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تقديــم

يأيت معرض رافع النارصي )مخسون عامًا من الرمس والطباعة( ليؤكد عىل دور 
املتحف الوطين األردين للفنون امجليلة يف تقدمي رموز الفن العريب املعارص، 
فالفنان العرايق رافع النارصي واحد من رواد فن الطباعة يف العراق وعاملنا 
العريب، له بصمته اليت مزيته عرب مسريته الطويلة احلافلة بالتجريب واإلبداع 
عىل اكفة املستويات الفكرية والتقنية ويف جماالت الرمس والطباعة ودفاتر الفنان 

اليت زاوج فهيا ما بني فن الطباعة والشعر. 

هنل رافع النارصي فنه وعمله من الرشق والغرب عىل السواء، مفن العراق إىل 
الصني ومهنا إىل الربتغال حبيث ميكن مالحظة أثر هذا التنوع البييئ والثقايف 

عىل فنه.

إن ما ميزي جتربة النارصي اهنا جتربة ممتزية متجددة، كرس الفنان جل وقته 
ومهه هلا، واحناز للفن اجلاد بلك ما يعين ذلك من لكمة. ولقد معل رافع يف 
جمال التدريس الفين وله تالميذ من العراق واألردن والبحرين وخمتلف الدول 

العربية.

يسعدنا يف املتحف الوطين األردين للفنون امجليلة أن نستضيف هذا املعرض 
املهم الذي يتناول مراحل خمتلفة من جتربة رافع النارصي الفنية لفرتة تتجاوز 
امخلسني عامًا وهو شاهد عىل معق التجربة وغناها وصدقها مع مبدعها ومع 

اآلخرين.

لك الشكر للك القامئني عىل املعرض ولاكفة الزميالت والزمالء يف املتحف.

د. خالد خريس
مدير عام املتحف الوطين األردين للفنون امجليلة
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مقدمة

ال يوجد ما يوحض سريورة اخلط البياين للتجربة اإلبداعية للفنان أفضل من وضعها يف سياقها الزمين ورصد حركهتا عىل امتداده. اكن 
رافع النارصي، مثل أي فنان يعزت بتارخيه، دامئ التطلع إلقامة معرض استعادي ألمعاله الفنية واكن منذ بداياته األوىل دامئ احلرص عىل 

االحتفاظ بمناذج من أمعاله اليت ينجزها يف لك مرحلة من مراحل حياته املهنية اليت تبدأ لديه من عودته من الصني يف 1963. 

حبلول عام 2٠13 حيتفل النارصي مبرور مخسني عاما عىل جتربته الفنية املوزعة جغرافيا بني العراق والصني والربتغال وفرنسا والمنسا 
وإجنلرتة؛ مناطق من العامل اكتسب فهيا معارفه ومهاراته اليت أّهلته لبناء خشصية فنية متزيت بطابعها الفريد منذ بداياته. فيف الوقت 
الذي تدرب فيه عىل مهارات الرمس األوريب حتت إرشاف رواد احلركة احلديثة يف العراق، فائق حسن وجواد سلمي وغريمه، تدرب يف 
الصني، إضافة إىل فنون الرمس املايئ، عىل فنون احلفر والطباعة عىل اخلشب باألبيض واألسود واأللوان املائية، ويه تقنية تنفرد الصني 
مبامرسهتا وتعلميها يف املراحل الدراسية، اكن معملوه قدوتِه، أخذ عهنم سلوكهم يف احلياة والفن، ويف الصني تدّرب عىل الصرب والدقة 
واالتقان. اكن أول فنان يتخصص بفنون احلفر يف العراق. يف الربتغال تدرب عىل تقنيات فنون الغرافيك األخرى اكحلفر باحلامض عىل 
الزنك والنحاس etching، واحلفر اإلبرة اجلافة dry point وكذلك الطباعة عىل احلجر lethography. وقدم أمعاال مطبوعة اتمست 
بتعبرييهتا املؤثرة وبراعة أداهئا، خاصة يف املوضوعات اإلنشائية اليت أدخل فهيا احلرف العريب بوصفه عنرصا خطيا نابعا من صلب 
الورق، مما جعل  أو  القامش  باألكريليك عىل  الرمس  الرمس، واعمتد  تطوير مهارات  النارصي عىل  التكوين. ويف خط مواز آخر دأب 
التجربتني، الرمس واحلفر، تسريان معا، تتوازيان وال تتقاطعان، كالمها تعمتدان التجريد أسلوبا ولغة تعبري شعرية، مكونة مبجموعها 
صورة متاكملة لطبيعة هذه األمعال اليت تصهر اخلزين املعريف للفنان يف بوتقة واحدة مجتع بني تراث العاملني الرشيق والغريب. أما 
الدفاتر الفنية اليت دأب النارصي عىل رمسها منذ ما يقرب من ربع قرن، وأنتج أعدادا كبرية مهنا موزعة بني موضوعات مستوحاة من 
األدب، وأخرى تسمتد تكويناهتا التجريدية من خزينه املعريف الذي ييش بتأثره الكبري بفنون الصني، خاصة يف تصوير املشاهد الطبيعية 
األرضية والكونية بالمتايه مع ما يبدع من تصور. فالطبيعة اكنت وما تزال موضوع النارصي األثري، مهنا ينطلق وإلهيا يعود. وال غرابة، 
فقد نشأ يف البادية المشالية من العراق، يف مدينة تقع عىل دجلة )مدينة تكريت( يعود تارخيها إىل ما قبل اإلسالم، تنفتح أرضها 

