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Of LOnging and BeLOnging

“Where Shall We Sit?” references a simple social convention – it is simultaneously an 
invitation, a question regarding location and a signifier of acceptance and community. 
It is also the title of Mohamed Sharkawy’s latest project where the artist explores the 
innate human need for social but also emotional belonging, especially in the current 
climate of uncertainty and flux. 

Like much of his previous work, the paintings, murals and sculptures that form the 
content of the current exhibition are inspired by life in the Sharkawy’s home village 
Naga Hamadi in Egypt. The artist recalls a simple and joyful childhood – a childhood 
spent close to nature and with simple comforts, where gatherings of friends and 
village members were held in the cool shade of palm trees. It is this sense of comfort 
and security that the artist remembered very vividly when he spent the summer of 
2016 at home in Egypt with his family. 

In his newest work, Mohamed Sharkawy continues the use of his signature style - 
simplified forms, flat colors and compositions with their direct and universal appeal. 
Here Sharkawy reduces his usually exuberant color palette to just simple black and 
white, with blue and red accents, resulting in a somewhat more somber mood. 
Closeness to nature is reflected in the current works through the identification of man 
and palm tree. And not always lacking in elements of humor - palm fronds may grow 
out man and fez tops adorn palm trees. Fez hats are stacked playfully on top of one 
another, challenging us to wait for the moment of their collapse.

Mohamed Sharkawy’s art reduces figures to their pure essentials – figures and 
objects are two-dimensional as is the compositional plane. This reduction is balanced 
by a keen eye for compositional balance and a sophisticated use of color and 
contrast. Unadorned and unaffected, Sharkawy expresses the fundamentals of his 
world view – family life, children at play, local animals such as the camel and the bird, 
but also Egyptian fertility and healing rituals (“El Kehrita,” Townhouse Gallery, Cairo, 
Egypt, 2008 and ongoing), and in the current exhibition community closeness and 
belonging. Symbolism plays a strong role throughout the artist’s oeuvre. A recurring 
motif is the bird, which first finds a prominent place in Sharkawy’s work produced 
during and after his New York residency at the International Studio and Curatorial 
Program (ISCP) in 2013. Freedom of the moment yet also flightiness, stillness and 
meditation yet also unsteadiness, the bird hovers in and out of Sharkawy’s work 
innocently yet also laden with dualistic meaning. Other animals like the camel and 
dog are more straightforward cultural signifiers as is the ubiquitous fez, used by the 
artist often as a tool of color and contrast.

Mohamed Sharkawy’s work delights the eye of the beholder with its generous 
use of color and joyful subjects. Together with a choice of themes like childhood, 
young romance, family and community, universal yet rooted in the artist’s own life 
experience, his appeal is irresistible. 

Melissa Enders-Bhatia
Curator, Head of Art and Exhibitions
Shaikh Ebrahim Center for Culture and Research

عن الشوق واالنتماء

تشير عبارة »أين نجلس« إلى تقليد اجتماعي بسيط – هو بمثابة الدعوة، أو السؤال الذي يطرحه 
ذاتها  بحد  والعبارة  فيه،  الجلوس  ينوون  الذي  المكان  حول  يستشيرهم  مرافقيه  على  المرء 
ألحدث  الفنان محمد شرقاوي  اختاره  الذي  العنوان  السؤال هو  والمؤانسة. هذا  للقبول  مؤشر 
مشاريعه، الذي يستكشف من خالله حاجة البشر الفطرية ليس لالنتماء االجتماعي فحسب، بل 

لالنتماء العاطفي أيضًا، خصوصًا في زمن التقلبات وعدم اليقين.

المؤلف  الحالي  معرضه  محتوى  شرقاوي  استوحى  فقد  السابقة  أعماله  من  الكثير  غرار  وعلى 
اللوحات والجداريات والمنحوتات، من الحياة في قريته المصرية الهانئة نجع حمادي. يتذكر  من 
الفنان طفولته البسيطة المرحة، التي أمضى جّلها في أحضان الطبيعة رغم عدم توّفر الكثير 
السمر في ظل أشجار  القرية يعقدون حلقات  وأبناء  األصدقاء  الرفاهية، كما يتذكر  من أسباب 
النخيل. استعاد الفنان هذا الشعور بالطمأنينة واألمان بشكل نابض وواضح خالل الصيف الذي 

أمضاه في مصر مع أسرته عام 2016.

