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Khalil Al Hashimi | PARADISE LOST

“I saw the angel in the marble and carved until I set him free.”
Michelangelo

خليل الهاشمي | الجنة المفقودة

».حررته
ّ «رأيت المالك في الرخام وأخذت أنحت إلى أن
مايكل أنجلو

“Paradise Lost” is an exhibition by Bahraini sculptor Khalil Al Hashimi, which will
take visitors on a retrospective journey through the metamorphic stages of his work
spanning five decades. The exhibition title is inspired by the story of Adam and Eve,
which is a symbolic representation of the severed umbilical cord between mankind
and the divine. Man’s disobedience to his creator by eating the forbidden fruit has him
expelled from the Garden of Eden. The fallen man is left to toil the earth and experience
suffering through many ways. But God’s mercy and compassion extends through time,
offering a path to redemption. His grace can be earned - salvation attained. He has not
completely abandoned his creation. An elusive link still exists; this is what creates the
search for meaning, the touching of something beyond the physical. Qualities like love,
beauty, peace and creativity always elude us. It is these qualities, considered to be the
highest potential for human beings, that Al Hashimi has been trying to capture for many
years - the journey from the material to the ethereal. Is paradise truly lost like the stories
claim or is it hidden in plain sight?

للنحات البحريني خليل الهاشمي يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن
«الجنة المفقودة» هو معرض
ّ
 أستوحي اسم.ليكشف المراحل المتنوعة لنتاجه الفني الممتد على مدى خمسة عقود
، والتي تم ّثل بطريقة رمزية الصلة المقطوعة بين البشرية واإلله،المعرض من قصة آدم وحواء
حيث أدى عصيان اإلنسان ألمر خالقه من خالل تناول الفاكهة المحرمة إلى طرده من الجنة
 ولكن رحمة اهلل و ِن َعمه ال تفتأ تغشى اإلنسان وتتنزّل عليه،وهبوطه إلى األرض ليعمل ويكافح
ًيتخل أبدأ
َّ
 فالخالق لم. إذ يمكن اكتساب فضله ونيل النجاة،عبر األزمان لتُ نير له طريق الخالص
 ما يحفّ ز البحث عن المعنى والت َْوق،يص ُعب اإلمساك بها
ْ  وال تزال هناك ثمة صلة ما.عن خَ ْلقه
 إن الصفات مثل الحب والجمال والسالم واإلبداع تته ّرب.لمالمسة شيء أعمق مما هو مادي
 هي التي لطالما، وهذه الصفات التي تعتبر أرقى ما يصبو إليه للبشر،وتتف ّلت منا دائمًا
 الرحلة من العالم المادي إلى العالم- حاول الهاشمي أن يمسك بها على مدى سنوات عديدة
 هل ُف ِقدت الجنة حقًا كما تزعم القصص أم أننا ال نستطيع إبصارها رغم أنها على.السماوي
مرأى الجميع؟

From a very young age, Al Hashimi had an introverted and shy disposition. His
introspective mind was naturally drawn towards the subjective world of art. He had a
particular fascination with birds. Vivid memories of their grand ascension in flocks across
the sea’s horizon were imprinted in his subconscious, and would return to visit him in
the later phases of his career. From the dusty alleyways of Manama, he was curious
about the creative social circles in Bahrain, surrounding himself with the local artists and
virtuosos in the 1960s. Learning the various academic techniques and skills of drawing
from many local teachers he attained a relative mastery of the various tools of production.
From pencil, graphite, watercolour, acrylic, and oil to mono printing, etching and graphic
design, he began to explore the medium of art while also trying to nurture his creative
abilities. He became an art teacher in the early 1970s, allowing him to further deepen his
knowledge on the subject. There was one art form, however, that he was exceptionally
attracted to but could not explore in Bahrain due to its scarcity and unpopularity sculpture. He pursued his higher education in the USSR, graduating with a Master’s
degree in Sculpture from the Academy of Fine Arts in Leningrad, Russia in 1980.