ومساؤها أمام ناظريه بال حدود. ومن تلك النشأة تعّل أن يتعايش مع األرض واملاء والضوء، فتآلف معهم ومل يفرتق قط عهنم. 

شاءت الظروف أن يغادر رافع النارصي العراق يف 1991، خملفا وراءه داره وحمرتفه وما أنتج من أمعال عىل مدى ثالثني عاما، ليقمي 
ويعمل يف األردن عىل أمل العودة بعد وقت قريب. ولكنه غادر األردن إىل البحرين ليعود ثانية ويستقر هنائيا يف مّعان بعد أن ضاقت به 
سبل العودة إىل العراق. فالزلزال الذي حل ببغداد نتيجة االحتالل األمرييك الرشس، وما تاله من ختريب ودمار لغاية اليوم، قىض عىل 
لك أمل له بالعودة. أما أمعاله اليت متثل ثالث حقب، فقد ظلت حبيسة داره اليت انهُتكت مرات مث ُسكنت من قبل أغراب مهّجرين، فصار 
بعضها طعام للجرذان والعفونة وقسوة املناخ الصحراوي. وبسبب وجود الدار يف منطقة ساخنة، اكن من الصعب الوصول إلهيا وإنقاذ 
ما فهيا من أمعال فنية ومكتبة غنية عامرة بالكتب األدبية والفكرية والفنية. ومل يكن من املمكن إخراجها إال مؤخرًا، وجبهد متفان من 
الفنان خالد وهل، الذي عاد قبل عام من كندا بعد غياب طويل. اكن خالد حريصا جدا عىل استعادة تراث أستاذه النارصي، وعىل محتل 
املشاق من أجل حتقيق املعرض االستعادي، خاصة وأنه اكن مساعده يف حمرتف النارصي للغرافيك يف بغداد )1987-1991(. بعض 
هذه األمعال، اليت وصلت بعد مسرية أهشر، خاصة اللوحات املرسومة باألكريليك عىل القامش أو اخلشب، بدت سلمية إىل حد كبري، 

والبعض اآلخر مهنا تعرض ألرضار متفاوتة يف جحمها وطبيعهتا. فتصدى الفنان خالد، القمّي عىل هذا املعرض، لصيانهتا وترمميها. 

يعود أقدم املعروضات هنا إىل معل نفذه الفنان يف الصني يف 196٠ بعنوان )فتاة من األهوار(، حفر عىل اخلشب، أما أحدثها فهي 
واحدة من مجموعة أمعال محتل عنوان )جبانب الهنر(، أكريليك عىل القامش، اكن آخر ما أبدع الفنان يف حمرتفه اخلاص يف معان 
2٠13. ما اكن باإلماكن حتقيق حل النارصي مبد هذا اجلرس الزمين بني احلقب الطويلة من حياته املهنية، وعرض هذه املجموعة املتنوعة 
من ختطيط ورمس وحفر ودفاتر فنية من غري اإلحاطة بمناذج من لك مرحلة من مراحله العملية. وبغريها يصعب التحقق من الصور املشتتة 
اليت تعيش يف أذهان من هشد تلك املراحل، ومه قلة قليلة اليوم، أو من عايهشا من األجيال اجلديدة من خالل الصور املنشورة. يف واقع 

األمر بعض هذه التجارب القدمية أدهشتنا حنن الذين عايشنا عن كثب جتربة رافع النارصي عىل مدى احلقب.

منذ البدايات األوىل حلياته املهنية رساما مث حّفارا، ظل النارصي وفيا لرسالته امجلالية اليت نذر هلا نفسه، بل ظل لوسر مجال طوال 
مخسني عاما أبدا يتصدى للك ما ينتج العامل من قبح وقسوة ودمار.

