


About The Exhibition

Interested in capturing the unreliable nature of memory and the familiar uncertainty of lived experience, Ballan pursues a figurative practice to give insights into the daily life of people in his 
home country of Syria as well as upon the general human condition. His characters are captured in relief and take inspiration from ancient Roman portraits as well as from the oriental Orthodox 
icons of Fayyoum. Their expressions are loaded with emotion, despite being mostly imprecise and at times, movement is implied, although it remains subtle.

The artist also has a clear dedication to colour, describing his process as delving into individual colours to find a vast world of expression within each one. Here, the musical reference in the 
exhibition’s title comes into context because, just as a musical composer uses a scale of notes from which to write his music, Ballan has a scale or “maqam” of colours allowing each one to take 
its full value within his paintings. 

Whilst many of the works may seem to depict every-day scenes: women shopping; a wedding dance, a couple kissing; or an orchestra playing, there are several other works inspired by classical 
paintings, ancient societies or scenes from biblical or literature stories. In one piece, Ballan’s figures morph – at times limbless – in front of a deep blue background reminiscent of a battle scene. 
The subject, as described by the artist, is about two groups of people on either side of a river coming together against a figure of authority. This work was affected by a mural done on rocks in 
Australia but also carries the title of El Guernica, after Picasso’s famous anti-war painting. In another piece, two men with imprecise outlines and faces contorted in struggle, fight in a confined 
space. Taking inspiration from Goya’s seminal work Two Peasants Fighting.

In another particularly striking piece, narrating the story of the head of John the Baptist, loosely depicted figures swirl in gloomy monotone shades around the chopped head at the centre. 
Inspired by the dark and shadowy style of Caravaggio as well as the artist’s subject matter, this piece explores the murky concept of subverted power. Ballan draws his viewer into a myriad of 
questions looking for answers but finding only an internal journey. 

Ghada Kunash, founder and curator at Fann A Porter says: “Houssam highlights the contrasts and contradictions of our daily lives. He manages to capture happiness and tragedy at the same 
time, painting every day scenes of children playing or people dancing at weddings while the war serves as a backdrop. In his work, we see a whole range of emotions from people falling in love to 
people fighting and deceiving each other. Although everyone is different, the common factor is that all of the characters are imprisoned, confined within the same cold walls and scarce conditions 
of war.”

Motif is the largest exhibition of Ballan’s work to date and the size and scale of this exhibition gives a full perspective across his wide and prolific practice, offering an insight into modern concerns 
that existed in ancient stories of the human race.



ينصب اهتمام بالّن على تجسيد الطبيعة المتفلتة للذكريات والتجارب اإلنسانية بكل ما تحوي من غموض، لذا يتبنى األسلوب التشخيصي في لوحاته ليجسد لنا واقع الحياة اليومية التي يعيشها أهل بلده سوريا، بل ويتخطى ذلك 
إلى تجسيد حال البشر بشكل عام. يرسم بالّن شخصيات مستوحاه من البورتريهات الرومانية  وأيقونات الكنائس القبطية وبورتريهات الفيوم الجنائزية، حيث يرسم الفنان الشخوص بوجوه مفعمة بالمشاعر دون االلتفات لألبعاد 

األصلية في أغلب األوقات، وتظهر في أوضاع توحي بالحركة مما يعطي بعداً مكانياً وزمانيا للمتأمل.

ال يخفي الفنان افتتانه الشديد باأللوان، بل يّشبه الحالة الفنية التي يعيشها بالغوص في كل لون لسبر أغوار العالم التعبيري المتفرد الذي يستتر في أعماق اللون. وربما كان هذا هو سبب تسمية معرض موتيف بهذا االسم الذي 
يشير إلى الموضوع األساسي لألعمال الفنية وخاصة المقطوعات الموسيقية، حيث نجد أن التشابه بين منظومة األلوان التي ينسجها بالّن بدقة متناهية وتوظيف متقن لمقامات األلوان والسلم الموسيقي الذي يستخدمه المؤلف 

الموسيقي في تأليف ألحانه.