 وكان عقله االستبطاني مياالً بدوره إلى.كان الهاشمي وخجوالً بطبيعته منذ نعومة أظفاره
 حيث ُح ِفرت مشاهد ارتقائها في، كان مفتونًا بالطيور على نحو خاص.عالم الفن بخصوصيته
 وهي مشاهد عادت وتم ّثلت في المراحل،أسراب عظيمة عابرة أفق البحر في عقله الباطن
 كان الهاشمي مهتمًا بالدوائر االجتماعية، في أزقة المنامة المغب ّرة.األخيرة من حياته المهنية
 وأحاط نفسه بالفنانين المحليين والمبدعين خالل ستينات القرن،اإلبداعية في البحرين
 تعلم مختلف التقنيات األكاديمية ومهارات الرسم من نخبة من المعلمين المحليين.العشرين
 من قلم الرصاص والجرافيت مرورًا باأللوان المائية،إلى أن أتقن تقريبًا مختلف أدوات اإلنتاج
 وشرع،والزيتية واألكريليك إلى الطباعة األحادية (المونوبرنت) والحفر والتصميم الجرافيكي
 أصبح مدرسًا للفنون في.يكتشف وسائل الفن من جهة وصقل قدراته اإلبداعية من جهة أخرى
 استهواه نوع واحد من الفن. ما أتاح له تعميق معارفه في هذا الموضوع،أوائل السبعينيات
 أال وهو- ولكنه لم يستطع التعمق فيه كما يرغب نظرًا لندرته وعدم شعبيته في البحرين
ً  فتابع تحصيله العلمي في االتحاد السوفييتي وتخرج حام،النحت
ال درجة الماجستير في النحت
.1980 من أكاديمية الفنون الجميلة في لينينغراد بروسيا في عام
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“Genius is eternal patience.” - Michelangelo
Learning sculpture at one of the most stringent and esteemed academics in Russia was
challenging, but one thing was for certain - it was the beginning of an endless love affair
with this art form. There are several factors that separate this monumental discipline
from its two dimensional counterpart and which expressed Khalil’s temperament totally:
patience, physical dialogue and permanence. The mental and physical (and financial)
process it takes to plan, sketch and construct a sculpture can take months if not years
to accomplish, this creates a sense of attachment between the artist and his work,
a bond of pleasure and pain. The sensory experience of carving a three dimensional
object creates a conversation between the creator and creation, a sensory dialogue of
compromise between gravity, materiality and aesthetics that culminates into the final
result: both are carving one another, externally and internally. The idea of permanence
is something that always inspired Khalil’s imagination; sculpture is the uninhabited
architecture of memory. Throughout history our knowledge of the ways of life of ancient
civilizations was through the objects and monuments that remained etched in stone.
These qualities engraved in Khalil’s heart an endless passion for sculpture that still
dominates his artistic output, making him one of the most renowned practitioners in
the Kingdom of Bahrain today.
During his years of study in Russia, the art academia was overshadowed by the stylistic
orthodoxy of Realism influenced by a materialist and utilitarian philosophy. Abstract
styles that were emerging and gaining appeal were shunned by majority of art schools
as non-academic and frivolous. Though this gave Al Hashimi a solid foundation in the
technical skills and order of the discipline, there was a part him that wanted to break
free from the boundaries and express something more creative. Thus he began to
explore and experiment upon his return to Bahrain, with four main phases defining his
stylistic evolution as a sculptor:
•

Impressionist Realism:
This phase began in the 1990s upon Khalil’s return from Russia where he began
to create bronze portraits and human figures that had a raw irregular finish, almost
like he was leaving his fingerprints on the works. This gave them a feeling of
aliveness and incompleteness. Thus, the works were anchored in the realism of
human figures yet still the sculptor’s impression could be felt.

•

Abstract Realism:
This phase began in the late 1990s and continues to the present day. Here we
can see a further break away from rigid realism. The subject of the works is still
derived from the real environment like humans, animals or nature. However, Khalil
creatively deconstructs the objects, stripping them down to their pure essence.
The results are distilled abstractions of simple elegance.

