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Bahrain - A Personal Diary
The current exhibition is the response to a nation-wide open call to photographers
working in the documentary genre. The theme, Bahrain – A Personal Diary, was
intentionally general so that it would be accessible and accommodating the
widest possible range of artists. The number of respondents and the high quality
of submissions was impressive – a real indicator of the breadth and depth of
photographic talent on the island Kingdom of Bahrain.
Out of the large number of submissions, a group of twenty photographers was
chosen. Their projects stood out in terms of their technical and conceptual qualities.
An overriding factor is the selection process was the search for originality, for images
that showed the familiar in a new light or with an unexpected twist. Successful
projects show us everyday aspects of Bahrain and its culture that we have come
to take for granted. These stories and images are powerful and unique and deserve
to be told and documented. This is ultimately the power of photography – to show
us not only the beautiful, but also the every-day, the mundane, to freeze a fleeting
moment and capture it for eternity. It is the sum-total of these images that will one
day become primary source material for historians and will remind us of who and
how we were.
With over eighty artworks by twenty artists, the current exhibition is one of the
largest the Bin Matar House has hosted. I invite you to loose yourself in the picture
walls of our gallery and find a new vision or aspect of Bahrain that you may have not
previously contemplated.
Melissa Enders-Bhatia
Curator & Head of Art and Exhibitions
Shaikh Ebrahim Center for Culture and Research

ّ
مفكرة شخصية
- البحرين
 الهدف منها،هذا المعرض هو استجابة لدعوة عامة تم إطالقها على مستوى الدولة
 موضوع المعرض.استقطاب أعمال المصورين الفوتوغرافيين العاملين في مجال التوثيق
ّ
تعمدنا أن يكون الموضوع عامًا كي يفتح المجال أمام
 وقد،مفكرة شخصية
- هوالبحرين
ّ
ً  كان عدد المشاركين هائ.أكبر شريحة ممكنة من الفنانين للمشاركة
ال والمشاركات بديعة
 ما يشير دون أدنى ريب إلى عمق المواهب وتنوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي،ورائعة
.في مملكة البحرين
 كانت مشاريعهم هي،مصورًا
من بين المشاركات الكثيرة المقدمة تم اختيار عشرين
ّ
 العامل األهم في عملية االختيار.األكثر تم ّيزًا من ناحية األصالة والمزايا التقنية والتصورية
 لكن بمنظور جديد أو مع،كان البحث عن األصالة من خالل صور احتوت مشاهد مألوفة
 تناولت المشاريع الفائزة عددًا من الجوانب اليومية المعروفة في ثقافة.لمسة غير متوقعة
 تتم ّيز. والتي يأخذها الناس في العادة على سبيل البديهيات أو المس ّلمات،البحرين
 يتمتع التصوير. وهي جديرة بالتوثيق،القصص المحكية والصور المعروضة بالقوة والفرادة
 بل يعرض أيضًا، فهو ال يكتفي بعرض كل ما هو جميل،الفوتوغرافي بقوة ال تضاهى
 معرضنا. وله القدرة على إيقاف الزمن وتخليد اللحظة إلى األبد،الجوانب اليومية البسيطة
 التي ستصبح يومًا المصدر األول الذي يستقي منه،هو الحصيلة النهائية لتلك الصور
. والتي ستذكرنا دومًا بمن نحن وكيف كنا،المؤرخون مادتهم
ً يضم معرضنا الحالي أكثر من ثمانين عم
 وهو من،ال التقطتها عدسات عشرين فنانًا
ّ
 وسبر تفاصيل الصور، أدعوكم لالنعتاق.أكبر المعارض التي استضافتها عمارة بن مطر
المتناثرة على جدران قاعتنا بحثًا عن رؤية جديدة أو جانب من جوانب البحرين لم يخطر
.لكم في بال
 باتيا-مليسا اندرز
أمينة ورئيس قسم الفنون والمعارض
مركز الشيخ إيراهيم للثقافة والبحوث

)16-2013( برزة البحرين
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The Barza of Bahrain (2013-16)

 برزة البحرين- أسماء مراد

 وقد جذبتني أماكن اللقاءات البسيطة.«البرزة تعبير يستخدمه أهالي البحرين لوصف المكان الذي يجتمع فيه الناس للراحة والسمر
أتجول
 تعيدني هذه األماكن إلى أيام الطفولة حين كنت.والعفوية هذه التي تنتشر على أطراف المقاهي في البحرين الحديثة
ّ
 إلى جانب همهمات االستحسان والموافقة، وأسمع القهقهات تحملها الريح، وأرقب الناس المتجمهرين،مع أبي في شوارع المدينة
.على بعض قصص ذاك المساء
 ومن األمثلة الشهيرة عن هذا النوع، التي تأسر من حولها بكلماتها الحكيمة وعمق شخصيتها،البرزة تعني أيضًا المرأة الفاضلة
 حقيقة كانت أم-  هذه الحكايات. أنقذت الحكايات شهرزاد من شهريار.من النساء شهرزاد األسطورية من قصص ألف ليلة وليلة
 حتى أصبحت الحكايات جزءًا ال، ال نزال نلجأ للقصص والسوالف لنهرب من ضغوط الحياة اليومية. تهدئ الخاطر وتريح الفؤاد-ًخياال
.يتجزأ من حياتنا اليومية
 وهي تتيح للناس من،والمشوقة
المهمة
 وكما تبدو في هذه الصور هي مكان تنتعش فيه الحكايات،البرزة حسب التعريف األول
ّ
ّ
 لكن مع سوالف تتناسب، تستمر هذه الزوايا الفريدة في الوجود.أجيال مختلفة فرصة اللقاء والتواصل والمشاركة إلى ما النهاية
». وتضيء الزوايا المظلمة في قلوبنا وأرواحنا، ال تزال أشباح القصص السابقة باقية تقدم العبرة لكل من يطلبها.ووقتنا الحاضر

 قادها.2009  هي مهندسة لكنها تهتم بالتصوير الفوتوغرافي بشكل فاعل منذ. البحرين، مراد في المح ّرق.ولدت أسماء ج
، حضرت أسماء ورشًا عديدة.افتتانها بالتصوير إلى توثيق الحياة اليومية التي تشهد تغيرات جذرية في مملكة البحرين
») و»أرض مشتركة2009( » مثل معرض «متشابهات لكن مختلفة،وشاركت في الكثير من المعارض التي أقيمت في البحرين
.) في عمارة بن مطر2013( ») و»قص ولصق2011( » و»توثيق المح ّرق،) وكالهما في مساحة الرواق للفنون2014(
Asma Murad - The Barza of Bahrain
“Barza is a term used by locals to describe a space where people sit and socialize. I was drawn to these simple and
effortless gathering places outside the coffee shops in modern day Bahrain. They took me back to a time when I was
a child, roaming the streets with my father while spying on people huddled together, bursts of laughter being carried
through the wind, while quiet murmurs of acknowledgment and acceptance were heard of stories being told that day.
Barza also describes a virtuous woman who captivates her company with her wise words and deep persona, a primary
example being the legendary Shahrazad from One Thousand and One Nights. It is her storytelling that saves her from
Shahrayer. These tales - fantasy or factual - calm her psyche. We still use stories or ‘sawaalif’ today, as a distraction from
the stresses of everyday life and it has become an integral part of our culture.
Barza in its former definition, and as captured in these photographs, is a place that fosters stories, however important or
interesting, and allows generations to come together, communicate and share indefinitely. These unique nooks continue
their existence with present day ‘sawaalif.’ Ghosts of previous storytelling still remain, holding lessons for all to learn,
illuminating the dark corners of our hearts and souls.”

Asma J. Murad was born in Muharraq, Bahrain. An engineer by profession, Asma has been actively engaged with
photography since 2009. Her fascination with the medium has led her to document the everyday life witnessing
radical changes in the Kingdom of Bahrain. Asma has attended various workshops and participated in numerous
exhibitions on the island, including “Same Same but Different” (2009) and “Common Ground” (2014), both at Al
Riwaq Artspace, and “Documenting Muharraq” (2011) and “Cut and Paste” (2013) at the Bin Matar House.