 يم مظفر

مّعان، ترشين األول 2٠13
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رافع 
التقينا قبل مخسني عاما، اكن بيننا تقاطعات ومراهنة بني احلني واالخر عىل االفضل.، اختلفنا يف العموميات وجعلنا من التفاصيل 
بوابة ملاكشفة عنادنا يف بعض ما كنا تراه غامضًا أو ملتبسًا. وعندما غطت غيوم الدمار مساء البالد، تفرقنا عىل أرض اللـه 

الواسعة وليتحول الوطن اىل جذوة روحية وسياًقا تعبرييًا يتبدى يف امعالنا بعيدًا عن الباكء املكتوم هلول ما حدث وما حيدث.

تشبثنا باملمكن من الذاكرة كرشيط ُيهبر والوان ترتاقص، ّحل الفراغ املهبم، وتلعمثنا أمام مرّسات تلك اإليام.

منذ عودته من رحلته اىل الربتغال، انشغل بتطوير ما تّعرف هيلع يف تلك السفرة وتعزيز عامل يستبدل عالماته ويكوهنا بمتاه مع 
الفضاء امللون، مكتزنا بقدر هائل من رموز رشيقة غري قابلة للتفسري، فهيا حنني ال ختفيه الرموز ألمكنة كثريا ما استعادها بشلك 
رمزي، يف بعض االحيان تكون حلركة املاء وتناثره حضورًا )هل هذا متاٍه مع ولعه بهنر دجلة حيث هلو الطفولة( ويف أحيان أخرى 
يأخذ شكال ماضويا عرب رمز الزقورة بتدرجاهتا لونا وشكـال. وبني هذه الرموز اكن للحرف العريب تواجده الرويح مزينا حدود 
املعىن املهبم. تنوعت مسارات رافع بشلك ترامكي حبيث ميكن لملرء ان يتملس حضور نفس االشارات بني اختالف السنوات، يف 
لك مساراته مل تتبدى التخشيصية كعنرص قريب لقلبه اذ رسعان ما يعاود جتريديته مبجرد ظهور هذا العنرص وخاصة يف بداية 
السبعينات. شلك االفق كتكوين او مكفهوم مسارا لرافع ولسنوات طويلة وقد تبدى األفق عرب موضوعاته بأشاكل متنوعة، هو طري 
عيص عىل االمساك به، جاء مرة حكضور مفاجئ ومرة منترًصا للذاكرة امجلاعية، أو جسادة صالة تتناثر علهيا حروف العشق، 
إن أمسكت حبرف تالىق احلرف الذي جياوره، مثة متسع هلذه املناوبة يستبرص الفنان عربها حلظة احلياة وعالقهتا مبوضوعاته، 
أو هنرا ترمس أمواجه الفريوزية إشارات فهيا ولع مبكونات نساء غامضات يرتاقصن بني مرايا الدالل. أو حديقة يباركها الغمي 
لتطفئ مجرة الولع باالخرض لونا. هذا الولع باالفق هو ديوان شعر يرى وال يقرأ، حروفه املبعرثة إن مجعت صارت طلمسا ومفتاحا 

لهبجة العني. دائرة للغواية يف ماكشفهتا ملكنون العالقة بني موضوعاته وبني االقتصاد املباهر الدواته.

هل هذا تومه يف عالقة الضوء حبدائق الروح، بعالقة ذلك بحشة احلياة وصعوبهتا بالتناوبات بني املكشوف واملستور.

يف تنقالته االبداعية بني اللوحة وحرية العمل فهيا وبني العمل املطبوع الذي فيه الكثري من حمدودية االداء، وحضور ما هو غري 
اللوحة بعدا  الطباعة مسارا العطاء  تقنية  آغناء جتربته فهو يأخذ من  الوسيلتني يف  متوقع قدرة واحضة يف امجلع بني هذين 
إضافيا ومن حرية اللوحة أحاسيس خترج العمل املطبوع من حمدوديته التعبريية. وقد متثل ذلك يف كثري من االمعال اليت فهيا 
مجع ناحج لكال التقنيتني. وهو ما فتح أمامه بوابة دفاتر الفنان وما ميكن تمسيته )أوجبكت آرت( حيث التداخالت بني الكوالج ، 
الصور، اخلطوط العربية، دفاتر وامٔعال فهيا الكثري من الغىن البرصي اجلديد عىل جتربته والكثري من التداخالت يف لعبة التكوين 
الفين، تداخالت حترض اكخرتاق جلهد يويم ينجز طالمسه البرصية خارج التدوين الذي يتغلف به النص الشعري أو املكتوب وهو 
ما متثل يف لوحاته ذات العالقة بالشعر االندليس حيث تكرار جحم اللوحة، اعادة التكوين واحملافظة عىل تدرجات نفس اللون، 
ماجيمع هذا الديوان البرصي هو التالعب بالنص العريب ببعده املرسوم مضن نسق حرف الثلث وتناوباته غري املقروءة، هبذا يقرتب 

هذا الغىن البرصي من تصعيد لرعشات روحية وإنسانية وكأنه جاء جكواب عىل ما مل يقله العشق.