 مايكل أنجلو- ».«العبقرية صبر ال ينضب
،ّمثل تعلم النحت في واحدة من أكثر األكاديميات صرامة واحترامًا في روسيا تحديًا صعبًا
.حد له مع هذا الممارسة الفنية
ّ  أنه م ّثل بداية عالقة شغف ال- إال أن شيئًا واحدًا كان مؤكدًا
 وهي عوامل،هناك العديد من العوامل التي تميز هذا النوع الفني عن نظيره ثنائي األبعاد
 قد. والديمومة، الحوار المادي أو الملموس، الصبر:تتماهى تمامًا مع تكوين خليل الهاشمي
تستنزف العملية الذهنية والبدنية (والمالية) التي تتطلبها عملية التخطيط للنحت ورسمه
، ما يخلق إحساسًا بالتع ّلق بين الفنان وعمله،وعمله شهورًا طويلة إن لم يكن سنوات إلنجازه
 إن التجربة الحسية التي ترافق نحت كائن ثالثي األبعاد تخلق.رابطة تشوبها المتعة واللوعة
توج
ّ  حوار حسي للتوفيق بين الجاذبية والمادية والجمالية ُي،محادثة بين الصانع وما يبدعه
 فكرة الديمومة. كالهما ينحت اآلخر من الداخل والخارج على حد سواء:في النتيجة النهائية
 فعلى. النحت هو عمران الذاكرة غير المأهول.هي التي لطالما ألهمت خيال خليل الهاشمي
 كانت معرفتنا بطرق حياة الحضارات القديمة تأتي من األشياء واآلثار التي بقيت،مر التاريخ
 هذه الصفات طبعت في قلب خليل الهاشمي شغفًا ال محدود للنحت ال.محفورة في الحجر
 ما يجعله أحد أكثر الممارسين لهذا النوع الفني شهرة في،يزال يهيمن على نتاجه الفني
.مملكة البحرين اليوم
 طغى على األوساط األكاديمية أسلوب الواقعية المتأثر بفلسفة،خالل سنوات دراسته في روسيا
ُعرض عن األساليب التجريدية التي كانت ال تزال
ِ  وكانت غالبية مدارس الفنون ت،مادية ونفعية
 وعلى الرغم.آنذاك في طور النشوء واكتساب القبول باعتبارها أساليب غير أكاديمية وتافهة
 كان،من أن هذا منح خليل الهاشمي أساسًا راسخًا من المهارات الفنية والنظام االنضباطي
 وهكذا شرع في االستكشاف والتجربة،يتوق إلى كسر القيود والتعبير عن شيء أكثر إبداعا
: وهي، وحددت تطوره الفني كنحات أربع مراحل رئيسية،بعد عودته إلى البحرين

:الواقعية االنطباعية

•

 حيث شرع في،بدأت هذه المرحلة في التسعينيات بعد عودة خليل الهاشمي من روسيا
 وكأنما كان،إبداع صور برونزية وشخصيات بشرية اتسمت بسطحها الخام غير المنتظم
. هذه الخاصية منحت تلك األعمال انبطاعًا بالحياة وعدم االنتهاء.يترك بصماته ظاهرة
 كانت تلك األعمال راسخة في واقعية الشخصيات البشرية مع إمكانية استشعار،وبالتالي
.بصمة النحات
:الواقعية التجريدية
 هنا يمكننا.بدأت هذه المرحلة في أواخر التسعينيات وال تزال مستمرة حتى يومنا هذا
 ومع أن موضوع األعمال ظل مستمدًا.أن نرى اتساع المسافة بعيدًا عن الواقعية الجامدة
 إال أن خليل الهاشمي استطاع،من البيئة الحقيقية مثل البشر والحيوانات أو الطبيعة
 ما أنتج تجريدات،بطريقة خالقة أن يفكك الكائنات ويج ّردها وصوالً الى جوهرها الصافي
.مصفّ اة ومنقّ اة من األناقة البسيطة

•
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•

Abstract Expressionism:
In this phase Khalil enters the realm of conceptually driven ideas, here there is
an abandonment of objective reality and a turn into the subjective realm of pure
expression. He began to dabble in this style in the late 90s however it is primarily
in the 2000s that this style matured to its full fruition. The subject matter varies
but often deals with societal reflections and political critique commenting on the
human condition.

•

Minimalist Iconicism:
This most recent phase has been Khalil’s singular obsession primarily from the 2010s
to present day. What defines this style is the usage of Khalil’s unique bird abstractions
as a conduit or proxy for the perfect human. So the birds become the figurative
performers on his conceptual stage, indirectly communicating his ideas, juxtaposed
against various elements of his stories. Thus, he enters the realm of symbolism and
pure minimalism—a marriage between the objective and subjective world.

:التعبيرية التجريدية

•

 وهنا نالحظ تخليه عن،دخل خليل الهاشمي في هذه المرحلة مجال األفكار المفاهيمية
 بدأ يجرب هذا،الواقع الموضوعي والدخول في مجال التعبير الخالص بكل خصوصيته
النمط في أواخر التسعينيات ثم انكب عليه تمامًا مع دخول األلفية الثالثة لينتج ثمارًا
 وكانت على اختالفها غالبًا ما تتناول االنعكاسات االجتماعية والنقد.كاملة النضج والجمال
.السياسي الذي يناقش حالة اإلنسان
:األدنوية\المبسطة
األيقونية
ّ

