


بين بولزا وبوسعد 
بين إشبيليا والمحرق 

ــان المميــزان علــى حــب الخــط العربــي ليقدمــا مــن  ــراء الثقافــة والفنــون اCســالمية، فقــد اجتمــع الفنان يســلط هــذا  المعــرض الضــوء علــى جمــال وث
ــه  أعمــاًلا  فنيــة تعكــس أهميــة الخــط ووجــوده، ومــا يضيفــه مــن خصوصيــة وتفــرد علــى  اUعمــال الفنيــة المعاصــرة التــي تحمــل فــي جوهرهــا  خالل

ــا الغنــي. ــا وتاريخن جمــال تراثن

ــة Uعمــال  ــا ُيمكــن أن ُيشــّكله خــٌط بســيط مــن بداي ــا فرصــًة الكتشــاف م ــزا وبوســعد يجمــع عناصــر مختلفــة، ويمنحن إن الحــوار الفنــي القائــم بيــن بول
فنيــة مهمــة. 

ويســعدنا نحــن فــي هيئــة البحريــن للثقافــة واpثــار أن نقــدم للجمهــور نتــاج هــذا التعــاون الفنــي االســتثنائي، تزامًنــا مــع احتفــاء المملكــة بالمحــرق عاصمــة 
الثقافــة اCســالمية 2018. 

هال بنت محمد آل خليفة 
مدير عام الثقافة والفنون

هيئة البحرين للثقافة وا@ثار 

Between Bolza and Busaad

Between Seville and Muharraq 

This exhibition highlights the beauty and opulence of Islamic culture and heritage. The love for Arabic calligraphy 

brought together these two great artists who will share with us through their works how line and form found 

in Arabic calligraphy can be part of contemporary works that holds in its essence the beauty of our heritage 

and history.

The connection and dialogue between Bolza and Busaad displayed in this exhibition brings together different 

topics, and allow us to view how the love for a simple line can be the start of many important works of art.  We 

at the Bahrain Authority for Culture and Antiquities are very pleased to bring this exhibition to our audiences, and 

to have this exhibition coincide with Muharraq Capital of Islamic Culture.

Hala bint Mohammed Al Khalifa 
Director – General, Arts and Culture
Bahrain Authority for Culture and Antiquities  



فن الخط العربي، فن إعطاء شكٍل للعالمات بطريقة معّبرة، ومتناغمة، وماهرة. 

الخــط العربــي ينــدرج تحــت أنــواع فــن الكتابــة، فهــو فــٌن لتصميــم الكتابــة فــي مختلــف اللغــات التــي تســتعمل الحــروف العربيــة، حيــث تتميــز الكتابــة العربيــة بكونهــا متصلــة ممــا يجعلهــا قابلــة 
الكتســاب أشــكال هندســية مختلفــة مــن خــالل المــد والرجــع واالســتدارة والتزويــة والتشــابك والتداخــل والتركيــب. يعتمــد الخــط العربــي جماليــا علــى قواعــد خاصــة تنطلــق مــن التناســب بيــن الخــط 
والنقطــة والدائــرة، وُتســتخدم فــي أدائــه فنيــا العناصــر نفســها التــي تعتمدهــا الفنــون التشــكيلية اUخــرى، كالخــط والكتلــة، ليــس بمعناهــا المتحــرك ماديــا فحســب بــل وبمعناهــا الجمالــي الــذي ينتــج 

حركــة ذاتيــة تجعــل الخــط يتهــادى فــي رونــق جمالــي مســتقل عــن مضامينــه ومرتبــط معهــا فــي آن واحــد.   

