أن أعماله 

منجزة في سبعينيات القرن العشرين غير أنها تبدو للعيان معاصرة بمضامينها التعبيرية وَبوحها اآلسر. 

رموزه موغلة في  إن  والقيامة. كما  الحياة والموت  بين  الهوة  تردم  التي  الوجودية  باألسئلة  الداخلي محّمل  عالمه 
وانكسار  وضوء  شكل  كل  وفي  لوحاته...  زوايا  من  زاوية  كل  في  والريبة  الشك  يزرع  أن  استطاع  والمكان.  الزمان 
ظل. لعل من أشهر ما تركه من أعمال سلسلة »العشاء األخير« وفيها استعاد يعقوب قاسم بعض الموضوعات 
أنه استنبطها بأسلوب محّدث، ال يشبه أساليب فناني عصر  إال  المسيحي،  الديني  الفن  المقطوفة من  الالهوتية 
النهضة وال الحقبات الفنية التالية، فتبدو جديدة على أعيننا كأننا نراها ألول مرة، لفرط ما هي مشحونة بالروحانية 

والمأتمية وغصة الوداعات وبريق الدموع. 

هل ألن الفنان استشعر الرحيل، فاختار لحظة الفراق، اللحظة التي انفّض فيها الجمع إلى أقدارهم وخلت الغرفة إال 
من طاولة مأتمية تخرق المنظور من المقدمة الى األعماق، عليها اثنا عشر رغيفًا قّددها الزمن، مّوزعة بال انتظام، مما 
يشير بأن المعلم قد رحل وكذلك الرسل، ولم يبَق سوى الجروح الظاهرة على لحم المخّلص، حيث في خواء المكان 
وعرائه التام، الشيء الوحيد الذي ينطق هو تلك الظالل المسّننة المرّوسة وتلك األحجام الهائلة للحجارة بهندستها 
الثوب  الثانية، ثمة رجاء ينبعث من  اللوحة  الغرفة. في  التي تهيمن على فضاء  المستطيلة والمكعبة وبنتؤاتها 
الملقى على التابوت الرمادي والطبق الفارغ المقدس، مما يوحي بأنها لحظة القيامة من القبر. لكأن يعقوب قاسم 
يعمل على االيحاء العميق، على تأثير ما ال ُيرى بل ُيحس، في رهبة الصمت داخل الكهف ال وجود  البن اإلنسان أي 
للمرسل اإللهي، يكفي بعٌض من أثره أو بعض من نوره أو طرف ثوبه كي تستيقظ روحه ويبقى حاضرًا في الوجدان. 
في اللوحة الثالثة من السلسلة  حين ينوجد اإلنسان هذه المرة يزداد اإلبهام والغموض أكثر فأكثر، ألننا ال نستطيع 
ان نتبين سوى قامات نسوة ثالث على مسافات متباينة، تبدين مثل أنصاب من الرخام مغطاة بطبقات من النور 
والرماد والظالل. فالليل داهم والضوء شحيح ولكن المرأة األقرب الينا يبدو أنها، من ثنايا مالبسها، تهّم بالدخول 

إلى عتبة غرفة مظلمة، لعلها لحظة ما بعد اكتشاف انزياح صخرة القبر وارتقاء الروح الى السماء.
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Humans take center stage in the painting, “Women on their Way Inside.” Here, the mystery and ambiguity 
deepens: All we can discern are three female figures at different distances, like marble monuments 
covered in layers of ash and light and shadows. Night is descending and the light scarce, but the closest 
woman seems to be, from the folds of her clothes, poised on the threshold of a dark room, perhaps in the 
moment just after discovering that the stone blocking the entrance to the tomb has been moved, and a 
soul has ascended to heaven. 

Yaqoob Qassem transports us to desolate places, suspended in time between past and present, between 
terrestrial and celestial, between the sacred and the mundane. To a time where stone is heavy, towering 
and pale, but also luminous and enigmatic. He takes us to a place we have never seen before, to gray 
chambers where the pale light alone reveals an illuminating sanctity, then sweeps us away once more to 
the brink of the abyss, where man in his meager body gasps his last breath, the arc of the horizon still 
bending toward his receding vision as his eyes recount the moment the artist himself departed this life 
after a struggling with an illness. 

