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يتم نشر هذا الكتيب كجزء من معرض

»سلســلة بقعة ضوء - ناصر اليوســف« الذي ُأقيم في عمارة بن مطر، المحرق، مملكة البحرين 
من 8 أكتوبر - 31 ديســمبر 2017.

عمارة بن مطر هي بيت تراثي متفّرع عن مركز الشيخ إبراهيم. أما سلسلة »بقعة ضوء« فهي  
مشروع مستمر لمركز الشيخ إبراهيم يركز على تطور حركة الفن الحديث المبكر في مملكة 

البحرين.

أمين المعرض: ميليسا إيندرز باتيا
ترجمة: حّسان الجندي

تصميم: جير إردال

المستشار األكاديمي للمشروع: أ. ندى شبوط

حقوق التأليف والنشر
تم نشــر نص »ناصر اليوســف - قهر الظلمة بقوة البصيرة« من قبل دار البارح للفنون بمناســبة 

معــرض »آرت دبــي مــودرن« فــي 2014، وتم إعادة  نشــره هنــا بموافقة الدار. ويحتفظ المؤلفان 
ميليســا إيندرز باتيا وعبداهلل يوســف بحقوق التأليف للنصوص التي ألفها كل منهما.

حقوق الصور
قبل  من  توفيرها  تم  المفهرسة  الفنية  األعمال  صور  جميع  فإن  ذلك،  خالف  على  ينص  لم  ما 

أصحاب األعمال الفنية ذاتها ويحتفظون بحقوقها، وقد تم نشرها هنا بموافقتهم.



3

CONTENTS

INTRODUCTION 
Melissa Enders-Bhatia  ................................................................................ 4

NASSER AL YOUSIF – CONQUERING DARKNESS  
THROUGH STRENGTH OF VISION
Abdulla Yousif  ............................................................................................ 8

ARTIST BIOGRAPHY .................................................................................. 12

CATALOG SECTION  ..................................................................................  20

ACKNOWLEDGEMENTS  ............................................................................ 38

المحتويات

مقدمة
4 ميليســا إيندرز باتيا  ................................................................................................................................ 

ناصر اليوسف - قهر الظلمة بقوة البصيرة
8 عبداهلل يوســف  ....................................................................................................................................... 

12 ســيرة الفنان  ......................................................................................................................................... 

20 صــور اللوحــات  .......................................................................................................................................... 

38 شــكر وتقدير  ...................................................................................................................................... 



المقدمة

في  الحديث  الفن  حركة  في  رائدًا  يعتبر  وهو  المحرق  في   1940 عام  في  اليوسف  ناصر  ولد 
البحرين. ففي الفترة التي لم يكن فيها سوى عدد قليل من القدوات في كيفية أن تصبح فنانًا 
الجميلة،  للفنون  المكرسة  والمؤسسات  الفنية  المواد  الموارد من حيث  الشديد في  والنقص 
في  حديثة  فنية  حركة  تكوين  عملية  ويقودون  قدمًا  يمشون  ومعاصروه  اليوسف  ناصر  كان 
ناصر  إمكانات  بادية من سن مبكرة، لم ُتكتشف وُتنّمى  الفنية كانت  أن ميوله  البحرين. ومع 
اليوسف الحقيقية إال أثناء سنوات دراسته على يد معّلَميه وفّناَنيه أحمد السني وعبدالكريم 
الخمسينيات  إال في  الفن لم تنضج بشكل كامل  المبكرة في مجال  المحاوالت  العرّيض. هذه 
قام  مختلفة،  فنية  إلى مجموعات  اليوسف  ناصر  انضم  حينما  الماضي  القرن  من  والستينيات 
أسواقها  في  التجول  خالل  من  البحرينية  المادية  البيئة  باستكشاف  منتسبيها  مع  فيها 

ومرافئها وحدائقها في عطلة نهاية األسبوع.

كانت الطباع التي رافقت ناصر اليوسف من خالل حياته الفنية واضحة منذ البداية - ولع حقيقي 
بالقصة البشرية كما هي في الحياة اليومية وتقاليد موطنه البحرين، نهج صارم ال يعرف الكلل 
الرسمية  الفنية  اللغات  مختلف  وتجربة  الستكشاف  فطري  وفضول  المجال  عن  النظر  بغض 

والوسائط واألساليب.

ومع أنه لم يكن يومًا طالبًا رسميًا في مجال الفنون الجميلة، عكف ناصر اليوسف على تشّرب 
تاريخ الفن وعملياته المتعددة بأي وسيلة ممكنة - من الدوريات والنصوص التاريخية والنظرية 
العمل  ورش  خالل  من  الدولية  التبادالت  إلى  البحرين  في  المتاحة  والتطبيقات  النظرية  حول 
والمعارض. ومن بداياته في استكشاف المناظر الطبيعية للبحرين في سنواته األولى كفنان، 
بالده  ومّثل  البحرين  في  الرئيسية  الفنية  المعارض  ليشارك في معظم  اليوسف  ناصر  مضى 
في معارض جماعية في الخارج. وفي أول معرض فني أقيم بعد استقالل البحرين، تم االعتراف 
صعيد  على  أوسع  اعتراف  ذلك  وتبع  البالد  في  فنانين  عشرة  أفضل  كأحد  اليوسف  بناصر 
عام  الشارقة في  إياه حكومة  التي منحتها  الجائزة  أبرزها  كان  برمتها،  والمنطقة  بل  البحرين 

1995 التي اعترفت بناصر اليوسف كرائد في مجال الفنون التشكيلية في الخليج العربي.