مــع الفتوحــات اCســالمية دخــل الخــط العربــي إلــى مرافــق الحيــاة، فهــو فــي ســطور الكتــاب، وهــو فــي زخــارف اللوحــات، وهــو فــي زخــارف البيــوت والمســاجد ومراكــز الواليــة، وقصــور الحــكام، واUمــراء 
والســالطين، وهــو فــي الكنائــس والكاتدرائيــات، وأصبــح اUدبــاء والشــعراء والمؤرخــون والفنانــون مــن اUديــان الثالثــة يكتبــون بــه. أصبــح الكتــاب العربــي فــي كل بيــت، وأصبــح المخطــوط العربــي فــي 

كل مكتبــة، وال يمكــن أن يخلــو شــارع مــن شــوارع غرناطــة وقرطبــة وإشــبيلية وغيرهــا مــن المــدن اUندلســية مــن مكتبــة عامــة.

صــار للكلمــة المكتوبــة قيمــة كبيــرة لذلــك اهتــم المختصــون بتحســين الخــط وزخرفتــه بشــكل بديــع. أبــدت الطبقــات الميســورة فــي العالــم اCســالمي اهتمامــ� خاصــ� بالكتــب منــذ بدايــة القــرون 
ــا الدبلوماســية.  الوســطى، وتنافــس عليــة القــوم القتنــاء كتــب كبــار الخطاطيــن المذهبــة والمزخرفــة وذات التجليــد الفاخــر. وكانــت مثــل هــذه الكتــب تعتبــر أحســن وأثمــن الهداي

رســم الحــروف عبــر أشــكالها المركبــة وصورهــا المتنوعــة تّطــور عبــر الزمــن، علــى أيــدي الكثيــر مــن العلمــاء اللذيــن أسســوا مــدارس الخــط العربــي، وبهــذا تنوعــت الخطــوط والمخطوطــات. نأتــي اليــوم 
لنشــهد تداخــل الخــط العربــي فــي الفنــون البصريــة اUخــرى، اUمــر الــذي يّســر مــن عمليــة انتشــاره وأّدى إلــى تنــوع الناتــج الفنــي. 

ــزا وبوســعد»، نســتعرض تجربــة الشــرق والغــرب، الكالســيكي والحديــث، التشــكيل والخــط العربــي. هــذا الخــط الــذي يمتــد مــن البحريــن ومــن  فــي هــذا المعــرض «بيــن المحــرق وإشــبيليا...حوار بول
المحــرق تحديــد� بيــد الفنــان البحرينــي إبراهيــم بوســعد ليصــل إلــى المدينــة اUندلســية القديمــة إشــبيليا ليجتمــع بالفنانــة المستشــرقة إليزابيــث بولــزا، ليقدمــا مجموعــة مــن اUعمــال الفنيــة تحكــي 

قصــة الحــرف الــذي جمعهمــا.
تنظم هيئة البحرين للثقافة واpثار هذ المعرض تزامن� مع احتفال البحرين بالمحرق عاصمًة للثقافة اCسالمية 2018. 

شوق العلوي

قّيم فّني

المراجع:

أحمد شوحان: تاريخ الخط العربي، تقديم الدكتورة خيال الجواهري  -

خمس مئة عام من الخط اCسالمي: روائع متحف شكيب سبنجي، تقديم الدكتورة نازان أولشير  -



THE ART OF CALLIGRAPHY, THE ART OF GIVING SYMBOLS THEIR EXPRESSIVE, HARMONIOUS AND BEAUTIFUL FORM.

Arabic calligraphy falls under the Art of Writing, it is the art of designing the written form for the different languages that use Arabic letters, where the Arabic writing is 

characterized as being connected, which makes it possible to acquire different geometric shapes through the tide, the return, the rotation, the ascension, the interlock, the 

interference and the installation. The Arabic calligraphy relies aesthetically on special rules based on the proportionality between the line, the point and the circle, and uses 

in its artistic performance the same elements as the other plastic arts, such as line and mass, not only in its physical sense but also in its aesthetic meaning.