في حين تبدو أعمال بالّن في هذا المعرض وكأنها تجسد مشاهد حياتية طبيعية مثل امرأة تتسوق، رقصة في حفل زفاف، حبيبان يتبادالن القبالت، أوركسترا موسيقية تعزف، إالّ أن المعرض يضم العديد من اللوحات المستوحاة من 
األعمال الكالسيكية، ومجتمعات من الماضي السحيق، ومشاهد من قصص اإلنجيل واألعمال األدبية الكالسيكية.

في إحدى اللوحات، تتحور شخوص بالّن لتظهر بدون أطراف في بعض األحيان أمام خلفية زرقاء عميقة تذكرنا بمشهد المعركة. يقول الفنان إن اللوحة تصور مجموعتين من الناس يأتون من جانبي النهر ليتحدوا في معركة ضد 
شخص يمثل السلطة. هذه اللوحة مستوحاه من جدارية على الصخور في أستراليا بعنوان غرنيكا على اسم جدارية بيكاسو الشهيرة المناهضة للحرب. 

وفي لوحة أخرى، يجسد بالّن رجلين بأبعاد غير دقيقة ومالمح وجه غير واضحة يصطرعان في مكان ضيق يرمز للوطن الواحد، وهي مستوحاه من لوحة فرانشيسكو جويا ”مبارزة مع الهراوات“ والتي ترمز للحرب األهلية بإسبانيا.

ويضم المعرض أيضاً لوحة أخرى صادمة تجسد قصة قطع رأس يوحنا المعمداني، حيث تظهر شخوص غير محددة المالمح تظهر في ظالل كئيبة ومملة وهي تدورحول الرأس المقطوعة في المنتصف. وتتناول هذه اللوحة المفهوم 
الغامض للسلطة المخربة وهو من الموضوعات التي تشغل بالّن ويظهر في اللوحة تأثره باألسلوب السوداوي للفنان الشهيركارافاجيو. يجذب بالّن من يتأمل لوحاته إلى االنطالق في رحلة للبحث عن إجابات لبحر من التساؤالت 

ولكنه يكتشف أنه قد أبحر في رحلة داخلية الكتشاف ذاته.

تقول غادة قناش مؤسسة غاليري »فن آ بورتيه« ومنظمة معارضه: حسام بالّن يلقي الضوء على التناقضات التي تعج بها حياتنا اليومية، فهو يملك موهبة تجسيد األفراح واألتراح في نفس اللوحة وبنفس البراعة، حيث يرسم 
مشاهد حياتية عادية مثل أطفال يلعبون أو أناس يرقصون في حفل زفاف ومشهد الحرب في الخلفية. يرسم بالّن بريشته كافة المشاعر اإلنسانية على اختالف أنواعها، حيث ترى عاشقين غارقين في الحب وعلى النقيض ترى 
مشاهد ألناس يتشاجرون ويكيدون لبعضهم البعض. وعلى الرغم من االختالف الشديد بين شخوص حسام بالّن إالّ أن ما يجمعها هو أنها كلها حبيسة مساحة مكانية ضيقة تحوطها جدران باردة وتعاني من العوز الذي تخلفه 

الحروب.“

كبر معرض يقام لعرض أعمال الفنان المبدع حسام بالّن حيث يضم مجموعة كبيرة من لوحاته التي تتنوع في الطرح ولكنها تتحد في كونها تطرح رؤية الفنان حول الهموم المعاصرة والتي ظلت تؤرق  يعد معرض ”موتيف“ هو أ
البشرية على مدى العصور.

نبذة عن المعرض



, 2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Greed | جشع
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 120 x 140 cmHoussam Ballan, Wedding | عرس 
AED 23,000 (not inclusive of VAT)



, 2020, oil on canvas, 140 x 300 cmHoussam Ballan, El Guernica | الجارنيكا 
AED 50,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 66 x 100 cmHoussam Ballan, Two Prisoners Fighting | السجينين 
AED 12,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 66 x 100 cmHoussam Ballan, John The Baptist | يوحنا المعمدان 
AED 12,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 80 x 100 cmHoussam Ballan, A Tribute To Caravaggio | إلى كارافاجيو
AED 12,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 66 x 100 cmHoussam Ballan, The Conspiracy | المؤامرة
AED 10,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 80 x 100 cmHoussam Ballan, Crooks | نصابين
AED 12,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Cement Stairs  | درج إسمنتني
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Bridesmaids | إشبينات,
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2020, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Three Dancers | ثالث راقصات
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Three Girls | ثالث بنات,
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2018, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Friends | أصدقاء
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2020, oil on canvas, 80 x 60 cmHoussam Ballan, Three Ladies | ثالث سيدات
AED 10,000 (not inclusive of VAT)