البنية  تطوير  في  محوريًا  دورًا  اليوسف  ناصر  لعب  العظيمة،  الفنية  إنجازاته  إلى  وباإلضافة 
أصبح  الفنانين،  وجمعيات  تجمعات  في  النشطة  مشاركته  فمن  البحرين.  في  الفنية  التحتية 
ومن   ،1986 إلى   1983 عام  من  وترأسها  المعاصر  الفن  بعد عضوًا مؤسسًا في جمعية  قيما 
الكتب  الستينيات، أصبحت  أبناء عمومته في  الذي أسسه مع  للقرطاسية  الطالب  خالل متجر 
والدوريات التي ُتعنى بمجال الفنون والمواد الخام التي يحتاجها الفنان مثل طالءات األكريليك 
آلة  استورد  من  أول   1980 عام  في  أصبح  الثقافي،  أصيلة  منتدى  في  مشاركته  وبعد  متاحة. 
الفنانين  إلى  معرفته  ونقل  تقاسم  في  سخيًا  اليوسف  ناصر  كان  كما  البحرين.  في  طباعة 
الذين  المهدي  ومحمد  السعيد  وزهير  العريبي  وجعفر  الغضبان  عبدالجبار  أمثال  البحرينيين 
اليوسف  ناصر  كان  الجوادة،  وروحه  الصارم  نهجه  مع  وبالترافق  عليهم.  بتأثيره  يشهدون 
يتحّلى بالرأفة والشجاعة المدنية، وهي خواص تجّلت في أبهى صورها في معرض مؤثر أقامه 
الغزو اإلسرائيلي للبنان ومذبحة صبرا وشاتيال،  1982 تناول فيه  إبراهيم بوسعد في عام  مع 
حيث ُتظهر األعمال في هذا المعرض فنانًا ال يخشى أن يعّبر عن نفسه وأن يتعامل مع القضايا 
موضوع  مع  بوضوح  تعاملت  المعرض  ذاك  تضمنها  التي  األعمال  أن  ومع  الصعبة.  السياسية 
غاية في القساوة - المجزرة والعنف - إال أنها أيضًا كانت كنذير شؤم حيث طغى على العديد 

منها إحساس بالقلق وعدم االرتياح.
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INTRODUCTION

Born in 1940 in Muharraq, Bahrain, Nasser Al Yousif was a pioneer of the modern art 
movement in Bahrain. At a time when there were but few role models of how to be an 
artist, very limited resources in terms of physical artistic materials and more importantly 
a lack of institutions dedicated to the fine arts, Nasser Al Yousif and his contemporaries 
strode forward and led the way in the formation of a modern art movement in Bahrain. 
While an artistic inclination was evident from an early age, it was during his school 
years that Al Yousif’s potential was discovered and nurtured by his teachers and artists 
Ahmed Al Sunni and Abdulkarim Al Orrayed. These early forays into the field of art 
blossomed more fully in the 1950s and 60s as Nasser Al Yousif joined various artist 
groupings. Jointly they would explore Bahrain by strolling through its souks, harbors 
and gardens on weekends. 

From the earliest days, the characteristics that would see Nasser Al Yousif through his 
artistic life were already evident – a true passion for the human story as lived out in the 
daily lives and traditions of his native Bahrain, a relentless and rigorous approach to 
any field of enquiry and an innate curiosity and desire to explore and experiment with 
various artistic formal languages, media and methods.  

While never a formal student of the fine arts, Nasser Al Yousif absorbed knowledge 
on the history of art and its manifold processes through any means possible – from 
periodicals, historical texts and texts on art theory and practice available in Bahrain 
to international exchanges through workshops and exhibitions. From exploring the 
landscapes of Bahrain in his early years, Nasser Al Yousif went on to participate in most 
of the major art exhibitions in Bahrain and represented his country in group shows 
abroad. In the first art exhibition after Bahrain’s independence, Al Yousif was recognized 
as one of the country’s top ten artists. Further recognition followed in Bahrain and 
the region, most notably the award bestowed in 1995 by the government of Sharjah, 
recognizing Al Yousif as a pioneer in the field of the Fine Arts in the Arabian Gulf. 

In addition to his tremendous artistic achievements, Nasser Al Yousif played an 
important role in the development of the artistic infrastructure in Bahrain. From his 
active participation in artist gatherings and associations, he went on to become a 
founding member of the Contemporary Art Society, which he would be president of 
from 1983 to 1986. Through Al Talib Stationary store, which Al Yousif founded together 
with his cousins in the 1960s, both books and periodicals on the arts as well as artist 
raw materials, such as acrylic paints, became available. In 1980 and after attending 
the Asilah Cultural Forum in Morocco, he was the first to import printing presses into 
Bahrain. He was generous in sharing and imparting his knowledge and Bahraini artists 
from Abduljabbar Al Ghadban to Jaffar Al Oraibi, Zuhair Al Saeed and Mohamed Al 
Mahdi cite Al Yousif’s formational influence. 

Together with a rigorous approach and generosity of spirit, came a sense of compassion 
and civil courage, which manifested itself at its strongest in an exhibition he held 
together with Ebrahim Busaad in 1982. Dealing with the Israeli invasion of Lebanon and 
the massacre of Sabra and Shatila, the works in this exhibition show an artist who is not 
afraid to express himself and deal with difficult political issues. While the works in this 
exhibition obviously deal with a brutal subject matter – massacre, violence – a sense of 
foreboding and unease radiates through many works in the artist’s oeuvre.



اليوسف،  ناصر  استعادي ألعمال  أول عرض  اليوسف« هو  ناصر   - بقعة ضوء  معرض »سلسلة 
للفنان مع استكشاف ثيمات وأيقونات وعمليات فنية  الزمني  التسلسل  المعرض  حيث يتتبع 
بمعرض   2016 عام  في  ضوء  بقعة  سلسلة  فكرة  إبراهيم  الشيخ  مركز  أطلق  وقد  رئيسية. 
صغير يعرض أربعة أعمال فنية ذات قوة وأصالة هائلة للفنان البحريني يعقوب يوسف قاسم. 
وعلى الرغم من أن الفكرة الرئيسية من وراء إقامة المعرض كانت تسليط الضوء على الفنانين 
الفكرة  تلك  أن  إال  البحرين،  في  الحديث  الفن  لحركة  األولى  المراحل  عاصروا  الذين  المنسيين 

نضجت وتطورت منذ ذاك الحين.

