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HANI ALQAM
Hani Alqam was born in Amman in 1977. He graduated from the Institute of Fine Arts in Amman in 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 and 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 neighbourhoods. Alqam lives and works in Amman. 

ولد هاني علقم في عمان عام 1977. تخرج من معهد الفنون الجميلة في عمان عام 2001، كما أنه درس الرسم وفن الجرافيك في دارة الفنون في 2001، 
وفي المتحف الوطني ا;ردني للفنون الجميلة (1991 و 2001). أقام علقم ثالثة معارض فردية، كما أنه شارك في العديد من المعارض الجماعية في أوروبا 
وبريطانيا وإيرلندا والواليات المتحدة والباكستان وا;ردن. تدور أعماله في رحى المجتمع، ونقاط ضعف وتعقيدات النفس البشرية. إن لوحاته لعمان تبرز 

فوضى وجاذبية المدينة القديمة وأحيائها. يقيم علقم ويعمل في عمان.  

هاني علقم
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Hani Alqam: Intensity and Drama

Whether it is a simple sketch, a landscape or a larger than life-size portrait, there is a condensed, heavy charge of intensity and drama in the 
work of artist Hani Alqam. While there are apparent influences by the likes of Goya, Van Gogh, Gauguin and perhaps Picasso’s blue period, 
his expressionist interpretation of life as he sees it is very much his own. A hypnotizing mix strikes the viewer, especially in his signature 
portraits that appear to be gazing into nothingness—a certain emptiness that can be quite haunting. Humans appear to have animal 
expressions, while animals appear to have human qualities. Alqam agrees that “there is a certain type of animal inside each and every one 
of us, and it sometimes comes out in the painting. Some people look like butterflies, and some like bulls.” 

But there is also a subtle depiction of society, including socio-political and economic contexts to Alqam’s work, and especially of late, the 
Arab Spring—the series or revolts that have rocked the Arab region. “In a way, the wave of protests for freedom in the Arab world has given 
me an extra dose of freedom as an artist . . . I’ve been liberating my art even more than I did in the past, and I’ve enjoyed experimenting 
with that.”

Hani Alqam is now being recognized by an increasing number of fellow artists and collectors as one of the very few up-and-coming original 
expressionists who will no doubt leave their indelible mark on the art movement in Jordan and beyond. 

The artist noted in an interview that he feels out of his element when he is outside his familiar neighborhood, mainly  Jabal el-Webdeh and 
downtown Amman. “Whenever I’m off on a trip, I can’t wait to get back to my neighborhood. I feel like an alien outside my familiar surroundings.” 

But in his work, Hani remains unwavering in his universal approach to humanity and its complex expressions. “Sometimes I triumph over 
my work when I get through what I want to express, and sometimes the work triumphs over me, imposing its will against my wishes. When 
that happens, I just surrender to it and enjoy the outcome of my defeat.”

Salameh Nematt

سواء كانت مخطوطة ام منظرا طبيعيا او بورتريه بأبعاد غير متناسقة، واحجام مبالغ بها، هناك شحنة مكثفة من الدراما الصامتة في اعمال الفنان المثير 
للجدل هاني علقم. ورغم مالحظة مالمح وتأثيرات ;عمال فنانين تعبيريين غربيين في بعض اللوحات، إال ان الفنان هنا، واستلهاماته للحياة والشخوص من 

حوله، تبدو، بال شك، مميزة وخاصة. 

ثمة خليط من التعبيرات السوداوية الحائرة ذات الطابع الذي يوحي بالتأمل المغناطيسي في اعماله، وبخاصة شخوص البورتريه التي يبدو فيها اصحابها 
وكأنهم يحدقون في الفراغ، وهو ما يفرض حضورا مسرحيا ال يمكن تجاهله او تجاوزه لدى المشاهد، فيما تحمل الوجوه البشرية في اعماله مالمح حيوانية، 
وتظهر الحيوانات بمزايا انسانية...يعتبر هاني بأن للبشر مزايا وصفات حيوانية مختلفة بين انسان وآخر، وهو ما يظهر في اعماله الفنية. فبعض الناس يبدون 

كأنهم فراشات، والبعض اkخر يتشبه بالثيران. 

