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By Mohsin Kani
Independent Curator

Trained initially as a painter and sculptor, Dr 
Veeda Ahmed completed her Master of Fine Arts 
(MFA) degree with Distinction from the University 
of the Punjab, in Lahore, Pakistan (1974), followed 
by studies at the Ruskin School of Drawing and 
Fine Art, University of Oxford, U.K. (1976-77). In 
2013, Ahmed completed her PhD at The Prince’s 
School of Traditional Arts, London, the title of 
which was “Drawing on Tradition: The recognition 
and relevance of the elements of Persian, 
Mughal and Pahari drawing and painting in the 
contemporary art practice of Indo-Pakistan.” She 
has exhibited extensively and is a member of the 
Chelsea Art Society, London, and The Islamic 
Manuscript Association (TIMA) in Cambridge, U.K.

This exhibition—In the Absence of Shadows—
seamlessly blends Ahmed’s Indo-Pakistani 
painterly tradition with her Western artistic 
training. The works on display show a departure 
from her previous paintings by exploring 
the idealized worlds and forms found in 
Persian, Mughal, and Pahari paintings. Ahmed 
contemplates how traditional painters mastered 
the thickness of the line in order to create the 
illusion of depth in the absence of shadows. The 
use of shading (pardakht), dots (nuqtas), and 
lines (lakeerain) practiced in traditional miniature 
painting is demonstrated across her works, while 
in some newer works, she combines the infinite 
repetition of Islamic geometry and patterns 
with the same techniques used in Quranic 
illuminations. Thus, by taking a new direction, 
the artist has mastered the line; the paintings 
demonstrate a harmonious expression of her skill 
and understanding of these art forms.

Sadly, today’s craftsmen often use non-traditional 
and synthetic materials. However, Ahmed 
employs the finest materials and pigments, often 
painstakingly grinding them herself, thus keeping 
the traditions and skills of the master practitioners 
alive. Consequently, Ahmed has continued to 
honor tradition whilst advancing the knowledge 
and implementation of her own practice.
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نبذة بقلم محسن كاني
قيّم فنون مستقل

ــدا أحمــد علــى الرســم  ــورة في ــت الدكت ــة، تدرب فــي البداي
الراقيــة  الفنــون  ماجســتير  درجــة  نالــت  ثــم  والنحــت، 
ــاز مــن جامعــة البنجــاب فــي الهــور بباكســتان عــام  بامتي
1974، لتواصــل بعــد ذلــك دراســتها فــي كليــة روســكين 
للرســم والفنــون الراقيــة بجامعــة أكســفورد بالمملكــة 
حصلــت   ،2013 عــام  وفــي   .)1977-1976( المتحــدة 
فيــدا علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة األميــر تشــارلز 
لنــدن، وكان عنــوان رســالتها:  التقليديــة فــي  للفنــون 
“مــن واقــع التقاليــد: أهميــة عناصــر الرســم والتصويــر 
الفنــي الفارســي والمغولــي والباهــاري وارتباطهــا بالفــن 
الباكســتاني الهنــدي المعاصــر”. قدمــت فيــدا عــدًدا كبيــًرا 
ــون  ــي للفن ــة تشيلس ــو جمعي ــي عض ــارض، وه ــن المع م
بلنــدن وجمعيــة المخطوطــات اإلســالمية فــي كامبريــدج 

بالمملكــة المتحــدة.

يمــزج هــذا المعــرض الــذي يحمــل عنــوان “فــي غيــاب 
الظــالل” بــكل سالســة بين الممارســات التقليدية للتصوير 
الفنــي الهنــدي الباكســتاني عنــد فيــدا مــع األســاليب 
ظهــر األعمــال 

ُ
بــت عليهــا فــي الغــرب. وت الفنيــة التــي تدرَّ

ــة الســابقة،  ــا عــن لوحاتهــا الفني
ً

ــدا اختالف المعروضــة لفي
المثاليــة  العوالــم  إذ تستكشــف فــي هــذه األعمــال 
واألشــكال التــي تتميــز بهــا اللوحــات الفارســية والمغولية 
والبهاريــة. تتأمــل فيــدا كيف أتقــن الرســامون التقليديون 
ــي بالعمــق  رســَم الخــط بقــدر مــن الســماكة يوهــُم الرائ
عنــد غيــاب الظــالل. فمــن الســمات الظاهــرة فــي جميــع 
أعمالهــا اســتخدام التظليــل والنقــاط والخطــوط التــي 
 فــي رســم لوحــات تقليديــة مصغــرة، فــي 