ميليسا إيندرز باتيا
أمينة الفنون و المعارض 

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
المحرق، البحرين
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The exhibition “SPOTLIGHT SERIES – Nasser Al Yousif” is the first retrospective of 
the works by Nasser Al Yousif. It follows a chronological format while exploring major 
themes, iconography and artistic processes. The concept of the SPOTLIGHT SERIES 
was initiated by the Shaikh Ebrahim Center in 2016 with a small exhibition showcasing 
four artworks of tremendous power and originality by the Bahraini artist Yaqoob Yousif 
Qassem. While the driving idea behind the exhibition was to highlight oft forgotten 
artists of Bahrain’s early modern art movement, the concept behind the SPOTLIGHT 
SERIES has since matured and evolved.

With the study of the life and artistic production of Nasser Al Yousif, a new chapter in 
this project has begun. Starting with the twelve works by the artist in the collection 
of the Bahrain National Museum, over five hundred artworks were catalogued and 
systematically documented from the collection and with the help of the family of Nasser 
Al Yousif. The output of this extensive effort is the current retrospective exhibition at the 
Bin Matar House and the accompanying catalog. Including a specially commissioned 
essay by Dr Maha Azize Sultan (Lebanese University), artist biography and timelines of 
the history of Bahrain in the 20th century, together with a fully illustrated catalog section, 
this publication will be the key reference source on the artist going forward. Published 
in English and Arabic, the aim is to make this document available to scholars in the field 
and allow for further research on both the artist and the nature and development of the 
modern art movement in Bahrain from the 1950s onwards.

Under the academic guidance of Dr Nada Shabout (University of North Texas), a 
symposium was held at the Shaikh Ebrahim Center on 7 October 2017 with the title 
“Writing Narratives: Documenting the Art Production of Modern Arab Artists.” Bringing 
together eight scholars in the field of modern Arab art, the symposium engaged with 
issues in archiving and documenting the artistic products of Arab modernity and the 
question of the creation of narratives. The resulting exchange of expertise and best 
practice should hopefully equip the Shaikh Ebrahim Center, scholars in Bahrain and 
the region with more knowledge and a network of experts engaged in similar projects 
going forward.

The aim of the SPOTLIGHT SERIES is to engage in a series of research and 
documentation projects, iteratively studying the artists that were the pioneers of the 
modern art movement in Bahrain and producing a library of publications and documents 
enabling systematic further research.

Melissa Enders-Bhatia
Curator, Head of Art and Exhibitions
Shaikh Ebrahim bin Mohammed al Khalifa Center for Culture and Research
Muharraq, Bahrain



ناصر اليوسف - قهر الظلمة بقوة البصيرة

القرن  ستينات  خالل  برز  حيث  البحرين،  في  البصرية  الفنون  رواد  أحد  اليوسف  ناصر  يعتبر 
العشرين كالعب فاعل في المشهد الفني البحريني، وشرع في رحلة ثورية اتسمت بنهج جاد 
ودقيق برفقة مجموعة من الرواد اآلخرين في حركة الفن المحلية. إستمد اليوسف إلهامه من 
والبساتين، ومتجوالً على طول  الشعبية  والمقاهي  واألحياء  والقرى  المدن  الحياة، متنقاًل عبر 
على  السياحية  والسفن  الصيد  قوارب  تتهادى  تنتشر  حيث  البحارة  بين  البحرينية  السواحل 
الشهيرة  البكر  الطبيعية  والمناظر  اليومية  للحياة  تلك  وأثرت مشاهداته  أغنت  مياهها، وقد 

في البحرين مخزونه البصري إلى حد كبير.

لكثير من رسوماته  اللؤلؤ وجعلهم موضوعًا  كما كان مهتمًا بشكل خاص بقصص غواصي 
ومخططاته، وقام بجمع قصصهم وكذلك قصص من حياة وعمل الكثير من الصيادين األكبر 
البحرينية  المهنة  من  دقيقة  تفاصيل  تظهر  لوحات  في  ورموزها  معانيها  عن  كاشفًا  سنا، 

الشهيرة أال وهي الغوص من أجل اللؤلؤ.

كان يوسف الناصر واحدًا من هؤالء الفنانين الذين شحذوا إبداع أفكاره الفنية إلنتاج نوع فريد 
من الفن يتسم بتجّذره في المكان وتغذيه البيئة والتراث الشعبي ومبني على خبرة تأسيسية 
واسعة من حيث الرحابة والتنوع، حيث أثرى أعماله بكل مفردات الحياة اليومية البسيطة التي 
البشرية  التجربة  موكب  لمظاهر  توثيق  في  البحرين  وقرى  مدن  في  واألزقة  األحياء  في  تعّج 
والنخيل،  الطيور  األليفة،  الحيوانات  الشعبية،  األزياء  أنواع  واألطفال،  والنساء  الرجال  المحلية: 
التقليدية، العمارة المحلية األصيلة والزخارف الجبسية...  األدوات المنزلية البسيطة، آالت اإليقاع 
للحياة  توثيقه  رائدًا في  البحريني. كان  المجتمع  المشتركة في  الخصائص  الكثير من  وغيرها 
العامة والخاصة على المستويين البصري والفني، حاك فيها نسيجًا غنيًا من الذكريات لنفسه 

البحرين. ولشعب 

التي  الفريدة  بصمته  ليكّون  الحالية  األنماط  جميع  اليوسف  ناصر  دمج  الفنية،  ممارسته  في 
والتوصيل. وقد  التنفيذ  بالبساطة في  القوية وتتسم  التعبير واألفكار  البراعة في  بين  تجمع 
ذاتيًا مع  المكتفية  البساطة  الرمزي عن نهج يدمج سحر  التعبير  الفريدة في  انبثقت طريقته 
تركيب محكم وتنفيذ دقيق، موِظفًا إياها في خدمة موهبة ووعي بصري ليستطيع من خاللها 
وبحيوية استثنائية أن يشّكل محطة عبور إلى الجغرافيا الخصبة لممارسته المنهجية الخاصة 
والمشهد الفني البحريني األوسع، فباإلضافة إلى موهبته الفنية الفّذة، فهو أيضًا يمتلك رؤية 

نادرًا ما تجدها بين الفنانين اآلخرين.