)16-2015( أغراب
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Strangers (2015-16)

 أغراب- بيڤرلي وست

 وهي، صوري هي بمثابة شذرات متفرقة من حياتي.«لطالما التقطت صورًا للحظات اليومية واألحداث الصغيرة التي تم ّر في حياتي
. وأحاول أن ألتقط الجوهر الحقيقي عند حدوثه، شيئًا عن الحياة، مع كل لقطة أتعلم شيئًا عن الحب.تعكس منظوري الخاص
 «الغريب: يقول لويل روجرز. تحيطه تقاليد وثقافات مختلفة،إن العيش بعيدًا عن الوطن يجعل المرء يشعر بالغربة في بلد جديد
» وقد ألهمني هذا القول فبدأت آخذ صورًا ألهالي البحرين في بيئتهم الخاصة وألتقط عاداتهم.هو مجرد صديق لم تقابله بعد
 ألن هذه اللقطات تثبت قدرة، أشعر باالعتزاز كوني استطعت أن أشارك الناس هذه اللحظات التي أخذتها بالكاميرا.جوهرًا وروحًا
 يراودني شعور عميق بالرضى ألنني استطعت دمج حب استطالعي واحترامي.مد الجسور وتمتين األواصر بين البشر
ّ الفن على
».العميق للثقافات األخرى مع إحساس مشاركة اللحظة وإيجاد رابط مشترك

 قادها شغفها بالتصوير الفوتوغرافي إلى. آن وست من جنوب أفريقيا وتعيش في البحرين منذ عشر سنوات- بيڤرلي
 شاركت بيڤرلي في ثالثة معارض من تنظيم جمعية السيدات األميركيات.تصور حياة البحرين وشعبها
التقاط صور فريدة
ّ
 ظهرت صورها في عدد من.BSPCA  وقد حصدت إحدى صورها المشاركة في المزاد أكبر نسبة تبرعات لصالح،في البحرين
.Glow  وتم اختيار العديد منها لكتاب أندرو ويڤر األخير للتصوير الفوتوغرافي الذي حمل اسم،الصحف والمجالت
Beverly West - Strangers
“I have always taken photographs of everyday moments and small events in my life. All my photos make up bits and pieces of my life, tell a bit about who I am, from my perspective. With every shoot, I learn something about love, something
about life, attempting to capture the true essence as it happens.
Living far away from one’s home, one can feel like a complete stranger living in a new country, surrounded different traditions and a different culture. A quote from Will Rogers - “A stranger is just a friend I haven’t met yet” has inspired me
to take photos of the people of Bahrain in their own environment, capturing their customs, essence and spirit. I feel very
privileged to be able to share these moments I have captured on camera, as they speak of the ability of art to cross divides
and connect people. I get a deep sense of satisfaction from being able to combine my own sense of curiosity and deep
respect for other cultures with a sense of a shared moment, a shared connection.”

Beverley-Ann West is from South Africa and has lived in Bahrain for ten years. Her passion for photography has
led her to capture unique images of Bahrain, its life and people. Beverley has taken part in three exhibitions
organized by the American Women’s Association in Bahrain and one of her photos was the top auction item to
raise money for the BSPCA. Her photos have appeared in a variety of newspapers and magazines and several of
her images were chosen for the latest Andrew Weaver photobook titled “Glow.”

)2016( رجال السوق

8

Market Men (2016)

 رجال السوق- كلير المبرت

وح َكم الماضي المنسي حاضرة في
ِ  ال تزال قصص.«أشعر باالرتياح حين أرى الرجال المسنين يتجولون في السوق رغم الكبر واإلعياء
 وخطوها على مدارج الحياة التي ال تزال تحمل آثار، وال يزال هؤالء المحاربون يراقبون مرور األجيال الصغيرة.صفحات حياتهم الزاخرة
 دعونا ننظر إلى. بل نتعاطف معهم وندرك أن خبرتهم وتاريخهم أهم من مشيتهم الوئيدة، دعونا ال نستهين بالكبار.أقدامهم
.عيونهم التي ترقب البعيد ونتعلم منهم األمل بغد أفضل
. ومع هذا هم صامدون، واألشياء التي شاهدوها كفيلة بإدهاشنا،إن القصص التي تدور في أذهانهم هي أشبه بثالثيات الزمان
 إنهم يجاهدون. وهو الذي يجعلهم يشردون في البعيد، فما رأوه يستغلق على فهمنا،انظروا إلى عيونهم وشاهدوا روحهم
». رجال السوق، هم األبطال المجهولون،للبقاء في الذاكرة

 تكتب القصة القصيرة منذ.2001  وهي تعيش في الشرق األوسط منذ عام،مصورة وكاتبة من جنوب أفريقيا
كلير المبرت
ّ
 تمضي كلير أوقات فراغها في أخذ الصور الفوتوغرافية.2010 مصورة تجارية مستقلة في البحرين منذ
 وتعمل،الطفولة
ّ
 تعشق إضافة الكلمات إلى صور المناظر الطبيعية. وهي مديرة مجموعة تصوير الشوارع في البحرين،التوثيقية في الشارع
.المعاش
ُ والصور الوثائقية والصور الشخصية إلضفاء بعد جديد على الواقع
Claire Lambert - Market Men
“It humbles me with comfort, knowing that the elders of a market are still around, as aged and daunting as they might be.
The stories and wisdom of a time long forgotten, are still fresh chronicles filling the pages of their greatest journal of life.
These crusaders of time hold watch over the parading of young feet on a ground that once they too serenaded. Let us not
look down upon an aged body, but be sympathetic to the idea that the knowledge and history within their souls, is more
valuable than the way they walk. Let us understand their gaze as one of care and hope for a better tomorrow.
For the stories that swirl around their minds are like trilogies of time. The things they’ve seen would hold us in wonder, yet
these men remain standing. Look into their eyes, see their souls, for we will never understand, never comprehend, the
things they’ve seen, that have crafted this lifeless gaze. They are a humble force not to be forgotten. These are the unsung
heroes. The market men.”

Claire Lambert is a South African photographer and writer and has lived in the Middle East since 2001. She has
been writing poetry and short stories since she was a child, and has been working as a commercial freelance
photographer in Bahrain since 2010. Claire spends her free time doing street documentary photography and is the
manager of the Bahrain Street Photography group. She has a love for putting words to her imagery of landscapes,
documentary and portraiture in order to create a different view on reality.
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)2016(  دانييلدونيلليdanieltdonnelly (2016)

 دانييلدونيللي- دانييل دونيللي

 فأنا أحاول أن أبتكر وسيلة فنية في العمل يمكن تمريرها للغير ولمسها،ترتبط ممارساتي الفنية في الغالب بالكتب وأشكالها
. في هذا المشروع مزجت بين الطبيعة الصحفية الرقمية لالنستغرام والصحيفة المادية التي رافقت إقامتي في البحرين.ومشاهدتها
 فحياتي اليومية ال تشمل آبار النفط والطيور الجارحة والغوص الستخراج،مجموعة «دانييلدونيللي» هو رؤيتي الشخصية للبحرين
 بل تشمل السير في أنحاء المدينة ومحاولة مقاومة إغراء التقاط صور أشجار النخيل والسماء الزرقاء (غالبًا ما أفشل في،اللؤلؤ
 لكن الشمس المشرقة والنخيل لم يكونا جزءًا منها! تنبع، هناك جوانب جميلة عديدة لنشأتي اإلنجليزية.)مقاومة هذا اإلغراء
 فالعين التي سآخذ بها الصور بعد عام أو إثنين أو خمسة من إقامتي،أهمية هذه المجموعة من كوني وافدًا جديدًا إلى البحرين
».في المدينة لن تكون مثل عيني اليوم

» من أحدث مشاريعه «انتظار الربيع. وهو فنان ومدير فني مستقر في البحرين،ولد دانييل دونيللي في المملكة المتحدة
 ُعرضت المجموعة.وهو سلسلة صور تجمع ما بين الصحافة والصورة الفوتوغرافية والتوثيق والطبيعة الصامتة في المغرب
 صدر أول كتب دونيللي عن.» وهي تُعرض حاليًا في معرض «صنع أفريقيا في برشلونة،2016 في معرض تصوير الغوس
 وقد انتهى مؤخرًا من وضع كتيب صغير يو ّثق فيه زيارته لكنيسة،) بعنوان (من أجل األطفال2014 دار مطبوعات أنتلر عام
 وهو،يتحدر دانييل من عائلة تهتم بالتنمية الدولية واإلدارة الثقافية والتصوير الفوتوغرافي
.السيستين في الفاتيكان
ّ
ّ
.يوظف هذه العناصر جميعًا في عمله في القطاع الثقافي
Daniel Donnelly - danieltdonnelly
“My practice as an artist is often linked to the book format. I try to create a medium for the work that can be passed
around, touched and looked at. For this project, I combined the digital journal nature of Instagram with a physical journal
of my time in Bahrain.
“danieltdonnelly” is my personal view of Bahrain. My daily life does not involve oil wells, birds of prey and pearl fishing. It
involves walking around a city and trying to resist (but often failing) taking photographs of palm trees and blue skies. My
British childhood had many benefits, but sunlight and palms were not amongst them! This series is significant because
I am new to the country, and whilst I’ll continue to take photographs in Bahrain, I won’t see the country the same way in
one, two or five years’ time.”