With the Islamic conquests, the Arabic calligraphy entered all aspects of life across the Islamic nation’s boundaries. Calligraphy is in the lines of books, is in the decoration 

of the paintings, is in the decoration of houses, mosques, state centers, and the palaces of rulers, princes and sultans, in the churches and cathedrals. The Arabic book has 

become in every home, and the Arabic manuscript has become in every library, and the streets of Granada, Cordoba, Seville and other Andalusian cities that cannot be empty 

from a public library.

The value of the written word gained a great value; therefore, specialists were concerned with the improvement of the line and decorating it in an exquisite way. With that, 

higher classes in the Islamic world have shown particular interest in books since the beginning of the Middle Ages, such books were the best and most valuable diplomatic gifts.

The drawing of letters through its complex forms and various visuals evolved over time, at the hands of many of the scholars who founded the schools of calligraphy, and 

thus varied the lines and manuscripts. We come today to witness the integration of Arabic calligraphy in the other visual arts, a matter that led to its popularity and resulted 

in a diversity of artist creative product.

In this exhibition “Between Muharraq and Seville ...A Bolza Busaad Dialogue”, we present the collaboration of the East and West, the Classic and the Modern, composition 

and calligraphy. We present the writings of Bahraini artists Ebrahim Busad, writings that expands from Bahrain, specifically from Muharraq to Seville to meet orientalist artist 

Elisabeth Bolza. Together they present a collection of works telling the story of the Art of Letters that brought them together.

This exhibition is organized by the Bahrain Authority for Culture and Antiquities (BACA) to coincide with Bahrain’s celebration of Muharraq the capital of Islamic culture 2018.

Shouq AlAlawi

Curator 

INTRODUCTIONالمقدمة





BOLZA
ELISABETH

بـولـزا
اليزابيث

إليزابيــث بولــزا (ولــدت فــي مدينــة شــتوتغارت اUلمانيــة ســنة 1968)، هــي نمســاوية الجنســية مــن أصــول ايطاليــة مجريــة. ترعرعــت فــي ألمانيــا 
كطفلــة بكــر لعائلــة مختلطــة تتكــون ســبعة أفــراد ودرســت فنــون التصميــم فــي معهــد «الفــن والصيانة باالســيو ســبينالي»، بفلورنســا،(ايطاليا). 
ثــم واصلــت بعــد ذلــك دراســتها وقامــت بالتســجيل للحصــول علــى دبلــوم فــي اUدب العربــي المعاصــر (2009-2005)، مــن معهــد اللغــات التابــع 

لجامعــة إشــبيلية بإســبانيا.  
انتقلت سنة 1990 للعيش في اسبانيا واختارت مدينة إشبيلية مقرا لها لتقيم فيها مع زوجها وبناتها الثالث منذ 1995. 

كرســت الفنانــة ســنوات مــن عمرهــا فــي البحــث ودراســة الفنــون االســالمية، وشــاركت فــي العديــد مــن المشــاريع الثقافيــة ومشــاريع حضــارة  االديــان 
المتداخلــة فــي مختلــف بلــدان الشــرق اUوســط. أعمالهــا الفنيــة هــي جــزء مــن المقتنيــات والممتلــكات الخاصــة المعروضــة فــي أوروبــا، المغــرب، 
المملكــة العربيــة الســعودية، البحريــن، دبــي، الهنــد، اســتراليا، المكســيك، كنــدا، الواليــات المتحــدة اUمريكيــة،، باCضافــة إلــى مجموعــة مؤسســة 
ســيدي مشــيش العلمــي بالقنيطــرة المغــرب، ومجموعــة «تيــا تانــا» الفنيــة بمدينــة بومبــاي، الهنــد.  تعــرض الفنانــة بولــزا مجموعــة مــن أعمالهــا 
اpن فــي مقــر غرفــة التجــارة والصناعــة العربيــة البريطانيــة، لنــدن، وتــم ترشــيحها لنيــل جائــزة  مؤسســة الفــن «جميــل 2017» مــع متحــف فيكتوريــا 

وألبــرت ، لنــدن. تقضــي الفنانــة اليزابيــث بولــزا وقتهــا اpن بيــن أوروبــا والخليــج العربــي. 