في عام 1984، بدأ يوسف الناصر يشكو من تدهور في بصره، وأخذ وضعه يزداد سوءًا بالتدريج 
الجراحية. وعندما  العمليات  المرض والعديد من  حتى فقد بصره تمامًا بعد معاناة طويلة مع 
سطوتها  وقهر  العتمة  الفنية  بصيرته  بنور  جابه  الذي  النادر  الفنان  ذاك  أصبح  بصره،  فقد 
بتألق منقطع النظير تحدى فقدان أهم حاسة بالنسبة للفنان، أال وهي حاسة البصر. فقد كان 
عمله يعّج باألصوات والمشاهد، وهو أمر استثنائي بين فناني البحرين، فريد من حيث اختياره 
البيئة  التنفيذ، والتي استوحاها من  التقنيات في  المواد وتعدد  للمواضيع وطريقة استخدام 
االجتماعية الشعبية والمناظر المعمارية السائدة في البحرين منذ خميسنيات القرن العشرين، 

ما أنتج مجموعة أعمال غنية وفريدة متجذرة في الذاكرة الفنية في البحرين وتراثها الخيالي.
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NASSER AL YOUSIF – CONQUERING DARKNESS  
THROUGH STRENGTH OF VISION

Nasser Al Yousif was one of the pioneers of visual art in Bahrain. During the 1960s, 
he became an active member of the Bahraini art scene, embarking on a revolutionary 
journey characterized by a serious, rigorous approach, along with a group of other 
pioneers in the local art movement. He drew from life, drifting through cities, villages, 
neighborhoods, popular cafes, and orchards, wandering along the shorelines among 
seamen, where fishing boats and traditional sightseeing vessels proliferated in the 
waters off the Bahraini coast, his visual repertoire rich with scenes of daily life and 
Bahrain’s famous virgin natural landscape. 

He was also particularly interested in the stories of the pearl divers, featuring them 
prominently in a lot of his sketches and diagrams, collecting their stories as well as 
those from the lives and work of a lot of the older fishermen, unearthing their meaning 
and symbolism in paintings that featured intricate details of the famous Bahraini 
profession of pearl diving. 

Al Yousif was one of those artists who honed the creativity of his artistic ideas to 
produce a unique form of art rooted in place, fed by environment and popular heritage, 
with a foundational experience vast in both breadth and diversity, enriching his 
repertoire with all the vocabulary of the simple daily life teeming in the neighborhoods 
and alleyways of the cities and villages of Bahrain, documenting the rich pageant of 
local human experience: men, women and children, common fashions, domesticated 
animals, birds and palms, simple household utensils, traditional percussion 
instruments, authentic local architecture and gypsum motifs… as well as so many other 
particularities common to Bahraini society. He was a pioneer in his documentation of 
local public and private life on a visual and artistic level, creating a rich tapestry of 
memory both for himself and for the people of Bahrain. 

In his artistic practice, Al Yousif melded all the current styles to forge his own unique form 
that combined a dexterity of expression with powerful ideas, infusing immeasurable 
simplicity into both his implementation and delivery. His unique symbolic expressiveness 
sprang from an approach that merged a magical, self-contained simplicity with an 
authoritative structure and precise execution, all in the service of a talent and visual 
awareness through which Al Yousif managed, with great vitality, to forge an exceptional 
and central way station in the lush geography of his own formal practice as well as within 
the larger landscape of Bahraini art, for in addition to his incomparable artistic talent, he 
possessed a vision rare among other artists.

In 1984, he began to complain of a deterioration of his eyesight, which gradually increased 
until he lost his vision entirely after prolonged illness and several surgeries. When he lost 
his eyesight, he became the rare artist who fought the darkness with the light of his artistic 
vision, curbing its dominion with an extraordinary brilliance that challenged the loss of 
an artist’s most important sense - his eyesight. His work teemed with sound and sight, 
exceptional among all the Bahraini artists, unique in his choice of subjects, use of materials 
and multiple techniques of execution, inspired by the popular social environment and the 
common built landscape prevalent in Bahrain since the 1950s, producing a rich, unique 
body of work embedded in Bahrain’s artistic memory and imaginative heritage.



كنا نحن محّبوه الذين ينتمون إلى جيله ندعوه بلقب األستاذ ناصر، ليس فقط لتفوقه علينا 
من حيث العمر والتجربة الفنية والحياتية فحسب، ولكن لتفوقه على الجميع في تعقيد أفكاره 
وقوة بصيرته وجوهر أسلوبه وتعبيره. بل وتجاوز حتى إتقانه الفني واإلنساني عندما كان يقارع 
الظلمة بطريقته الخاصة، إذ لم يمنعها فقط من تعتيم الغابات اللونية وإعاقة فرشاة الرسم 
مجموعة  إلبداع  السواد  مستخدمًا  له،  وخضوعها  استسالمها  تعلن  جعلها  ولكنه  خاصته، 
األعمال، والتي لعله كان يأمل  المبهر من  اللوحات شّكلت نقطة تحول في سجله  ضخمة من 
من خاللها أن ينقل إلينا، نحن زمالؤه، أن الظلمة التي تخّيم على قلب رؤية المرء هي في الواقع 

جزء من تجربته الغنية في الحياة، وهو  لون أّخاذ لطالما تجّنبنا وضعه على لوحات ألواننا.