Born in the UK, Daniel Donnelly is a Bahrain based artist and arts manager. Recent projects include ‘Waiting for
Spring’, a series that that blurs the lines between photojournalism, documentation, and still life in Morocco. This
series was shown at Lagos Photo 2016 and is currently being shown as part of Making Africa in Barcelona. Daniel’s
first book, “For the Children” was published by Antler Press in 2014. More recently he has completed a small book
that describes the experience of visiting the Sistine Chapel in the Vatican City. Daniel comes from a background
of international development, cultural management and photography, and combines all of these to work within the
cultural sector.
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)16-2014(  حيواناتAnimals (2014-16)

 حيوانات- فارس القصيبي

 فهي تلتقط التكوينات الفوتونية التي تميز،تتحدى قوانين الطبيعة
«من منظور فلسفي يمكن القول إن الصورة الفوتوغرافية
ّ
 يمكن للصورة أن. األمر الذي تؤكد القوانين الكونية أنه مستحيل، وهي توقف الزمن.لحظة معينة من لحظات الكون وتحافظ عليها
 وتختزن صور عجائزنا، يمكنها أن تحفظ من نحبهم في حالة من الشباب الدائم. جميلة أو قبيحة، أو حقيقة عارية، كذبة،تكون تاريخًا
ً  كما يمكن أيضًا للصورة أن تكون بسيطة كـ (سيلفي) مث.ليتعرف إليهم األحفاد واألجيال القادمة
 من هنا نقول إن.ال أو طبق طعام
.التصوير الفوتوغرافي هو أكثر الحرف التي عرفتها البشرية ديموقراطية
أصور الناس وهم يمارسون حياتهم
 حين.يتألف مشروعا «حيوانات» و»لحظات» من مجموعة صور كنزتها من خالل افتتناني بالتصوير
ّ
 فهناك الحيوانات أيضًا وهم مثل البشر يمكن أن يكونوا جميلين، لكن الشوارع ليست فقط للبشر،أبحث عن شيء يميز الصورة
 بالنسبة لي تتمتع الحيوانات بقدرة تحويل المشهد العادي. وبالتأكيد لهم شخصيتهم المستقلة. ودودين أو مخيفين،أو قبيحين
 التي تعتبر صديقة، تتألف سلسلة «لحظات» من مجموعة صور صنعتها الصدفة. هذا على أقل تقدير،البسيط إلى شيء غير عادي
ً  بالنسبة لي هذه الصور قادرة على البقاء في الذاكرة طوي.المصور الحميمة
 بل، فهي ال تهتم للمزايا التقنية في تركيب الصورة،ال
ّ
».المصور
تخرج إلى أبعد من حدود سيطرة
ّ

 قام في. وهو يهوى التصوير الفوتوغرافي منذ الصغر،فارس القصيبي سعودي يعمل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
.كمصور إذ اشترى كاميرا ألمانية باهظة الثمن
 بأول استثماراته الكبرى، الذي كان من األعوام القاسية في حياته،2009 عام
ّ
 كما ساعده على، إذ ساعده تدريجيًا على رؤية العالم بمنظار جديد،منذ تلك اللحظة أصبح التصوير جزءًا مهمًا جدًا من حياته
.رصد الجمال والحزن والفرح في األماكن غير المتوقعة
Faris Al Gosaibi - Animals
“From a philosophical perspective, a photograph defies the laws of nature - it captures a configuration of photons that is unique
to that moment in all the universe, and preserves it for a while. It stops time, something the law of entropy tells us is not possible.
It can be history, a lie, or the truth made bare. Beautiful or abhorrent. It can keep those we love forever young or preserve our
elders for a new generation. Or…. you can take selfies and pictures of food. As such, photography is one of the most democratic crafts known to humanity.
My projects “Animals” and “Moments” are a collection of images garnered through my fascination with photography. As I
photograph people going about their lives, I look for something that might make for a special photograph. But the streets
are not just for people - there are animals. Animals, like people, can be beautiful, ugly, friendly or scary. They certainly
have personality. To my mind, they have the ability to take a mundane scene and turn it into, at the very least, something
less mundane. The series called “Moments” is a collection that was made with a street photgrapher’s best friend, a little
bit of serendipity. For me, these are memorable images where a photograph becomes more than the sum of the technical
merits of a particular composition because of a little something that is beyond the photographer’s control.”

Saudi by birth and with a professional background in IT and telecoms, photography is a passion in Faris Al Gosaibi’s
life. In 2009, during a difficult time in his life, he made his first major investment as a photographer – buying a very
expensive German camera. From that point on, photography became a very important part of his life, helping him
to gradually see the world in a new way, and to find beauty, sadness, and humor in many unexpected places.

)16-2015( المخبز البحريني
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Bahrain Local Bakery (2015-16)

 المخبز البحريني- حنان حسن آل خليفة

 حب الخبز الطازج جانب مهم من الثقافة. فهو يعكس الحياة المدنية واإلحساس بالجماعة،الخبز أعظم وأهم اختراعات البشر
 يدور مشروع تصوير «المخبز البحريني» حول توثيق ديناميكيات المخابز المحلية في البحرين وتأثيرها.والحياة اليومية في البحرين
 وهي تقدم، صباحًا5  حوالي الساعة، المخابز هي أول الدكاكين التي تفتح في الصباح.على الحياة اليومية لسكان هذه الجزيرة
 يقف الناس بالدور (الطابور) للحصول. وتطعم الغني والفقير على حد سواء،الخبز الطازج للناس على اختالف طبقاتهم االجتماعية
. واألفضلية دائمًا للسيدات،على الخبز
 مفكرة-  اخترت هذا الموضوع لمعرض البحرين.»يطلق على الخبز باللهجة البحرينية اسم «العيش» والكلمة تعني حرفيًا «الحياة
». وألنه رمز للتواصل والمساواة،شخصية ألنه يعكس أهمية الخبز والمخابز في مجتمعنا

 يعود شغفها بالتصوير الفوتوغرافي إلى. وهي مديرة إدارة العالقات العمالية بوزارة العمل،حنان آل خليفة بحرينية المولد
 الكاميرا ال تفارقها في كافة. وقد نجحت على م ّر السنوات بجمع أرشيف ثمين من أسفارها الكثيرة.أكثر من ثالثين سنة
 جمعت. فهي مسقط الرأس والمكان الذي نشأت فيه وترعرعت، لكن مع هذا تبقى البحرين موضوعها المفضل،أسفارها
 تشغل حنان حاليًا منصب رئيس.حنان خالل هذه السنوات أرشيفًا ضخمًا من الصور يعكس روح الجزيرة الحقيقي الغني
 بكأس العالم في االتحاد2014  علمًا بأن النادي فاز عام.نادي التصوير الفوتوغرافي في جمعية البحرين للفنون التشكيلية
.الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي
Hanan Hassan Al Khalifa - Bahrain Local Bakery
“Bread is one of the great and most fundamental of man’s inventions, reflective of civilized life and a sense of community.
The love of fresh bread is a fundamental aspect of Bahraini culture and daily life. The photographic project “Bahrain Local
Bakery” revolves around documenting the dynamics of local bakeries in Bahrain, and their reflection in the daily life of the
people of this island. Bakeries are ususally the first shops to open, around 5am, as they provide fresh bread to the people,
regardless of their social strata. They feed poor and rich alike. People stand in line for their turn to get bread. Women are
usually given priority to be served.
Bread in Bahraini dialect is pronounced “A’aysh”, which literally means “life.” I chose this subject for the Bahrain – A Personal
Diary to reflect on the central importance of bread and bakeries in our society, a connecter and leveler.”

Bahrain-born Hanan Hassan Al Khalifa is Director of Labor Relation in the Ministry of Labor. Her fascination with
photography dates back more than thirty years. Over the years she has collected valuable archives from the many
travels. While travelling widely and using her camera to accompany her, documenting Bahrain, the place where
she was born and raised, remains her favorite topic. Over the years she has gathered massive archives reflecting
the true and rich spirit of the island. Hanan is currently the president of the photography club at the Bahrain Art
Society. In 2014, the club won the World Cup of the Federation of International Art of Photography.

