
 

 http://www.mathaf.org.qa/en/collections/permanent-collection  

Mathaf Collection, “Summary, part 2” 
Gallery 11 
 
 

 الرياضيات والفسيفساء والنظم العالمية اإلدراكية
 وكثافة حجم استكشاف في نظامي بشكل الفنانون بها يقوم التي ومعاصرة تاريخية أعمالا  القاعة هذه تجمع

.العالم في الُنظم إنشاء سبل وإيجاد الحياة صعوبة شدة عن تعبيراا  والنحت، الرسم خالل من المساحة  
   
Mathematics, Mosaics, and Universal Systems of Perception 
This gallery brings together historical and contemporary works that see artist’s systematically 
exploring the volume and density of space through fragmentation, modularity, and repetition in 
painting and sculpture, expressing perceptions on the intensity of life and enacting ways to 
make order of the world. 
 

 

Mohammed Melehi  
(1936 Asilah - lives and works  
between Marrakesh and Tangier) 
Diptyque de Grenoble 
1981  
Acrylic on canvas  
200 x 240 cm  
MAT.2007.1.316 
 

 محمد المليحي
يقيم ويعمل بين مراكش  -أصيلة  ١٩٣٦(

 )وطنجة
 اللوحة المزدوجة 

١٩8١ 
 ألوان األكريليك على قماش 

 سم  240×  200
MAT.2007.1.316 

 

Mohammed Melehi  
(1936 Asilah - lives and works  
between Marrakesh and Tangier) 
Blue Moon 
1984 
Cellulosic paint on wood panel  
199 x 148.5 cm  
MAT.2007.1.317 
 
 

 محمد المليحي
يقيم ويعمل بين مراكش  -أصيلة  ١٩٣٦(

 )وطنجة
 القمر األزرق 

١٩84  
 بيعلى لوح خشألوان سيلوزية 

 سم  ١48.5 × ١٩٩
MAT.2007.1.317 

 

 
 

Fahrelnissa Zeid 
(1901 Buyukada - 1991 Amman) 
Title Unknown 
n.d  
Oil on canvas  
50 x 150 cm  
MAT.2007.1.1045 
 

 فخر النساء زيد
 )عّمان ١٩٩١ -بويوكادا  ١٩0١(

 العنوان غير معروف 
 بدون تاريخ 

 ألوان زيتية على قماش 
 سم  ١50×  50

MAT.2007.1.1045 
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Fahrelnissa Zeid 
(1901 Buyukada - 1991 Amman) 
Title unknown 
n.d 
Oil on canvas 
51 x 51  cm 
MAT.2007.1.456 
 
 
 
 
 
 
 

 فخر النساء زيد
 )عّمان ١٩٩١ -بويوكادا  ١٩0١(

 العنوان غير معروف
 بدون تاريخ

 ألوان زيتية على قماش
 سم  5١×  5١

MAT.2007.1.456 

 

Fahrelnissa Zeid 
(1901 Buyukada - 1991 Amman) 
Title unknown 
n.d 
Oil on canvas 
55.5 x 75.5 cm 
MAT.2007.1.458 
 
 

 فخر النساء زيد
 )عّمان ١٩٩١ -بويوكادا  ١٩0١(

 العنوان غير معروف
 بدون تاريخ

 ألوان زيتية على قماش
 سم  75.5×  55.5

MAT.2007.1.458 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled  
1991  
Mixed media on wood 
44 x 44 cm  
MAT.2015.19.11 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

 بدون عنوان
 ١٩٩١  

 مواد مختلفة على لوح خشبي
 سم  44 × 44

MAT.2015.19.11 
 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled  
1991 
Mixed media on wood  
44 x 44 cm  
MAT.2015.19.12 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(
 بدون عنوان  

١٩٩١ 
 مواد مختلفة على لوح خشبي

 سم  44 × 44
MAT.2015.19.12 

 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled  
1992  
Mixed media on wood  
44 x 44 cm  
MAT.2015.19.13 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(
 بدون عنوان  