Elisabeth Bolza (Stuttgart, Germany 1968). Is Austrian nationality and Italo-Hungarian descent. She was raised 
in Germany as the oldest child of a cosmopolitan family of seven and studied Interior Design at the Instituto di 
Arte e Restauro Palazzo Spinelli, Florence, (Italy). Later on she also read for a diploma in Modern Literary Arabic, 
(2005 – 2009), at Seville University’s Language institute. 

In 1990 she moved to Spain and since 1995 has lived in Seville with her husband and three daughters. She has 
been dedicated to the study and research of the Islamic arts and civilization for years, and has participated in 
cultural and inter-religious projects in various Middle Eastern countries. Her works are part of private collections 
on Europe, Morocco, Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, India, Australia, Mexico, Canada, the United States, as well as 
Sidi M’chiche Alami Foundation in Kenitra, Morocco and the Tia Tanna Art Collection in Mumbai, India. Elisabeth 
Bolza is currently exhibiting a selection of her works at the ABCC (Arab British Chamber of Commerce) London, 
and was nominated for the V&A Jameel Prize 2017. Elisabeth now divides her time between Europe and the Gulf. 

About The Artistنبذة عن الفنان



The Golden Ode I

95 x 109 cm

Paper, Iranian ink, watercolour and gold on hand treated 

pergaminata paper

2014

القصيدة الذهبية 1

95 × 109 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة معالجة يدوي�

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

القصيدة الذهبية 2 

95 × 109 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة معالجة يدوي�

2014

The Golden Ode II

95 x 109 cm

Paper, Iranian ink, watercolour and gold on 

hand treated pergaminata paper

2014



The Golden Ode III

95 x 109 cm

Paper, Iranian ink, watercolour and gold on hand treated 

pergaminata paper

2014

القصيدة الذهبية 3

95 × 109 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة معالجة يدوي�

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

The Golden Ode IV

95 x 109 cm

Paper, Iranian ink, watercolour and gold on hand treated 

pergaminata paper

2014

القصيدة الذهبية 4

95 × 109 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة معالجة يدوي�

2014



The Golden Ode V

95 x 109 cm

Paper, Iranian ink, watercolour and gold on hand treated 

pergaminata paper

2014

القصيدة الذهبية 5

95 × 109 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة معالجة يدوي�

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Balance 

22 x 36 cm

Paper, Iranian ink, gold, watercolour and coloured pencil on solid 

mount board base

2015

توازن

22 × 36 سم

ورق، حبر إيراني، ألوان مائية، أوراق مذّهبة، ألوان خشبية على ورق مقوى 

2015



Dervish

39 x 24 cm

Paper, calligraphy ink, gold, coloured pencil

and dried leaves on solid mount board base

2015

دراويش

39 × 24 سم

ورق، حبر، ألوان مائية، ألوان خشبية، أوراق مجففة على ورق مقوى 

2015



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Dyptique – Communication

60 x 90 cm

Cotton Paper, gesso, acrylics, tempera and gold on solid cotton 

mount board base

2017

ثنائية – تواصل 

60 × 90 سم