المبّسطة  بالبنى  يتميز  الذي  أسلوبه  استخدام  في  شرقاوي  محمد  يستمر  أعماله  أحدث  في 
واأللوان الصريحة واألشكال ذات الجاذبية العالمية المباشرة. في هذا المعرض لجأ شرقاوي إلى 
اختزال ألوانه المتدفقة الفّياضة واالكتفاء باللونين األسود واألبيض مع لمسات من األزرق واألحمر 
الراهن.  الوقت  في  الفنان  نفسية  عكست  متجّهمة  مزاجية  حالة  النتيجة  فجاءت  وهناك،  هنا 
من  اللوحات  تخلو  ال  النخيل.  وشجرة  اإلنسان  تماهي  خالل  من  فيظهر  الطبيعة  من  قربه  أما 
عنصر فكاهة – فسعف النخيل ينمو على جسد اإلنسان، والطرابيش الحمراء تزّين قمم أشجار 

النخيل. وهناك طرابيش مكّدسة فوق بعضها بمرح تتحدى انتظارنا لسقوطها.

يختصر فن محمد شرقاوي الشخوص بعناصرها األساسية فقط، فتبدو الشخصيات واألجسام 
ثنائية األبعاد تمامًا بمثل مستواها اإلنشائي. يتم التعويض عن هذا االختصار بعين ثاقبة ترصد 
التوازن البنائي مع استخدام متمّرس للون ونقيضه. يعّبر شرقاوي في أعماله عن جوهر نظرته 
للعالم دون تكّلف أو مواربة، فيصّور الحياة العائلية واألطفال يلعبون والحيوانات المحلية مثل 
الجمل والعصفور، كما يصّور أيضًا الخصوبة المصرية وطقوس الشفاء )»الكحريتة« التي ُعرضت 
في تاون هاوس جاليري في القاهرة، مصر عام 2008 وما تزال(، أما في المعرض الحالي فيركز على 
التقارب االجتماعي واالنتماء. تلعب الرمزية دورًا قويًا في أعمال الفنان، ومن العناصر الفنية المتكررة 
لديه نرى العصفور الذي بدأ يحتل حيزًا بارزًا في األعمال التي أنتجها بعد إقامة فنية أمضاها في 
International Studio and Curatorial Program (ISCP( برنامج االستديو العالمي التنظيمي
بالمعاني  ببراءة مثقلة  أعمال شرقاوي  غاديًا في  ذاهبًا  العصفور  يحّلق  نيويورك.  2013 في  عام 
أما  االستقرار.  وعدم  التأمل  مع  والسكون  والطيش،  الخفة  مع  الحركة  حرية  فتتالزم  الثنائية 
الحيوانات األخرى كالجمل والكلب فنراها تظهر كمؤشرات ثقافية بشكل أكثر مباشرة، تمامًا مثل 
الطربوش الذي يظهر مرارًا كثيرة ويستخدمه الفنان كأداة تضفي على اللوحة تناقضًا لونيًا محببًا. 

 تبهج أعمال محمد شرقاوي عين الناظر باستخدام فّياض لأللوان والمواضيع المرحة، كالطفولة 
الفنان  حياة  تجارب  متجّذرة في  لكنها  عامة،  المواضيع  والمجتمع.  العائلة  الشباب،  ورومانسية 

الخاصة وهي تزخر بجاذبية ال تقاوم. 

 
مليسا انديرز- باتيا

أمينة المعرض، ورئيسة قسم الفنون والمعارض
مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث
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MOhaMed Sharkawy

Mohamed Sharkawy is a visual artist who works in multiple media including 
painting, sculpture and video. Born in 1982 in Naga Hamada in Egypt, Mohamed 
Sharkawy lives and works in Bahrain. He first came into contact with art through 
work at the renowned Townhouse Gallery in Cairo, Egypt. Through his involvement 
in exhibition programming and outreach facilitation at Townhouse, Sharkawy was 
exposed to a variety of artists’ styles and approaches. It was here that he also found 
encouragement and inspiration through artist Huda Lufti and embarked on his own 
artistic journey in 2000.