ً
تســتخدم عــادة

حيــن تجمــع فــي عــدد مــن أعمالهــا الجديــدة بيــن التكــرار 
الالنهائــي للهندســة واألنمــاط اإلســالمية واألســاليب 
المســتخدمة فــي تذهيــب القــرآن الكريــم. وبذلــك تكــون 
ــه فــن رســم  ــت في ــًدا أتقن ت مســاًرا جدي

َ
ــدا قــد ســلك في

الخــط، إذ تعّبــر لوحاتهــا بشــكل متناغــم عــن مهارتهــا 
ــة. وفهمهــا لهــذه األشــكال الفني

وممــا يدعــو لألســى أن فنانــي اليــوم غالًبا ما يســتخدمون 
ــدا التــي  ــة، علــى عكــس في ــر تقليدي ــة غي مــواد اصطناعي
ــا مــا  ــي غالًب ــاغ الت تســتخدم أفضــل المــواد وأنقــى األصب
تتكبــد عنــاء طحنهــا بنفســها، لتحافــظ بذلــك علــى تقاليد 
ومهــارات أســاتذة هــذا الفن. وبالتالي، تواصــل فيدا احترام 
التقاليــد، وتســعى فــي الوقــت نفســه إلــى تعزيــز الجانــب 
المعرفــي ألســلوبها الفنــي وتطبيقاتــه علــى أرض الواقــع.
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By Layla Ibrahim Bacha
Art Specialist at Qatar Foundation

Displaying works of art in Education City 
creates a great informal learning environment 
for students, staff, and the public, whether they 
are visiting or studying in the campus. Through 
the display of different works of art in the 
campus’ public spaces, visitors and students 
are introduced to different topics reflective of 
Qatar’s identity and Qatar Foundation’s vision 
and objectives. Art in Education City, whether 
in the form of permanent public art pieces or 
temporary exhibitions, aims to enrich students, 
visitors, and staff with knowledge and experience 
through an interactive artistic approach. 

Mosques are not only a place for worship in 
Islam. They also serve as collective spaces where 
community members are engaged in dialogue 
and debate. On this basis, the Minaretein 
Building, where Education City Mosque is located, 
embedded an art gallery space that offers a 
platform for informal gathering and interaction. 
Through this gallery’s open space, the public is 
introduced to different topics on Islam from the 
perspective of a variety of art exhibitions.

Dr Ahmed’s dedication to Islamic heritage and 
her faithfulness to its traditional roots provide 
visitors with great historical insight on how 
the old masters practiced the art of Quranic 
illumination in the past, and how it could be 
developed to speak our generation’s language. 
Dr Ahmed’s workshop and lecture at the Museum 
of Islamic Art (MIA) offered an opportunity 
to connect both institutions and continue 
the education experience offered in MIA by 
showcasing the artistic works in Education City. It 
also opened up the chance for collaboration with 
an iconic establishment that cares, preserves, 
and showcases a great collection of Islamic art 
in Doha.



بقلم ليلى إبراهيم باشا
اختصاصية الفنون يف مؤسسة قطر

ال شــك أن عــرض األعمــال الفنيــة فــي أرجــاء المدينــة 
التعليميــة يســهم فــي تهيئــة بيئــة تعليميــة غيــر رســمية 
للطــالب والموظفيــن وأفــراد المجتمــع الذيــن يرتــادون 
الجامعــي، دارســين كانــوا أم زواًرا. فمــن خــالل  الحــرم 
ــة  ــاءات العام ــي الفض ــة ف ــال الفني ــف األعم ــرض مختل ع
داخــل الحــرم الجامعــي، يستكشــف الزوار والطــالب طائفة 
مختلفــة مــن الموضوعــات التــي تعكــس هويــة دولــة قطر 
ــون  ــراز الفن ــة مؤسســة قطــر وأهدافهــا. كمــا أن إب ورؤي
داخــل المدينــة التعليميــة، ســواء عبــر عــرض إبداعــات فنية 
بشــكل دائــم أو فــي المعــارض المؤقتــة، يهدف إلــى إثراء 
الخبــرات المعرفيــة للطــالب والزائريــن والموظفيــن عبــر 

تقديــم تجربــة فنيــة تفاعليــة.