)2015( أطفال البحرين
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Children of Bahrain (2015)

 أطفال البحرين- حياة عبد الصاحب

 وأنا في حالة دهشة دائمة بشأن الجوانب المختلفة للجمال.«آخذ الصور من أجل تخليد التفاصيل واأللوان والثواني الشاردة واللحظات
 ال يهم إن كنت أنا الشخص الذي يبتكر الصورة ويتأثر بها ولو بأبسط،وطريقة تأثيره علينا كبشر؛ أحد هذه األشكال هو الصور
 طلبت، في مشروع أطفال البحرين لم أطلب من األطفال االبتسام. أو كنت أنا الناظر إليها والمتأثر بها ولو لجزء من الثانية،األشكال
 هذا ما أحببت. الحساسية والشعور التلقائي العفوي بالحياة، لقد حصلت على ما كنت أريده. وأحيانًا لم أطلب،منهم فقط أخذ صورة
». العفوية الرائعة لتفاصيل الحياة اليومية،أن أو ّثقه

 بدأ اهتمامها بالتصوير الفوتوغرافي. وهي مد ّرسة مساعدة في المجلس البريطاني،حياة عبد الصاحب طالبة أدب إنجليزي
. منذ ذلك الحين تقوم حياة بتوثيق تفاصيل حياتها اليومية والناس المحيطين بها.2014  يومًا) عام365( مع بدء مشروعها
Hayat Abdulsaheb - Children of Bahrain
“I take photographs to keep the details, the colors, the split seconds, the people, and the moments with me. Also, I am in
constant awe over how different forms of beauty can affect us as human beings; one of those forms is pictures; whether I am
the one who creates the photograph and gets affected, even in the smallest way possible. Or a viewer of that photograph and
would be affected, even for a split second. With this project, Children of Bahrain; I didn’t ask the children to smile, I just asked
them for a picture, and sometimes didn’t. I got what I was looking for: the vulnerability and the casual spontaneous sense of life
through them. That is what I love to document the most, how effortlessly wondrous everyday life’s details can be.“

Hayat Abdulsaheb is an English Language and Literature student, and a teaching assistant at the British Council.
Her interest in photography began when her project “365 Days” began in 2014. Since then, Hayat documents her
daily life, surroundings, the details of them, and the people that live in between.
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)15-2014(  باألبيض واألسودBlack and White (2014-15)

 باألبيض واألسود- العمال
هشام
ّ

 معظم هذه الجوانب مأخوذة من مدينتي.«تمثل مجموعة صور «باألبيض واألسود» بعضًا من الجوانب المتعددة لحياتي في البحرين
 حملتني رحلتي االستكشافية من متاهة الدروب. أو من المنامة التي كانت تجذبني كالمغنطيس خالل فترة الشباب،المح ّرق
التجول في الشوارع والوقوف في زوايا البحرين
 حاولت من خالل.والبيوت القديمة في قلب المح ّرق إلى ضواحي المدينة والبحر
ّ
».المختلفة أن أو ّثق ما هو عادي وما هو غريب وما هو شديد الغرابة في البحرين

 لكنه يحب، مواضيعه المفضلة هي المناظر الطبيعية وتصوير الشوارع. البحرين،مصور فوتوغرافي من المح ّرق
العمال
هشام
ّ
ّ
 ُعرضت أعماله في العديد من القاعات. والتراكب الفوتوغرافيICM أيضًا المجازفة بأخذ صور تجريبية مثل إدارة الصور الداخلية
 إلى جانب التصوير يد ّرس.) مثل الكتب الوثائقية والمجالت والتقاويم (الرزنامات،الفنية واستُ خدمت في الكثير من المطبوعات
.هشام مادة علوم الكومبيوتر في جامعة البحرين
Hesham Al Ammal - Black and White
“The collection of photographs “Black and White” represent some of the various aspects of my Bahrain experience. Most
are from Muharraq, my home town, or Manama, a major magnet during my youth. My explorations took me from the
labyrinth of alleyways and old houses within the heart of Muharraq to the outskirts of the city and the sea. By wandering
through the streets and stopping at the various corners throughout Bahrain, I attempted to document the usual, the odd,
and the quirky aspects of Bahrain.“

Hesham Al Ammal is a photographer from Muharraq, Bahrain. His favorite themes are landscape and street
photography but he also likes to venture into more experimental photography such as abstract ICM and multiple
exposure. His work has been displayed in several galleries and used for publications ranging from documentary
books to magazines and calendars. When not clicking his camera, Hesham teaches Computer Science at the
University of Bahrain.
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)2016(  في اسطبل الحميرIn the Donkeys’ Stable (2016)

 في اسطبل الحمير- حسين الموسوي

 كانت الحمير تُستخدم لنقل الماء العذب والكيروسين.«هناك تاريخ طويل وعالقة عميقة بين الحمير والثقافة في البحرين
 كما كانت تجمع السمك عن. وتج ّر عربات القمامة التابعة للبلدية، وكانت تحمل البضائع من وإلى السوق،في األحياء والفرجان
 وقد ورد.الجوي كانت الحمير تحمل المسافرين الواصلين بالقوارب خالل فترات الجزر
 وقبل تفعيل خدمات الطيران.الشواطئ
ّ
) حيث كان هذا من األنواع1957-1926 عامي
ذكر الحمار األبيض تحديدًا في مذكرات تشارلز بيلغريف (مستشار حكام البحرين بين
ّ
.المفضلة نظرًا لنسبه وصبره وقوته
. وهم يستمتعون بركوبها وإقامة سباقات لها في المناطق القروية،أما اليوم فيعتني البحرينيون بالحمير على سبيل التسلية
 وشهدت على أهميتها في النسيج االجتماعي،كجزء من هذا المشروع قمت بزيارات متكررة السطبل الحمير في قرية كرزكان
 حيث يمضون الوقت في التحدث عن الرياضة، سنة24 - 16  أصبح االسطبل مكانًا يجتمع فيه اليافعون والشباب بين.المحلي
 وهم ينظفون المكان، يوسف وعبداهلل هم الحراس األساسيون في االسطبل، علي.وشؤون الحياة إضافة إلى العناية بحميرهم
 في عطلة نهاية األسبوع يخرجون للتر ّيض على ظهور. دينارًا في الشهر20 يوميًا ويطعمون الحمير ويدفعون األجرة التي تبلغ
».الحمير ويزورون االسطبالت األخرى ويقابلون األصدقاء

 في. يركز في عمله على المواضيع االجتماعية والثقافية والمدنية،مصور وصانع أفالم وثائقية مستقل
حسين الموسوي
ّ
 فاز مناصفة مع مريم العرب بالجائزة األولى في معرض الفنون التشكيلية الثاني واألربعين في البحرين عن2016 يناير
 وفي معرض2014 عامThe Other Hundreds Photography book  ظهرت أعماله في كتاب.مجسم تركيبي مشترك
ّ
.2016 شاهد البحرين عام
Hussain Al Mosawi - In the Donkeys’ Stable
“Donkeys in Bahrain have a long history and deep relation with its culture. Donkeys have been used to transport sweet water
and kerosene around neighborhoods, take goods to and from the market place and pulled the municipal rubbish carts; they
collected fish from the seashore and before air transport, they were used to bring ashore passengers from boats during low
tide. The white donkey in particular has been mentioned in the diaries of Charles Belgrave, advisor to the rulers of Bahrain
between 1926-57). They were coveted for their pedigree status and hard working, reliable nature.
Today, Bahrainis enjoy their time taking care of donkeys, while having fun riding and racing them in the villages. As part of this
project, I visited a donkey stable in Karzakan village regularly and became witness to their central nature in the local social
fabric. The stable has become a gathering place for young boys between the age of 16-24 years. They spent their time chatting
about sports, what’s happening in their lives in addition to taking care of their donkeys. Ali, Yousif, and Abdullah, the main
caretakers of the stable, clean the premises daily, feed the donkeys, and pay the rent which to the amount of twenty dinars a
month. Every weekend they get out for a ride and visit different stables and meet friends.”

Hussain Almosawi is a freelance documentary photographer and filmmaker, with a focus on social, cultural and
urban topics. In January 2016, he together with Mariam Al Arab won the first prize at the 42nd Annual Fine Art
Exhibition of Bahrain for a collaborative installation. His photographs have been featured in The Other Hundreds
photography book (2014) and View Bahrain exhibition (2016).

