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 ولدت رهام غصيب في عمان، ودرست الفن في الواليات المتحدة. منذ عام ١٩٨٧، أقامت عشرة معارض
 فردية، كما أنها شاركت في العديد من المعارض الجماعية في المنطقة وفي الخارج. إن انفاتحها لما أسمته
 "سحر الطبيعة" قد أسهم كثيراً في تطوير عملها. وفي حين أن أعمالها المبكرة ركزت على المجتمع، في
 الآونة األخيرة تمكنت من "اختراق واستمالك أسرار الطبيعة الجمالية"، على حد قولها. إن رؤيتها الفريدة
 للريف والمدن والقرى األردنية، وشغفها الشديد بالطبيعة، مكناها من إنتاج لوحات فنية تفيض باإلنسجام

والتفائل.  

Born in Amman, Riham Ghassib studied art in the United States. Since 1987, she has held ten 
solo exhibitions and has participated in numerous group shows in the region and abroad. Her 
openness to “the magic of nature,” as she puts it, has contributed a great deal to the 
development of her work. Whereas her earlier works focused on social satire, she has recently 
been able, in her own words, “to penetrate the beauty and appropriate the aesthetic secrets of 
nature.” Her unique vision of the Jordanian countryside, its cities and villages, and her intense 
passion for nature, allow her to create canvases brimming with harmony and optimism.

 حاز عمر شهوان على دبلوم من معهد الفنون الجميلة في عمان عام ١٩٧٤. الحقاً لذلك، حاز على شهادة عليا
 من معهد الفنون الجميلة في روما (١٩٧٤-١٩٧٨)، كما أنه درس التكنولوجيا والتصميم الفني وتطوير المناهج
 في الواليات المتحدة. لقد درس شهوان الفن لمدة ٢٥ عاما خلت. كرسام، أقام هذا الفنان ٢٠ معرضاً فرديا
 وكذلك العديد من المعارض الجماعية محلياً وفي الخارج. إن تصويره لمدينة السلط يبرز التراث العمراني

التاريخي لهذه المدينة األردنية وأيضاً جمالها الهادىء. 

Omar Shahuan obtained a diploma from the Institute of Fine Arts in Amman in 1974. He then 
went on to earn a Diploma di Licenza (Laurea) from the Academy of Fine Arts in Rome (1974-78). 
He also studied Technology and Art Design and Curriculum Development in the U.S.A. Shahuan 
has been teaching art for the last 25 years. As a painter, he has held 20 solo exhibitions and 
numerous group shows at home and abroad. His depictions of Salt highlight the historic urban 
heritage and peaceful beauty of the Jordanian city. 
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 ولد هاني علقم في عمان عام ١٩٧٧. يحمل دبلوما من معهد الفنون الجميلة في عمان قد حاز عليها عام ٢٠٠١،
 كما أنه درس الرسم وفن الجرافيك في دارة الفنون في ٢٠٠١، وفي المحف الوطني األردني للفنون الجميلة
 (١٩٩١ و ٢٠٠١). أقام علقم ثالثة معارض فردية، كما أنه شارك في العديد من المعارض الجماعية في أوروبا
 وبريطانيا وإيرلندا والواليات المتحدة والباكستان واألردن. تدور أعماله في رحى المجتمع، ونقاط ضعف
 وتعقيدات النفس البشرية. إن لوحاته لعمان تبرز فوضى وجاذبية مقاهي المدينة القديمة وأحيائها. يقيم

علقم ويعمل في عمان.  

Hani Alqam was born in Amman in 1977. He holds a diploma from the Institute of Fine Arts in 
Amman (2001) and has attended painting and printmaking courses at Darat al-Funun’s 
Summer Academy (2001) and the Jordan National Gallery of Fine Arts (1999 & 2001). Alqam has 
held three solo exhibitions and participated in numerous group shows in Europe, the U.K., 
Ireland, the U.S.A., Pakistan and Jordan. His work focuses on society, and the frailty and 
complexities of the human psyche. His paintings of Amman highlight the chaos and charm of 
the city’s old cafés and neighbourhoods. Alqam lives and works in Amman. 

برشلونا كل من  في  الجداريات  ورسم  الجرافيك  وفن  الرسم  إسبانيا. درست  برشلونا،  مدينة   هي من 
اً في إسبانيا والمكسيك وسوريا ولبنان واألردن، كما  والمكسيك وإيطاليا. لقد أقامت ٢١ معرضاً شخصيَ
 شاركت في العديد من المعارض الجماعية. إن أعمالها الفنية موجودة في متاحف في إسبانيا وأيضاً في
 المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة. منذ مجيئها لألردن، قامت كالرا أمادو بإنتاج أعمال فنية تصور
 جمال المناظر الطبيعية األردنية. أمادو تقوم بجمع رمال البتراء ووادي رم ومن ثم تستخدمها، باإلضافة إلى

مواد طبيعيَة أخرى، لالحتفاء بالصفات الجمالية التي يستمتع بها األردن، وهو مصدر إبداعها الرئيسي.