إياه في  مجابهًا  الفني،  بواسطة شغفه  الدامس  الظالم  اكتساح  اليوسف في  ناصر  نجح  لقد 
الخضوع فيضحي  السواد على  معركة تدور رحاها في داخل عينيه، مقارعًا لسلطتها ومجِبرًا 
التي  األعمال  من  مذهلة  مجموعة  تحقيق  على  ساعده  الذي  األمر  اللونية،  ترسانته  من  جزءًا 
المعجم  بدقائق  الممتلىئ  البصرية  الذاكرة  الوافر من  رموزها ومفرداتها من مخزونه  تشّربت 
االجتماعي والبيئي الحي للحياة البحرينية، وذلك دون أن ينكر أبدًا ما أضافه له طيف التجارب 
أو  يتخلى عن قدرته التعبيرية الدسمة في توجيه بالغة أفكاره وطالقة معانيه... والتي ترونها 

ماثلة للعيان بكل وضوح في اللوحات التي أمامكم.

عبداهلل يوسف
فنان وكاتب مسرحي ومخرج تلفزيوني

المنامة، البحرين، 2014

التشكيلية في معرض  للفنون  البارح  اإلنجليزية من قبل دارح  باللغة  النص  المحرر: تم نشر هذا  مالحظة 
»آرت دبي مودرن« في عام 2014، وقد تمت ترجمته من اإلنجليزية إلى العربية.
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Those of us of his generation who loved him called him Professor Nasser, not simply 
because he surpassed us in years and artistic and life experience, but because he outshone 
everyone in the intricacy of his ideas, the strength of his insight and the substance of his 
technique and expression. He surpassed even his own artistic and human mastery when 
he battled the darkness on its own terms, not only preventing it from shadowing his forest 
of colors and thwarting it from staying his brush, but making it surrender to him, using 
the blackness to create a huge group of paintings that represented a turning point in his 
dazzling body of work, through which he perhaps hoped to impart to us, his colleagues, 
that a darkness at the heart of one’s vision is indeed part of one’s rich, lived experience, 
that it is in fact a breathtaking color that we have long avoided placing on our palettes. 

Nasser Al Yousif managed to assert his overwhelming artistic passion over the 
encompassing darkness, facing it in battle in the interior of his own eyes, fighting its 
authority and forcing the blackness to submit and become part of his arsenal of colors, 
making it help him achieve an incredible body of work whose symbolism and vocabulary 
were fed by a vast storehouse of visual memory crammed with the abundantly diverse 
details of the living social and environmental lexicon of Bahraini life, without ever denying 
what the whole spectrum of experience had brought him or giving up his richly expressive 
ability to direct the eloquence of his ideas and the fluency of his meanings… all of which is 
prominently displayed in the paintings you see before you here.

Abdulla Yousif
Artist, playwright and television director
Manama, Bahrain, 2014

Editor note: This text was originally published in English by Albareh Art Gallery for an exhibition at Art 
Dubai Modern in 2014. It has been translated from English into Arabic.



1940

1951-58

1951

1958-1959

1956

1957

1959-1972

1960 onwards

1960s to late 1970s

ناصر اليوسف - سيرة حياة فنان

ولد في فريج الحياييك في المحرق، البحرين

إلتحق بمدرسة الغربية االبتدائية في المنامة

إلتقى أستاذه في مادة الفن الفنان عبدالكريم العريض في مدرسة 
الغربية االبتدائية والذي شجعه على المشاركة في النادي الفني 

للمدرسة؛ إلتقى أستاذه في مادة الفن خالل دراسته الثانوية الفنان 
أحمد السني

إلتحق بمعهد المعلمين للتعليم العالي في المنامة؛ تخرج منها 
حاماًل دبلوم تعليم في 1959

شارك في المعرض األول لجمعية الفنون »أسرة هواة الفن« مع كل 
من أحمد باقر، كريم البوسطة، إسحاق الكوهجي، راشد العريفي، 

أسامة صالح، أحمد السني، عزيز الزباري. أقيم المعرض الذي كان 
مخصصًا حصريًا للوحات الزيتية في نادي العروبة في المنامة

شارك في معرض الفنون الذي أقيم كجزء من المهرجان التجاري 
والزراعي في حديقة األندلس حيث عرض لوحة باسم  "سهرة 

شتوية"؛ إفتتح المعرض الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة برفقة 
تشارلز بلجريف

عمل مدرسًا في مدرسة الخميس ومدرسة السلمانية ومدرسة 
الغربية؛ إلتقى الفنان عزيز الزباري في مدرسة السلمانية

إرتاد صالون الفنون الذي أسسه عبد الكريم العريض في متجره 
في شارع الشيخ عبداهلل، وكان مكان تجمع غير رسمي لعدد من 
الفنانين، من بينهم كريم البوسطة وأحمد باقر وراشد العريفي 

وراشد سوار وحسين السني وأحمد نشابة

أسس ناصر اليوسف وأسرته متجر قرطاسية الطالب، وكان المتجر 
المزود الرئيسي لما يحتاجه الفنانون من مواد وكتب ودوريات 

تتناول تاريخ الفن وأساليبه، باإلضافة إلى غيرها من األغراض )تاريخ 
التأسيس غير معروف بالضبط(
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ARTIST BIOGRAPHY - Nasser Al Yousif

1940

1951-58

1951

1958-1959

1956

1957

1959-1972

1960 onwards

1960s to late 1970s

Born in the Al Hayayeek neighborhood in Muharraq, Bahrain

Attends Western Primary School in Manama

Meets the artist Abdulkarim Al Orrayed at the Western 
Primary School, who is his art teacher encourages him to 
participate in the school’s art club; Meets artist Ahmed Al 
Sunni, his art teacher during his secondary school days

Attends Teachers Higher Education Institute in Manama; 
graduates with a teacher diploma in 1959

Participates in the first exhibition of the artist association, the 
Family of Art Amateurs. Other participating artists are Ahmed 
Baqer, Karim Al Bosta, Ishaq Kooheji, Rashid Al Oraifi, 
Ussama Salah, Ahmed Al Sunni, Aziz Zubari. The exhibition of 
exclusively oil paintings is held at the Uruba Club in Manama

Participates in the art exhibition held as part of the 
Commercial and Agricultural Fair in Al Andalus Garden; 
the artist shows an artwork called “Winter Night”; the 
exhibition is opened by Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa, 
accompanied by Charles Belgrave