There are many elements of Yaqoob Qassem’s work that elevate him to the level of genius. He is the 
master of the austere palette of muted earth tones and heavenly grays. There is his use of light and 
shadow, proportion and relief, the importance of dimensions that draw the eye ever deeper and the 
relationship between mass and its surrounding space. The artist left his unique mark on all his paintings, 
digging into layers of color, raking lines into the flat plane with sharp nails, leaving powerful scratches in 
an act of unforgettable defiance … he dug to find his tortured, lost self and bury it in his works, until it 
became his second signature. 

dr. Maha Azize Sultan
Art critic and writer
Author of the recently published book 
“Modern and Contemporary Art in the Kingdom of Bahrain”

يأخذنا يعقوب قاسم الى أمكنة مهجورة، إلى زمن معلق بين الماضي والحاضر، بين األرضي والسماوي، والمقدس 
والدنيوي، زمٍن حجارته ثقيلة شامخة شاحبة ولكنها مضيئة وملغزة في آن. الى أمكنة لم نرها من قبل، الى ُحجرات 
إلى حافة هاوية، حيث رجل بجسده  أخرى  تارة  يأخذنا  نورانية، ثم  الشاحب وحده يبوح بقدسية  النور  رمادية حيث 
الهزيل يلفظ أنفاسه األخيرة، ويظل قوس األفق األرضّي يحيل إلى نظرة عينيه الغاربتين وهما ترويان عن لحظة 

غياب الفنان نفسه عن الحياة بعد معاناته مع المرض. 

ثمة عناصر كثيرة تجعل من لوحة يعقوب قاسم تحفة فنية، فهو صاحب باليت )لوحة ألوان( متقشفة مقتصرة على 
درجات األلوان الترابية- األرضية، واأللوان الرمادية السماوية، يضاف اليها عوامل أخرى منها لعبة النور والظل ونتوء 
األحجام، وأهمية المسطح األول ونمو المنظور نحو األعماق، والعالقة بين الكتلة والفراغ المحيط. أضف إلى ذلك فإن 
الفنان ترك بصمته الخاصة في كل مكان من لوحاته حين راح يحفر في طبقات األلوان، يخدش مسطحاتها بزيوٍح 
التائهة ويستودعها  المعذبة  ليالقي نفسه  ُينسى.. يحفر  ال  الذي  ذات أظافر حادة، تخّلف خدوشًا قوية بجموحها 

أعماله، حتى أضحت إمضاءًا ثانيًا له.

د. مهى عزيزة سلطان
كاتبة وناقدة فنية

مؤلفة كتاب ”الفّن الّتشكيلّي في البحرين: 
من الحداثة إلى المعاصرة“ الصادر حديثًا
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يعقوب قاسم
العشاء األخير )1972(

200×118 سم
ألوان زيتية على قماش

مجموعة متحف البحرين 
الوطني

Yaqoob Qassem
the last Supper (1972)
200x118 cm
Oil on canvas
Collection of the Bahrain 
National Museum
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Yaqoob Qassem
untitled (1972)
120x117 cm
Oil on canvas
Collection of the Bahrain 
National Museum

يعقوب قاسم
دون عنوان )1972(

117x120 سم
ألوان زيتية على قماش

مجموعة متحف البحرين 
الوطني
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Yaqoob Qassem
death of an Artist (1972)
182x120 cm
Oil on canvas
Collection of the Bahrain 
National Museum

يعقوب قاسم
احتضار )1972(

120x182 سم
ألوان زيتية على قماش

مجموعة متحف البحرين 
الوطني
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Yaqoob Qassem
Women on their Way inside (1972)
130x121 cm
Oil on canvas
Collection of the Bahrain National 
Museum

يعقوب قاسم
نساء في طريق إلى الداخل )1972(

121x130 سم
ألوان زيتية على قماش

 مجموعة متحف البحرين
 الوطني
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Memory of the Place – Bin Matar House

The Bin Matar House is a restoration project undertaken 
by the Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center 
for Culture and Research as part of its ongoing effort to 
protect Bahrain’s traditional architectural heritage. The 
restoration of the Bin Matar House was sponsored by 
ARCAPITA.

The Bin Matar House was built on reclaimed land in 1905 
and at the time was surrounded by the sea on three sides. 
Supervised by the Bahraini master builder Mussa bin 
Hamad, the building was constructed in a traditionally 
Bahraini manner, using palm tree trunks, sea-stone and 
gypsum. The building was initially used as the permanent 
majlis of Salman Hussein Bin Matar, one of Bahrain’s 
the most prominent pearling merchants. Even as the 
building was eventually used as a clinic for the famous Dr. 
Banderkar and home of the Al Eslah Club, the top floor was 
retained as a residence by the Bin Matar family until 2002.