العنارص مكا خيرب االحالم ليك جيعل من وقائع تدويناته  به، خيرب  اللونية عىل رسه اخلاص  حيافظ رافع يف استخداماته 
لوحتة انشغااًل  اللون جتعل  الدهين، حيادية  الطفل باحلرب وعطره  يلعب  واللعب باألشاكل مثملا  الغياب  لدقائق  البرصية دفاتر 
صوفيًا من دون إفصاٍح للضمري الغائب يف موضوعها. وحني نذهب بعيدًا، نأخذ معنا شفيفًا غامضًا باحلل، رحلة ألرض العراق، 
ماكنا يصوغ تارخيه هو بني النحيب وبني الوجع بالفقدان، فاصل زمين يعيد انتاج احالم املايض وصعوده الرويح خارج ماكن 

غري بعيد عن أمساعه.

هكذا متر السنوات، جهد برصي مينح حياته ذاكرة مجاعية وروحًا عراقية ما تبدلت ألواهنا وما متزقت أشاكهلا، إنه احلضور 
املواكب لتارخي التجربة العربية وطليعهتا املغرية.

ضياء العزاوي، 2013
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يشء منه يقع يف المساء

اخلربات،  يتبادالن  يتقاطعان،  عنارص امجلال:  طرفاها  يتجاذب  اليت  الثنائية  طابع  النارصي  رافع  لدى  بالطبيعة  الفن  عالقة  تتخذ  مل 
يتناقضان، يتنازعان. بل اكنا دامئا اليشء نفسه، مع اقرارمها باختالف موادمها وتقنيات التعبري عن استقالهلام. مها اليشء نفسه: 
تشف الطبيعة عن الفن ويفعل الفن اليشء نفسه حني يشف عن الطبيعة. القوة التعبريية نفهسا. اخليال احمللق نفسه وصوال إىل البعد 
الشعري الذي تنهتي إليه معلية التأمل اليت تستعري عدهتا من عاملي الطبيعة والفن جممتعني. رافع النارصي اكن خبريا بإرادة الطبيعة 
ويه تعلن عن إحنيازها لقوة اخلري. اكن الرسام العرايق يستأنف معله من حلظة تفاؤل. ما من يشء يدعو إىل اليأس. لك رسوم النارصي 
تبدأ من حلظة متاس متخيلة بالواقع، كونه حاضنة لألمل. هذا رسام حيث حواسنا عىل أن تكون يف حالة يقظة دامئة. وما نفع احلواس 
يف عامل لكه ارشاق؟ رافع النارصي رسام حديس. يضع يده عىل القصيدة فتبتل اصابعه مبعانهيا الداخلية. بالنسبة له فان الطبيعة مل 
تكن سوى قصيدة مل ُتكتب بعد. من اللغة يستعري أحيانا حروفا، لكامت، مجال. ولكنه ال يبحث عن السياق الواقيع الذي ميكنه أن يكون 
مالذا إلستعاراته. هيرب مبا قرأه ليك يكون خملصا ملا رآه يف وقت سابق. لديه ميزتج الفكر والنظر ليشكال قوة خلق. لن يكون جمال 
الصورة هنا حمصورا بالتأويل، سيقع ما ال ميكن أن يتوقعه الفكر. ستمتكن الصورة من القبض عىل امجلال باعتباره حقيقة مثالية. هنا 
بالضبط ترجتل حواسه بوصلهتا الواقعية. يرى الرسام ما ال نراه يف الواقع. لقد جرب النارصي أن يكون مصورا وجنح يف التقاط صور 
فوتوغرافية فشلنا يف القبض علهيا. جنح خياله وفشلت عيوننا. وألنه ال يكف عن االميان بأن الرسام ينبيغ أن يكون مصورا يف أساس 
حرفته فانه ال يفارق املاكن الذي يطل من خالله عىل حتوالت الطبيعة. ما من يشء مينعه من رمس حياة صامتة. مشاهد مستلهمة من وقائع 

برصية، مادهتا فواكه وضعت يف حصن عىل املائدة. 

لن يكون هيلع أن يعتذر، ألنه اكن واقعيا. 