١٩٩2  
 مواد مختلفة على لوح خشبي

 سم  44 × 44
MAT.2015.19.13 



 

 http://www.mathaf.org.qa/en/collections/permanent-collection  

 
 

 
 

 
 
 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled  
1992  
Mixed media on wood  
44 x 44 cm  
MAT.2015.19.14 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(
 بدون عنوان 

١٩٩2 
 مواد مختلفة على لوح خشبي

 سم 44 × 44
MAT.2015.19.14 

 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, Series 5 
1996  
Acrylic on wood  
67 x 67 cm  
MAT.2015.19.23 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(
 5بدون عنوان، سلسلة رقم  

١٩٩٦ 
 على لوح خشبي ألوان األكريليك

 سم ٦7 × ٦7
MAT.2015.19.23 

 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, from the Series 5 
1996 
Acrylic on wood  
67 x 67 cm  
MAT.2015.19.29 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

 5سلسلة رقم من بدون عنوان، 
١٩٩٦ 

 على لوح خشبي ألوان األكريليك
 سم ٦7 × ٦7

MAT.2015.19.29 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, from the series 5 
1996  
Acrylic on wood  
67 x 67  cm  
MAT.2015.19.36 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

 5سلسلة رقم من بدون عنوان، 
١٩٩٦ 

 على لوح خشبي ألوان األكريليك
 سم ٦7 × ٦7

MAT.2015.19.36 
 

 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, from the series ‘Qayem-Nyem, 
36 Thèmes Dérivés: oiseaux’ 
1998 
Acrylic on wood  
67  x 67  cm  
MAT.2015.19.37 
 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

قائم نائم سلسلة بدون عنوان، من سلسلة 
 ، المواضيع المشتقة: الطيور٣٦

١٩٩8 
 مواد مختلفة على لوح خشبي

 سم  ٦7 × ٦7
MAT.2015.19.37 
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Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, from the series 
‘Labyrinthes 11’ 
1993 
Acrylic on wood 
67 x 67 cm 
MAT.2015.19.24 
 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

 ١١سلسلة متاهات من ، بدون عنوان 
١٩٩٣ 

 ألوان األكريليك على خشب
 سم  ٦7×  ٦7

MAT.2015.19.24 

 
 
 
 

Gebran Tarazi 
(1944 Damascus - 2010 Beirut) 
Untitled, from the series 
‘Labyrinthes 11’ 
2002 
Acrylic on cardboard 
85 x 85 cm 
MAT.2015.19.41 

 جبران طرزي
 )بيروت 20١0 - دمشق ١٩44(

 ١١سلسلة متاهات من ، بدون عنوان 
2002 

 ألوان األكريليك على ورق مقّوى
 سم  85×  85

MAT.2015.19.41 

 
 

Kamal Boullata 
(1942 Jerusalem  - living and working 
in Menton) 
Rubaieat (Ensejam) (Quatrains) 
(Consonance) 
1994 
Acrylic on canvas  
71 x 71 cm each  
MAT.2007.1.1205/1206/1207/1208 
 
 

 كمال بالطة 
 يقيم ويعمل  -القدس  ١٩42(

 )في مينتون
 رباعيات )إنسجام(

١٩٩4 
 ألوان األكريليك على قماش 

 سم كل منها  7١×  7١
MAT.2007.1.1205/1206/1207

/1208 
 

 

Ahmed Nawar 
(1945 Gharbiyah - lives and works 
 in Cairo) 
Jabal Abu Ghneim 
1979 
Resin 
17 x 27 x 16 cm  
MAT.2007.2.194 
 

 أحمد نوار 
 يقيم ويعمل   -غربية ١٩45(

 )في القاهرة
 جبل أبو غنيم 

١٩7٩ 
 راتنج

 سم  ١٦×  27×  ١7
MAT.2007.2.194 

 

 
 
 