Art teacher at Khameez School, Salmaniya School and 
Al Gharbiya School; meets artist Aziz Zubari at Salmaniya 
School

Attends Abdulkarim Al Orrayed’s art salon at his store in 
Shaikh Abdulla Street; this is an informal gathering place; 
other participants include Karim Al Bosta, Ahmed Baqer, 
Rashid Oraifi, Rashid Swar, Hussain Al Sunni, Ahmed 
Nashaba

Founding of Al Talib Stationary Store by Nasser Al Yousif and 
his family; the store becomes a key supplier of artist materials, 
books and periodicals on art history and techniques amongst 
other items (exact dates not known)



1963

1967

1969

1969

1969

1971-85

1972-92

1972

1972

1972-1996

حضر دورة في الجغرافيا/التاريخ بجامعة اإلسكندرية في 
اإلسكندرية بمصر حيث التقى الفنان المصري مصطفى البزاز الذي 

كان له تأثير ملموس على اهتمام الفنان بالتقاليد الفولكلورية 
المحلية

شارك في معرض الفن الشرق أوسطي الذي نظمته شركة التبغ 
البريطانية »بيت كاريراس«؛ تنّقل المعرض بين 7 دول عربية و 
3 أوروبية. إفتتح المعرض في لندن ثم انتقل إلى باريس وروما 

والقاهرة وبيروت وعّمان وبغداد. وكان المعرض حدثُا بالغ األهمية 
لما أتاح من تواصل وتبادل ثقافي

شارك في معرض أقيم في الكويت نظمته جمعية الفنانين »أسرة 
الفنانين البحرينيين«

أختير عمله »عرس الغّواص« كغالف مجلة »العربية« التي تصدر في 
الكويت، الذي أدى إلى إشتهار الفنان على نطاق واسع

بدأ العمل على رسم ديوان الشاعر البحريني علي عبد اهلل خليفة 
»عطش النخيل«؛ ُنشر في عام 1970 في بيروت وصدرت منه 4 

ُطبعات

شارك في جميع المعارض التي نظمتها جمعية الفن المعاصر 
)تأسست في 1970(

شغل منصب مدير عام وشريك في الشركة العربية للزجاج والمرايا

ساهم في رسم كتاب »من أين يأتي الحزن؟« للشاعر البحريني 
علوي الهاشمي حول موضوع احتالل فلسطين

النسخة األولى من المعرض السنوي للفنون التشكيلية الذي 
ُنّظم تحت رعاية وزارة اإلعالم في دولة البحرين التي كانت قد نالت 

استقاللها حديثا؛ فاز على شهادة تقدير  كواحد من أهم 10 فنانين 
في المعرض

شارك في كل نسخ معرض اليوم الوطني الذي نظمته وزارة اإلعالم 
في البحرين ومعرض الفنون التشكيلية السنوي في متحف 

البحرين الوطني
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1963

1967

1969

1969

1969

1971-85

1972-92

1972

1972

1972-1996

Attends Alexandria University in Alexandria, Egypt for a 
course in geography/history; Meets the Egyptian artist 
Mustafa Al Bazzaz, who strongly influences the artist 
through his interest in local folkloric traditions

Participates in the Middle Eastern Art exhibition organized 
by the British tobacco company, House of Carreras; the 
exhibition travels to 7 Arab countries and 3 European 
countries. The exhibition opened in London, and then 
moved to Paris, Rome and on to Cairo, Beirut, Amman 
and Baghdad. It was a watershed exhibition in terms of 
exposure and cultural exchange

Participates in an exhibition held in Kuwait organized 
through the artist association, the “Family of Bahraini 
Artists”

His artwork “Diver’s Wedding” is featured in full color on 
the cover of the Al-Arabi Magazine in Kuwait, leading to 
wide-spread recognition for the artist

Begins work on illustrating the work of Bahraini poet Ali 
Abdulla Khalifa “The Thirst of the Palms”; published in 
1970 in Beirut, 4 editions

Participates in all the exhibitions held by the Contemporary 
Art Society (founded in 1970)

General Manager and partner of the Arabia Glass & 
Mirrors Company

Contributes cover illustration to the book ““Where Does 
The Sadness Come From?” by Bahraini poet Alawi Al 
Hashimi on the Palestinian occupation

First installment of the Annual Fine Art Exhibition, held 
under the auspices of the newly independent Bahraini 
government’s Ministry of Information; recognized as one 
of Bahrain’s top ten artists

Yearly participation in the National Day exhibition mounted 
by the Ministry of Information, Bahrain; and the Annual 
Fine Art Exhibition at the Bahrain National Museum



1977

1978

1979

1980

1980

1980

1981

1982

1982

1983-86

1984

1985

شهادة تقدير - معرض البحرين السنوي السادس للفنون 
التشكيلية من قبل وزارة اإلعالم

شهادة تقدير - معرض البحرين السنوي السابع للفنون 
التشكيلية من قبل وزارة اإلعالم

الفوز بجائزة دلمون في معرض البحرين السنوي للفنون 
التشكيلية

الفوز بجائزة دلمون في معرض البحرين السنوي للفنون 
التشكيلية

شارك في منتدى أصيلة الثقافي في المغرب مع عبد الكريم 
العريض وإبراهيم بوسعد وكامل بركات وإسحاق ُخنجي؛ شارك 
في ورشة طباعة حيث التقى محمد عمر خليل الذي كان له تأثير 

كبير عليه؛ تعرف على أعمال الفنان السويسري األلماني بول كلي؛ 
استورد آلة للطباعة الحجرية عند عودته إلى البحرين وأخذ يجّرب 

يده في هذا التقنية

شارك في معرض دول مجلس التعاون الخليجي في قطر 
وسنغافورة مع عبدالكريم العريض ويوسف قاسم و شيخ راشد آل 

خليفة

شارك في أسبوع الثقافة الخليجي في باريس

نظم معرضًا مشتركًا مع الفنان إبراهيم بوسعد عن غزو إسرائيل 
للبنان في نادي الخريجين في شهر أكتوبر