إن المســاجد فــي اإلســالم ليســت مجــرد دور عبــادة 
فحســب، بــل إنهــا تمثــل فضــاًء مجتمعًيــا يحــث أفــراد 
المجتمــع علــى االنخــراط فــي الحــوار والنقــاش. ومــن 
هــذا المنطلــق، يضــم مبنــى ذو المنارتيــن، الــذي يحتضــن 
جامــع المدينــة التعليميــة، منطقــة مفتوحــة للمعــارض 
توفــر منصــة للحــوار والتفاعــل غيــر الرســمي؛ حيــث تتيــح 
هــذه المســاحة ألفــراد المجتمــع فرصــة التعــرف عــن كثب 
علــى موضوعــات مختلفــة عن اإلســالم تتجســد في صورة 

ــة. ــارض الفني ــة مــن المع ــة متنوع مجموع

تكــرس الدكتــورة فيــدا أحمــد جــّل جهودهــا لخدمــة التراث 
اإلســالمي وتتفانــى فــي ســبر أغــوار جــذوره التاريخيــة، مــا 
ــزوار فرصــة عظيمــة للتعــرف علــى أســاليب  ــح أمــام ال يتي
األســاتذة القدمــاء فــي ممارســة فــن تذهيــب القــرآن 
الكريــم فــي العصــور األولــى وكيــف يمكــن تطويــره 
ليتماشــى مــع لغــة الجيل الحالــي. وقد أتاحت ورشــة عمل 
الدكتــورة فيــدا ومحاضرتهــا فــي متحــف الفــن اإلســالمي 
المتحــف والمدينــة  بيــن  فرصــة مواتيــة لمــد الجســور 
التعليميــة، واســتكمال المســيرة التعليميــة التــي يتيحهــا 
المتحــف مــن خــالل عــرض األعمــال الفنيــة فــي المدينــة 
التعليميــة. كذلــك أســهمت ورشــة العمــل في فتــح آفاق 
جديــدة للتعــاون مع هذه المؤسســة المتميــزة التي تقوم 
علــى رعايــة وعــرض مجموعــة مبهــرة مــن األعمــال الفنيــة 

اإلســالمية فــي الدوحــة. / 
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By Dr Julia Gonnella
Director of the Museum of Islamic Art in Qatar

The Museum of Islamic Art, Doha (MIA), owns 
one of the most wonderful collections of Islamic 
art worldwide, encompassing a rich variety of 
extraordinary art objects and artefacts that span 
the area between Andalusia in the West to Delhi 
in the East, and beyond. It is one of the main 
missions of the museum to promote the rich 
and dynamic history of artistic achievements in 
the Islamic world and their unique contribution 
to world heritage. At the same time, it actively 
seeks to present its collection as inspiration for 
present and future generations, trying not only 
to foster an appreciation of these important 
old artistic traditions but also to encourage 
contemporary artists and designers to transform 
and adapt those traditions to the very different 
needs of modern life.

For this reason, MIA regularly invites eminent 
artists who work and also experiment with 
traditional art forms and techniques, be it in the 
field of calligraphy, miniature painting, paper 
production, or ceramics and textiles. It is in this 
context that MIA has welcomed Veeda Ahmed 
to the museum to present both a workshop 
and a lecture on the intricate art of traditional 
Persian and Indian painting styles. Her own, 
very delicate artwork is influenced by some of 
the most beautiful classical Persian and Mughal 
miniature paintings that she further developed 
by combining them with European styles. Her 
visit also marks a fortunate occasion for MIA to 
partner with Qatar Foundation and Layla Ibrahim 
Bacha, along with Mohsin Kani, who together 
have so wonderfully curated an exhibition of 
Veeda Ahmed in parallel to the workshop. 
Ahmed’s work is a convincing testimony of the 
persistence of ancient Islamic artistic traditions 
to this day, containing a level of refinement and 
delicacy not incomparable to some of the ancient 
classics, allowing them to serve as an inspiration 
for the next generation of artists to come./ 
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بقلم الدكتورة جوليا جونيال
مديرة متحف الفن اإلسالمي يف قطر

يملــك متحــف الفــن اإلســالمي بالدوحــة واحــدة مــن أروع 
مجموعــات الفــن اإلســالمي حــول العالــم، إذ تتألــف مــن 
مقتنيــات ثريــة تشــتمل علــى تحــف فنيــة وقطــع أثريــة من 
حضــارات وثقافــات شــتى امتــدت عبــر رقعــة شاســعة مــن 
ا، بل وأبعــد من ذلك. 