•

،كانت هذه المرحلة األخيرة هي الهاجس األوحد الذي استولى على أعمال خليل الهاشمي
 ُيع ِّرف هذا األسلوب تجريدات الطيور الفريدة من نوعها التي. إلى اليوم2010 بدءًا من العام
 وبالتالي أصبحت الطيور بمثابة.أبدعها كمسلك أو تمثيل لإلنسان الذي بلغ درجة الكمال
 جنبًا، توصل أفكاره بشكل غير مباشر،ممثلين مجازيين على خشبة مسرحه المفاهيمي
المبسط
 دخل عالم الرمزية والنضج األدنوي، وهكذا.إلى جنب مع مختلف عناصر قصصه
ّ
. وهو اقتران بين العالم الموضوعي والذاتي-

“Simplicity is not an objective in art, but one achieves simplicity despite
one’s self by entering into the real sense of things.” - Constantin Brancusi
Since time immemorial, birds have held a special significance for the human spirit.
Birds, unlike other creatures have the choice to be bound to the land by their feet
but also to transcend it through flying. This is why birds have come to symbolize the
spiritual qualities that humans strive for like peace, love and harmony. Khalil has been
for years translating this inherent enigma in nature, of the material and ethereal, through
his bird abstractions. The gravity-defying grace of the birds, he hopes, will symbolize
the potential of human beings to transcend their prejudices, divisions and conflicts. His
artistic evolution is a journey from the objective to the subjective, from the real to the
symbolic, from the explicit to the implicit and from the gross to the subtle. The search
for the eternal and sacred through art has been seen across history as art’s most noble
potential. Is art the missing umbilical cord to paradise? Is it our line of communication
to the divine?

 ولكن يحقق المرء البساطة رغمًا عن نفسه من خالل،«في الفن ليست البساطة هدفًا
 قسطنطين برانكوزي- »التغلغل في المعنى الحقيقي لألشياء
 خالفًا لغيرها من، الطيور.منذ فجر التاريخ وللطيور أهمية خاصة بالنسبة للروح البشرية
 لها حرية االختيار بين التق ّيد باألرض وهي تقف على أقدامها أو تجاوز تلك الحدود،المخلوقات
 ما جعل الطيور ترمز إلى الصفات الروحانية التي يسعى إليها البشر،من خالل التحليق عاليا
 كان خليل الهاشمي لسنوات طويلة يترجم هذا اللغز المتأصل في.كالسالم والمحبة والوئام
ً  آم، وذلك من خالل تجريدات الطيور خاصته،الطبيعة بين الروحية والسماوية
ال أن ترمز روعة
تلك الطيور وهي تتحدى قيود الجاذبية إلى إمكانية تسامي البشر فوق التحيزات واالنقسامات
 من، من الحقيقي إلى الرمزي، تطوره الفني هو رحلة من الموضوعية إلى الذاتية.والصراعات
ُ
والقدسية من خالل
 هذا البحث عن األبدية. ومن اإلجمالي إلى الدقيق،الصريح إلى الضمني
 فهل الفن هو الصلة المفقودة إلى.الفن ُينظر إليه عبر التاريخ كأسمى وأرقى إمكانات الفن
الجنة؟ هل هو خط التواصل بيننا وبين عالمالعالم الروحي؟

Omar Ahmed
Poet & Architect
عمر أحمد
شاعر و معماري
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Khalil Al-Hashimi (b.1949)
1980

Master Degree in Sculpture, Academey of fine arts, Leningrad - Russia.
Member of The Bahrain Arts Society.

Exhibitions and participations:
1972
First Fine Arts Exhibition, Ministry of Labour & Social Affairs - Bahrain.
1972
Second Biennial Exhibition - Kuwait.
1973
10th inter youth festival, Berlin - East Germany.
1975-79 Annual College Exhibitions - Leningrad - Russia.
1981
Annual Exhibition Ministry of information - Bahrain.
1993
9th Exhibition of Bahrain Arts Society.
1994
10th Exhibition of Bahrain Arts Society.
1994
14th Mini print International Exhibition - Barcelona - Spain.
1996
16th Mini print International Exhibition - Barcelona - Spain.
1997
Cairo International Biennial Exhibition - Egypt.
1997
Sharjah International Binnial Exhibition - UAE.
1999
Muscat Cultural Forum - Oman.
2000
Bahrain International Sculpture Exhibition.
2000
Aleih International Sculpture Symposium - Lebanon.
2001
Arab Sculpture Forum, Muscat - Oman.
2002
Human Rights Exhibition - Bahrain.
2003
Graphic Art Exhibition - Bahrain.
2003
Exodus Anniversary Exhibition of The Thinker & Writer Edward Saeed.
2003
Bahrain International Sculpture Symposium - Bahrain.
2004
Bahrain - Assilah Arts &Culture Forum - Bahrain.
2004
Assilah Arts &Culture forum - Assilah - Morocco.
2004
The Bahrain fine Arts Exhibition.
2006
2nd Bahrain International Sculpture Symposium- Bahrain.
2006
Two man show Exhibition with Jamal A. Raheem - Albareh gallery - Bahrain.
2008
1st Muharraq Sculpture Symposium - Bahrain.
2009
Conversation in Art between Bahrain & Germany.
2009
4th Bahrain Inter. Sculpture Symposium - Bahrain.
2010
Albareh Art Gallery Exhibition ( BIRDS ) Bahrain-- Dubai
2013
Contemporary Bahraini Arts (New Horizons) - Moscow, Russia
2014
Assilah Arts & Culture Forum - Assilah, Moroco
2014
Asian Art Biennale - Bangladesh
2014
Bahrain Culture (Contemporary Art Exhibition) - Cairo, Egypt
2015
The Bahrain Art Society Exhibition - Bahrain
2016
42nd Bahrain Annual Fine Arts Exhibition - Bahrain
2016
The Bahrain Art Society Exhibition - Bahrain
2016
15x15, Shaikh Ebrahim Center - Bahrain
2017
43rd Bahrain Annual Fine Arts Exhibition - Bahrain
2018
44th Annual Fine Arts Exhibition - Bahrain
2018
6th Bahrain International Sculpture Symposium - Bahrain