, 2020, oil on canvas, 140 x 120 cmHoussam Ballan, Rabbit and Crow | أرنب و غراب
AED 23,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, The Barrier | الحاجز
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2018, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Girls and Boys | بنات و اوالد
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



, 2019, oil on canvas, 140 x 140 cmHoussam Ballan, Musicians | موسيقيين
AED 25,000 (not inclusive of VAT)



Houssam Ballan (b. 1983 , Syria)

Ballan is a tutor and member of the Teacher’s Association at the 
University of Damascus since 2009. Between 1999 and 2007, he 
participated in workshops with artist J. Bradley Adams and painter 
Jose Friexanes, and trained in mural painting with Pierre Palas. Ballan 
has participated in numerous solo and group exhibitions including 
BBA Gallery, Berlin, Germany (2019); Hafez Gallery, Jeddah, Saudi 
Arabia (2019); Atelier Stories, Paris, France (2018); Fann A Porter, 
Dubai, UAE (2019 and 2018), Marc Hachem Gallery, Beirut, Lebanon 
(2014); Arab Cultural Centre (2010, 2007, and 2005); Ayyam Gallery, 
Damascus, Syria (2006); French Cultural Centre, Damascus, Syria, 
(2004); among others. His works can be found in numerous private 
and public collections. Ballan was born in 1983 in Sweida, Syria where 
he currently lives and works. 

يعمل حسام بالّن في مهنة مجال تعليم الفن، حسام بالّن هو عضو في جمعية 
المعلمين بجامعة دمشق منذ عام 2009، وفي الفترة ما بين 1999 إلى 2007، 

شارك بالّن في ورش عمل فنية مع الفنان خوسيه فريكسانس، وشارك في 
التدريب على رسم الجداريات مع بيير باالس. كما شارك حسام بالّن في معارض 

جماعية وفردية منها على سبيل المثال ال الحصر: غاليري ”BBA“ ببرلين عام 
(2019)، وغاليري ”حافظ“ بجدة في المملكة العربية السعودية عام 2019، أتيليه 

ستوريز بباريس في فرنسا عام 2018، وغاليري »فان آ بورتيه« بدبي عام 2018، 
و2019، وغاليري ”مارك هاشم“ بيروت – لبنان عام 2014، والمركز الثقافي العربي 
عام 2005، و2007 و2010، وغاليري ”أيام“ بدمشق- سوريا عام 2006 وبالمركز 

الثقافي الفرنسي في دمشق- سوريا عام 2004، وقد تم اقتناء لوحاته ضمن 
مجموعات فنية عديدة خاصة وعامة.

ولد الفنان حسام بالّن عام 1983 بالسويداء، حيث يقطن ويعمل بها حتى اآلن.

حسام بالّن (1983، سوريا) 



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

هو جاليري فني معاصر يمثل مجموعة متنوعة من الفنانين العالميين واإلقليميين 
الناشئين. يهدف الجاليري إلى رعاية المشهد الفني المعاصر المزدهر والديناميكي من 

خالل إقامة المعارض ذات الجودة العالية، والفعاليات غير الربحية، والمزادات، والبرامج 
 المجتمعية الفاعلة بفرعيه في دبي - االمارات العربية المتحدة و عّمان االردن. 

يقع الجاليري في دبي ضمن ”ذا ورك شوب“، وهي فضاء مجتمعي متعدد التخصصات 
فريد من نوعه، يتألف من مقهى ومعرض فني ومساحة مستدامة للتصميم، وحديقة 

ممتدة تحت أشعة الشمس الطبيعية في قلب منطقة جميرا في دبي. ليوفر للزوار تجربة 
 فنية وثقافية متنوعة. 

أما فن–آ–بورتيه عّمان فيقع ضمن ”منارة - فّن وثقافة“، وهو مركز إبداعي وفضاء 
اجتماعي في قلب جبل اللويبدة.

فن آ بورتيه

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. 