رمبا سيكون علينا أن نتحدث عن واقعية مثالية. الرسام التجريدي يلهم الواقع شيائ من أصول مهنته، اليت لن تكون سوى ذريعة. فهذا 
الرسام ليس له سوى هدف واحد: امجلال مثملا هو، يف احلزي الذي تويح به فكرته املتخيلة. ويه فكرة متزتج تقنيات الويع حبيل املواد 
املستعملة من أجل ابتاكر شلك لصورهتا الهنائية. تلك الصورة لن تكون إال نوعا من الوشاية بعامل هو مبثابة الوجه اآلخر لعاملنا. يقف 
النارصي عىل الضفة األخرى. هناك حيث تقف القلة امللَهمة من الناجني. ولكن كفاحه يسبق كفاح تلك القلة، من جهة ثقته بنبل مسعاه 
الرويح. اكن الرسام رائيا ملصري مل تعد البرشية تكرتث به. وإلنه ال يرى يف الرمس نوعا من الرثاء فقد اختذ من الصرب وسيلة لتفكيك ما 
يرى واعادته إىل أصوله التجريدية. تكون احلياة صاحلة للعيش بالقدر الذي تربر وجودها من خالل الفن. رسوم النارصي تعني احلياة 
عىل تعديل مسارها وتصحيح طريقهتا يف النظر إىل معانهيا املضطربة. ما ال تفصح عنه سياقات العيش املبارش يتكهن به امجلال. هناك 
دامئا حلظة فالتة. حلظة يه مبثابة اخلزانة اليت تلجأ إلهيا األرواح اهلامئة. شغَف النارصي باملدن اليت ارحتل إلهيا مغرتبا، غري أن مدينة 
واحدة اكنت قد حظيت بأدعيته يه بغداد. لك املدن اليت سكن فهيا أو مر هبا اكنت بالنسبة إليه أبوابا، يضع يده علهيا وال يدفعها خشية 
أن ال جيد شيائ وراءها. اكن العامل يغنيه بعده املاورايئ ما دامت بغداد بعيدة. بسبب الغربة بلك ما تعنيه من شعور بالضجر الوجودي 
تغري فعل النظر لديه. صار الفن هو االحمتال البرصي الوحيد. سيكون هيلع أن يقول أن احلياة اكنت شيائ خمتلفا. اكن الفن يومها هو 
اآلخر شيائ آخر. غري أن هذا الرسام مل يكن معنيا يوما ما باملرثيات. فرشاته ال تتذكر بقدر ما اكنت حتل. حدثين عن الهنر واكن حيل 

بصباه. ال متيش األشباح عىل سطح املياه. الهنر مادة منوذجية لتدريس النسيان. 

رضبة رافع النارص عىل سطح اللوحة يه أشبه باملوجة اليت حمتو ما قبلها. ومع ذلك فال يزال هناك يشء من الطبيعة اليت حماها يتثائب 
بني يديه. لقد تعملت فرشاته دروسا يف السفر يف الزمن. تنىس لتتذكر وتتذكر لتنىس. جتريدياته تشف عن طبيعة خياهلا املرء قد ذهبت 
بعيدا، غري أن النارصي إذ يستحرضها ال يكرتث كثريا بصورهتا، بل هيمه أن يقبض عىل خياهلا الذي ال يزال ينعم هيلع بلذائذ ومرسات 
روحية. وألنه مل يؤنسن الطبيعة فقد حفظ هلا كرامهتا الربية. يه ذي األم اليت يسيق حليهبا ينابيع الرؤيا. أخلص رافع النارصي للرمس، 
بالقوة نفهسا فقد اكن خملصا للطبيعة. ال ليشء إال ألن الطبيعة اكنت بالنسبة له نوعا من الرمس. يف لك حلظة تأمل هناك يشء من 

الرمس، يقع ليك يكون ملا نفعله معىن.             

اكن رافع النارصي رساما لملعاين اليت ال ميكن أن ندركها إال بعد حتررنا من قيود وجودنا االريض. يشء منه يقع يف المساء.  

        

فاروق يوسف
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Baiography
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1940
Born in Tikrit

Education
1959
Diploma in Painting, Institute of Fine 
Arts, Baghdad
1963
BA in Printmaking, Central Academy of 
Fine Arts, Beijing
1969
Diploma in Printmaking (Scholarship 
from The Gulbenkian Foundation), The 
Gravura, Lisbon

Solo Exhibitions
1963
ITU Gallery, Hong Kong
1965
Czechoslovakian Cultural Centre,
Baghdad
1966
Gallery IA, Baghdad
1969
Society of Iraqi Artists, Baghdad
1970
Sultan Gallery, Kuwait
1973
Contact Gallery, Beirut
1974
Sultan Gallery, Kuwait
1976
Gallery Nadhar, Casablanca
1977
Sultan Gallery, Kuwait
1979
Al-Rewaq Gallery, Baghdad
1980
Sultan Gallery, Kuwait
1981
Jordan National Gallery of Fine Arts,
Amman
1983
Galerie Faris, Paris
1984
Al-Rewaq Gallery, Baghdad
1985
Sultan Gallery, Kuwait
1986
Al-Rewaq Gallery, Baghdad
1989
Central Art Gallery, Beijing
1990–1992
Nasiri Graphic Studio, Baghdad
1992
Exhibition with Ali Talib, Shoman
Foundation, Amman