ً
بــالد األندلــس غرًبــا إلــى دلهــي شــرق

وتتمثــل إحــدى المهام الرئيســة للمتحف في نشــر الوعي 
بالتاريــخ الثــري والحيــوي لإلنجازات الفنيــة التي تحققت في 
العالــم اإلســالمي وكذلــك إســهامها الفريــد فــي التــراث 
العالمــي. كمــا يســعى المتحــف فــي الوقت نفســه ســعًيا 
ــال  ــح مصــدر إلهــام ألجي ــه كــي تصب ــا لعــرض مقتنيات

ً
حثيث

الحاضــر والمســتقبل فــي محاولــة لتعزيــز الفهــم والتقديــر 
لهــذه التقاليــد الفنيــة القديمــة ذات األهميــة البالغــة 
ــا إلثــارة الرغبــة واالهتمام لدى الفنانيــن والمصممين 

ً
وأيض

المعاصريــن للعمــل علــى تحويل هــذه التقاليــد ومواءمتها 
لتناســب االحتياجــات المختلفــة لعالمنــا الحديــث.

ولهــذا الســبب يواظــب متحــف الفــن اإلســالمي بالدوحــة 
فــي  يشــتغلون  الفنانيــن ممــن  أبــرز  اســتضافة  علــى 
ويخضعونهــا  التقليديــة  الفنيــة  واألســاليب  األشــكال 
ــا، ســواء أكان ذلــك فــي مجــال فــن الخــط، أو 

ً
للتجريــب أيض

رســم اللوحــات المصغــرة، أو إنتــاج الــورق، أو صناعة الخزف 
والمنســوجات. وفــي هــذا الســياق تحديــًدا، اســتضاف 
ــم  ــد لتقدي ــدا أحم ــورة في ــالمي الدكت ــن اإلس ــف الف متح
ورشــة عمــل ومحاضــرة تســتهدف التوعيــة بفــن الرســم 
الــذي يتســم بأســاليبه  الفارســي والهنــدي  التقليــدي 
المعقــدة. كمــا تســتلهم أعمالهــا الفنيــة الدقيقــة للغايــة 
ا من أجمل لوحات المنمنمات الكالســيكية الفارســية 

ً
بعض

ــًرا مــن خــالل المــزج  ــي تطــورت تطــوًرا كبي ــة الت والمغولي
ــورة  ــارة الدكت ــح زي ــة. وتتي ــن األســاليب األوروبي بينهــا وبي
ــن  ــف الف ــن متح ــود بي ــر الجه ــة لتضاف ــة مواتي ــدا فرص في
اإلســالمي ومؤسســة قطــر، واختصاصيــة الفنــون فــي 
المؤسســة ليلــى إبراهيــم باشــا، وإلــى جانبهــا محســن 
كانــي، اللذيــن قامــا بتنظيــم معــرض رائــع لفيــدا أحمــد 
بالتــوازي مــع ورشــة العمــل. وتقــف أعمــال فيــدا شــاهدة 
علــى أن هــذه التقاليــد الفنيــة اإلســالمية القديمــة مــا 
زالــت تنبــض بالحيــاة حتــى يومنا هــذا، حيث أبدعــت أناملها 
عــدًدا مــن أروع اللوحــات التــي تمتــاز بأعلــى درجــات الدقــة، 
وتضاهــي أعمال بعض األســاتذة القدماء، وتشــكل مصدر 

إلهــام للجيــل المقبــل مــن الفنانيــن.
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By Dr Emily Pott
Director of Research at The Prince’s School  
of Traditional Arts 

How can an artist be both traditional and contemporary? 
Veeda Ahmed’s artistic journey has been primarily 
concerned with this question, and you can see the traces 
of the journey in the work exhibited here. Although earning 
recognition, degrees from prestigious institutions, and 
awards for her work from a young age, Ahmed was 
not satisfied with settling into the conventional model 
of the current art world. She felt intuitively that there 
was something more: more color; more technique; a 
more profound engagement with subject and medium; 
a process of artistic creation that was harmonious with 
nature. Seeking knowledge, she travelled far afield, 
working with masters who kept alive the old techniques 
and approaches—Safavid, Mughal, Ottoman painting and 
illumination, the landscape and figure drawing of the 
Academy, and even a Chinese calligrapher—all the while 
building her understanding to feed back into her own 
practice. Pushing her practice to the limit, driven to test 
and record the techniques she learned from the masters, 
she embarked on a doctoral degree. This allowed her to 
begin to draw all of these threads together and weave an 
artistic practice for today that functions both as a homage 
to those giants of the past and an example for artists of 
the future. 

