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عائشة العبار آرت غاليري ،دبي
تنظيم عائشة العبار آرت غاليري

ٔتاسســــت فــي دبــــي فــي عــــام 2018
عايشــــة
مــــن قبــــل الفنانــــة الشــــهيرة ٔ
العبــار ،ويعتبر المعـرض منصـة مهمـة
للفنانيــن العالميـــين المعاصريـــن
والحديثـــين لعـــرض أعمالهــم الفنيــــة
الحديثــة فــي معــــارض مشــتركة
ومعــارض فرديــة لنشــر رؤيــة معاصــرة
للمشــهد الفنــي.

Founded in Dubai in 2018 by renowned
artist Aisha Alabbar, the gallery is
considered to be an important podium
for well-established global modern and
contemporaneous artists to present
their recent works whether solo or within
a group to disseminate a fresh perception
of the present-day art scene.

عايشـــة العبـــار ٓارت
يعتـــبر معـــرض ٔ
غالـــيري بالفعــــل منصــــة نشــــطة
متعــــددة التخصصــــات ،حيــــث يلتقــي
مــــن خاللهــا الفــــن والســينما ٔ
واحــدث
صيحــــات الموضـــة .إ نهـــا نقطـة التقـاء
تتحـــدث لغـــة الفــن.

Aisha Alabbar Art Gallery is already an
active multidisciplinary hub, where art,
cinema and fashion intertwine. It’s a
meeting point that speaks the language
of Art.

عايشــــة العبــــار فــي ٔ
“اهميــــة
تومــــن ٔ
ٔ
الفــــن في نقــــل فكــــرة الفنانــــين إ لى
الجمهــور” وتؤمــن بقــوة فــي تأثيــر
الفــن فــي مجتمعنــا الحالــي.

Aisha Alabbar believes in the “importance
of art communicating the artists idea to
the public” and strongly believes in the
impact of art in our current society.

”انعكاس “

”“Reflections

يهــدف معــرض "انعــكاس" إلــى استكشــاف،
واستشــعار لغــة العواطــف واإلبــداع.

The exhibition aims to explore different
senses through the language of emotions
and creativity.

معرض

يقــدم المعــرض ،إبداعــات ورائــع فنيــة صاغتهــا
أنامــل أربــع نســاء قويــات ،تمكــن مــن كســر
ً
رابطــا بيــن
حــدود المفاهيــم ،وأن يخلقــن
المجتمــع والثقافــات والتقاليــد.
يقــدم "انعــكاس" الــذي يقدمــه ويشــرف عليــه
"عائشــة العبــار غاليــري للفنــون" ،نظــرة خاصــة
حــول تأثيــر األعمــال الفنيــة البشــرية علــى
المجتمــع ،وإعــادة بنــاء المســتقبل ،مــا يجعــل
ً
ً
مهمــا.
موضوعــا
منــه

The Exhibition

The Gallery is showcasing masterpieces of
four strong women, who break boundaries
provoking concepts that connect people,
cultures and traditions.
The reflection of how human actions
impact society and rebuild the future is a
crucial topic for Aisha Alabbar Art Gallery,
that curates also the exhibition.

الفنانات
اربــع فنانــات مشــهورات و حائــزات
علــى العديــد مــن الجوائــز ســوف
يقدمــون أعمالهــم الفنيــة فــي
معــرض عائشــة العبــار آرت غاليــري:
ڤيــرا دي جــي ،تغريــد البقشــي،
ســندس اإلبراهيــم وآيــة البيطــار.

The Artists

Four renowned and awardwinning artists are showcasing
their masterpieces at Aisha
Alabbar Art Gallery: Vera DG,
Tagreed Al Bagshi, Sundus Al
Ibrahim and Ayah Al Bitar.