)b.1949( خليل الهاشمي

 روسيا-  لينينغراد، أكاديمية الفنون التشكيلية،درجة الماجستير في النحت
عضو في جمعية البحرين للفنون التشكيلية

1980

:المعارض والمشاركات
 البحرين-  وزارة العمل والشؤون االجتماعية،أول معرض للفنون التشكيلية
1972
 الكويت- معرض البينالي الثاني
1972
 ألمانيا الشرقية، برلين- مهرجان الشباب الدولي العاشر
1973
 روسيا، لينينغراد-  معارض الكلية السنوية1975 -79
 البحرين- معرض وزارة اإلعالم السنوي
1981
المعرض التاسع لجمعية البحرين للفنون التشكيلية
1993
المعرض العاشر لجمعية البحرين للفنون التشكيلية
1994
 إسبانيا، برشلونة- المعرض الدولي الرابع عشر للمطبوعات المصغرة
1994
 إسبانيا، برشلونة- المعرض الدولي السادس عشر للمطبوعات المصغرة
1996
 مصر- معرض بينالي القاهرة الدولي
1997
 اإلمارات العربية المتحدة- معرض بينالي الشارقة الدولي
1997
 ُعمان- منتدى مسقط الثقافي
1999
معرض البحرين الدولي للنحت
2000
 لبنان- سيمبوزيوم عاليه الدولي للنحت
2000
 ُعمان، مسقط- المنتدى العربي للنحت
2001
 البحرين- معرض حقوق اإلنسان
2002
معرض البحرين لفن الجرافيك
2003
معرض الهجرة الجماعية في ذكرى المفكر والمؤلف إدوارد سعيد
2003
 البحرين- سيمبوزيوم البحرين الدولي للنحت
2003
 المغرب-  أصيلة- منتدى أصيلة للفنون والثقافة
2004
معرض البحرين للفنون التشكيلية
2004
 البحرين- سمبوزيوم البحرين الدولي الثاني للنحت
2006
 البحرين-  صالة البارح- معرض ثنائي مع جمال عبدالرحيم
2006
 البحرين- سيمبوزيوم المحرق األول للنحت
2008
حوار في الفن بين البحرين وألمانيا
2009
 البحرين- سمبوزيوم البحرين الدولي الرابع للنحت
2009
 دبي-  البحرين- )معرض صالة البارح (الطيور
2010
 روسيا، موسكو- )معرض الفن البحريني المعاصر (آفاق جديدة
2013
 المغرب، أصيلة- منتدى أصيلة للفنون والثقافة
2014
 بنغالديش- بينالي الفن اآلسيوي
2014
 مصر، القاهرة- )ثقافة البحرين (معرض للفن المعاصر
2014
 البحرين- معرض جمعية البحرين للفنون التشكيلية
2015
 البحرين- معرض البحرين السنوي الثاني واألربعين للفنون التشكيلية
2016
 البحرين- معرض جمعية البحرين للفنون التشكيلية
2016
 البحرين- » بمركز الشيخ إبراهيم15/15« معرض
2016
 البحرين- معرض البحرين السنوي الثالث واألربعين للفنون التشكيلية
2017
 البحرين- معرض البحرين السنوي الرابع واألربعين للفنون التشكيلية
2018
 البحرين- سمبوزيوم البحرين الدولي السادس للنحت
2018
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Awards:
1972
1996
1996
2007
2016