It is not easy to be a contemporary traditional artist; it 
takes more time to make pigments from stones, as one 
must cultivate a certain concentration to engage with 
works of the past, to unlock their hidden meanings, and 
sometimes other things must be sacrificed to work with 
gold or silver and other precious materials. Through 
her artistic practice in recent years, Ahmed has come 
to understand the painstaking process of working with 
materials and forms. In so doing, she participates in 
timeless, meditative techniques of breaking down, 
purifying, and transforming matter into works of art. 
This process can be seen as both inner and outer, as 
marrying batin and zahir, and is the crown of the work. 
Her work exhibits the luminosity possible when the 
artist seeks creative engagement on the deepest levels. 
Dedication to reviving and reconnecting with the practices 
of the past ties her work to a long chain of knowledge. 
Her work forges a new link, a contemporary link between 
past and future in this timeless, golden chain.



بقلم الدكتورة إيملي بوت
مديرة األبحاث يف كلية األمري تشارلز للفنون التقليدية

ــذا  ــل ه ــد؟ ظ ــي آن واح ــًرا ف ــا ومعاص ــون تقليدًي ــاٍن أن يك ــف لفن كي
الســؤال الشــغل الشــاغل للدكتــورة فيــدا أحمــد طيلــة رحلتهــا الفنيــة 
ِرمــت 

ُ
التــي تنعكــس ظاللهــا فــي األعمــال الفنيــة المعروضــة هنــا. ك

فيــدا ونالــت شــهادات مــن مؤسســات مرموقــة وحصــدت أعمالهــا 
ــت أن تكــون  ــزال فــي ســن مبكــرة، وبرغــم هــذا أَب ــز وهــي ال ت جوائ
ــا. فقــد  ــم الفــن حاليًّ ــذي يحكــم عال ــدي ال جــزًءا مــن النمــوذج التقلي
، وأشــد 

ً
 وحيويــة

ً
حدثتهــا نفســـــها أن هنــاك نموذًجــا آخــر أكثــر رحابــة

تنوًعــا فــي أســاليبه، وأعمــق فــي تناولــه للموضوعــات وتعاملــه مــع 
الوســائط الفنيــة؛ نمــوذج لإلبــداع الفنــي متناغــم مــع الطبيعــة. 
ارتحلــت فيــدا لبلــدان بعيــدة طلًبــا للمعرفــة، وهنــاك عملــت جنًبــا 
إلــى جنــب مــع أســاتذة حافظــوا علــى األســاليب والمــدارس الفنيــة 
ــور  ــي العص ــب ف ــي والتذهي ــر الفن ــى التصوي ــت عل ــة، وتعرف التقليدي
ــت مــن الرســم األكاديمــي  ــة، واقترب ــة والعثماني ــة والمغولي الصفوي
ــا مــع خطــاط صينــي، 

ً
للمناظــر الطبيعيــة والشــخوص، بــل وعملــت أيض

ــذا  ــتغل ه ــون لتس ــذه الفن ــا به ز فهمه
ّ
ــز ع

ُ
ــت ت ــة الوق ــت طيل وكان

ــم أرادت أن  ــة الخاصــة. ث ــر ممارســتها الفني ــا فــي تطوي
ً

الفهــم الحق
تصــل بممارســتها الفنيــة ألقصــى حــد ممكــن، فشــرَعت فــي الحصول 
علــى درجــة الدكتــوراه مدفوعــة برغبتها فــي اختبار وتوثيــق ما تعلمته 
من أساليـــب فنيــــة علـــى يـــد األســاتذة. وقد أتاح لها ذلك أن تجمع 
فــي يدهــا كافــة الخيــوط وتحيكهــا في شــكل ممارســة فنيــة عصرية 
ــا  حيــي ذكــرى أســاطير الفــن فــي العصــور القديمــة وتقــدم نموذًج

ُ
ت

ــي المســتقبل. لفنان

 علــى الفنــان أن يكــون تقليدًيــا معاصًرا. فصناعــة األصباغ 
ً

ليــس ســهال
ــة  ــا أطــول، واشــتباكه مــع األعمــال الفني

ً
مــن األحجــار تســتغرق وقت

ا خاًصــا، 
ً
القديمــة الســتجالء معانيهــا الخفيــة يتطلــب منــه تركيــز

ــه مــع الذهــب والفضــة وغيرهــا مــن المعــادن النفيســة قــد  وتعامل
ــا علــى التضحيــة بأمــور أخــرى. اســتطاعت فيــدا مــن خــالل 

