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فّنانــة فلســطينية - مصممــة، مقيمة في دبي عضو »تشــكيل«.

للفــّن  البصــرّي  اإلدراك  تجــاوز  اليومّيــة علــى نحــو دائــم. وهــدف عريــن هــو  الحيــاة  ــا ينحــت  ــا حّيً فّنً باعتبــاره  الفــّن اإلســامّي  العمــل  يتنــاول 
تمثيلــه. خالهــا  مــن  يمكــن  متجّســدة،  تشــاركّية  لغــة  فــي  للتحقيــق  اإلســامّي؛ 

ــه  ــوان واألشــكال والتوّج ــة الفــّن اإلســامّي وتناغمــه. إّن التقــاء المــواد واألل تشــّوش الحــدود بيــن البشــر واألشــياء فــي وحــدة كّليــة ُتبــرز حيوّي
ــا متجّســًدا للداللــة الرمزيــة، ُيظِهــر ُجــّل األحيــان انشــغاًلا  والزخــارف فــي تركيــٍب مــا، يمّكــن الُمشــاهد مــن ماحظــة العمــل الفنــّي باعتبــاره كوًن

بالمســار الــذي نســلُكه فــي الحيــاة.

إّن الرســم علــى التطريــز هــو أحــد تقاليــد منطقــة المشــرق العربــّي، وتقــوم عريــن بتحديــث أســاليبه وإغنائهــا؛ مــن خــال اللعــب بالتقنيــات 
ووســائط االتصــال المتعــّددة. لقــد عرضــت عريــن فــي معــرض »International Tapestry Triennial« بالمتحــف المركــزي للمنســوجات فــي 

ــل 2021م. ــة المتحــدة، فــي أبري ــي باإلمــارات العربي ــر 2019-2020م ومعــرض »World Art Dubai« فــي دب ــودز ببولنــدا، فــي أكتوب ل
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Palestinian Artist - Designer, Based in Dubai and Member of Tashkeel.

Engaging with Islamic art as a living art that endlessly sculpts daily life. Palestinian artist and designer Areen, aims 
to go beyond the visual perception of Islamic art to investigate an embodied participatory language through which 
to represent it.

Blurring the boundaries between humans and objects in a totality that brings forth the vibrancy and harmony of 
Islamic art. The meeting of materials, colors, shapes, orientation and patterns in a composition enables the viewer 
to observe the work as an embodied universe of symbolic meaning, often showing a con-cern with the path we 
take through life.

Drawing on the embroidery is a tradition from the Levant region, modernizing and enhancing the methods by 
playing with technologies and multimedia. Her most recent exhibits include International Tapestry Triennial 
exhibition in the Central Museum of Textiles, Lodz, Poland in October 2019-2020 and ‘World Art Dubai’ exhibition 
in Dubai, UAE in April 2021.



1994م مايو. 

فّنانــة فلســطينية - مصممــة، مقيمة في دبي وعضو »تشــكيل«.

الخلفية مفهوم 

ــم. وهدفــي هــو تجــاوز  ــة علــى نحــو دائ ــاة اليومّي ــا ينحــت الحي ــا حّيً ــاره فّنً ــاول الفــّن اإلســامّي باعتب ــإّن عملــي يتن ــة، ف ــة- مصّمًم بصفتــي فّناًن
اإلدراك البصــرّي للفــّن اإلســامّي؛ للتحقيــق فــي لغــة تشــاركّية متجّســدة، يمكــن مــن خالهــا تمثيلــه.

عملــي يشــّوش الحــدود بيــن البشــر واألشــياء فــي وحــدة كّليــة ُتبــرز حيوّيــة الفــّن اإلســامّي وتناغمــه. إّن التقــاء المــواد واأللــوان واألشــكال 
ــا متجّســًدا للداللــة الرمزيــة، ُيظِهــر ُجــّل األحيــان  والتوّجــه والزخــارف فــي تركيــٍب مــا، يمّكــن الُمشــاهد مــن ماحظــة العمــل الفنــّي باعتبــاره كوًن

انشــغاًلا بالمســار الــذي نســلُكه فــي الحيــاة.

بالتقنيــات  اللعــب  مــن خــال  أســاليبه وإغنائهــا؛  أقــوم بتحديــث  وأنــا  العربــّي،  المشــرق  تقاليــد منطقــة  أحــد  التطريــز هــو  الرســم علــى  إّن 
مــا. مــادٍة  الشــفافية، وعكــِس وظيفــة  ُبغيــة تجربــة فكــرة  المتعــّددة،  االتصــال  ووســائط 
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May. 1994

Palestinian Artist - Designer, Based in Dubai and Member of Tashkeel.