Vera DG

فيرا دي جي

Tagreed Al Bagshi

تغريد البقشي

Sundus Al Ibrahim

سندس اإلبراهيم

Ayah Al Bitar

آية البيطار

Vera DG

Aymana - Moon
Canvas, mixed media, gold
110 cm Diameter

فيرا دي جي

أيمانا – القمر
 ذهب، وسائط مختلطة،قماش
 سم110 قطره

Vera DG

Aymana – Shadow of the Night Dream
Canvas, mixed media, gold
110 cm Diameter

فيرا دي جي

أيمانا – ظل الحلم الليلي
 ذهب، وسائط مختلطة،قماش
 سم110 قطره

فيرا دي جي

أيمانا – الفتاة اإللكترونية
قماش ،وسائط مختلطة ،ذهب
قطره  110سم

Vera DG

Aymana – Cyber Girl
Canvas, mixed media, gold
110 cm Diameter

Vera DG

The Song of Freedom
Canvas, mixed media
130 cm Diameter

فيرا دي جي

أغنية الحرية
 وسائط مختلطة،قماش
 سم130 قطرها

فيرا دي جي

وردة الشرق – المكان الذي اتحد فيه الشرق والغرب
قماش ،وسائط مختلفة ،ذهب
قطر  60سم

Vera DG

Rose of East
Canvas, mixed media, gold
60 cm Diameter

Vera DG

Istanbul Night
Canvas, mixed media, gold
70 cm Diameter

فيرا دي جي

ليلة إسطنبول
 ذهب، وسائط مختلطة،قماش
 سم70 قطر

Vera DG

Princess of Desert
Canvas, mixed media, gold
80.5 cm Diameter

فيرا دي جي

أميرة الصحراء
 ذهب، وسائط مختلطة،قماش
 سم80.5 قطر

Vera DG

Eternally Love
Canvas, mixed media, gold
81 cm Diameter

فيرا دي جي

الحب األبدي
 ذهب، وسائط مختلطة،قماش
 سم81 قطر

Tagreed Al Bagshi

Zafah
Acrylic on wood
30 x 25 cm

تغريد البقشي

زفة العرس
قماش على خشب
 سم25 x 30

Tagreed Al Bagshi

Portrait from Heritage
Acrylic on wood
30 x 25 cm

تغريد البقشي

صورة من التراث
قماش على خشب
 سم25 x 30

Tagreed Al Bagshi

Portrait from Heritage (2)
Acrylic on wood
30 x 25 cm

تغريد البقشي

)2( صورة من التراث
قماش على خشب
 سم25 x 30

Tagreed Al Bagshi

Apple Talk
Acrylic on Canvas
105 x 85 cm

تغريد البقشي

حديث التفاح
اكر يليك على قماش
 سم85 x 105

Tagreed Al Bagshi

Apple Talk (2)
Acrylic on Canvas
105 x 85 cm

تغريد البقشي

)2( حديث التفاح
اكر يليك على قماش
85 x 105 سم

Tagreed Al Bagshi

Apple Talk (3)
Acrylic on Canvas
105 x 85 cm

تغريد البقشي

)3( حديث التفاح
اكر يليك على قماش
85 x 105 سم

Tagreed Al Bagshi

Apple Talk (4)
Acrylic on Canvas
105 x 85 cm

تغريد البقشي

)4( حديث التفاح
اكر يليك على قماش
85 x 105 سم

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Black Face
Plaque in Wooden Frame
32 cm x 22 cm

سندس اإلبراهيم

 الوجه االسود- انعكاسات المرأة
لوحة في إطار خشبي
 سم32 x  سم22

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Trails
Porcelain
15 cm x 28 cm

سندس اإلبراهيم

 أثر- انعكاسات المرأة
فخار
 سم15 x  سم28

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Trails
Porcelain
30 cm x 30 cm

سندس اإلبراهيم

 أثر- انعكاسات المرأة
فخار
سم30 x  سم30

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Vase Small
Porcelain

سندس اإلبراهيم

 فازا صغيرة- انعكاسات المرأة
فخار

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections - Vase Big
Porcelain

سندس اإلبراهيم

 فازا كبيرة- انعكاسات المرأة
فخار

Sundus Al Ibrahim

سندس اإلبراهيم

Women Reflections – Medium
Porcelain
27 cm to 35 cm

 متوسط- انعكاسات المرأة
فخار
 سم27 x  سم35

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Large
Porcelain
27 cm to 35 cm