ً
يجبــره أحيان

ــرة أن تفهــم طريقــة التعامــل  ــة فــي األعــوام األخي ممارســتها الفني
ــاء، لتقــدم  ــكل مــا فيهــا مــن مشــقة وعن مــع المــواد واألشــكال ب
بذلــك أســاليب تأمليــة خالــدة على مســتوى تقســيم المــادة وتنقيتها 
وتحويلهــا إلــى أعمــال فنيــة. وهــذه العمليــة الفنيــة يمكــن وصفهــا 
بأنهــا عمليــة داخليــة وخارجيــة، تــزاوج بيــن الباطــن والظاهــر، وهــذا هو 
درة تــاج العمــل الفنــي. عندمــا يســعى الفنــان لالنغمــاس فــي اإلبــداع 
ألقصــى درجــة ممكنــة ُيتوقــع أن يظهــر فــي نتاجــه الفنــي درجــة مــن 
درجــات التجلــي، وهــذا التجلــي واضــح فــي األعمــال الفنيــة لفيــدا. إن 
تفانــي فيــدا فــي إحيــاء الممارســات الفنيــة القديمــة وإعــادة االتصــال 
بهــا مجــدًدا يجعــل مــن فيــدا حلقــة مــن حلقــات سلســلة المعرفــة، 
فأعمالهــا تشــكل جســًرا عصرًيــا جديًدا يربــط بين الماضي والمســتقبل 

فــي هــذه السلســلة الذهبيــة الخالــدة.

/ 
 1

1

Hani
Highlight
wrong font



/ 
 1

2

A CONGREGATION OF DERVISHES
2013

Neem Rang with fine watercolor pigments 
on handmade vasli paper.

25.5 x 15 centimeter. 

تجمع الدراويش
2013

“نيم رانج” مع أصباغ مائية فائقة الجودة 
على ورق “فاصلي” مصنوع يدوًيا.

25.5 × 15 سنتيمتًرا.



A DAY IN THE PARK
2017

Fine watercolor pigments on 
antique vasli paper.

35.5 x 29 centimeter. 

يوم في الحديقة
2017

أصباغ مائية فائقة الجودة على 
ورق “فاصلي” عتيق.

35.5 × 29 سنتيمتًرا.



عزام شاه يدخل مدينة أحمد آباد 
2012

 لوحة “سياه قلم” باستخدام أصباغ مائية مسحوقة يدوًيا على ورق ”فاصلي” عتيق. 
)أجريت الدراسات والرسومات التمهيدية في متحف أشموليان بأكسفورد(.

74 × 98 سنتيمتًرا.

/ 
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AZAM SHAH ENTERING AHMEDABAD
2012

Siyah Qalam painting using hand ground watercolor pigments on antique vasli paper 
(studies and preparatory drawings were made at the Ashmolean Museum, Oxford).

74 x 98 centimeter. 



THE CAMEL AND ITS KEEPER
2012

Siyah Qalam painting using hand ground 
watercolor, shell gold, and gouache on 
handmade vasli paper.

47 x 43 centimeter. 

الجمل وراعيه 
2012

لوحة “سياه قلم” باستخدام أصباغ مائية 
مسحوقة يدوًيا، وقشرة ذهبية، وجواش 

على ورق “فاصلي” مصنوع يدوًيا.

47 × 43 سنتيمتًرا.
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REFLECTIONS
2018

23ct Shell gold, hand ground 
malachite, and fine watercolor 
pigments on handmade vasli paper.

55 x 79 centimeter. 

تأمالت
2018

قشرة ذهبية عيار 23 قيراط، وماالكيت 
ا، وأصباغ مائية فائقة الجودة  مسحوق يدويًّ

ا. على ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

55 × 79 سنتيمتًرا.



ENCHANTED BIRDS
2016

Fine watercolor pigments and shell gold 
on tea stained handmade vasli paper.

32 x 24 centimeter. 

طيور ساحرة
2016

أصباغ مائية فائقة الجودة وقشرة ذهبية 
على ورق “فاصلي” مصبوغ يدوًيا بالشاي.

32 × 24 سنتيمتًرا.



SAFAVID BOY
2016

Fine watercolor pigments and shell gold 
on tea stained handmade vasli paper.

33 x 24 centimeter. 

صبي صفوي
2016

أصباغ مائية فائقة الجودة وقشرة ذهبية 
على ورق ”فاصلي” مصبوغ يدوًيا بالشاي.

33 × 24 سنتيمتًرا.

/ 
 1

9



CYPRESS TREE
2017

Lapis, malachite, and gold on old antique 
handwritten paper pasted onto a vasli.

33 x 23 centimeter. 

شجرة السرو
2017

الزورد وماالكيت وذهب على ورقة عتيقة 
وكتابة بخط اليد، ملصقة على ورق “فاصلي”.

33 × 23 سنتيمتًرا.



IRIS
2012

Fine watercolor pigments on 
vasli paper.

40 x 30.5 centimeter. 

قزحية
2012

أصباغ مائية فائقة الجودة 
على ورق “فاصلي”.