ورق قطني، معجون طبشوري الصق، ألوان أكريليك، أوراق مذّهبة، على ورق 
مقوى قطني 

2017



Dyptique – Transformation 

60 x 90 cm

Cotton Paper, gesso, acrylics, tempera and gold on solid cotton 

mount board base

2017

ثنائية – تغيير 

60 × 90 سم

ورق، حبر، ألوان مائية، ألوان خشبية، أوراق مجففة على ورق مقوى 

2017



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Gateway to the Desert

63 x 47 cm

Stucco, watercolour, tempera, paper and Chinese ink on paper

mount board base

2012

المدخل إلى الصحراء

63 × 47 سم

ورق، معجون الصق، ألوان مائية، مسحوق ملون، حبر صيني على ورق 

2012



Ibn Zaydun to Walladah I

100 x 76 cm

Paper, Iranian ink and gold on hand dyed paper

2014           

من ابن زيدون إلى وّلادة 1

100 × 76 سم

ورق، حبر إيراني مع ورق مذهب على ورق مصبوغ يدوي� 

ورق مقوى 

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Ibn Zaydun to Walladah II

100 x 76 cm

Paper, Iranian ink and gold on hand dyed paper

2014

من ابن زيدون إلى وّلادة 2

100 × 76 سم

ورق، حبر إيراني مع ورق مذهب على ورق مصبوغ يدوي� 

2014



Illusion

56 x 43.5 cm

Paper, Chinese ink and gold on hand dyed paper

2014

وهم

56 × 43.5 سم

ورق، حبر صيني مع ورق مذهب على ورق مصبوغ يدوي� 

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

The Land of Two Seas

53.5 x  74 cm

Paper, gesso, watercolour, calligraphy ink and gold on solid cotton 

mount board base

2017

بلد البحرين

53.5 × 74 سم

ورق، ألوان مائية، معجون طبشوري الصق، حبر، ورق مذهب على ورق مقوى 
قطني

2017



Mist

36.5 x 29.5 cm

Paper, Calligraphy ink, gold and stucco on mount board base

2015

ضباب 

36.5 × 29.5 سم

ورق، حبر، ورق مذهب، معجون الصق على ورق مقوى 

2015



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Ornament 

31.5 x 30 cm

Paper, calligraphy ink, gold and watercolour on solid mount board 

base

2015

زخرفة

31.5 × 30 سم

ورق، حبر، ورق مذهب، ألوان مائية على ورق مقوى 

2015



Pearling

98.5 x 135 cm 

Cotton Paper, gesso, acrylics, tempera, pencils and gold on solid 

cotton mount board base 

2017 

صيد اللؤلؤ

98.5 × 135 سم

ورق قطني، ألوان أكريليك، معجون طبشوري الصق، مسحوق ملون،ألوان 
خشبية، ورق مذهب على ورق مقوى قطني

2017



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Rubayat II

53 x 38 cm

Paper, Iranian ink, gold and watercolour on paper

2014

رباعيات 2

53 × 38 سم

ورق، حبر إيراني، ورق مذهب، ألوان مائية على ورق

2014



Rubayat XIV

53 x 38 cm

Paper, Iranian ink and gold on paper

2014

رباعيات 14

53 × 38 سم

ورق، حبر إيراني، ورق مذهب، ألوان مائية على ورق

2014



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

Sacred Metaphors with blue plates

55 x 80 cm

Cotton Paper, gesso, acrylics, tempera, calligraphy ink and gold 

on solid cotton mount board base

2017 

أقوال مأثورة مع أطباق زرقاء

55 × 80 سم

ورق قطني، ألوان أكريليك، حبر،معجون طبشوري الصق، مسحوق ملون ألوان 
خشبية، ورق مذهب على ورق مقوى قطني

2017



Sacred Metaphors with yellow plates

58 x 79 cm 

Cotton Paper, gesso, acrylics, tempera, calligraphy ink and gold 

on solid cotton mount board base

2017        

أقوال مأثورة مع أطباق صفراء

58 × 79 سم

ورق قطني، ألوان أكريليك، حبر،معجون طبشوري الصق، مسحوق ملون ألوان 
خشبية، ورق مذهب على ورق مقوى قطني