)16-2015( شوارع المح ّرق
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Streets of Muharraq (2015-16)

المحرق
 شوارع- جيسون بلوز
ّ

التنوع
ُ«أخذ مشروع «شوارع المح ّرق» من ضمن مجموعة كبيرة ال تزال قيد اإلنجاز بعنوان (بورتريه البحرين) حاولت فيها رصد وتوثيق
ّ
 إن السير في شوارع المح ّرق. التي تؤلف كلها نسيج البحرين الثري،المعاصرة والتقليد
، الشباب والشيخوخة،الفني للثقافة والدين
َ
المد والجزر في حياة الناس الذين يعملون ويعيشون ويتسوقون أو يزورون
في أوقات النهار المختلفة هو وسيلة للتعرف على
ّ
 ظالالً مرحة ينبع فيها الضوء من، يخلق تغ ّير الضوء عند بزوغ الشمس من الشرق وانتقالها إلى الغرب.الشوارع الضيقة والساحات
ّ
 أحيانًا من خالل التفاعل،أوجه إليه كاميرتي
 إنه ذاك المزيج الذي،زوايا وشقوق متاهة الدروب في المح ّرق القديمة
ّ يشكل األساس الذي
 وتتشارك القصص أو ببساطة يحيي واحدها اآلخر وأحيانًا من خالل الطريقة التي يسقط فيها،مع الشخصيات التي تحتل الشوارع
. والتجاور الذي يحدث بين الناس والمشهد،الضوء
تدور مجموعة «بناء األسس» حول توثيق صور عمال البناء الذين يسافرون من أماكن بعيدة بحثًا عن الرزق في أعمال اإلنشاءات
 استمديت إلهامي للبدء في هذا المشروع من دعوة تلقيتها للمشاركة في مناسبة اجتماعية خيرية اسمها (حفل برياني.بالبحرين
 يجتمع أبناء المجتمع المحلي في هذا الحدث من كافة األطياف واأللوان واألديان لتمويل وطهو وتنظيم.)يوم السبت مع العمال
».حفالت غداء للعمال

ولد جيسون بلوز في المملكة المتحدة وبدأ اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي في سن السابعة عشرة عندما حصل على
 بعد انضمامه إلى أحد المجالس المحلية التي أطلقت مبادرة الستقطاب الشباب المهتمين بالتصوير.SLR أول كاميرا
 درس جيسون التصوير في كلية بورنماوث. اكتشف قدرة التصوير على تسجيل األحداث والتعليق عليها،الفوتوغرافي
 إلى جانب تصوير، وقد قام بتوثيق العديد من المشاهد الموسيقية والمهرجانات في المملكة المتحدة.للفنون والتصميم
.الشوارع في العديد من البيئات المدنية حول العالم
Jason Plews - Streets of Muharraq
“The project “Streets of Muharraq,” is from an on-going larger body of work - A Portrait of Bahrain, which is my attempt at
capturing the rich diversity of culture, religion, the old and young, contemporary and traditional, all of which inform the rich
tapestry of Bahrain. Walking the streets of Muharraq at different times of the day is a way of getting to know the ebbs and flow
of people who, work, live, shop and visit the narrow streets and courtyards found there. The changing light as the sun rises
from East to West creates playful shadows and light wells in the nooks and crannies of the labyrinth that is old Muharraq; it is
this combination which forms the basis for where I point my camera. Sometimes through interaction with the characters that
occupy the streets, sharing stories or simply greeting one another, other times its the way the light falls and the juxtaposition of
people in the scene.
“Building Foundations” is concerned with documenting construction workers who travel from far and wide to make a living in
the construction industry in Bahrain. I was inspired to embark on this project when I was invited to a community-based charity,
called The Saturday Biryani Party with Workers. A wonderful cause whereby members of the local community from all creeds,
colors and religions come together to fund, cook and organise lunches for the workers.”

Jason Plews was born in the UK and first became interested in photography at the age of seventeen when
he acquired his first SLR camera. After joining a local council run initiative to get young people interested in
photography, he discovered the power of photography to record and comment on his surroundings. Jason studied
Photography at Bournemouth College of Art and Design. He has documented various music scenes and festivals
in the UK, along with photographing streets in urban environments around the world.

)2007( ولهان

24 24

Walhaan (2007)*

 ولهان- * لطيفة الشكر

- وقد و ّثق التصوير الفوتوغرافي منذ ذلك الحين رحالتي إلى أماكن محددة، كنت دائمًا متحمسة للتصوير الفوتوغرافي،«خالل نشأتي
 الحياة اليومية، يركز عملي على توثيق المدن.مع التركيز على الشعوب واألقليات التي تأثرت بالظروف السياسية واالجتماعية الحالية
 بغض النظر عن، في محاولة لترديد صدى المفاهيم الموجودة وراء الحدود،والقضايا الثقافية والسياسية في جميع أنحاء العالم
.الجنسيات واألنظمة السياسية واالجتماعية
في سلسلة «ولهان» أقدم مشاهد من المحرق ومن البنى واألماكن التي تبدو محتفظة بأسرار وقصص توحي بشعور من الحنين
». وباألماكن التي يتردد صداها مع األسرار والقصص التي ال تزال مستمرة إلى الوقت الحاضر، بالتذكير بزمن مضى،إلى الماضي

 كما شاركت.حصلت لطيفة الشكر المولودة في البحرين على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة لندن ساوثبانك
 تعمل لطيفة في المدرسة.في دورات عديدة في مدرسة بارسونز للتصميم ومركز نيويورك الدولي للتصوير الفوتوغرافي
.البريطانية في البحرين ولديها اهتمام بالصحافة المصورة والتصوير الفوتوغرافي في الشارع
.* ولهان بالعربية تعني المشتاق

Latifa Al Shakar - Walhaan
“Growing up, I have always been passionate about photography. Photography has since documented my travels to specific
places- focusing on people and subcultures impacted by current social and political conditions. My work focuses on the documentation of cities, everyday life and political and cultural issues world-wide, trying to echo concepts that exist beyond borders,
regardless of nationality, and of social and political systems.
In the series “Walhaan” I present scenes of Muharraq and of the structures and places that seem to hold secrets and
stories that suggest a sense of nostalgia, of reminiscing for a time past, and of places that reverberate with secrets and
stories that have continued into the present.”

Bahrain-born Latifa Al Shakar completed her BA at London Southbank University. She undertook various courses
at Parsons School of Design and New York’s International Centre of Photography. She works at the British School
of Bahrain and has an interest in photo-journalism and street photography.
* Walhaan in Arabic means Longing.
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)2016(  وجود غير مرئيInvisible Presence (2016)

 وجود غير مرئي- لوريدانا مانتيللو

 حتى. األلوان والرغبة في تخليد لحظة ما،«مثل معظم المصورين الفوتوغرافيين أستمد إلهامي من أشياء عديدة مثل األشكال
،» في تصوير مشاهد «وجود غير مرئي. فتبدو وكأنك لم ترها من قبل قط،األمور األبسط يمكنها أن تكون جميلة عندما ننظر إليها
ً كان التركيب سه
 كان اختيار اللحظة الدقيقة إلطالق المغالق هو األمر األصعب.ال نسبيًا حيث إن مادة الموضوع جميلة بطبيعتها
بشكل أدق ذلك الشعور بالسيكينة الذي
أردت أن أمسك بجوهر الصمت والعزلة بلطف؛ أو ربما
،ألنني أردت أكثر من مجرد صورة
ُ
ٍ
أردت أن ألتقط ذلك الهدوء الذي يمكننا جميعًا تجربته عندما
. لقد شعرت وكأنني وجود غير مرئي.تحرضه مثل هذه المشاهد
ُ
 أدعو بهذا العمل المشاهد لمشاركتي. األمواج وهيجان البحر فقط، غافلين عن اآلخرين وواعين للتفاعل بين الرياح،نكون صامتين
.استمتاعي بهذه اللحظات؛ لتقدير واحترام جمال البساطة الموجودة في الصمت
».أنا هو الوجود غير المرئي في صوت الصمت

 ميزت نفسها من خالل معارض ُأقيمت في أوروبا ودول.مصورة فوتوغرافية ايطالية مستق ّرة في البحرين
لوريدانا مانتيللو
ّ
 كما ُيشهد لها بشكل كبير على أسلوبها المتميز. وقد فازت أعمالها بالعديد من الجوائز الدولية،مجلس التعاون الخليجي
.اإلبداعي كمصورة فوتوغرافية لحفالت الزفاف رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم
Loredana Mantello - Invisible Presence
“Like most photographers I’m inspired by many things: shapes, colors and the desire to capture a moment. Even the most
mundane objects can be beautiful when viewed, as you’ve perhaps never seen them before. In photographing the scenes for
“Invisible Presence”, composition was relatively easy as the subject matter is innately beautiful. What was more difficult was
choosing the exact moment to release the shutter because I wanted more than just an image, I wanted to gently grasp the
essence of silence and solitude; or perhaps more accurately that feeling of tranquility which scenes such as these induce. I felt
like an invisible presence. I wanted to capture that calm which we can all experience when we are silent, oblivious of others and
aware only of the interplay between the wind, the waves and the swell of the sea. With this work I invite the viewer to share my
enjoyment of these moments; to appreciate and admire the beauty of the simplicity in silence.
I am the Invisible Presence in the Sound of Silence.”