Ahmed Nawar 
(1945 Gharbiyah - lives and works 
 in Cairo) 
Jabal Abu Ghneim 
1979 
Resin 
16.5 x 17 x 5 cm 
MAT.2007.2.198 
 

 أحمد نوار 
 يقيم ويعمل   -غربية ١٩45(

 )في القاهرة
 جبل أبو غنيم 

١٩7٩ 
 راتنج
 سم  5×  ١7×  5.١٦

MAT.2007.2.198 
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Ahmed Nawar 
(1945 Gharbiyah - lives and works 
 in Cairo) 
Jabal Abu Ghneim 
1979 
Resin 
17 x 16 x 27 cm 
MAT.2007.2.192 
 
 

 أحمد نوار 
 يقيم ويعمل   -غربية ١٩45(

 )في القاهرة
 جبل أبو غنيم 

١٩7٩ 
 راتنج

 سم  27×  ١٦×  ١7
MAT.2007.2.192 

 
 

Hussein Madi 
(1938 Chebaa - lives and works 
in Beirut) 
Title unknown 
1993 
Metal sheet with black painting  
36 x 40.5 cm 
MAT.2007.2.132 
 
 
 

 حسين ماضي
 يقيم ويعمل  -شبعا  ١٩٣8(

 )في بيروت
 العنوان غير معروف

١٩٩٣ 
 صفيحة معدنية مع طالء أسود 

 سم 40.5×  ٣٦
MAT.2007.2.132  

 

 

Hussein Madi 
(1938 Chebaa - lives and works 
in Beirut) 
Title unknown 
1994 
Bronze, patina and marble  
19.5 x 10 x 18 cm 
MAT.2007.2.204 
 
 
 

 حسين ماضي
 يقيم ويعمل  -شبعا  ١٩٣8(

 )في بيروت
 العنوان غير معروف

١٩٩4 
 برونز، باتينا ورخام 

 سم  ١8×  ١0×  5.١٩
MAT.2007.2.204 

 

Syed Haider Raza 
(1922 Mandla district - 2016 New Delhi) 
Untitled  
1986 
Acrylic on paper  
103.5 x 51 cm  
MAT.2011.14.1 
 
 
 
 
 

 سيد حيدر رضا 
 )نيودلهي 20١٦ -منطقة ماندل  ١٩22(

 بدون عنوان 
١٩8٦ 

 ألوان األكريليك على ورق 
 سم  5١×  5.١0٣

MAT.2011.14.1 
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Mohammed Melehi  
(1936 Asilah - lives and works  
between Marrakesh and Tangier) 
Three Crescents 
1984 
Vinylic paint on plywood board 
150 x 150 cm  
MAT.2007.1.318 

 محمد المليحي
يقيم ويعمل بين مراكش  -أصيلة  ١٩٣٦(

 )وطنجة
 ثاللة أهلة 

١٩84 
 طالء الفينيل على لوح خشبي 

 سم  ١50×  ١50
MAT.2007.1.318 

 
 
 
 

 

Nejib Belkhodja 
(1933 - 2007 Tunis) 
Médina entre deux orages (Medina 
between two storms)  
ca. 1982  
Acrylic on canvas  
96 x 194 cm  
MAT.2015.17.3 
 

 نجيب بلخوجة
 )تونس 2007 - ١٩٣٣(

 مدينة بين عاصفتين 
 ١٩82حوالي 

 ألوان األكريليك على قماش 
 سم  ١٩4 × ٩٦

MAT.2015.17.3 
 

 
 

Hussein Madi 
(1938 Chebaa - lives and works 
in Beirut) 
Title unknown 
1985  
Acrylic on canvas 
133 x 141.5 cm 
MAT.2007.1.949 
 
 

 حسين ماضي
 يقيم ويعمل  -شبعا  ١٩٣8(

 )في بيروت
 العنوان غير معروف

١٩85 
 األكريليك على قماش ألوان
 سم 5،١4١×  ١٣٣

MAT.2007.1.949 