2017



Elisabeth Bolzaاليزابيث بولزا

The Beloved

Reflections on The Poet King

101 x 81.5 cm

Paper, Iranian ink, gold, watercolour, gesso

and tempera on hand dyed and painted paper

2014

المحّب

إنعكاس على الملك الشاعر 

101 × 81.5 سم

ورق، حبر إيراني، ورق مذهب، معجون طبشوري الصق، على ورق مصبوغ يدوي�

2014





BUSSAD
EBRAHIM

بوسعد
إبراهيم

ولد إبراهيم بوسعد في المحرق في عام 1954م وحاصل على بكالوريوس فنون جميلة من قسم الرسم في جامعة بغداد في عام 1987م . 
هو عضو مؤسس لجمعية البحرين للفنون التشكيلية. شغر بوسعد عدة مناصب في وزارة التربية والتعليم، قبل أن يتفرغ للفن نهائيا في 

عام 2007. بدء بوسعد مسيرته العملية كخطاط في وزارة التربية والتعليم في عام 1973م كما شغر منصب اختصاصي فني لتصميم 
الكتب المدرسية في عام 1992م ومن ثم إنتقل إلى منصب اختصاصي فني اول لتصميم الكتب المدرسية في عام 2004م.

خالل السنوات التي عمل فيها بوسعد في الوزارة، صمم وأشرف على طباعة العديد من أغلفة الكتب اUدبية والروايات وكتب اUطفال. وقد 
حضر بوسعد في عدة دورات من ضمنها دورة التصميم واخراج كتب االطفام في قبرص عام 1984م ودورة تصميم واخراج الكتب في لندن 

في عام 1992م.
يمكن إيجاد أعمال بوسعد الفنية في مختلف دول العالم من ضمنها المتحف الوطني في مملكة البحرين ومتحف الفن الحديث في قطر 

والمتحف الوطني في الشارقة ودارالفنون والمتحف الوطني اUردني في اUردن و المتحف البريطاني في المملكة المتحدة والمجلس الوطني 
للثقافة والفنون في الكويت يملك بوسعد شغفُا للفن الحديث والخط العربي ويستخدم العديد من التنقنيات الفريدة والمتبكرة في أعماله 

الفنية من ضمنها الرسم واUلوان المائية واUكريلك واUلوان الزيتية على القماش وتقنية الحفر والطبع على الشاشة الحريرية وتقنيات اخرى.
مؤمنا بمقولته ان ”بالفن نرتقي“ فإن بوسعد متمسك برسالته لنشر شغفه بالفن وأعماله في مختلف المحافل الوطنية والدولية من خالل 

إقامة معارض فنية خاصة والمشاركة في المعارض الفنية المشتركة في مملكة البحرين وخارجها

Born in Muharraq, 1954, Ebrahim Busaad is a freelance professional artist and a founding member of the Bahrain 
Art Society. Previously, he joined the Ministry of Education in 1973 where he worked as a calligraphist, then 
moved to becoming an Art Design Specialist in textbooks in 1992, and an Educational Aids Superintendent in the 
same Ministry in 2004. During his tenure at the Ministry of Education he designed and directed the printing of 
many book covers for many literatures, novels and children textbooks.
Busaad has a passion for modern art and calligraphy, and he uses various innovative art techniques and tools 
to portray his work such as drawing, watercolor, acrylic paint, oil on canvas, etching silk screen, collages and 
installations as well as other methods.
Busaad is a B.A. holder in Fine Arts from the University of Baghdad, 1978. He has also attended various courses 
in design and direction of books notably in Cyprus in 1984 and at Logman, London in 1992.
Busaad is found internationally; his work is permanently showcased in the National Museum of Bahrain, Modern 
Art Museum of Qatar, National Museum of Sharjah, Darat AlFunoon and the National Museum of Fine Arts in 
Jordan, the National Council of Culture and Arts in Kuwait and the British Museum in London. In addition, private 
acquisitions are also found in Bahrain, Kuwait, United Arab, Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, United 
Kingdom and United States of America.
Derived with his vision, “with art we excel”, Busaad has always been committed to share his work and passion 
nationally and across the globe. With this objective implemented in his work, he has held various solo exhibitions, 
and participated in joint exhibitions in Bahrain and overseas.