Loredana Mantello is a Italian photographer based in Bahrain. She has distinguished herself through exhibitions in
Europe and the GCC and her work has won several international awards. She is much acclaimed for her distinct,
creative style as a photographer of high profile weddings worldwide.

)2015( امبراطورية األوساخ | تسليع
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The Empire of Dirt | Commodification (2015)

 امبراطورية األوساخ | تسليع- مهدي العسيري

 لم أستطع أن.«عندما كنت صغيرًا اعتادت أمي أن تروي لي قصصًا حول كيف كانت األشياء في البحرين تبدو مختلفة في أيامها
 أصبحت الشواطئ ملكية.أتخيل أن يكون أي شيء مختلفًا عما اعتدت عليه حتى كبرت وبدأت األشياء التي كنت أراها عادية تغيب
تحولت القرى الجميلة إلى مدن صاخبة
ّ ، أصبحت الشوارع الهادئة فوضوية، ال يمكن الوصول إليها إال من قبل القلة المحظوظة،خاصة
 أصبح نوعًا من، الناجم عما ُيسمى التنمية، تهديم األرض.تنتشر فيها نفايات الصحراء الرملية وحدائق أشجار النخيل المحيطة بها
.الهوس الشخصي
ْ
 االنتقال مما اعتقدته شكلها األصلي وهويتها إلى، موثقًا عهد األنثروبوسين،2015 بدأ ُت العمل على «امبراطورية األوساخ» في عام
 ترمز التالل، «تسليع» هو الجزء األول من هذا المشروع الذي ال يزال قيد اإلنجاز.شيء آخر سوف تفتقده األجيال القادمة عندما تكبر
،المصنوعة من قبل اإلنسان في هذه السلسلة من الصور الفوتوغرافية إلى المرحلة األولى مما يعتقده معظم الناس تنمية لألرض
 ومن ثم بيعت ألعلى مزايد مقابل،ُظمت لتصبح ترتيبات من صنع اإلنسان
َ بينما في الحقيقة ما هو إال أكوام من األوساخ التي ن
».سعر معين

 وسعى باستمرار لتطوير، بدأ التصوير الفوتوغرافي بعمر صغير جدًا.مهدي العسيري فنان ومصور فوتوغرافي بحريني
 مما سمح له بتطوير واستكشاف منظورات جديدة في فنه حيث، درس الهندسة في اسكتلندا.مهاراته التقنية وعينه الفنية
 عمل مهدي على مشاريع عديدة لمساعدة وإلهام، منذ ذلك الحين.استمد إلهامه من المناظر الطبيعية والحضارة المختلفة
.مجتمع التصوير الفوتوغرافي في البحرين
Mahdi Aseeri - The Empire of Dirt | Commodification
“When I was young my mother used to tell me stories about how things in Bahrain looked different in her days. I couldn’t imagine anything being different than what I was accustomed to until I grew up and the things that once were normal became
absent. The beaches became private property, only accessible by the privileged few, the quiet streets became a chaotic mess,
the beautiful villages turned into raucous towns that spread into the desert’s sandy wastes and the palm tree gardens that surrounded them. The devastation of the land, caused by so-called development, has become somewhat of a personal obsession.
I started working on ‘The Empire Of Dirt” in 2015, documenting the anthropocene epoch, the transition from what I believed
to be its original form and identity, into something that the next generation will miss when they grow up. “Commodification” is
the first part of this ongoing project, the man-made mounds in this series of photographs symbolize the first stage of what is
believed by most people to be development of the land, while in reality it’s nothing but piles of dirt organized into man-made
arrangements then sold to the highest bidder for a price.”

Mahdi Aseeri is a Bahraini photographer and artist. He started photography at a very young age and has continuously
sought to develop his technical skills and artistic eye. He studied engineering in Scotland, which allowed him to
develop and discover new perspectives in his art as he was inspired by the different culture and landscape. Ever
since, Mahdi has worked on various projects to help and inspire the photography community in Bahrain.

)2016( أحاديث الزمن

30

Time Talks (2016)

 أحاديث الزمن- مروة راشد آل خليفة

 شهدت دول الخليج موجة غير مسبوقة من التحول إلى المناظر الطبيعية الحضرية التي،«في مطلع القرن الواحد والعشرين
 التي-  لم تكن البحرين. المشاريع الكبيرة ومراكز التسوق، تجلى ذلك عمومًا بتشييد المباني متعددة الطوابق.نعرفها اليوم
، شهد العقد الماضي انخفاضًا ملموسًا في عدد المزارع المزروعة. ُمستثناة من ذلك- ُعر َفت ذات مرة بأرض المليون شجرة نخيل
. التي استبدلت بالبنى الخرسانية الستيعاب االزدياد السكاني،واختفاء أشجار النخيل على الجزيرة
 فهو يجاور العناصر التي ال تتواجد،مشروع «أحاديث الزمن» هو توثيق مرئي وتفسير شخصي للحالة المتردية للبيئة المحيطة بنا
». ويعكس اللون الحقيقي غير المستحب لبيئتنا،عادة معًا بجوار بعضها

 ومن خالل. شغف بالوسائط الفنية المختلطة والتصوير الفوتوغرافي، المولودة في البحرين،لدى مروة راشد آل خليفة
، بدأ شغف مروة بالفن في سن صغيرة.انطالقها إلى آفاق فنية جديدة تعمد إلى دمج واستخدام مواد متنوعة في عملها
واستمر هذا الشغف مع عملها في ورش فنية ومعارض محلية ودولية؛ تلقت جائزة تقدير ألعمالها في معرض البحرين الثامن
.والثالثين للفنون الجميلة
Marwa Rashid Al Khalifa - Time Talks
“At the turn of the 21st century, the Gulf States witnessed an unprecedented wave of transformation into the urban landscape
we are familiar with today. This was mostly manifested in the construction of multi-story buildings, large developments and shopping malls. Bahrain - once known as the land of one million palm trees - was no exception. The last decade witnessed a palpable
decline in the number of cultivated farms and disappearance of palm trees on the island, replaced with concrete structures to
accommodate the increasing population.
The project “Time Talks” is a visual documentation and a personal interpretation of the dilapidated state of our surrounding
environment, juxtaposing elements that do not usually coexist together and reflecting on the unpleasantly true color of
our environment.”

Born in Bahrain, Marwa Rashid Al Khalifa has a passion for mixed media art and photography. By way of exploring
new artistic boundaries, Marwa incorporates the use of different materials in her artwork. Marwa’s passion for art
started at a young age and continues with her work in art workshops and local and international exhibitions; she
received a recognition prize for her work at the 38th Bahrain Fine Arts Exhibition.

)2015( الحدائق الحضرية
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Urban Gardens (2015)

 الحدائق الحضرية- روزلين برولت

 فهو. كان يشعرني وكأنني في الديار أينما استقريت.«لطالما كان التصوير الفوتوغرافي رفيقي المفضل خالل حياتي المتنقلة
بعين تبحث على الدوام عن تلك العناصر التي
.يعطيني القوة والمعنى بينما يسمح لي بالتواصل ومشاركة عالقتي مع المحيط
ٍ
 تتغير البحرين على نحو سريع ويحتاج المرء أن يغتنم هذه.تعلم ُت البحث عن صور حميمة لكنها بسيطة
،تمثل هوية مكان معين
ْ
 أدركْ ُت أنه بالرغم من التحول الحضري.لدت هذه السلسلة بينما كنت أتجول وألتقط الصور باحثة عن الشخصية البحرينية
َ  ُو.اللحظة
.السكان أن يبقَ وا على تواصل مع بيئتهم الطبيعية؛ محافظين على متنفّ س من المساحات الخضراء واألوكسجين
َ  يتمنى،الواسع
 هذا العمل هو أشبه بتصنيف.ركزت على التقاط الحدائق الصغيرة التي تكسر مقاييس الهندسة الحضرية ونظام األلوان الشاحبة
ُ
». وهو مشروع مستمر،مترافق مع تأطير دقيق

 حيث سافرت بشكل مكثف وعاشت وعملت كمدرسة في نيوزلندا،لدت روزلين برولت في فرنسا وعاشت حياة الترحال
َ ُو
 ساعدها التصوير الفوتوغرافي في التقاط.) حتى الوقت الحاضر-2001( ) والبحرين2001-1998(  فييتنام،)1998-1983(
. ُعرضت أعمالها في هانوي (فييتنام) والبحرين. وممثلين في عالم دائم التغير، أماكن استثنائية وأناس رائعين،لحظات مهمة
Roselyne Brault - Urban Gardens
“Photography has always been the companion of choice during my itinerant life. It has made me feel at home wherever I settled. It gives me strength and meaning while enabling me to communicate and share my relationship with my surrounding. With
an eye always searching for those elements which represent the identity of a given place, I have learnt to look for intimate and yet
simple images. Bahrain is changing rapidly and one needs to seize the moment. This series was born while strolling and shooting in search for Bahraini individuality. I realised that in spite of the massive urbanisation, inhabitants wish to stay in touch with
their natural environment; keeping some pocket of greenery and oxygen. I focused on capturing those tiny gardens which break
the urban geometry and pale color scheme. This work is a typology, with a careful framing in mind and an on-going project.”