40 × 30.5 سنتيمتًرا.
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SERENITY
2017

Hand ground malachite, shell gold, and 
fine watercolor on vasli paper.

35.5 x 22.5 centimeter. 

سكينة
2017

ا، وقشرة ذهبية وألوان  ماالكيت مسحوق يدويًّ
مائية فائقة الجودة على ورق “فاصلي”.

35.5 × 22.5 سنتيمتًرا.



CIRCLE TAPESTRY
2017

Fine watercolor pigments and shell gold 
on handmade Sanganer paper.

57 x 41 centimeter. 

نسيج دائري
2017

أصباغ مائية فائقة الجودة وقشرة ذهب 
ا.  على ورق “سانجانير” مصنوع يدويًّ

57 × 41 سنتيمتًرا.



/ 
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ألفات
2017

بالديوم مسحوق يدوًيا وصفيحة ذهبية بيضاء على أشرطة من األنسجة النيلية على ورق “سانجانير”.

64 × 87 سنتيمتًرا.



ALIFS
2017

Hand-ground palladium and white gold leaf on strips of indigo tissue applied on Sanganer paper.

64 x 87 centimeter. 



REFLECTIONS OF A TRAIN JOURNEY 
THROUGH THE ENGLISH COUNTRYSIDE
2017

Lamp black and extra fine natural pigments 
on antique paper pasted onto a vasli.

58 x 72 centimeter. 

 تأمالت رحلة قطار في 
الريف اإلنجليزي 

2017

أسود الكربون وأصباغ طبيعية فائقة الجودة 
على ورق عتيق ملصق على ورق ”فاصلي”.

58 × 72 سنتيمتًرا.



REFLECTIONS OF A TRAIN JOURNEY 
THROUGH THE PUNJAB
2013

Hand ground pigments and shell gold on 
antique paper pasted onto a vasli.

47 x 67 centimeter. 

 تأمالت رحلة قطار 
في البنجاب  

2013

أصباغ مسحوقة يدوًيا وقشرة ذهبية على 
ورق عتيق ملصق على ورق “فاصلي”.

 47 × 67 سنتيمتًرا.
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FLORAL STUDY I
(Halkari)
2012

Green and yellow shell gold 
on handmade vasli paper.

49.5 x 45 centimeter. 

دراسة عن األزهار 1
)هالكاري(

2012

قشرة ذهبية باللونين األخضر واألصفر 
ا.  على ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

49.5 × 45 سنتيمتًرا.



FLORAL STUDY II
(Halkari)
2012

Shell gold on handmade 
vasli paper.

52 x 45 centimeter. 

دراسة عن األزهار 2
)هالكاري(

2012

قشرة ذهبية على ورق 
ا. “فاصلي” مصنوع يدويًّ

52 × 45 سنتيمتًرا.



رحلة ليلية 
2019

ا. أصباغ مائية فائقة الجودة على ورق مصنوع يدويًّ

57 × 79 سنتيمتًرا.

/ 
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Night Journey
2019

Fine watercolor pigments on handmade paper. 

57 x 79 centimeter. 
 



جزء من العمل: الفروع )إهداء(
2015

أصباغ مائية فائقة الجودة في كراسة رسم كونسيرتينا )18 صفحة(.

 /21.5 × 420 سنتيمتًرا. 
 3

2



Part of: BRANCHES (A dedication)
2015

Fine watercolor pigments in a concertina sketch book (18 pages).

21.5 x 420 centimeter. 



فروع باللون األحمر
2017

ا. حبر وقشرة ذهبية على ورق قنب مصنوع يدويًّ

 /38 × 52 سنتيمتًرا.
 3
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BRANCHES IN RED
2017

Ink and shell gold on sized handmade hemp paper.

38 x 52 centimeter. 



GARDEN OF MYSTERY
2019

23ct shell gold, malachite, indigo, and fine 
watercolor pigment on a handmade vasli paper.

22.5 x 31 centimeter. 

حديقة الغموض
2019

قشرة ذهبية عيار 23 قيراط، وماالكيت، وأصباغ نيلية 
ا. ومائية فائقة الجودة على ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

22.5 × 31 سنتيمتًرا.
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FIKR
2018

23ct shell gold, hand-ground malachite, 
and fine watercolor pigments.

22 x 76 centimeter. 

ر
ْ

ِفك
2018

قشرة ذهبية عيار 23 قيراط، وماالكيت مسحوق 
ا، وأصباغ مائية فائقة الجودة. يدويًّ

22 × 76 سنتيمتًرا.