A native of Barcelona, Spain, Clara Amado studied drawing, painting, graphic arts and mural 
painting in Barcelona, Mexico and Italy. She has held 21 solo exhibitions in Spain, Mexico, Syria, 
Lebanon and Jordan and has participated in numerous group exhibitions. Her works are found 
in museums in Spain as well as in the Jordan National Gallery of Fine Arts. Since her arrival in 
Jordan, Clara Amado has been creating artworks that depict the beauty of Jordanian natural 
landscapes. She collects the sands of Petra and Wadi Rum and uses them, with other natural 
pigments, to celebrate the aesthetic qualities of Jordan, which remains the primary source of 
her artistic inspiration.
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 صبا عناب، فنانة ومهندسة معمارية، تقوم من خالل الرسومات والكوالج والخرائط والتركيبات بالتعبير عن
أعمالها في  تحاول  معاً.  آن  في  ونقدية  منطقية  بطريقة  والمساحات  الفضاء  إنتاج  وإعادة  انتاج   عمليات 
باعتبارها "كياناً عضويا المدينة  إلى  المدني في سياق سياسي." وتنظر عناب  الوجود   "بالبحث ومعالجة 
بة ذَ عَ تَنفسا ومتحركاً يبحث عن مكانٍ يستقر فيه باطمئنان." تصبح االماكن "وحوش مدمرة لذاتها، ومُ  مُ
طلِقة طاقة من الغضب هائلة تبقيها على قيد الحياة." صبا عناب من مواليد  ومنكسرة، تنتظر اإلنفجار، مُ
العلوم جامعة  من  المعمارية  الهندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حازت  وقد   ،١٩٨٠ عام   الكويت 
 والتكنولوجيا األردنية في ٢٠٠٤. خالل السنوات السبع المنصرمة، شاركت في معارض إقليمية ودولية،
 وأيضاً ورش عمل وفترات دراسية فنية. لقد حصلت على منح إنتاج أعطيت لها من قبل الصندوق العربي

للثقافة والفنون وصندوق شباب المسرح العربي في ٢٠٠٩. تقيم صبا عناب في عمان.   

Saba Innab is an artist and architect who, through paintings, drawings, collages, maps and 
installations, expresses processes of spatial production and reproduction in a critical discursive 
manner. In her work, she attempts to “research and tackle urbanity in a political context.” Innab 
views the city as “an organic, breathing and moving creature searching for a place to �t in.” 
Places become “self-destructive monsters, tortured, cracked, waiting to explode, releasing a 
massive angry energy that keeps them alive.” Born in Kuwait in 1980, she earned a B.A. in 
Architecture from the Jordan University of Science and Technology in 2004. During the past 
seven years, she has participated in regional and international exhibitions, art residencies and 
workshops. She was awarded production grants by the Arab Fund for Art and Culture (AFAC) 
and the Young Arab Theatre Fund (YATF) in 2009. Saba Innab is based in Amman.   

 من مواليد أربد، األردن، في عام ١٩٦٣.  في ١٩٨٧، حصل سالم كنعان على شهادة البكالوريوس في الفنون
 الجميلة من جامعة اليرموك، إربد، كما أنه حاز على دبلوما عليا من كلية الفنون الجميلة في باريس عام
 ١٩٩٣. لقد أقام ١٨ معرضاً فرديا منذ ١٩٨١، فضالً عن المشاركة بعدة معارض جماعية في كل من األردن
 وفرنسا ودبي. وفي ٢٠٠١، نشر كتاباً بعنوان "ثالثون يوما في القدس"  يحتوي سجالً فنياً لزيارته لمدينة
والجمالية التاريخية  العناصر  على  فيه  يركز  الفن  في  وتسجيلياُ  سردياً  أسلوبا  كنعان  يتبنى   القدس. 

لموضوعاته. يقيم سالم كنعان ويعمل في عمان.

Born in Irbid, Jordan, in 1963, Salam Kanaan obtained his B.A. in Fine Arts from Yarmouk 
University, Irbid in 1987 and a Diplôme Supérieure from the Ecole des Beaux Arts in Paris in 
1993. He has held 18 solo exhibitions since 1981and has participated in several group 
exhibitions in Jordan, France and Dubai. In 2001, he published “30 Days in Jerusalem,” an artistic 
record of his visit to the city. Kanaan has adopted a narrative and illustrative painting style that 
focuses on the historical and aesthetic elements of his subjects. He lives and works in Amman. 