Merit Awards at the Ministry of Labour & Social Affairs Exhibition - Bahrain.
Second Prize in the Municipality Monument Contest - Bahrain.
Merit Award for Sculpture at The Ministry of Information Exhibition - Bahrain.
First Prize in the municipality Monument Contest for Bahrain Inter. airport - Bahrain.
GCC recognition award for life time contribution to the visual arts - Saudi Arabia

Other Activities:
2001
Designed and produced Trophy for Bahrain International Video Song - Bahrain.
2001
Designed and produced Portrait for the Founder of Arab Bank,
Abdul Hamid Shuman - Qatar.
2003
Designed and produced Trophy for Bahrain Inter, Sculpture Symposium Bahrain.
2005
Designed and produced Trophy for Bahraini Writers Association - Bahrain.
Designed several posters and covers of Books and cassettes and logos.
Collections:
Bahrain - Cuba - India - Oman - Saudi Arabia - Kuwait - Portugal - Russia.
Address :

P.O.Box:40124 - Hamad Town - Kingdom of Bahrain
Mob: +973 39699136 Email: sculptor25@gmail.com, Instagram: khalil_alhashimi

 البحرين- جائزة تقدير في معرض وزارة العمل والشؤون االجتماعية
 البحرين- ُصب البلدية
ُ جائزة المركز الثاني في مسابقة ن
 البحرين- جائزة تقدير في النحت في معرض وزارة اإلعالم
 البحرين- ُصب البلدية لمطار البحرين الدولي
ُ جائزة المركز األول في مسابقة ن
 المملكة العربية السعودية،جائزة إنجاز العمر لمجلس التعاون الخليجي تقديرًا إلسهاماته في الفنون البصرية

:الجوائز

1972
1996
1996
2007
2016

:النشاطات األخرى
 البحرين- تصميم وتنفيذ تذكار مهرجان البحرين الدولي لألغنية المصورة
2001
 قطر- تصميم وتنفيذ بورتريه لمؤسس البنك العربي عبدالحميد شومان
2001
 البحرين- تصميم وتنفيذ تذكار سمبوزيوم البحرين الدولي األول للنحت
2003
 البحرين-  أسرة الكتاب واألدباء في البحرين- )تصميم وتنفيذ تذكار (أوسكار الكلمة من أجل اإلنسان
2005
تصميم وتنفيذ العديد من الملصقات وأغلفة الكتب وأشرطة الكاسيت والشعارات
 الكويت-  المملكة العربية السعودية-  الهند-  البرتغال-  كوبا-  روسيا- البحرين
 مملكة البحرين-  مدينة حمد- 40124 .ب.ص
sculptor25 @gmail .com ، Instagram: khalil_alhashimi : بريد إلكتروني39699136 +973 :جوال

:المقتنيات
:العنوان
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 بورتريه صديقFriend Portrait

1995 1995
، سم26 x 16.5 x 21 21x16.5x26cm,
 سيراميكCeramic

 الفنان واللوحةThe Artist and the Painting

1994 1994

، سم45 x 19.5 x 35 35x19.5x45cm
 قالب حجريStone Cast

15

 الغواصThe Swimmer

2009 2009
، سم18 x 9 x 48 48x9x18cm
 رخام+  برونزBronze + Marble

 بورتريه االبنSon Portrait

1995 1995

، سم33.5 x 18 x 20 20x18x33.5cm
 قالب حجريStone Cast

17

 طموحAspiration

2011 2011
، سم41 x 14.5 x 22 22x14.5x41cm
 زجاج+  نحاس+  خشب+  برونزBronze + Wood + Brass + Glass

 وطأة الوقتBurden of Time

2001 2001

، سم55 x 43 43x55cm
 نقش بارز على الراتينجResin Relief

19

 ثقل الحزنWeight of Sorrow

2015 2015
، سم9 x 4.7 x 15.5 15.5x4.7x9cm
 نحاس+  خشبWood + Brass

 بورتريه األمMother Portrait

2015 2015

، سم51 × 46 46x51cm,
 نقش بارز على البرونزBronze Relief

21

 الطريق األوسطThe Middle Path

2016 2016
 سم17 x 11 x 29 29x11x17cm
 نحاس+  خشبWood + Brass

 غفرانForgiveness

2016 2016

 سم31 x 16 × 15 15x16x31cm
 فوالذ+  نحاس+  خشبWood + Brass + S.Steel

23

 ذكرى الشتاءWinter’s Memory

2016 2016
 سم11.5 x 7.7 × 9.8 9.8x7.7x11.5cm
 برونز+  عقيقOnex + Bronze

 الحرب والسالمWar & Peace

2016 2016

 سم31 x 6.5× 20.5 20.5x6.5x31cm
 نحاس+  خشبWood + Brass

25

 الحضور والهاويةPresence & Abyss

2017 2017
 سم33 x 6.5 x 12 12x6.5x33cm
 خشبWood

 لحن القلبHeart’s Melody

2016 2016

 سم9.5 x 16 x 25 25x16x9.5cm
 برونز+  خشبWood + Bronze
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 بركة األلمPain’s Blessing