About The Artistنبذة عن الفنان



Surat Al kahaf from Holy Quran    

60 x 84 cm

Arabic calligraphy 

(Thuluth & Nasikh) Ink on paper  treated manually with golden motifs 

2017

سورة الكهف من القرآن الكريم

60 × 84 سم 

خط عربي

(الثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2017



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Al kahaf from Holy Quran    

60 x 84 cm

Arabic calligraphy

(Thuluth & Nasikh) Ink on paper treated manually with golden motifs  

2017

سورة الكهف من القرآن الكريم

60 × 84 سم 

خط عربي

(الثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2017



Surat Al Rahman from Holy Quran    

60 x 84 cm

Arabic calligraphy

(Tughra, Thuluth & Nasikh) Ink on paper treated manually with 

golden motifs  

2016

سورة الرحمن  من القرآن الكريم 

60 × 84 سم 

خط عربي

(الطغراء والثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2016



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Al Fateh from Holy Quran    

60 x 84 cm 

Arabic calligraphy 

(Tughra, Thuluth,Muhaqiq & Nasikh) Ink on paper treated manually 

with golden motifs 

2016

سورة الفتح من القرآن الكريم 

60 × 84 سم 
خط عربي

(الطغراء والثلث والنسخ والمحقق) حبر على ورق مقهر ومعالج يدويا مع 
زخارف مذهبة

2016



Surat Al Anbeyaa from Holy Quran    

60 x84 cm 

Arabic calligraphy

(Thuluth,Muhaqiq & Nasikh) Ink on paper treated manually with 

golden motifs 

2014

سورة اqنبياء من القرآن  الكريم 

60 × 84 سم 

خط عربي

(الثلث والنسخ والمحقق) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2014



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Al Muzzammil from Holy Quran    

49 x 34 cm 

Arabic calligraphy 

(Thuluth & Nasikh ) Ink on paper treated manually with golden motifs 

2017

سورة المزمل  من القرآن الكريم 
49 × 34 سم 

خط عربي ( الثلث والنسخ ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2017



Surat Al Nabaa from Holy Quran    

49 x 34 cm

Arabic calligraphy 

(Thuluth & Nasikh) Ink on paper treated manually with golden motifs

2017

سورة النبأ من القرآن الكريم 

49 × 34 سم 

خط عربي

(الثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2017



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Al Qalam  from Holy Quran

60 x 30 cm

Arabic calligraphy

(Tughra &Deewani) Ink on paper treated manually with golden motifs 

2016

سورة القلم من القرآن الكريم 

60 × 30 سم 
خط عربي ( الطغراء والديواني ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2016



Surat Al Alaq from Holy Quran 

89 x 59 cm

Arabic calligraphy

(Tughra & Jelly deewani) Ink on paper treated manually with golden motifs

2016

سورة العلق من القرآن الكريم 

89 × 59 سم 
خط عربي

(الطغراء والجلي ديواني) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2016



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Al Omran from Holy Quran 

84 x 60 cm

Arabic calligraphy

(Mohaqiq, Thuluth & Nasikh) Ink on  paper  treated manually with 

golden motifs

2014            

سورة آل عمران  من القرآن الكريم 

84 × 60 سم 
خط عربي 

(االمحقق والثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة  

 2014



Surat Taha from Holy Quran   

84 x 60 cm 

Arabic calligraphy

(Mohaqiq, Thuluth & Nasikh) Ink on paper treated manually with golden motifs

2017

سورة طه القرآن الكريم 

89 × 59 سم 
خط عربي

(المحقق والثلث والنسخ) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2017



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Al Bismallah

84 x 60 cm 

Arabic calligraphy 

(Mohaqiq)