1993
Galerie 50x70, Beirut
1994
French Cultural Centre, Amman
1996
Arts Centre, Manama
1997
Sharjah Museum, Sharjah
1999
Bahrain National Museum, Manama 
Atelierhaus Eglau, Kampen, Germany
2001
Rochan Gallery, Jeddah
2002
Al-Riwaq Gallery, Manama
4 Walls Gallery, Amman
2004
4 Walls Gallery, Amman
Atassi Gallery, Damascus
Green Art Gallery, Dubai
2006
Al-Riwaq Gallery, Manama
2007
Sultan Gallery, Kuwait
2008
Green Art Gallery, Dubai
2010
Nabad Gallery, Amman
2013
The Financial Harbour Art Gallery, 
Manama

Group Exhibitions
1966
Iraqi Graphic Art, Berliner Galerie,
Altes Museum, Berlin
1968
Three Iraqi Artists, Gravura Gallery,
Lisbon
1969
Three Iraqi Artists, Gallery One, Beirut
1971
Four Iraqi Artists, Museum of Modern 
Art, Baghdad
1972
Arab Art, National Museum, Nicosia
Four Iraqi Artists, Museum of Modern 
Art, Baghdad
Three Iraqi Artists, Gallery One, Beirut
1973
Joint exhibition of six Iraqi and Syrian 
artists, Museum of Modern Art, 
Baghdad, Arab Cultural Centre and 
Archaeological Museum, Damascus
1974
Seven Iraqi Artists, Museum of Modern 
Art, Baghdad
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1975
Iraqi Graphic Artists, Iraqi Cultural
Centre, Beirut Graphic exhibition for 
three Iraqi artists, Museum of Modern 
Art, Baghdad
1976
Iraqi Contemporary Art, Musée
d’Art Moderne, Paris
1977
Seven Iraqi Artists, Iraqi Cultural
Centre, London
1978
Arab Graphic Exhibition, The Mall
Gallery, London
1982
Contemporary Arab Graphic Art,
Graffiti Gallery, London
Twelve Arab Artists, Galerie Faris, Paris
1983
Second Contemporary Arab Graphic Art 
Exhibition, Graffiti Gallery, London
Iraqi Graphic Exhibition, Iraqi Cultural 
Centre, London
1984
Contemporary Arab Art, Al-Seiaha
Gallery, Tunis
1985
Contemporary Arab Art, Blackman & 
Harvy Gallery, London
Asilah Festival, Asilah
1986
Contemporary Arab Art, The Mall
Gallery, London
1988
Azzawi, Jumaie, Nasiri, Kufa Gallery, 
London
1989
Between Tigris and Euphrates, Institute 
du Monde Arabe, Paris
Contemporary Art from the Islamic
World, Barbican Centre, London
Arab Graphic Art, Cultural Council
Gallery, Kuwait
1990
Seven Iraqi Artists, Nasiri Graphic
Studio, Baghdad
Seven Iraqi Artists, Shoman Foundation 
(Darat Al-Funun), Amman
1991
Contemporary Iraqi Art, University of 
Nevada, Reno, Nevada
1993
Four Iraqi Artists, Al-Wasiti Art Gallery, 
Casablanca
1994
Four Iraqi Artists, Alif Gallery,
Washington, DC