Suitably, Mohamed Sharkawy first showcased his artistic work at the Townhouse 
Gallery – with two solo exhibitions “El Daba” and “El Kehrita” in 2006 and 2008 
respectively. After his move to Bahrain in 2009, he exhibited in a number of group 
shows at Al Riwaq Art Space and the Financial Harbor Gallery, culminating in a solo 
exhibition at Al Riwaq Art Space in 2012 titled “Al Mahtah.” After his participation in 
the International Studio and Curatorial Program (ISCP) in New York in 2013, Sharkawy 
presented new work at Al Riwaq Art Space under the title of “Memories Factory.”

محمد شرقاوي

ُيعنى محمد شرقاوي بالفنون البصرية، وهو يعمل بوسائط فنية متعددة مثل الرسم والنحت 
1982 في نجع حمادي المصرية، وهو يعيش ويعمل في البحرين.  والفيديو. ُولد شرقاوي عام 
أول احتكاك له مع الفن كان من خالل عمله في تاون هاوس جاليري الشهير في القاهرة. مكّنه 
األساليب  على  االطالع  من  هاوس  تاون  في  التواصل  وتيسير  المعارض  برمجة  في  انخراطه 
هدى  الفنانة  لدى  واإللهام  التشجيع  ووجد  الفنانين،  من  لعدد  المتنوعة  الفنية  والمنهجيات 

لطفي، األمر الذي ساعده في اإلنطالق برحلته الفنية الخاصة عام 2000.

كان من البديهي أن يعرض محمد شرقاوي أول أعماله الفنية في تاون هاوس جاليري حيث أقام 
2006 و2008 على التوالي. بعد انتقاله إلى  معرضين فرديين هما »الدابة« و»الكحريتة« عامّي 
وجاليري  الفنية  الرواق  قاعة  في  الجماعية  المعارض  من  العديد  في  2009 شارك  عام  البحرين 
مرفأ البحرين المائي، وقد ُتّوجت هذه المعارض بمعرض فردي أقامه عام 2012 في قاعة الرواق 
بعنوان »المحطة«. بعد مشاركته في برنامج االستديو العالمي التنظيمي )ISCP( في نيويورك 
»مصنع  بعنوان  الرواق  قاعة  في  أقيم  معرض  في  الجديدة  أعماله  شرقاوي  قدم   2013 عام 

الذكريات.«  
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األزرق والنخيل 1 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 1 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas

األزرق والنخيل 2 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 2 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas
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األزرق والنخيل 3 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 3 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas

األزرق والنخيل 4 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 4 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas
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األزرق والنخيل 5 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 5 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas

األزرق والنخيل 6 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 6 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas
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األزرق والنخيل 7 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 7 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas

األزرق والنخيل 8 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 8 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas
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األزرق والنخيل 9 
(2016)

80 × 80 سم،
 أكريليك على قماش

Blue and Palm 9 
(2016)
80 x 80cm,  
acrylic on canvas

زراعة 
(2016)

150 × 150 سم،
 أكريليك على قماش

growing 
(2016)
150 x 150cm,  
acrylic on canvas
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قلب 01 
(2016)

150 × 150 سم،
 أكريليك على قماش

Moon 01 
(2016)
150 x 150cm,  
acrylic on canvas

قلب 02
(2016)

150 × 150 سم،
 أكريليك على قماش

Moon 02 
(2016)
150 x 150cm,  
acrylic on canvas
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جلوس
(2016)

150 × 150 سم،
 أكريليك على قماش

Sitting 
(2016)
150 x 150cm,  
acrylic on canvas

على ظهر بقرة 
(2016)

150 × 150 سم،
 أكريليك على قماش

On cow 
(2016)
150 x 150cm,  
acrylic on canvas
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رجال ملّونين
(2016)

للواحدة 120 × 49 سم
مجموعة منحوتات من الفايبرغالس، 

Colored Men
(2016) 
each 120 x 49cm
Set of sculptures in fibreglass
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أين نجاس ؟ (2016) 
 890 × 850 سم

لوحة جدارية

where Shall we Sit? (2016)
890 x 850cm,
Wall painting, 



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.


