About The Exhibition

نبذة عن المعرض

In Rhapsody, the paintings explore the collective act of orchestral
music. Each piece of this new collection depicts orchestra players in
action. Each individual has their role but to complete the ensemble
and allow the music to play, they must also listen to each other –
both instrument and player. By focusing on the collective rather than
the individual, Najjar is making a comment on life and how a healthy
society functions.

 إذ تص ّور كل لوحة،تستعرض اللوحات الفعل الجماعي لموسيقى األوركسترا
 و،لكل فرد دوره
ّ .من هذه المجموعة الجديدة عازفي األوركسترا في لحظة اإلبداع
 يجب عليهم أيضا ً االستماع إلى،لتكتمل الفرقة ولكي يتاح للموسيقى أن تعزف
 ومن خالل التركيز على. سواء اآلالت الموسيقية أو العازفين- بعضهم البعض
 يقدم نجار تعليقه الخاص حول الحياة وكيف يعمل،الجماعية بدال ً من الفرد
.المجتمع السليم

Although painting a static scene, Najjar’s use of broad brush strokes,
blurred lines and swathes of colour convey movement, energy and even
the sound of the notes. By revealing his process through imprecise
markings, it is as if Najjar is letting his viewer into the feelings he
has for the music and for the act of playing collectively in rhapsody.
Rather than concentrating on the figures or the instruments, Najjar
is painting the music itself.

 فإن استخدام نجار لضربات الفرشاة،على الرغم من رسمه لمشهد استاتيكي
العريضة والخطوط الضبابية المش ّوشة ومساحات األلوان ينقل الحركة والطاقة
 وعبر الكشف عن هذه العملية.وحتى الصوت الذي تحمله النوتات الموسيقية
باالطالع
ّ  يبدو األمر كما لو أن نجار يسمح للمشاهد،من خالل عالمات غير دقيقة
على مشاعره تجاه الموسيقى وتجاه العزف الجماعي في ملحمة موسيقية
 ينهمك، وعوضا ً عن التركيز على الشخصيات أو اآلالت.”حماسية – أو “رابسودي
.نجار في رسم الموسيقى ذاتها

Omar Najjar says: “Music is one of the highest forms of art and it
has a very abstracted nature. The orchestra is one the most elegant
musical outputs and whether it is from East or West, there will be no
ego or competition between the players. All are together so that when
you hear their music it feels natural, like it has been made without a
maker. If you look at each person’s presence in my paintings, you’ll see
that it highlights the whole rather than the individual. Each member
is equally important and the best way to paint music, is to paint the
orchestra”.

 “الموسيقى هي واحدة من أسمى أشكال الفن وهي ذات طبيعة:يقول عمر نجار
 سواء، واألوركسترا هي واحدة من نتائج الموسيقية األكثر أناقة.مج َّردة للغاية
 فلن يكون هنالك أي أثر للغرور أو المنافسة،أكانت من الشرق أم من الغرب
الكل يعملون معا ً بحيث أنك عندما تسمع الموسيقى فإنها تبدو
.بين العازفين
ّ
 إذا نظرت إلى حضور كل شخص. كما لو أنها ُصنعت بدون صانع،من الطبيعة
 كل عضو له نفس. فسترى أن هذا الحضور ُيبرز الكل بدال ً من الفرد،في رسوماتي
”. وأفضل طريقة لرسم الموسيقى هي رسم األوركسترا،القدر من األهمية

Ghada Kunash says: “Omar has an uncanny ability to make his viewers
take stock of every day actions and the small details of life. He pours
emotion into his paintings and his skill is undoubtable. This series
really makes you reflect on how we live and makes us realise how we
must work together as a community to create the music of life.”

 “يتمتع عمر بقدرة خارقة على جعل مشاهديه يق ّيمون كل:تقول غادة قناش
، إنه يسكب من عاطفته في لوحاته.األحداث اليومية والتفاصيل الصغيرة للحياة
 هذه السلسلة تجعلك تفكر حقا ً في كيفية عيشنا وتجعلنا.ومهارته ال شك فيها
.ندرك كيف يجب أن نعمل معا ً كمجتمع لخلق موسيقى الحياة

Omar Najjar, Meticulous, 2020, oil on canvas, 110 x 145 cm
JOD 3,100 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Align, 2020, oil on canvas, 110 x 155 cm
JOD 3,150 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Flaking Off, 2020, oil on canvas, 150 x 210 cm
JOD 4,700 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Epic of Black, 2020, oil on canvas, 165 x 270 cm
JOD 6,000 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Gleam, 2020, oil on canvas, 110 x 165 cm
JOD 3,250 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Joy, 2020, oil on canvas, 125 x 225 cm
JOD 4,500 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Red, 2020, oil on canvas, 135 x 245 cm
JOD 5,200 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Shredded, 2020, oil on canvas, 130 x 280 cm
JOD 5,300 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar, Warm, 2020, oil on canvas, 90 x 190 cm
JOD 3,200 (not inclusive of VAT)