غير ان اعمال الفنان المعروضة هنا ال تتجاهل البئية المحيطة بالفنان، والسياقات الثقافية والسياسية واالجتماعية التي يتحرك في اطارها، بما في ذلك ما 
سمي ب"الربيع العربي" وهو التعبير المستخدم للتظاهرات االحتجاجية التي زلزلت المنطقة خالل االشهر الخمسة الماضية. 

ويرى علقم ان موجة التظاهرات من اجل الحرية في العالم العربي منحته دفعة لممارسة المزيد من التحرر كفنان تشكيلي اكثر من اي وقت مضى. وهو يرى 
في ذلك متعة خاصة في سياق تجاربه qستكشاف معانيها. ولعل من اكثر ما يميز اعمال الفنان هنا انه ينطلق من تجربته الخاصة، فيترك بصمات تلك التجربة 
على كل عمل من اعماله، وبهذا يصبح كل عمل ينتجه جزءا ال يتجزأ منه، وكأنها سلسلة سيرة ذاتية ما زالت في بداياتها...يقول هاني: "احيانا، اشعر بأنني 

اصارع اللوحة فأنتصر عليها، وأحيانا اخرى، تصرعني، فأستسلم لها، واستمتع بهزيمتي..."
سالمة نعمات

The power of the daftar

Like most good painters, Hani Alqam often rebels against the commitment of making 
paintings—here, the daftar (notebook) becomes the perfect retreat. Beginning with its 
most important aspect, its small size, the daftar is an unassuming companion in the 
pocket of the artist, like a shy witness, with an intentional modesty and an easy sense 
of simplicity and indifference.

The daftar, then, becomes a kind of hidden, living and unimposing record that captures 
instant flashing moments of Hani’s daily life and, most importantly, in venues outside 
the polluted, contrived space of the studio; on the open street. The daftar is undemand-
ing, and its size and status are treated by the artist in the most unserious way, never 
thinking of it as being of much value. In this way, Hani tricks the notebook into never 
behaving as a liability, with any intellectual pretension.

Only through the freshness of this bohemian daftar can one live the true moment that 
once flashed in Hani’s brain, and go through the aimlessness of a random sample of the 
artist’s daily life—a journey that was never planned or intended, its fragile glimpses 
never intellectualized or formalized. 

In these works, we stand within alarming, almost embarrassing proximity of the artist’s 
psyche, at a distance where the artist himself might join us for the first time, and where 
the daftar has been tricked into becoming a public exhibition.  
      Ammar Khammash
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هاني علقم، مثله مثل معظم الرسامين الجيدين، كثيرv ما يتمرد على نمط صنع اللوحات الفنية. وفي هذا السياق، يصبح "الدفتر" مالذا مثاليu. وانطالقu من أكثر ا;شياء 

أهمية، سيما صغر الحجم، فإن الدفتر رفيق غير متطفل، في جيب الفنان، وشاهد خجول، يتسم بتواضع غير متعمد، وشعور مريح من البساطة والالمباالة.

الدفتر، إذv، يصبح نوعu من السجل الخفي والحي وغير المتطفل الذي يصور لحظات فورية من حياة هاني اليومية، وما هو أكثر أهمية، في أماكن خارج نطاق فضاء الستوديو 
الملوث واالصطناعي، ال سيما في الطريق العام والمفتوح.  إن الدفتر ال ينطوي على مطالب حثيثة، كما أن الفنان يعتبر حجمه ووضعه على أساس غير جدي على اqطالق، 

ودون النظر إليه أبدا كشيء ذي قيمة. وهكذا يخدع هاني الدفتر بطريقة ال تجعله أبدv يتصرف كأنه عائق، أو أن يتسم بأية غرور فكري. 

فقط بهذه الطريقة، في هذا الدفتر البوهيمي المنعش، يمكن للمرء أن يعيش اللحظة الحقيقية التي ومضت في عقل هاني، وإدراك غياب الهدف في عينة عشوائية من 
بعض أيام الفنان، وهي رحلة لم يتم التخطيط لها أو لم تكن مقصودة، وهي التي لم يفسدها الدفتر أبدv من خالل إضفاء سمات فكرية عليها أو تشكيل لمحاتها الهشة. 

في هذه ا;عمال نقف في أقرب مكان من نفسية الفنان، على مقربة مرعبة أو تقريبا محرجة، وهي مسافة سيشاركنا فيها الفنان نفسه ;ول مرة، بعد أن ُخدع الدفتر ليصبح 
 .uمعرضا عام

عمار خماش