Concept Back Ground

As an Artist - Designer, my work engages with Islamic art as a living art that endlessly sculpts daily life. My aim 
is to go beyond the visual perception of Islamic art to investigate an embodied participatory language through 
which to represent it.

My work blurs the boundaries between humans and objects in a totality that brings forth the vibrancy and harmony 
of Islamic art. The meeting of materials, colors, shapes, orientation and patterns in a composition enables the 
viewer to observe the work as an embodied universe of symbolic meaning, often showing a con-cern with the 
path we take through life.

Drawing on the embroidery is a tradition from the Levant region and I am modernizing and enhancing the methods 
by playing with technologies and multimedia to experiment with the idea of transparency and re-versing the 
function of a material.
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المعارض

Exhibitions

المعارض:

- ليدفيــغ إيدلكــورت ، معــرض »Talking Textile«، نيويــورك 2018/09م.

- معــرض المواهــب الدولــي، ميونيــخ، ألمانيــا 2019/3م.

- المعــرض الدولــي للمنســوجات - المتحــف المركــزي للمنســوجات - لــودز - بولنــدا فــى 2019/10م.

- معــرض الفنــون والحــرف MKG ، هامبــورغ ، ألمانيــا.

- الجائــزة: جائــزة »Justus Brinckmann« التحفيزيــة 2019.م.

- معــرض فــن العالــم بدبــى، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أبريل 2021م.

المعارض: عن 

يستكشــف  إيدلكــورت.  لــي  تنظيــم  مــن   »3  Talking Textiles« معــرض  2018م،  ســبتمبر  نيويــورك  نيويــورك،  فــي  المنســوجات  شــهر 

وتكــون متوحشــة. ومجلــة  بالحيــاة  النســيج  فــي  المعاصــرة  اإلبداعيــة  تنبــض  مــدى  أّي  إلــى   Talking Textiles مــن مجلــة  الثالــث  العــدد 

النزعــات الجديــدة هــذه مليئــة بالعــروض التحليليــة المرموقــة فــي مجــاالت النســيج والفــن والثيــاب والديكــورات الداخليــة، مــن الحرفّييــن 

العالــم. أنحــاء  جميــع  مــن  الموهوبيــن  الخريجيــن  وكذلــك  والمبتكريــن،  والمصّمميــن  والمصّنعيــن  المصانــع  إلــى  والفنانيــن 

هــو   «talente» الدولــي   Te معــرض  الشــبان.  للمبدعيــن  الدوليــة  المســابقة   :»Talente« معــرض  2019م  مــارس  ألمانيــا  ميونــخ،  تالنــت، 

ــن يبحثــون عــن حلــول غيــر معتــادة ويختبــرون  منتــدى للشــباب المبدعيــن الذيــن يمتهنــون العمــل فــي مجــال التصميــم أو التقنيــة، والذي

التقليديــة.  الحرفيــة  بالتقنيــات  المــواد مــع تمّرســهم 



Exhibitions: 

-Lidewij Edelkoort’s, Talking Textile Exhibition, New York 09/18. 

-The International Talente Exhibition Munich, Germany 03/1.9

-International Tapestry Triennial Exhibition Central Museum of Textiles, Lodz, Poland in 10/19.

-MKG Arts and Crafts Exhibition, Hamburg, Germany.

-Prize: Justus Brinckmann incentive award 2019. 

-World Art Dubai Exhibition in Dubai, UAE in April 2021.

About the exhibitions: 

New York Textile Month, New York September 2018 ‘Talking Textiles 3’ Exhibition by Li Edelkoort. Te Tird issue of 
Talking Textiles explores how contemporary textile creativity is vibrant and wild. Tis trend magazine is filled with 
remarkable developments in textiles, art, clothes and interiors, from artisans and artists to mills, manufacturers, 
designers and innovators as well as talented graduates from around the globe. 

Talente, Munich, Germany March 2019 ‘Talente’ Exhibition: International Competition for Young Makers. Te 
international show ‘talente’ is a forum for young, innovative people who are pursing careers in a design or 
technical profession, who looks for unusual solutions and experiment with materials while mastering tradi-tional 
artisanal techniques. Borders. 