1997
Three Graphic Arab Artists, Darat Al-
Funun, Amman
Five Iraqi Artists, Green Art Gallery,
Dubai
1998
Azzawi & Nasiri, Galerie La
Teinturerie, Paris
1999
Fifty Years of Iraqi Graphic Art, Darat 
Al-Funun, Amman
2005
Improvisation: Seven Iraqi Artists,
Bissan Gallery, Doha, Al-Riwaq Gallery, 
Manama, and 4 Walls Gallery, Amman
4 Walls Gallery, Amman
Dafatir. Contemporary Iraqi Book Art, 
University of North Texas, Denton, 
Texas
2006
Dafatir. Contemporary Iraqi Book Arts, 
Carleton College, Northfield;
Minnesota, Minnesota Centre for Book 
Arts, Minneapolis, Minnesota;
University of Texas, El Paso, Texas;
Daura Gallery, Lynchburg College,
Lynchburg, Virginia
Word into Art: Artists of the Modern
Middle East, British Museum, London
2007
Dafatir. Contemporary Iraqi Book Art, 
The Centre for Book Arts, New York; 
Minneapolis Athenaeum, Minneapolis, 
Minnesota; NIU Art Museum, DeKalb, 
Illinois; The Jaffe Centre for Book Arts, 
Boca Raton, Florida
2008
Dafatir. Contemporary Iraq Book Art, 
Denison University, Granville, Ohio
Iraqi Artists in Exile, Station Museum of 
Contemporary Art, Houston, Texas
2009
Modernism and Iraq, Wallach Art
Gallery, Columbia University, New York
2010
My Home Land, Art Sawa Gallery,
Dubai
Sajjil: A Century of Modern Art,
Mathaf: Arab Museum of Modern Art,
Doha
2011
Art in Iraq Today: Part IV, Meem
Gallery, Dubai
Art in Iraq Today: Conclusion, Meem
Gallery, Dubai
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International Exhibitions
1965
International Graphic Exhibition,
Leipzig
1968
First International Triennial, New Delhi
1969
First International Graphic Biennial,
Liège
1972
International Graphic Biennial,
Fredrikstad
Fourth International Poster Biennial,
Warsaw
1974
Fifth International Poster Biennial,
Warsaw
International Biennial for Drawings,
Rijeka
1975
Third International Triennial, New Delhi
1976
Second Arab Biennial, Rabat
International Graphic Biennial,
Fredrikstad
Sixth International Poster Biennial,
Warsaw
Fifth International Biennial for Drawings, 
Rijeka
1977
Ninth International Painting Exhibition,
Cagnes-sur-Mer
Twelfth International Graphic
Exhibition, Ljubljana
1978
Seventh International Poster Biennial,
Warsaw
Eighth International Graphic Biennial,
Brno
Arab Graphics Exhibition, Iraqi Cultural 
Centre, London
International Graphic Biennial, Fredrikstad
1979
Fifteenth Biennial Sao Paulo, Sao Paulo
Baghdad International Poster Exhibition, 
Iraqi Cultural Centre,
London and Museum of Modern Art,
Baghdad
1980
Eighth International Graphic Biennial,
Kraków
International Graphic Biennial,
Fredrikstad
1982
Seventh Graphic Biennial, Bradford

1984
Seventh Mini Print Biennial, Seoul
International Graphic Triennial,
Fredrikstad
1985
Salon des Comparaisons, Grand
Palais, Paris
1986
Sixth Triennial, New Delhi
Baghdad International Festival of Art,
Baghdad
1989
International Graphic Triennial,
Fredrikstad
1990
Intergrafik, Berlin
1992
International Graphic Triennial,
Fredrikstad
1993
International Graphic Triennial, Cairo
1995
International Graphic Triennial,
Fredrikstad
1998
Euro Art, Geneva
International Graphic Triennial,
Fredrikstad
2000
International Graphic Triennial, Cairo
Awards
1974
Honours Prize, International Summer
Academy, Salzburg
1977
The Jury Prize, International Painting
Exhibition, Cagnes-sur-Mer
1978
Honours Prize, International Graphic
Biennial, Fredrikstad
1986
First Prize, Baghdad International
Festival of Art, Baghdad
International Juries
1980
Jury Member, Third World Graphic
Biennial, London
1982
Jury Member, Baghdad International
Poster Biennial
1987
Jury Member, Intergrafik, Berlin
1995
Jury Member, International Graphic
Triennial, Fredrikstad
1997
Jury Member, International Graphic
Triennial, Cairo
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My Mother, 1963
Drawing, charcoal, 35 x 25 cm
Beijing

Portraite of May, 1973
Charcoal on paper , 45 x 35 cm
Baghdad

Image, 1963
Charcoal on paper, 29 x 26 cm
Beijing



15

Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing

Image, 1961
Drawing, 50 x 70 cm
Beijing

Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing



16

Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing

Image, 1962
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing

Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing

Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing
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Image, 1961
Drawing, 70 x 50 cm
Beijing
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Summer Placew, 1960
Woodcut 20 x 30 cm
Beijing

Chines Girls, 1961
Woodcut 15 x 20 cm
Beijing
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Nan Jing, 1962
Woodcut, 18 x 23 cm 
Beijing

Nan Jing, 1962
Woodcut, 40 x 30 cm 
Beijing

The River, 1962 
Woodcut, 24 x 38 cm 
Beijing
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Image, 1963
Woodcut 56 x 40 cm
Beijing

Image, 1965
Woodcut 27 x 17 cm
Beijing

My Mother, 1963
Woodcut, 25x35 cm
Beijing

Image, 1962     
Woodcut 27 x 17 cm
Beijing
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Image, 1968
Etching, 34 x 25 cm
Lisbon