آية الكرسي بالخط الكوفي بالذهب الوردي
2018

ا. قشرة الذهب الوردي على ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

38 × 57 سنتيمتًرا.
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KUFIC AYAT AL KURSI IN ROSE GOLD
2018

Rose gold on handmade vasli paper.

38 x 57 centimeter. 



GEOMETRICAL STUDY 1
2018 

Fine watercolor pigments 
on handmade paper.

25.5 x 25.5 centimeter. 

دراسة هندسية 1
2018

أصباغ مائية فائقة الجودة 
على ورق مصنوع يدوًيا.

25.5 × 25.5 سنتيمتًرا.

/ 
 4

0



GEOMETRICAL STUDY 2
2018 

Fine watercolor pigments on 
handmade paper.

23 x 23 centimeter. 

دراسة هندسية 2
2018

أصباغ مائية فائقة الجودة 
ا. على ورق مصنوع يدويًّ

23 × 23 سنتيمتًرا.



FLOWERING OF THE HEART
2018 

Fine watercolor pigments and pastel.

30.5 x 30.5 centimeter. 

ازدهار القلب
2018

أصباغ مائية فائقة الجودة وباستيل.

30.5 × 30.5 سنتيمتًرا.
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GEOMETRICAL STUDY 3
2018 

Fine watercolor pigments on 
handmade paper.

23 x 23 centimeter. 

دراسة هندسية 3
2018

أصباغ مائية فائقة الجودة 
ا. على ورق مصنوع يدويًّ

23 × 23 سنتيمتًرا. 



HALKARI (I)
(Halkari)
2012

Shell gold and walnut ink on 
handmade vasli paper.

51 x 40 centimeter. 

هالكاري )1(
)هالكاري( 

2012

قشرة ذهبية وحبر حصى الجوز على 
ا. ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

51 × 40 سنتيمتًرا.



/ 
 4

5

HALKARI (II)
(Halkari)
2012

Shell gold and walnut ink on 
handmade vasli paper.

51 x 40 centimeter. 

هالكاري )2(
)هالكاري(

2012

قشرة ذهبية وحبر حصى الجوز على 
ا. ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

51 × 40 سنتيمتًرا.



HALKARI WITH A BIRD
(Halkari)
2012

Shell gold, malachite pigment, and 
watercolor on handmade vasli paper.

44 x 51 centimeter. 

هالكاري مع طائر
)هالكاري(

2012

قشرة ذهبية، وصبغة ماالكيت، ولون 
ا. مائي على ورق “فاصلي” مصنوع يدويًّ

44 × 51 سنتيمتًرا.



VEIL UPON VEIL
2012

Hand-ground watercolor pigments and 
shell gold on handmade vasli paper.

53 x 73.5 centimeter. 

حجاب على حجاب
2012

أصباغ مائية مسحوقة يدوًيا وقشرة ذهبية 
على ورق “فاصلي” مصنوع يدوًيا.

 53 × 73.5 سنتيمتًرا.
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365 قمًرا برتقالًيا وألفات
2019

سندور برتقالي مسحوق جيًدا وقشرة ذهبية 
عيار 23 قيراط على ورق ألوان مائية.

57 × 76 سنتيمتًرا.



365 ORANGE MOONS AND ALIFS
2019

Finely ground orange sindhoor and 23ct shell 
gold on watercolor paper.

57 x 76 centimeter. 
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شكر وتقدير
قام بتنسيق معرض “في غياب الظالل”:

محسن كاين

ليىل إبراهيم باشا

شكر خاص إلى:

متحف الفن اإلسالمي

جامع املدينة التعليمية

الدكتورة جوليا جونيال )مديرة متحف 

الفن اإلسالمي في قطر(

 هشام نورين )المدير التنفيذي

 لالستراتيجية واإلدارة والمشاريع
بمؤسسة قطر(

 صهيب الخوالدة )القائم بأعمال رئيس

الشؤون اإلسالمية في قسم تنمية 
المجتمع بجامع المدينة التعليمية(

سارة آن توس )رئيس البرامج األكاديمية 

بمتحف الفن اإلسالمي(

 سليامن باه )منسق المشاركة المجتمعية

 والتوعية في قسم تنمية المجتمع بجامع
المدينة التعليمية( 

 نورا املعضادي

)رئيس التعليم الفني بمتحف الفن اإلسالمي(

 الدكتورة تارا ديسجاردينز

)قّيم فنون بمتحف الفن اإلسالمي(

الدكتورة إمييل بوت )مديرة األبحاث في 

كلية األمير تشارلز للفنون التقليدية(