الحــواف. لــودز، بولنــدا نوفمبــر 2019م, معــرض الحــواف »Borders«: تــي 16 الدولــي، ترينالــي لــودز تابســتري. معــرض »الحــواف« هــو منتــدى 

للفنانيــن يبــرز تحــول الوســيط، وهــو فرصــة لمناقشــة وضعيــة فــن النســيج بــإزاء الفــن المعاصــر.

 Justus« جائــزة  علــى  حائــز   .»MKG Messe Kunst und Handwerk» معــرض  2019م،  ديســمبر  ألمانيــا   ، هامبــورغ   ، جــي  كــي  إم 

.MKG متحــف  فــي  اإلســامي  القســم  قبــل  مــن  أعمالــي  شــراء  تــم  وكذلــك  2019م،  لعــام  التحفيزيــة   »Brinckmann

الزبائن:
القســم اإلســامي ، متحــف MKG بهامبــورغ

هانو ســتاف
إلوكوي 

غواريســكو
 نويــزي ماي

أتــول بالم
بورا أكســو

تــي جي إكــس ماكس
كول هان

أولسن  
 ميــل ميلــز

 معّدات
ألكســندر هنري

إتــش آند إم

المعارض

Exhibitions



Lodz, Poland November 2019 ‘Borders’ Exhibition : Te 16th International, Lodz Tapestry Triennial. Te exhibi-tion 
show ‘borders’ is a forum for artists who shows the transformation of the medium and an opportunity to discuss 
the position of textile art vis the art of the day. 
MKG, Hamburg, Germany December 2019 ‘MKG Messe Kunst und Handwerk’ Exhibition. A recipient of the 
Justus Brinckmann incentive award 2019, As well my works have been purchased by the Islamic’s Depart-ment 
in MKG museum.

Clients: 
Islamics Department, MKG Hamburg Museum 

Hanno Stuff

 Eloquii, Guarisco 

 Noisy May 

Atoll Palme 

Bora Aksu 

TJX MAX 

Cole Hahn

Olsen

Mille Mails

Equipment 

Alexander Henry 

H&M



ة أعمال َفنيَّ
 ARTWORKS





الفساتين
DRESSES

MATERIALS: SILK FABRIC
PROCESS: SILKSCREEN, 
PRINTING, UNRAVELING, 
EMBROIDERY

This project presents a series 
of dresses whose cut is 
designed with an increasingly 
widening hem, reaching an 
exaggerated width. 

المواد: الحرير

المعالجة: الطباعة بالشاشة

الحريرية، التفكيك، التطريز

مــن  سلســلة  المشــروع  هــذا  يقــّدم 
الفســاتين التــي تــم تصــّور تصميمهــا 
إلــى  وصــوالً  االتســاع،  متزايــدة  بحافــة 

فيــه.  مبالــغ  عــرض 



The dress becomes an iconic 
image of a figure through 
which there is a possibility of 
becoming familiar with the 
other by means of an Islamic 
visual perception that invites 
love and harmony this is in 
contrast to the out-look of 
Islam that presented in the 
media with an emphasis on 
radicalism, violence, and killing. 
The printed abstraction shapes 
derive from an of prayer rugs 
that I created. The composition 
symbolizes spiritual life and 
communication even without 
the physical place. The 
prayer rugs are the context 
that brought the print design 
composition of the dresses to 
placement layout.

أيقونيــة  صــورة  الفســتان  يصبــح 
التعــّرف  مــن خالهــا  لشــخصّية يمكــن 
بصــرّي  تصــّور  بوســاطة  اآلخــر  علــى 
الحــّب واالنســجام،  إلــى  إســامّي يدعــو 
المظهــر  مــع  تبايــن  فــي  وذلــك 
تعرضــه  الــذي  لإلســام  الخارجــّي 
وســائل اإلعــام؛ بالتركيــز علــى التطــّرف 
التجريديــة  األشــكال  والقتــل.  والعنــف 
المطبوعــة مأخــوذة عــن ســجاد للصــاة 
إلــى  التركيــب  ويرمــز  صنعــي.  مــن 
الحيــاة الروحيــة والتواصــل حتــى بــدون 
الصــاة  ســجاجيد  إّن  المــادي.  المــكان 
تركيبــة  جلــب  الــذي  الســياق  هــي 
إلــى  للفســاتين  المطبــوع  التصميــم 

الموضعــي. تخطيــط 
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اد جَّ السَّ
RUGS

MATERIALS: DIFFERENT 
TYPES OF FABRICS
PROCESS: SILKSCREEN 
PRINTING UNRAVELING 
EMBROIDERY

This project presents a series 
of rugs which are designed 
with a placement composition. 
These rugs reflect a vision 
of communication with real 
meaning and enduring values 
to inspire the audience to 
communicate the message 
of love to others. These rug’s 
prints are influenced by Wazir 
Khan mosque’s wall painting in 
Pakistan. 