2017 2017
 سم17.5 x 4.7 × 5.4 5.4x4.7x17.5cm
 خشب+  برونزBronze + Wood

 بناء األحالمConstructing Dreams

2017 2017

 سم34 x 8 × 24 24x8x34cm
 برونز+  خشبWood + Bronze
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 شوكة األملHope’s Thorn

2017 2017
 سم28 x 8 x 45 45x8x28cm
 خشب+  برونزBronze + Wood

Mind Circles Sketch
إسكتش دوائر العقل
ٍ
2017 2017

 سم22 x 6.8 × 14 14x6.8x22cm
 خشبWood

31

 الباحثThe Seeker

2017 2017
 سم33 x 10.5 × 16.5 16.5x10.5x33cm
 خشبWood

Mind Circles Sketch
إسكتش دوائر العقل
ٍ
2017 2017

 سم22 x 6.8 × 14 14x6.8x22cm
 خشبWood
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 رصاصات السالمBullets of Peace

2017 2017
 سم60 x 28 x 18 28x28x60cm
 برونز+  رخامMarble + Brass

 أمير الظالمPrince of Darkness

2017 2017

سم100 x 14 x 35 35x14x100cm
 فوالذ+  خشبWood + S.Steel

35

2  نميمة المساءEvening Gossip 2
2017 2017
 سم5 x 9 × 21 21x9x5cm
 خشب الوينجبيWenge Wood

منسية
 دموعForgotten Tears
ّ

2017 2017

 سم9.5 x 18 × 30 30x18.5x9.5cm
 خشبWood
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 نهر الحياةRiver of Life

2017 2017
 سم12 x 3.5 x 17 17x3.5x12cm
 برونز مؤكسدPatinated Bronze

 روح ُم ْثقلةLoaded Soul

2017 2017

 سم12 x 7 x 31 31x7x12cm
 برونز+  خشبWood + Bronze
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 نصف كاملHalf - Whole

2018 2018
 سم50 x 14 × 14 14x14x50cm
 راتينج+  الزورد+  عقيقOnex + Lapis + Resin

 أحالم مجمدةFrozen Dreams

2018 2018

 سم73 x 23 x 43 43x23x73cm
 برونز+  فوالذ+  خشبWood + S.Steel + Bronze
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 خزانة القلبHeart Locker

2018 2018
 سم48 x 18 x 33 33x18x48cm
 برونز+  فوالذ+  خشبWood + S.Steel + Bronze

 سلم إلى السماءStairway to Heaven

2018 2018

 سم18 x 13 x 25 25x13x18cm
 خشبWood
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 مِ َحن وابتالءاتTrials & Tribulations

2018 2018
 سم37 x 29 x 45 45x29x37cm
 رخام+  خشبWood + Marble

 ثنائيةDuality

2018 2018

 سم38.5 x 18.5 × 39.5 39.5x18.5x38.5cm
 برونز+  خشب+  رخامMarble + Wood + Bronze
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 الكلمة الجارحةThe Hurtful Word

2018 2018
 سم33 x 20 x 49 49x20x33cm
 خشب+  نحاس+  حجرStone + Brass + Wood

 أمير جبل الجليدThe Prince of the
 الزمرديEmerald Iceberg

2018 2018

 سم40 x 19.5 × 9 9x19.5x40cm
 خشب+  رخام+  الزوردLapis + Marble + Wood

47

 إكتشاف وتدميرDiscovery & Destruction

2018 2018
 سم18 x 14 × 19 19x40x18cm
 برونز+  خشبWood + Bronze

 الوجهة هي النجومStarbound

2018 2018

 سم10 x 10 x 89 10x10x89cm
 راتينج+  فوالذ+  نحاسBrass + S.Steel + Resin
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 طيران داخليInternal Flight
 سم18 x 26 x 15 15x26x18cm
 نموذج ورقيModelling Paper

 العصفور األزرقRhe Blue Bird
 سم27 x 19 × 16 16x19x27cm
 نموذج ورقي+  خشبWood + Modelling Paper

51

 مرور عبر البوابةPassage through the Gate
 سم47 x 35 × 29 29x35x47cm
 نموذج ورقيModelling paper