سندس اإلبراهيم

 كبير- انعكاسات المرأة
فخار
 سم27 x  سم35

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Large
Porcelain
27 cm to 35 cm

سندس اإلبراهيم

 كبير- انعكاسات المرأة
فخار
 سم27 x  سم35

Sundus Al Ibrahim

Women Reflections – Small
Porcelain

سندس اإلبراهيم

 صغير- انعكاسات المرأة
بخار

Ayah Al Bitar

Wisada with Back
Orthopedic Foam, Spring Bok Fur with Bi Cast Leather
98 cm L x 70 cm W x 18 cm H

آية البيطار

وسادة مع مسند
 مع جلد بيكاست، فراء الربيع،رغوة العظم
 سم18  ارتفاعX  سم70  عرضX  سم98 طول

آية البيطار

طاولة  Yصغيرة
خشب الجوز الصلب مع الفوالذ المقاوم للصدأ
الطول  65سم  Xالعرض  28سم  Xاالرتفاع  30سم

Ayah Al Bitar

Small Y - Table
Solid Walnut and Stainless Steel
65 cm L x 28 cm W x 30 cm H

Ayah Al Bitar

Wisada Coloured
Orthopedic Foam, Spring Bok Fur with Bi Cast Leather
98 cm L x 70 cm W

آية البيطار

وسادة ملونة
 مع جلد بيكاست، فراء الربيع،رغوة العظم
 سم18  ارتفاعX  سم70  عرضX  سم98 طول

آية البيطار

المسبحة العمالقة
خشب مطلي ،خشب شجر الزيتون ،خشب الورد،
االبنوس ،خشب انا فينجي
الطول  357سم  Xالعرض  14.5سم

Ayah Al Bitar

)Giant Masbaha (Rosary
Painted Wood - Olive wood, Rose wood,
Ebony, Ana Vengi
357 cm L x 14.5 cm W

آية البيطار

مسحبة صغيرة
خشب الزيتون ،خشب الورد ،االبنوس ،وآنا فينجي
 36سم

Ayah Al Bitar

Small Masbaha
Olive wood, Rose wood, Ebony, Ana Vengi
36 cm

السيرة الذاتية

Biographies

فيرا دي جي

Vera DG

فيــرا دي جــي فنانــة بصريــة متعــددة األوجــه ،ولــدت فــي
عامــا مــن الخبــرة المتنوعــة فــي عالــم
أوكرانيــا ولديهــا ً 21
الفــن ،وهــي تــدرك حقيقــة أنهــا حلمــت بأنهــا ســتصبح فنانــة
منــذ الطفولــة المبكــرة وأول معــرض شــخصي لهــا كان عندمــا
كانــت ســت ســنوات فقــط .فيــرا دي عضــو رســمي فــي
الجنــاح األوكرانــي فــي بينالــي البندقيــة الثامــن والخمســي.

Vera DG, Official member of the Ukrainian Pavilion of the 58th
Venice Biennale, is a Ukrainian born multifaceted visual artist
with 21 years of diverse experience in the art world, who knows
for a fact that she dreamed of becoming an artist from early
childhood and her very first personal exhibition took place when
she was only six years old.

علــى عكــس المعتــاد ،أعلنــت فيــرا بفخــر طريقهــا إلــى عالــم
الفــن مــع قفــزة عمالقــة حيــث تمــت دعوتهــا لتزييــن الشــقق
والمنــازل الخاصــة ألهــم األشــخاص فــي بلدهــا ،وتعاونــت
ألكثــر مــن خمــس ســنوات مــع الشــركات المعماريــة الرئيســية
فــي كييــف  -أوكرانيــا .أعمــال فيــرا الفنيــة ادهشــت العمــاء
مثــل وزيــر الطاقــة األوكرانــي ،ستافيتســكي إدوارد،
السياســي األوكرانــي المعــروف تاروتــا ســيرجي ،المديرالعام
لعيــادة إيســيدا؛ فيكتــور كوزيــن وغيرهــم.