نظم معرضا لمحفورات الزنك في نادي الخريجين في البحرين 
بمشاركة الفنانين إبراهيم بوسعد عبدالكريم العريض وكامل 

بركات

إنتخب رئيسًا لجمعية البحرين للفن المعاصر

شارك في معرض بينالي الفنون العربية الدولي الذي ُعقد في 
القاهرة

شارك في أسبوع الثقافة الخليجي في اليابان
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1977

1978

1979

1980

1980

1980

1981

1982

1982

1983-86

1984

1985

6th Annual Fine Art Exhibition by Ministry of Information – 
Certificate of Merit

7th Annual Fine Art Exhibition by Ministry of Information – 
Certificate of Merit

Receives the Delmon Award in the Annual Fine Art 
Exhibition in Bahrain

Receives the Delmon Award in the Annual Fine Art 
Exhibition in Bahrain

Participates in the Asilah Cultural Forum, Morocco 
together with Abdulkarim Al Orrayed, Ebrahim Busaad, 
Kamil Barakat and Ishaq Khunji; joins the printmaking 
workshop and meets Mohamed Omar Khalil, who would 
exert a profound influence on the artist; encounters 
the work of Swiss-German artist Paul Klee; orders a 
lithographic printing press on his return to Bahrain and 
begins experimentation in the medium

Participates in the GCC Exhibition in Qatar and Singapore 
together with Abulkarim Al Orrayed, Yusuf Qassim and 
Rashid Al Khalifa

Participates in the GCC Cultural Week in Paris

Joint exhibition with the artist Ebrahim Busaad about 
Israel’s invasion of Lebanon; held at the Alumni Club in 
October

Organizes exhibition of zinc engravings in Bahrain at the 
Alumni Club; other participating artists Ebrahim Busaad, 
Abdulkarim Al Orrayed, Kamel Barakat

Becomes president of the Bahrain Contemporary Art 
Society

Participates in the International Biennial Exhibition of Arab 
Art held in Cairo

Participates in the GCC Cultural Week in Japan



1985

1988

1989

1991

1992

1995

1998

2000

2001

2001

2003

2004

2006

رسم صورة كتاب »اول المحبة« للشاعر البحريني عبد الرحمن رفيع

أقام معرضًا منفردًا لمحفورات الزنك برعاية مؤسسة »دار الغد« في 
مبنى شركة البحرين لمواقف للسيارات

شارك في النسخة التاسعة من ترينالي النرويج للمطبوعات

بدأ يشتكي من تدهور بصره

فقد بصره بالكامل

ميز في الشارقة كرائد في مجال الفنون التشكيلية على مستوى 
منطقة الخليج العربي

أقام معرضًا منفردًا في دار البارح حمل اسم »التحدي رقم واحد«

»Retrospective أقام معرضًا منفردًا تحت عنوان »معرض الماضي

حصل على جائزة الدانة في معرض البحرين السنوي للفنون 
التشكيلية، وهو أعلى تكريم في هذا الحدث السنوي

حصل على جائزة السعفة الذهبية في قطر

أقام معرضًا منفردًا في دار البارح حمل اسم »التحدي 2«

أقام معرضًا منفردًا في دار البارح حمل اسم »تجّلي البصيرة« حيث 
عرض حصريًا أعماالً مطبوعة بالالينو

توفي الفنان يوم 16 يونيو
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1985

1988

1989

1991

1992

1995

1998

2000

2001

2001

2003

2004

2006

Contributes cover illustration to the book “Beginning of 
Love” by Bahraini poet Abdulrahman Al Rafie

Solo exhibition of zinc engravings sponsored by the 
Bahraini publishing, framing and export-import trading 
company Dar Al Ghad and held at the Bahrain Car Parks 
Company Building

Participation in the 9th Norwegian International Print 
Triennale

Starts complaining of deterioration of eye sight

Complete loss of eyesight

Recognized in Sharjah as a pioneer in the field of the Fine 
Arts in the Arabian Gulf

Solo exhibition at Albareh Art Gallery, titled “Challenge One”

Solo exhibition held at Albareh Art Gallery, titled 
“Retrospective Exhibition”

Receives the Al Dana Award in the Annual Fine Art 
Exhibition in Bahrain, the highest honor in this annual event

Receives the Golden Palm Prize, Qatar

Solo exhibition at Albareh Art Gallery, titled “Challenge Two”

Solo exhibition at Albareh Art Gallery, Bahrain, titled “More 
Than Meets the Eye,” features exclusively linoleum prints

The artist Nasser al Yousif passes away on 16 June



سوق الخميس 
13/10/1966
24 × 19 سم،

 أقالم ملونة

AlKhamees Souq 
13/10/1966
24x19cm,  
Dry Colored Pencils
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سوق الخميس 
1961

12×7 سم،
الوان ماذية

Pearl Diver’s Memories-1 
1961
12x7cm  
Watercolor



اهلل يرعى الثمر  
1971

58 × 43.5 سم،
خامات متعددة على خشب

God Protects The Harvest  
1971
58x43.5cm  
Oil and Mix Media on Board
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أرضنا الخضراء
1977

100 × 70 سم،
زيوت على قماش

Our Green Land 
1977
100x70cm  
Oil on Canvas



حماية 
1978

75 × 62 سم،
زيوت على خشب

Protection
1978
75x62cm  
Oil on Board
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اإلنتظار 
1979

71 × 83 سم،
خامات متعددة على خشب

Waiting
1979
83x71cm  
Oil and Mixed Media on Board



كتابة عربية -  الفاتحة  
1979

60.5 × 50 سم،
اكريليك على خشب

Arabic Calligraphy- AlFatiha 
1979
60.5x50cm  
Acrylic on Board



27

حماية الطائر األخضر 
1979

60.5 × 49.5 سم،
اكريليك على خشب

Protecting the Green Bird 
1979
60.5x49.5cm  
Acrylic on Board



لبنان يتمّزق  
1982

121 × 60 سم،
خامات متعددة

Lebanon is Being Torn Apart 
1982
121x60cm  
Acrylic and Mixed Media
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صبرى و شاتيال  
1982