53

 Still Life 11طبيعة صامتة 11

1967 1967

 23 x 30 30x23cmسم
 Pencilقلم رصاص

 Still Life 10طبيعة صامتة 10
1967 1967
 23 × 30 30x23cmسم
 Pencilقلم رصاص
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 Still Life 9طبيعة صامتة 9
1967 1967
 23 × 30 30x23cmسم
 Pencilقلم رصاص

 Still Life 7طبيعة صامتة 7
1967 1967
 23 x 34 34x23cmسم
 Pencilقلم رصاص

57

8  طبيعة صامتةStill Life 8
1970 1970
 سم23 × 33 33x23cm
 قلم رصاصPencil

6  طبيعة صامتةStill Life 6
1967 1967
 سم24 x 35 35x24cm
 ألوان مائيةWatercolor

59

2  منظر بحريSeascape 2
1971 1971
 سم23 × 30 30x23cm
 ألوان مائيةWatercolor

3  منظر بحريSeascape 3
1971 1971
 سم28 x 21.5 21.5x28cm
 ألوان مائيةWatercolor

61

 إسكتش بورتريهPortrait Sketch

1979 1979
 سم33 x 30 30x33cm
 قلم رصاصPencil

 أسكتش حصانHorse Sketch 3

1974 1974

 سم20 × 29 29x20cm
 قلم رصاص على ورقPencil On paper

63

 الكويت-  الفصول األربعةThe Four Seasons - Kuwait

1988 1988
 سم34×x27 27x34cm
 كوالجCollage

 بورتريه ذاتيSelf Portrait

1979 1979

 سم29 x 30 29x30cm
 قلم رصاصPencil

65

 Hope’s Birth Pangs - Kuwaitآالم مخاض األمل  -الكويت

1988 1988

 30 x 21.5 21.5x30cmسم (مع اإلطار)
 Collageكوالج

 Horseحصان

1990 1990
 10.5 × 10 10x10.5cmسم
 Oils on Boardرسم زيتي على لوح

67

 Mini Painting 6لوحة مصغرة 6
1992 1992
 12 × 5 5x12cmسم
 Oil on Canvasرسم زيتي على قماش

 Manama Seascapeمنظر بحري في المنامة

1992 1992
 22 x 10 10x22cmسم
 Metal Chasingمعدن بنقوش نافرة

69

 Russian Talesحكايا روسية

1992 1992

 19 × 21 19x21cmسم
 Metal Chasingمعدن بنقوش نافرة

 Still Life 3طبيعة صامتة 3
1993 1993
 20 × 33 33x20cmسم
 Oil on Canvasرسم زيتي على القماش

71

 International Woman’s Dayاليوم العالمي للمرأة (في إطار)

1994 1994

 30 × 23.5 23.5x30cmسم
 Silk Screenطباعة بالشاشة الحريرية

 Horse Sketch 2إسكتش لحصان 2
1994 1994
 44 x 51.5 44x51.5cmسم
 Monotypeطباعة بالمونوتايب
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 Horse Sketch 1إسكتش لحصان 1
1994 1994
 44 × 35.5 35.5x44cmسم
 Monotypeطباعة بالمونوتايب

 Abstractتجريد

1995 1995
 10 x 10 10x10cmسم
 Lino Cut On paperطباعة بالالينو على الورق
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3  لوحة مصغرةMini painting 3
1995 1995
 سم4 x 4 4x4cm
 رسم زيتي على لوحOil on Board

 تكوينFormation

1995 1995

 سم12.5 x 17 17x12.5cm
 حفر على معدنEtching On Metal
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 Mini Painting 4لوحة مصغرة 4
1995 1995
 12 x 5 5x12cmسم
 Oil on Boardرسم زيتي على لوح

 Still Life 4طبيعة صامتة 4
1995 1995
 20x×31.5 31.5x20cmسم
 Oil on Canvasرسم زيتي على القماش
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 Seascape 1منظر البحر 1
1996 1996
 12 × 13 13x12cmسم
 Oil on Boardرسم زيتي على لوح

 Still Life 2طبيعة صامتة 2
1996 1996
 10 × 10 10x10cmسم
 Oils on Boardرسم زيتي على لوح
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4  صورة امرأةWoman Figure 4
، سم33 × 20 20x33cm,
 طباعة بالالينو على الورقLino Cut On paper

Pomegranate
رمان
ّ
1996 1996
 سم12.5 x 12.5 12.5x 12.5cm
 رسم زيتي على لوحOil on Board

83

 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
 وكان هذا العمل المعماري الرائع1905 من ساحل البحر 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 بقي 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

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.