Roselyne Brault was born in France and has led an itinerant life – having travelled extensively and lived and worked
as a teacher in New Zealand (1983-1998), Vietnam (1998-2001) and Bahrain (2001-present). Photography has
helped her capture important moments, singular spaces and fascinating people, actors in an ever-changing world.
Her work has been exhibited in Hanoi (Vietnam) and Bahrain.

)2012( أهالي الساحل
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The Coastliners (2012)

 أهالي الساحل- ساجي أنطوني

 ولكن كيف يظهر ذلك، البحرينيون هم سكان جزر حتى النخاع.يوثق مشروع أهالي الساحل حياة البحر النابضة بالحياة في البحرين
، سجادة.في حياتهم اليومية؟ تلتقط هذه السلسلة من الصور الفوتوغرافية لحظات حميمة تتشاركها األسر بمحاذاة شاطئ البحر
 حياة ’أهل الساحل‘ عالم صغير قائم.كوب من القهوة والبحر هي العناصر التي دمغت مجتمعًا مع محيطه لتجعل منهم واحدًا
». حيث يمكن ألي تفصيل عادي أن يتحول بواسطة شعاع من أشعة الشمس يخترق السحابة،بذاته

ُ  يعمل كمحلل ن.مصور فوتوغرافي هندي عاش في البحرين لمدة إثنين وعشرين عامًا
ُظم ولكنه ُيمضي
ساجي أنطوني هو
ّ
 وهو قادر في أغلب األوقات على، تركز ممارسته على الناس والحياة اليومية.كل أوقات فراغه في استكشاف الجزيرة بعدسته
 فازت أعمال ساجي بجوائز عديدة وعرضت في البحرين في عمارة بن مطر.تحويل البديهيات إلى مشاهد مؤثرة أو فكاهية
.ومساحة الرواق للفنون
Saji Antony - The Coastliners
“The Coastliners documents Bahrain’s vibrant coastline life. Bahrainis are profoundly islanders, but how does this manifest itself
in their daily life? This series of photographs captures intimate moments shared in family along the seaside. A carpet, a coffee
and the sea are the elements which sealed a community with its surrounding to make it one. The life of ‘coastliners’ is a little world
on its own where each ordinary detail could be transformed by a ray of sunshine piercing the cloud.”

Saji Antony is an Indian photographer who has lived in Bahrain for twenty two years. He works as a system analyst
but spends all of his free time exploring the island with his lens. Saji’s practice focuses on people and the everyday,
often turning the obvious into touching or humorous scenes . Saji’s work has won several prizes and has been
exhibited in Bahrain at the Bin Matar House and Al Riwaq Artspace.

)2016( سوق المحرق
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Muharraq Souq (2016)

 سوق المحرق- سيمون إيمبي

 وجدت نفسي مشدودًا إلى الشوارع الخلفية بين البيوت اإلسالمية التراثية وحاراتها الضيقة،«أثناء توثيقي لسوق المح ّرق
 وتجار ينقلون، وأوالد يستخدمون الحارات كمالعب، أمهات يحملن أطفالهن، هنا المشاهد تكرر نفسها من جيل إلى جيل.المتعرجة
 أنعطف عند كل زاوية مترقبًا ما قد تكون اللحظة الكامنة في انتظار أن يتم، حين أمشي في هذه الحارات التراثية.بضائعهم
 سامحين، بدأ السكان المحليون يصبحون متآلفين ومرتاحين أكثر مع وجودي، وبما أنني أستمر في التردد إلى السوق.التقاطها
 بدالً من توثيق حياتهم ضمن اإلطار،أصور المقيمين وراء األبواب المغلقة
 آمل أن أجد نفسي بعد فترة.ببدء محادثات حول حياتهم
ّ
».النوعي أو التاريخي الخارجي

. وقد عاش وعمل في لندن واإلمارات العربية المتحدة أيضًا،سيمون إيمبي هو المدير اإلبداعي لميماك أوجلفي في البحرين
وعرضت
 وفازت،أتاحت له أعماله السفر ورؤية العالم
ُ ، نيويورك واإلمارات العربية المتحدة،صوره الفوتوغرافية بجوائز في دبي
ُ
.أعماله في لندن ودبي
Simon Impey - Muharraq Souq
“Whilst documenting Muharraq souq, I find myself drawn to the back streets amongst the traditional Islamic houses and its narrow winding lanes. Here the same scenes have been played out by generation to generation, with mothers carrying their babies,
children using the lanes as their playgrounds and merchants transporting their wares. As I walk through these traditional lanes, I
turn every corner in anticipation of what moment lies in wait to be captured. As I keep returning to the souk, the local inhabitants
are starting to become familiar and more comfortable with my presence, enabling conversations to start about their lives. After
time I hope to find myself photographing occupants behind their closed doors, rather that than just documenting them amongst
their generic, whilst historic exteriors. “

Simon Impey is the Creative Director of Memac Ogilvy Bahrain, He has also lived and worked in London and the
UAE. His work has taken him around the world and his photographs have won awards in Dubai, New York and the
UAE. He has also exhibited in London and Dubai.

)2015( الحمدهلل إنه يوم الجمعة
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Thank God It’s Friday (2015)

 الحمدهلل إنه يوم الجمعة- ستيفاني راڤل

 يرتكز هذا المشروع البحثي طويل.لتجمع صالة يوم الجمعة في شوارع سوق المنامة
’الحمدهلل إنه يوم الجمعة‘ هو صورة عن قرب
ّ
َ الح
ظة التي تب ّين حيوية وتنوع
َ الم
ُ  هذه هي قصة األجزاء الصغيرة غير.المدى على توضيح السورة والحديث المتعلقين بالصالة
 تلتقط الصور نشاط واضطراب خطوات المصلين فيما هم مسرعون للحصول على مساحتهم.كل من السوق والدين اإلسالمي
 وتكون، تكون الحصائر السميكة ممدودة بأناقة على األرضية الخرسانية رمادية اللون، إلى جانب السيارات واألرصفة.من أجل الصالة
 تسلط الصور الفوتوغرافية الحميمة الضوء على العالقات الشخصية للمصلين األفراد.أطرافها مصفوفة بدقة إلى جانب بعضها
 البضائع والظالل هم مشاركون صامتون في حدث العبادة حيث يتشكل، الدكاكين الفارغة.بإيمانهم وتالحمهم مع الجماعة
».تعايش طبيعي بين المصلين وما يحيط بهم

 تحمل شهادة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي.مصورة فوتوغرافية فرنسية تعمل في جامعة البحرين
ستيفاني راڤل
ّ
 تعمل ستيفاني بتمهل. مع التركيز على الطقوس الدينية والشعوب المهاجرة، تُعنَى ممارستها ببناء الهوية.التوثيقي
رضت أعمالها عدة مرات في
َ  ُع.على تشكيل أرشيف من الصور الفوتوغرافية يب ّين عالقتها الحميمة مع الثقافة اإلسالمية
.2015  بما في ذلك معرض فن البحرين،البحرين
Stephanie Ravel - Thank God It’s Friday
‘Thank God it’s Friday’ is an up close portrait of the congregational Friday prayer in the streets of the souq (market) of Manama.
This long term research project is based on the illustration of the Surat and Hadith which concern the prayer. This is the story
of small and unnoticed fragments which show the vibrancy and diversity of both the souq and Islam. The images capture the
energy and frenetic pace of worshippers hurrying to get their space for prayer. Alongside the cars and pavements, thick mats
are unfurled delicately on the grey concrete, edges are carefully aligned next to each other. The intimate photographs highlight
the personal relationships of the individual worshippers to their faith and the cohesion with the congregation. The empty shops,
the goods and the shades are silent participants in the act of worship so that a natural symbiosis between worshippers and their
surroundings is formed.”