Ink on paper treated manually with golden motifs 

2016

البسملة 

89 × 29 سم 
خط عربي 

(المحقق) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2016



God is the light of skies and earth

89 x 29 cm                                                                                                

Arabic calligraphy

(Taleeq) Ink on paper  treated manually with golden motifs

2014

اv نور السموات واqرض 

89 × 29 سم 
خط عربي

(تعليق) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2014



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Surat Alasser & Surat Alqalam from Holy Quran   

84 x 60 cm

Arabic calligraphy

(Mohaqiq & Eijaza) Ink on paper  treated manually with golden motifs

2014

سورة العصر وسورة القلم  من القرآن الكريم 

84 × 60 سم 
خط عربي

(المحقق واالجازة) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة

2014



Ya Raheem

59 x 59 cm

Arabic calligraphy 

(Thuluth) Ink on paper  treated manually with golden motifs

2017

يارحيم

59 × 59 سم 
خط عربي

(الثلث) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة
2017



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Al Bismalla                                                                                                 

89 x 29 cm                                                                                     

Arabic calligraphy

(Thuluth) Ink on paper treated manually  

البسملة

89 × 29 سم 
خط عربي

(الثلث) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا  



Surat Al Teen from Holy Quran 

89 x 59 cm                                                                                                                

Arabic calligraphy

(Tughra & Jelly deewani) Ink on paper treated manually with golden motifs

2016

سورة التين من القرآن الكريم

89 × 59 سم 

خط عربي 

(الطغراء والجلي ديواني) حبر على ورق مقهر و معالج يدويا مع زخارف مذهبة  
2016



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

Innahu AlTawab AlRahim

89 x 29 cm

Arabic calligraphy

(Thuluth) Ink on paper treated manually

2014

انه التواب الرحيم

89 × 29 سم 

خط عربي

(تعليق) حبر على ورق مقهر ومعالج يدوي� 
2014



An artwork from the exhibition Ring of the Dove

by the poet Ibn Hazim Al Andalusi.

41 x 30 cm     

Artwork intersects painting and calligraphy.

Ink on  paper and treated manually. 

2011

لوحة فنية من معرض طوق الحمامة، مستوحاه من كتاب طوق 
الحمامة للشاعر ابن حزم اqندلسي.

41 × 30 سم 

عمل فني تشكيلي يتقاطع فيه الرسم والخط 

أحبار على ورق مقهر ومغالج يدوي�. 

2011



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

An artwork from the exhibition Ring of the Dove

by the poet Ibn Hazim Al Andalusi.

41 x 30 cm     

Artwork intersects painting and calligraphy.

Ink on  paper and treated manually. 

2011

لوحة فنية من معرض طوق الحمامة، مستوحاه من كتاب طوق 
الحمامة للشاعر ابن حزم اqندلسي. 

41 × 30 سم 

عمل فني تشكيلي يتقاطع فيه الرسم والخط.

أحبار على ورق مقهر ومغالج يدوي� 

2011



An artwork from the exhibition Ring of the Dove

by the poet Ibn Hazim Al Andalusi.

41 x 30 cm     

Artwork intersects painting and calligraphy.

Ink on  paper and treated manually. 

2011

لوحة فنية من معرض طوق الحمامة، مستوحاه من كتاب طوق 
الحمامة للشاعر ابن حزم اqندلسي.

41 × 30 سم 

عمل فني تشكيلي يتقاطع فيه الرسم والخط 

أحبار على ورق مقهر ومغالج يدوي�.

2011



Ebrahim Bussadإبراهيم بوسعد

An artwork from the exhibition Ring of the Dove

by the poet Ibn Hazim Al Andalusi.

41 x 30 cm     

Artwork intersects painting and calligraphy.

Ink on  paper and treated manually. 

2011

لوحة فنية من معرض طوق الحمامة، مستوحاه من كتاب طوق 
الحمامة للشاعر ابن حزم اqندلسي. 

41 × 30 سم 

عمل فني تشكيلي يتقاطع فيه الرسم والخط 

أحبار على ورق مقهر ومغالج يدوي�.

2011