152 × 102 سم،
اكريليك على قماش

Sabra and Shatila 
1982
152x102cm  
Acrylic on Canvas



 بنت النوخذه  
1986

25 × 21 سم،
نقشة زنك

The Captain’s Daughter
1986
25x21cm  
Zinc Etching 
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الشقيقتان 
24/4/1987

24.5 × 44 سم،
نقشة زنك

The Two Sisters 
24/4/1987
24.5x44cm  
Zinc Etching 



طالت الغيبه
1991

44 × 24 سم،
نقشة زنك

The Wait Became Longer 
1991
44x24cm  
ZInc Etching
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غناوي الشوق  
1996

61 × 46 سم،
طبعة لينوليم

Songs of Longing 
1996
61x46cm  
Linoleum print



قارئة الفال
1997

63 × 53 سم
طبعة لينوليم 

Throwing the Charm
1997
63x53cm
Linoleum print
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شخصيات من الفريج 
1998

67 × 57 سم،
طبعة لينوليم

Personalities from the Neighborhood 
1998
67x57cm  
Linoleum print



رقصة شعبية - رقصة المراداه 
 2001

 59.5 × 39 سم
طبعة لينوليم

Traditional Song - AlMuradah 
2001
59.5x39cm
Linoleum print 
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شكر وتقدير

نود أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى عائلة ناصر اليوسف، وخاصة محمود اليوسف وجمال 
اإلجابة على  الالمحدود في  المعرض، وعلى صبرهم  السخية في هذا  اليوسف، لمساهمتهما 
أسئلتنا العديدة وإعطائنا من وقتهم الكثير في سبيل دعم جهودنا في البحث والفهرسة. 
كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى متحف البحرين الوطني على مساهمته بأعمال فنية في المعرض.

ونود أن نعرب عن شكرنا الخاص لألستاذة ندى شبوط على توجيهاتها األكاديمية ودعمها في 
تنظيم سلسلة »بقعة ضوء« وكتالوج المعرض والندوة المصاحبة للمعرض على وجه الخصوص.

كما نشكر أيضًا فريق مركز الشيخ إبراهيم ومحمد الشرقاوي وآدم الكوهجي على مساهمتهم 
في هذا المعرض، وإلى غادة الحّفار لما بذلته من جهود في البحث والفهرسة.
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Memory of the place – Bin Matar house

The Bin Matar House is a restoration project undertaken 
by the Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center 
for Culture and Research as part of its ongoing effort to 
protect Bahrain’s traditional architectural heritage. The 
restoration of the Bin Matar House was sponsored by 
ARCAPITA.

The Bin Matar House was built on reclaimed land in 1905 
and at the time was surrounded by the sea on three sides. 
Supervised by the Bahraini master builder Mussa bin 
Hamad, the building was constructed in a traditionally 
Bahraini manner, using palm tree trunks, sea-stone  and 
gypsum. The building was initially used as the permanent 
majlis of Salman Hussein Bin Matar, one of Bahrain’s 
the most prominent pearling merchants. Even as the 
building was eventually used as a clinic for the famous Dr. 
Banderkar and home of the Al Eslah Club, the top floor was 
retained as a residence by the Bin Matar family until 2002.

On 9 February 2009, the newly restored Bin Matar House 
opened its doors to the public to display the wonderful 
traditional architecture of the building and pay homage to the 
memory of Salman Matar and his family.

In addition to a permanent exhibition on the history of 
pearling in Bahrain and the Bin Matar family, the Bin Matar 
House will house a small collection of contemporary 
Bahraini art and feature an ongoing program of temporary 
art exhibitions in its dedicated exhibition space.   

the Shaikh ebrahim bin Mohammed Al Khalifa  
Center for Culture and research

The Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center 
for Culture and Research was founded in 2002. Through 
its program of weekly lectures, the center has attracted 
world class artists, philosophers, poets and thinkers, 
providing a forum for lively debate.

ذاكرة المكان - عمارة بن مطر

لقد استعاد مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث ذاكرة المكان من خالل مشاريعه الثقافية 

والمعمارية والتي تهدف للمحافظة على اإلرث الحضاري 
البحرين. لمملكة 

لقد بنيت هذه العمارة لعائلة بن مطر بعد استقطاع جزء 
من ساحل البحر عام 1905 وكان هذا العمل المعماري الرائع 
من إنتاج البناء المشهور آنذاك موسى بن حمد. ومثل كل 

البيوت التراثية استخدمت المواد األساسية مثل أحجار البحر 
وجذوع النخيل والقصب في البناء.

ومنذ البداية كان هذا المبنى مجلسا لتاجر اللؤلؤ ومالك 
المنزل سلمان بن مطر، بعدها تحول المبنى الى عيادة أول 

طبيب في مدينة المحرق الدكتور بندر كار. ومقرا لنادي 
اإلصالح بينما بقي الطابق العلوي سكنا لعائلة بن مطر حتى 

عام 2002م.

في التاسع من فبراير 2009 تم افتتاح عمارة بن مطر من جديد 
واستعاد المكان ذاكرته وتاريخ عائلة بن مطر في مدينة 

المحرق والتي ارتبط اسمها بتجارة اللؤلؤ وأكدت هذا الدور 
الرائد من خالل مساهمتها في عروض اللؤلؤ المقدمة منها 

لذكرى عمارة بن مطر وذاكرة المكان.

مشاريع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحوث:

التنوير  2002 ليحمل اسم رائد  أسس هذا المركز في عام 
خليفة.  آل  بن محمد  إبراهيم  الشيخ  والثقافة  والتعليم 
األمناء  وأعضاء مجلس  رئيسة  التزمت  التأسيس  ومنذ 

أنشطة فنية وتأسيس فروع  ثقافية وعقد  أجواء  على خلق 
المحرق  مدينة  التراثية في  المباني  وتأهيل  وترميم  جديدة 

المنامة. والعاصمة 
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