Omar Najjar (b. 1992, Palestine)
Omar Najjar is known for his innovative style that he describes as “structured chaos.” His paintings
come across as a modern take on impressionism; their quotidian subject matter is elevated to the
sublime, providing a profound, if understated, view of the human experience. Expertly manipulating
oil, pastels and charcoal, Omar’s instantly recognizable work is characterized by broad brush strokes
that give a suggestion to the story without giving the details fully.
Born in 1992 in Nablus, Palestine, Omar Najjar graduated from the Jordan University’s Fine Arts
Department. The artist group and solo exhibitions include The artist group and solo exhibitions include
BBA Gallery, Berlin, Germany (2019), Manara Arts & Culture, Amman, Jordan (2019), Zara Gallery,
Amman, Jordan (2018), Wadi Finan, Amman, Jordan (2016); Al Bareh Gallery, Bahrain (2016); Fann
A Porter, Dubai, UAE (2015); Nabad Art Gallery, Amman, Jordan (2014).
Omar Najjar’s works are housed in various private and public institutions including the Palestine
Museum, USA.

) فلسطين،1992( عمر نجار
، تبدو لوحاته وكأنّها مقا َر بة معاصرة لالنطباعية.”ُيع َرف عمر نجار بأسلوبه المبتكر الذي يصفه هو بأنه “فوضى منظمة
. للتجربة اإلنسانية-لكن غير مبالغ فيها-  مما يمنح رؤية عميقة،ففيها ترتقي الموضوعات االعتيادية إلى مرتبة سامية
 تتّسم أعماله الفنية التي يسهل تمييزها بضربات، الذي يتحكّم بخبرة فائقة بألوان الزيت والباستيل والفحم،عمر
.الفرشاة العريضة التي توحي بالقصة دون تقديم التفاصيل كاملة
 وقد شارك في معارض. وتخ ّرج من قسم الفنون الجميلة في الجامعة األردنية، فلسطين، في نابلس1992 ُولد عمر عام
،)2019(  األردن،فن وثقافة في عمان
ّ -  ومنارة،)2019(  ألمانيا، في برلينBBA كل من معرض
ّ فنية فردية وجماعية في
،)2016(  وجاليري البارح في البحرين،)2016(  األردن،عمان
ّ  ووادي فينان في،)2018(  األردن،وجاليري زارة في عمان
.)2014(  األردن،عمان
ّ  وجاليري نبض في،)2015(  اإلمارات العربية المتحدة،وفن–آ–بورتيه في دبي
 بما في ذلك متحف فلسطين بالواليات المتحدة،تحتضن أعمال عمر نجار العديد من المؤسسات الخاصة والعامة
.األمريكية

Fann A Porter
Founded in 2006, Fann A Porter is a contemporary art gallery at The Workshop Dubai that represents a
diverse selection of emerging international and regional artists.
Fann A Porter is a contemporary art gallery that represents a diverse selection of emerging international
and regional artists. The gallery aims to nurture the burgeoning and dynamic contemporary art scene
through quality exhibitions, non-profit events, auctions, and an active community programme. Fann A
Porter has locations in Dubai, UAE and Amman, Jordan.
The Dubai gallery is based at The Workshop, a unique inter-disciplinary community space consisting of
a cafe, art gallery, sustainable store and design space, providing visitors with a diversified artistic and
cultural experience. Bathed in natural sunlight with its garden, The Workshop is located in the heart of
Jumeirah in Dubai.
Fann A Porter Amman is located at Manara Arts & Culture, a creative hub and social space in the heart of
Jabal Al Lweibdeh.
For more information, please contact Fann A Porter Dubai on +971 55 9480 363, email fann@
theworkshopdubai.com, or Fann A Porter Amman on +962 79 716 7022, email amman@fannaporter.com

فن آ بورتيه
 يهدف الجاليري إلى رعاية.هو جاليري فني معاصر يمثل مجموعة متنوعة من الفنانين العالميين واإلقليميين الناشئين
، والفعاليات غير الربحية،المشهد الفني المعاصر المزدهر والديناميكي من خالل إقامة المعارض ذات الجودة العالية
.عمان االردن
ّ  االمارات العربية المتحدة و-  والبرامج المجتمعية الفاعلة بفرعيه في دبي،والمزادات
 يتألف من مقهى، وهي فضاء مجتمعي متعدد التخصصات فريد من نوعه،”يقع الجاليري في دبي ضمن “ذا ورك شوب
. وحديقة ممتدة تحت أشعة الشمس الطبيعية في قلب منطقة جميرا في دبي،ومعرض فني ومساحة مستدامة للتصميم
.ليوفر للزوار تجربة فنية وثقافية متنوعة
. وهو مركز إبداعي وفضاء اجتماعي في قلب جبل اللويبدة،”فن وثقافة
ّ - عمان فيقع ضمن “منارة
ّ أما فن–آ–بورتيه
 أو عبر+971559480363  يرجى التواصل مع الجاليري على الرقم،للمزيد من المعلومات وإلجراء المقابالت مع الفنان
.fann@theworkshopdubai.com البريد اإللكتروني

Dubai Head Office
Villa 45, Street 23B, Jumeirah 2, Dubai, United Arab Emirates
fann@theworkshopdubai.com
+971 4 341 2595
P.O. Box 215457 Dubai, United Arab Emirates
www.fannaporter.com
Amman Branch
Manara Arts and Culture, Dirar Ben Al-Azwar, St. 56, Amman, Jordan
amman@fannaporter.com
+962 79 716 7022
www.fannaporter.com