Saba Innabصبا عناب Ammar Khammash 

Salaam Kanaanسالم كنعان

ار خماش فنان أردني متعدد المواهب، ترك بصماته في عدة مسارات  مواليد عمان، األردن عام ١٩٦٠، عمّ
 وحقول. باإلضافة لكونه فنان تشكيلي راسخ معروف، حيث اقام ثمانية عشر معرضاً فردياً، باإلضافة إلى
 مشاركته في أكثر من ٢٠ معرضاً منذ العام ١٩٧٨، فخماش يُعتبر أحد أبرز المهندسين المعماريين في
 األردن، ومعروف بصفة خاصة بالنظر إلى أعماله الواسعة في حقل المحافظة على التراث التاريخي. يضاف
 إلى ذلك أن مساهماته في حقول البيئة وتطوير المجتمعات يمكن رؤيته في عدد من المشاريع التي تمت
 على امتداد األردن. إن اهتماماته في التصوير الفوتوغرافي جنباً إلى جنب مع اهتماماته في الفن المعماري
 واألنثروبولوجيا والطبيعة، قد نتج عنهما مجموعة أرشيفية كبيرة من الصور. خماش حاصل على درجة
 البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ساوث ويسترن لويزيانا (١٩٨٦)، كما أنه التحق بدراسات ما
األردن في  اليرموك  جامعة  في  واألنثروبولوجيا  الآثار  معهد  في  اإلثني  الآثار  علم  في  البكالوريوس   بعد 

(١٩٨٧-١٩٨٨). له عدد من المنشورات عن األردن باللغة اإلنجليزية.

لد عصام طنطاوي في القدس عام ١٩٥٤. منذ عام ١٩٨٩، أقام أربعة عشر  رسام ومصمم جرافيكي ومصور، وُ
 معرضاً منفرداً في كل من األردن وألمانيا، كما أنه شارك في العديد من المعارض الجماعية  والبيناليات في
األحياء بالمدينة.  الحميمة  لعالقته  استكشافاً  تجسد  لعمان  ولوحاته  رسوماته  إن  األردن.  وخارج   األردن 
 المترابطة بقوة وذات األلوان المتنوعة التي يصورها في لوحاته تعكس رؤية عفوية، تكاد أن تكون طفولية،
 والتي فيها تبدو المنازل وكأنها تقيم حواراً يغمره السعادة فيما بينها. منذ ٢٠٠٢، كرس طنطاوي أوقاته

للرسم. 

Born in 1960 in Amman, Jordan, Ammar Khammash is a multi-talented Jordanian who has made 
his mark in several disciplines. In addition to being an established painter, having held eighteen 
solo and participated in over 20 group exhibitions since 1978, Khammash is one of Jordan's 
foremost architects, known especially for his extensive work in the �eld of historical 
preservation. Furthermore, his contributions in the areas of the environment and community 
development can be seen in several projects across Jordan. His interest in photography, 
coupled with an interest in Jordan's architecture, anthropology, archaeology, and nature have 
resulted in a large archive of images. Khammash holds a B.A. in Architecture from the University 
of Southwestern Louisiana (1986) and has done graduate work in Ethnoarchaeology at the 
Institute of Archaeology and Anthropology at Yarmouk University in Jordan (1987-88). His 
publications include Jordan, A Timeless Land, with Christa Paul and David Saunders (I. B. Tauris, 
2005) and Notes on Village Architecture in Jordan (University of Southwestern Louisiana, 1986).

عمار خماش Issam Tantawi 

Painter, graphic designer and photographer Issam Tantawi was born in Jerusalem in 1954. Since 
1989, he has held fourteen solo exhibitions in Jordan and Germany. Tantawi has also 
participated in numerous collective art and photography exhibitions and biennales, in Jordan 
and abroad. His paintings of Amman are an exploration of his close relationship with the city. 
The colourful, tightly-knit neighbourhoods depicted in his paintings re�ect a spontaneous, 
almost child-like vision, in which the houses seem to be in joyful dialogue with each other. Since 
2002, Tantawi has dedicated his time to painting.
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 ولد في عمان عام ١٩٥٨، وهو مهندس معماري ومعلم  ورسام. في الآونة األخيرة لعب أدوار سينمائية، وال
 سيما في فيلم "كابتن أبو رائد" (٢٠٠٧)، وأيضا في  عدد من األ فالم األردنية القصيرة. يتبوأ حالياً منصب
 مفوض الهيئة الملكية األردنية لألفالم. ماهر حائز على دبلوم عال في الهندسة المعمارية من معهد موسكو
 للعمارة في روسيا. إضافة إلى ذلك، درس الرسم األكاديمي والنحت وتاريخ الفن وفلسفة الجماليات في

موسكو. إن لوحات ماهر التي تصور مدينته تملؤها الرقة والفكاهة في آن معاً. 

Born in 1958 in Amman, Ali Maher is an architect, a teacher and a painter. He has recently 
accepted roles in cinema, notably in “Captain Abu Raed” (2007) and several short Jordanian 
�lms. He holds the position of Commissioner at the Royal Film Commission (RFC). Maher 
obtained a High Diploma in Architecture from the Moscow Architectural Institute in Russia. He 
also studied academic drawing, sculpture, painting, history of art and the philosophy of 
aesthetics in Moscow. Maher’s paintings of his hometown are infused with tenderness and 
humour. 

Ali Maher Bermamet علي ماهر برماميت