Image, 1968
Etching, 41 x 31 cm
Lisbon
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Image, 1974
Etching, 60 x 35 cm
Lisbon

Image, 1976
Etching, 48 x 34 cm
Lisbon

Image, 1974
Etching, 64 x 35 cm
Lisbon

Image, 1975
Etching, 39 x 39 cm
Lisbon
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Image, 1991
Etching, 61 x 35 cm
Baghdad

Image, 1976
Etching, 52 x 44 cm
London

Image, 1976
Etching, 63 x 25 cm
London

Image, 1988
Etching, 50 x 35 cm
Baghdad
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Image, 1990
Monotype 57 x 39 cm
Baghdad

Image, 1990
Monotype 39 x 57 cm
Baghdad

Image, 1990
Monotype 39 x 57 cm
Baghdad
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Image, 1990
Monotype 44 x 39 cm
Baghdad

Image, 1990
Monotype 50 x 39 cm
Baghdad
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Image, 1989
Acrylic on paper, 39 x 29 cm
Baghdad

Image, 1989
Acrylic on paper, 39 x 29 cm
Baghdad
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Image, 1989
Acrylic on paper, 39 x 29 cm
Baghdad

Image, 1989
Acrylic on paper, 39 x 29 cm
Baghdad
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Image, 1968
Collage 60 x 43 cm
Lisbon

Image, 1984
Acrylic on paper 53 x 71 cm
Baghdad
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Image, 1974
Etching, 35 x 25 cm
Salzburg

Image, 1975 
Etching 40 x 30 cm 
Salzburg

Image, 1968
Etching, 40 x 35 cm 
Lisbon

Image, 1974 
Etching, 35 x 30 cm 
Salzburg

mage, 1975
Etching, 40 x 40 cm 
Salzburg
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Image, 1988 
Etching, 60 x 50 cm 
Baghdad

Image, 1988 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1988
Monotype, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1988 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

mage, 1988
Monotype, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1988 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad
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Image, 1989 
Etching, 40 x 50 cm 
Baghdad

Image, 1994 
Etching, 30 x 65 cm 
Amman

Image, 1989 
Etching, 35 x 50 cm 
Baghdad

Image, 1988 
Monotype, 50 x 35 cm 
Baghdad
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Image, 1997 
Collagraph, 50 x 40 cm 
Amman

Image, 1995 
Collagraph, 35 x 35 cm 
Amman

Image, 1997 
Collagraph, 35 x 35 cm 
Amman

Image, 1994 
Monotype, 50 x 35 cm 
Amman
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Image, 1990 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1990 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1994 
Etching, 30 x 35 cm 
Amman

Image, 1994 
Etching, 30 x 35 cm 
Amman
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Image, 1990 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1990 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad

Image, 1990 
Etching, 50 x 35 cm 
Baghdad
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Image, 2001 
Etching, 50 x 50 cm 
Amman

Image, 2001 
Etching, 50 x 50 cm 
Amman

Image, 2001 
Etching, 50 x 50 cm 
Amman
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Image, 1980 
Acrylic on canvas, 140 x 120 cm
Baghdad
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Image, 1979 
Acrylic on canvas, 130 x 110 cm
Baghdad
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Image, 1977 
Acrylic on canvas, 120 x 100 cm
Baghdad
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Image, 1985 
Acrylic on canvas, 120 x 140 cm
Baghdad
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Image, 1985 
Acrylic on canvas 145 x 110 cm
Baghdad
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mage, 1985 
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
Baghdad
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Image, 1990
Acrylic on canvas, 80 x 100 cm
Baghdad
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Image, 1990
Acrylic on canvas, 100 x 120 cm
Baghdad
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Image, 2010 
Acrylic on canvas , 180 x 180 cm 
Amman
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Ibn Zaydun, 2010 
Acrylic on canvas , 200 x 200 cm 
Amman
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Ibn Zaydun, 2010 
Acrylic on canvas , 200 x 200 cm 
Amman
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Ibn Zaydun, 2011 
Acrylic on canvas , 200 x 200 cm 
Amman
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Beside the river, 2013 
Acrylic on canvas , 180 x 180 cm 
Amman
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Beside the river, 2013 
Acrylic on canvas , 180 x 180 cm 
Amman



50

Beside the river, 2013 
Acrylic on canvas , 150 x 150 cm 
Amman
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Beside the river, 2013 
Acrylic on canvas , 140 x 140 cm 
Amman
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Art book, 1991 
Acrylic on paper , 32 x 600 cm 
Baghdad
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Art book, 1991 
Acrylic on paper , 32 x 176 cm 
Baghdad



55

Art book, 1991 
Acrylic on paper , 32 x 220 cm 
Baghdad
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