Unlike the usual norm, Vera proudly announced her way into the
world of art with a giant leap. She was invited to decorate private
apartments and houses of the most important people in her
country, and for more than 5 years she collaborated with main
architectural companies based in Kyiv, Ukraine. Vera’s artworks
astonished clients like Ukraine’s Minister of Energy Stavitsky
Eduard, a well-known Ukrainian politician Taruta Sergiy, general
director of the ISIDA clinic Viktor Kozin & others.

فــي عــام  2016بــدأت فيــرا مهنــة منفــردة حيــث ينصــب
تركيزهــا المســتمر علــى تطويــر أســلوب الفــن الكاليغرافيتــي،
وهــو مزيــج بيــن الخــط الكاليغرافــي مــع فــن الجرافيتــي
(الكتابــات والرســومات علــى الجــدران) والــذي تدمجــه فيــرا
فــي الرســومات واللوحــات التصويريــة.
اســتقرت فيــرا منــذ عــام  2016فــي إســطنبول حيــث انتقلــت
لدراســة فــن الخــط الكاليغرافــي داخــل المدينــة القديمــة التــي
توحــد بيــن الشــرق.
والغــرب وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،شــهدت أعمالهــا
الفنيــة االصيلــة العديــد مــن التأثيــرات واإللهامــات المســتمدة
مــن فــن الخــط العربــي الكاليغرافــي فــي الشــرق األوســط.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تربــط فيــرا فــي أعمالهــا الفنيــة إســلوب
الخــط العربــي والعثمانــي إلــى جانــب األســاليب األوروبيــة
الغربيــة .إنــه مزيــج مــن الشــخصيات والرمــوز التــي تكتســب
معنــى ومحتــوى فريديــن.
فــي عــام  ،2019قــررت فيــرا إنشــاء االســتوديو الخــاص بهــا،
مضيفــة قيمــة حقيقيــة إلــى تصاميــم الديكــور الداخلــي
وإنتــاج المجوهــرات مــع توقيــع مميــز للخــط مــن قبــل فنانــة.
اليــوم ،توجــد أعمــال فيــرا الفنيــة فــي متحــف الفــن المعاصــر
أيضــا فــي
فــي مقدونيــا وبعــض أعمالهــا الفنيــة موجــودة ً
مجموعــة عمــدة مدينــة إيفالــي الســيد رحمــي جينشــر ،تركيــا.
عــاوة علــى ذلــك ،توجــد األعمــال الفنيــة فــي مجموعــات
خاصــة فــي فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا وجمهوريــة التشــيك
وروســيا والمكســيك وأوكرانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة
وإســبانيا ومقدونيــا.

In 2016 Vera started a solo career. Her ongoing focus is all about
the development of Calligraffiti style, which is combination of
graffiti and calligraphy, which Vera connects with figurative and
portrait painting.
Since 2016, Vera has been based in Istanbul. She moved there
to study calligraphy within the ancient city which unites East and
West. In the last few years, her genuine artworks witnessed so
many influences and inspirations derived from the Middle
Eastern calligraphy.
Moreover, Vera connects in her artworks Oriental Ottoman and
Arab calligraphy along with Western European styles. It is a mix
of characters, symbols, which acquires a unique meaning and
content.
In 2019 Vera decided to establish the Product Design studio,
adding authentic value to Decoration for Interiors and Jewelry
production with a distinctive signature of calligraphy by an artist.
Today, Vera’s artworks are in the Private Museum of
Contemporary art in Macedonia. Some of her Artworks are also
present in the collection of the Mayor of the city Ayvalik Mr.
Rahmi Gencher, Turkey. Furthermore, artworks are in private
collections in France, Italy, Germany, Czech Republic, Russia,
Mexico, Ukraine, USA, Spain and Macedonia.