On 9 February 2009, the newly restored Bin Matar House 
opened its doors to the public to display the wonderful 
traditional architecture of the building and pay homage to the 
memory of Salman Matar and his family.

In addition to a permanent exhibition on the history of 
pearling in Bahrain and the Bin Matar family, the Bin Matar 
House will house a small collection of contemporary 
Bahraini art and feature an ongoing program of temporary 
art exhibitions in its dedicated exhibition space.  

The Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa  
Center for Culture and Research

The Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center 
for Culture and Research was founded in 2002. Through 
its program of weekly lectures, the center has attracted 
world class artists, philosophers, poets and thinkers, 
providing a forum for lively debate. Since 2002, the 
Shaikh Ebrahim Center has expanded through the 
restoration of additional traditional houses in Muharraq, 
including the Al Zayed House for Press Heritage (2003), 
the Mohammed Bin Faris Music House (2005), the 
Ibrahim Al Arrayed House of Poetry (2006, Manama), the 
IQRA Children’s Library (2006), the Kurar House (2007), 
the information center (2008) and the new auditorium 
of the Shaikh Ebrahim Center (2008). The Bin Matar 
House opened its doors in February 2009 followed by 
the Coffee House, Water Garden, Abdulla Al Zayed 
Extension & Heraf Al Diyar. In 2011 IQRA2, Nukhaida 
House and Vertical Garden were new additions to the 
series of projects. Followed by Nuzul House, Buzaboon 
House and Mohamed Bin Faris music hall.

ذاكرة المكان - عمارة بن مطر

لقد استعاد مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث ذاكرة المكان من خالل مشاريعه الثقافية 

والمعمارية والتي تهدف للمحافظة على اإلرث الحضاري 
البحرين. لمملكة 

لقد بنيت هذه العمارة لعائلة بن مطر بعد استقطاع جزء من 
ساحل البحر في عام 1905 وكان هذا العمل المعماري الرائع 
من إنتاج البناء المشهور آنذاك موسى بن حمد. ومثل كل 

البيوت التراثية استخدمت المواد األساسية مثل أحجار البحر 
وجذوع النخيل والقصب في البناء.

ومنذ البداية كان هذا المبنى مجلسا لتاجر اللؤلؤ ومالك 
المنزل سلمان بن مطر، بعدها تحول المبنى الى عيادة أول 

طبيب في مدينة المحرق الدكتور بندر كار . ، ومقرا لنادي 
اإلصالح بينما بقى الطابق العلوي سكنا لعائلة بن مطر حتى 

عام 2002م.

في التاسع من فبراير 2009 تم افتتاح عمارة بن مطر من جديد 
واستعاد المكان ذاكرته وتاريخ عائلة بن مطر في مدينة 

المحرق والتي ارتبط اسمها بتجارة اللؤلؤ وأكدت هذا الدور 
الرائد من خالل مساهمتها في عروض اللؤلؤ المقدمة منها 

لذكرى عمارة بن مطر وذاكرة المكان.

مشاريع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحوث:

التنوير  2002 ليحمل اسم رائد  أسس هذا المركز في عام 
خليفة.  آل  بن محمد  إبراهيم  الشيخ  والثقافة  والتعليم 
األمناء  وأعضاء مجلس  رئيسة  التزمت  التأسيس  ومنذ 

أنشطة فنية وتأسيس فروع  ثقافية وعقد  أجواء  على خلق 
المحرق  مدينة  التراثية في  المباني  وتأهيل  وترميم  جديدة 

المنامة. والعاصمة 

بعد ستة أعوام من التأسيس أصبح لهذ المركز عدة فروع 
تجتمع كلها تحت الهدف الرئيسي وهو المحافظة على )تراث 

مملكة البحرين المعماري والثقافي( وكان الناتج افتتاح بيت 
عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي 2003 ، وبيت محمد 

بن فارس للفن الخليجي )2005م( وبيت الشعر )بيت إبراهيم 
العريض( في المنامة )2006م( ومكتبة األطفال اقرأ في )2006م( 

وبيت الكورار )2007م( وقاعة المحاضرات في مركز الشيخ 
إبراهيم )2008م(، وأخيرا عمارة بن مطر هذا إلى جانب مشاريع 

أخرى مثل بيت القهوة، النزل، مركز المعلومات، الحديقة 
المائية ،ملحق بيت عبداهلل الزايد، حرف الديار.