المواد: أنواع مختلفة من األقمشة

المعالجة: الطباعة بالشاشة

الحريرية، التفكيك، التطريز

مــن  سلســلة  المشــروع  هــذا  يقــّدم 
بتركيــب  مــة  المصمَّ الســجاجيد 
موضعــّي. تعكــس هــذه الُبُســط رؤيــًة 
وقيــم  حقيقــّي  بمعنــى  للتواصــل  مــا 
إليصــال  الجمهــور  إلهــام  ُبغيــة  ثابتــة؛ 
رســالة الحــّب إلــى اآلخريــن. طبعــاُت هــذه 
الجــدارّي  بالرســم  متأثــرة  الســجاجيد 

باكســتان.  فــي  خــان  وزيــر  لمســجد 



The paintings contain 
geometric and calligraphy 
Islamic motifs. I used the 
geometric and calligraphy 
motifs and combined them 
into abstract shapes. The 
placement composition 
converted the mosque’s 
construction which symbolizes 
the spiritual life and 
communication. In the design 
of the rugs, encounters are held 
between materials, colors and 
composition which enable you 
to observe the contents of the 
incomplete and the missing, the 
roots versus the contemporary 
in relation to the sources of the 
Islamic faith.

إســامّية؛  زخــارف  اللوحــاُت  تتضّمــن 
وقــد  وخّطيــة.  وهندســّية  نباتيــة 
الهندســّية  الزخــارف  اســتخدمُت 
أشــكال  فــي  ودمجتهــا  والخّطيــة 
الموضعــّي  التركيــب  وأّدى  مجــّردة. 
إلــى تحويــل بنــاء المســجد الــذي يرمــز 
فــي  والتواصــل.  الروحيــة  الحيــاة  إلــى 
بيــن  لقــاءات  تتــّم  الُبُســط،  تصميــم 
التــي  والتشــكيات  واأللــوان  الخامــات 
تتيــح ماحظــَة محتــوى مــا هــو غيــُر تــامٍّ 
ومنقــوٌص، وماحظــَة الجــذوِر مقابــل مــا 
هــو معاصــٌر، فــي صلــٍة بمصــادر العقيــدة 

إلســامّية. ا
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SILKSCREEN PRINTING ON 
FABRIC

This project presents a pattern 
which is designed and printed 
with a variety of different 
colors and fabrics. The pattern 
characterizes the aesthetic, 
beauty and harmony of the 
Islamic art which attracts 
others to con-ceive the 
beauty in relation to the whole 
universe. The same pattern is 
designed and repeated with 
a variety of different colors 
and fabrics to emphasize the 

الطباعة بالشاشة الحريرية على 
القماش

ــا تــم  يقــّدم هــذا المشــروُع شــكًلا زخرفّيً
تصميمــه وطباعتــه بمجموعــة متنّوعــة 
المختلفــة.  واألقمشــة  األلــوان  مــن 
الفــّن  جمالّيــَة  الزخرفــّي  الشــكُل  يمّيــز 
اإلســامّي وبهــاَءه وتناغَمــه، وهــو الفــّن 
الــذي يجــذب اآلخريــن إلــى تصــّور الجمــال 
فــي عاقــة بالكــون بأســره. تــم تصميــم 
وتكــراره  نفســه  الزخرفــّي  الشــكل 
األلــوان  مــن  متنّوعــة  مجموعــة  مــع 
علــى  للتأكيــد  المختلفــة  واألقمشــة 
ونســبّيته  وكّميتــه  المفهــوم  جــودة 
وقابليتــه للتنــّوع. يحتــوي هــذا الشــكُل 
وآخــر  الزخرفــّي علــى شــكل هندســيٍّ 
خّطــي فــي تركيــب تجريــدّي يرمــز إلــى 

الجميلــة. الحقيقــة 
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quality, quantity, relativeness and 
the variability of the concept. 
This pattern contains a geometric 
and a calligraphy motif into an 
abstract composition which 
symbolizes the beautiful truth.
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