Stephanie Ravel is a French photographer working at the University of Bahrain. She holds a Masters in Documentary
Photography. Her practice is concerned with the construction of identity, with a focus on religious rituals and
migrant populations. Over the years, Stephanie is slowly building up a photographic archive that illustrates her
intimate relationship with the Muslim culture. Her work has been exhibited several times in Bahrain, including Art
Bahrain 2015.

)2016( أياد على ذهب
ٍ
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Hands on Gold (2016)

أياد على ذهب
ٍ - توسين أرووجولو

قيم في المتحف
َ « ُدهشت عندما رأيت ألول مرة السيدات البحرينيات ينسجن خيوط الذهب بأيديهن في مهرجان التراث الذي ُأ
 تهدف الصور. زرتُها مؤخرًا في بيت الكورار في المحرق.وأخذت رقم هاتف إحدى السيدات
أردت أن أعرف أكثر
.2014 الوطني عام
ُ
ُ
 والتي تحتاج إلى فريق عمل ال يقل عن، التي تتميز بها البحرين،الفوتوغرافية إلى تصوير تعقيد هذه الصنعة شديدة الحساسية
 مع جلوس القطابة. حتى أشعر وكأنني منومة مغناطيسيًا أثناء العملية،اهن فيها
ُ  ال.أربع سيدات
ُ زلت أندهش في كل مرة أَ َر
ُ
. يحملن وينسجن عدة خيوط من الذهب في الوقت ذاته،يأخذن دور الدواخيل
 واللواتي ُيقال إنهن،مقابل السيدات الثالث األخريات
َ
 يمكن للمالبس أن تكون. توجه القطابة عملية النسج وتُعلق الخيوط المنسوجة بشكل فوري على المالبس،ينسج َن
بيمنا هن
ْ
». أو دقيقة مثل ثوب بحريني تراثي، غطاء وسادة أو وشاح،بسيطة مثل سوار

لدت في نيجيريا
َ  ُو. الواليات المتحدة األميركية،انتقلت توسين أرووجولو مع عائلتها إلى البحرين منذ سبع سنوات من نيفادا
 وهي تستمتع باستخدام كاميرتها.وهاجرت إلى الواليات المتحدة ساعية للحصول على الماجستير في الهندسة المدنية
.اللتقاط المشاهد المحيطة بها بينما تعيش هي اللحظة
Tosin Arowojolu - Hands on Gold
“I was amazed when I first saw Bahraini ladies hand weaving gold threads at the Heritage Festival held at the National Museum
in 2014. I wanted to find out more and took the phone number of one of the ladies. I recently visited her at the Kurar House in
Muharraq. The photographs aim to portray the intricacy of this very delicate craft, unique to Bahrain, which takes a team of no
less than four ladies. Each time I see them, I am still amazed, even mesmerized at the process. With the qataba sitting opposite
the other three ladies, who are said to take on the role of doakhil, they hold and weave several gold threads at the same time. As
they weave, the qataba guides the weaving process and simultaneously attaches the woven threads directly on to garments.
The garments could be as simple as a bracelet, pillowcase or scarf or as elaborate as the traditional Bahraini thobe.”

Tosin Arowojolu moved to Bahrain six years ago from Nevada, USA with her family. She was born in Nigeria and
immigrated to the United States to pursue a master’s in Civil Engineering. She enjoys using her camera to capture
the scenery around her as she lives in the moment.

)16-2013( ليست مجرد مرآة
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Not just a mirror (2013-16)

 ليست مجرد مرآة- وليد العباس

 كان التصوير الفوتوغرافي وسيلة. عن الفنان في داخلي،«دأبت منذ الصغر على البحث عن طريقة للتعبير عن أفكاري وعواطفي
 وأصبحت األحداث. حيث بدأت فجأة أرى المزيد من تفاصيله الخفية،استحوذت على اهتمامي وفتحت عيني على العالم من حولي
 وكلما التقطت صورًا أكثر اكتشفت، شعرت بأن التصوير فتح عيني على الحياة فصرت ألتقط المزيد من الصور.التافهة ذات أهمية
. وكلما عرفت أكثر زادت حماستي وإلهامي بجمع هذه القصص.المزيد من القصص عن الحياة
 ولكنها ال تملك أي قوة لتعمل من، تقدم انعكاسًا لما يوضع أمامها.وجدت أن المرايا هي أشياء مذهلة
،بالنسبة لهذا المشروع
ُ
ً  وعلى اإلدالء بتصريحات تحمل ثق، وعلى الرغم من ذلك يعطي البشر المرايا القدرة على إضفاء الحياة والقيمة.تلقاء نفسها
ال كبيرًا
». هناك حياة مخبأة وراءها، المرايا ليست مجرد سطوح مطلية. ال تفعل شيئًا أكثر من أنها تصرح بما هو بديهي،بينما هي في الواقع

مصور فوتوغرافي بحريني مستقل لديه اهتمام خاص بالتصوير الفوتوغرافي التوثيقي والتصوير الفوتوغرافي
وليد العباس
ّ
 والتقاط وتوثيق األوضاع، تتعلق معظم مشاريعه الشخصية بتوثيق حياة الناس اليومية في مدن البحرين.في الشارع
.اإلنسانية في الشوارع
Waleed Al Abbas - Not just a mirror
“Since I was young, I have been searching for a way to express my thoughts and emotions, the artist inside me. Photography
was a medium that captured my interest and opened my eyes on the world around me. I suddenly started seeing more of its
hidden details. The insignificant events became significant. I felt that my eyes became wide open. Therefore, as much as I take
photos I discover more stories in our life. And as much as I know more, I get more excited and inspired by all of these stories.
For this project, I found that mirrors are fascinating things. They offer a reflection of what is set before them, but have no
power to act on their own. Even so, we give them power capable of bestowing life and value, of making proclamations
carrying great weight when, in fact, they do no more than state the obvious. Mirrors are not just polished surfaces, there
is a hidden life behind them.”

Waleed Al Abbas is a freelance Bahraini photographer with a particular interest in street and documentary
photography. Most of his personal projects are related to documenting the daily life of people in the cities of Bahrain
and capturing and documenting the human conditions on the streets.
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 عمارة بن مطر- ذاكرة المكان
لقد استعاد مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث ذاكرة المكان من خالل مشاريعه الثقافية
والمعمارية والتي تهدف للمحافظة على اإلرث الحضاري
.لمملكة البحرين
لقد بنيت هذه العمارة لعائلة بن مطر بعد استقطاع جزء من
 وكان هذا العمل المعماري الرائع1905 ساحل البحر في عام
 ومثل كل.من إنتاج البناء المشهور آنذاك موسى بن حمد
البيوت التراثية استخدمت المواد األساسية مثل أحجار البحر
.وجذوع النخيل والقصب في البناء
ومنذ البداية كان هذا المبنى مجلسا لتاجر اللؤلؤ ومالك
 بعدها تحول المبنى الى عيادة أول،المنزل سلمان بن مطر
 ومقرا لنادي، . طبيب في مدينة المحرق الدكتور بندر كار
اإلصالح بينما بقى الطابق العلوي سكنا لعائلة بن مطر حتى
.م2002 عام
 تم افتتاح عمارة بن مطر من جديد2009 في التاسع من فبراير
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
 ليحمل اسم رائد التنوير2002 أسس هذا المركز في عام
.والتعليم والثقافة الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
ومنذ التأسيس التزمت رئيسة وأعضاء مجلس األمناء
على خلق أجواء ثقافية وعقد أنشطة فنية وتأسيس فروع
جديدة وترميم وتأهيل المباني التراثية في مدينة المحرق
.والعاصمة المنامة
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
 وبيت محمد، 2003 عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
م) وبيت الشعر (بيت إبراهيم2005( بن فارس للفن الخليجي
)م2006( م) ومكتبة األطفال اقرأ في2006( العريض) في المنامة
م) وقاعة المحاضرات في مركز الشيخ2007( وبيت الكورار
 وأخيرا عمارة بن مطر هذا إلى جانب مشاريع،)م2008( إبراهيم
 الحديقة، مركز المعلومات، النزل،أخرى مثل بيت القهوة
. حرف الديار،ملحق بيت عبداهلل الزايد، المائية

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.