تغريد البقشي
فنانــة تشــكيلية نشــأت وترعرعــت فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وهــي مــن مواليــد اإلحســاء ،حاصلــة علــى
درجــة الماجســتير فــي مناهــج التربيــة الفنيــة مــن جامعــة
الملــك ســعود فــي العاصمــة الســعودية الريــاض،
ً
ً
مؤسســا فــي الجمعيــة الســعودية
عضــوا
وبصفتهــا
ً
ً
نشــطا فــي
عضــوا
للفنــون التشــكيلية ،فهــي ال تــزال
المشــهد الفنــي والثقافــي الســعودي.
خــال مســيرتها حــازت تغريــد البقشــي علــى العديــد مــن
الجوائــز العالميــة ،وعرضــت أعمالهــا فــي كافــة أنحــاء
ً
بــدءا مــن عــام  ،2002وحتــى االن .وقــد ســبق
العالــم
لهــا أن عرضــت أعمالهــا الفنيــة فــي متحــف اللوفــر فــي
العاصمــة الفرنســية باريــس فــي  ،2010وكذلــك معــرض
"رجــوع الحجــاب" الــذي أقامتــه فــي غاليــري إهــاد فــي
العاصمــة البريطانيــة لنــدن عــام  ،2010وكذلــك معــرض
التــراث الثقافــي للصحــراء ،والــذي أقامتــه فــي أكاديميــة
الملــك فهــد الواقعــة فــي مدينــة بــون األلمانيــة عــام
ً
أيضــا فــي األســبوع الثقافــي
 ،2008كمــا شــاركت
الســعودي فــي كوريــا عــام  ،2007باإلضافــة إلــى معــرض
األســاطير المتغيــرة ،بتنظيــم مــن مؤسســة المنصوريــة
للثقافــة واإلبــداع فــي باريــس عــام  ،2016ضمــن ابداعــات
ســعودية.
فــي أعمالهــا تمــزج تغريــد بيــن التقنيــة والفــن ،األمــر
الــذي يســاعدها علــى تكويــن رؤيتهــا الفنيــة الخاصــة،
حــول الحيــاة اإلنســانية بشــكل عــام والمــرأة بشــكل خــاص،
وهــو مــا جعــل أعمالهــا مغريــة لجامعــي الفنــون والقطــع
الخاصــة ،وكذلــك شــركات القطــاع الخــاص ،والمؤسســات
الحكوميــة ،مثــل وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي الريــاض،
والشــركات الســعودية القابضــة التــي تعمــل فــي ألمانيــا
ولنــدن ،ومكتبــة الملــك عبــد العزيــز فــي الريــاض ،واألميــرة
عــدوة آل ســعود ،والشــيخة شــمة آل خليفــة.

Tagreed Al Bagshi
Tagreed Al Bagshi is a fine artist from Saudi Arabia,
where she completed a Master’s degree in
curriculum and art teaching methods at King Saud
University in Riyadh.
As a founding member of the Saudi Society for
Fine Arts, she continues to be an active member of
the Saudi arts and culture scene.
Tagreed has won several international awards and
has exhibited across the world since 2002: in
Louvre Museum, Paris (2010), Exhibition Back
Veiled – Iahad Gallery, London (2010), Cultural
– heritage of the desert the King Fahad Academy
Bonn – Germany (2008), Saudi cultural week of the
Republic of Korea – Korea (2007), Variable
mythologies “AL-MANSOURIA FONDATION Cite
Internationale des Arts”, Paris (2016), Creations
Saudi.
Her artworks are acquired by both private and
corporate collectors like Ministry of Foreign Affairs
in Riyadh, Holdings outside Saudi Arabia, in
Germany and London, King Abdul Aziz library in
Riyadh, Princess Adwaa Al Saud and Sheikha
Shamma Al Khalifa.
Tagreed mixes Science and Art to create her own
vision about the human life in general and woman
in particular.

سندس اإلبراهيم
ســندس االبراهيــم هــي فنانــة ســعودية ،إلــى جانــب
كونهــا معلمــة ،وهــي معتمــدة مــن قبــل المعهــد الدولــي
للفنانيــن والخــزف فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وقــد
ســبق لهــا المشــاركة فــي العديــد مــن المعــارض الدوليــة،
التــي أقيمــت فــي ايطاليــا وكنــدا والمانيــا ،وانجلتــرا،
ولبنــان ،إلــى جانــب موطنهــا المملكــة العربيــة الســعودية.
إحــدى الفنانــات التــي تميــزت بعــدد أعمالهــا فــي هــذا
المعــرض – فقــد شــاركت فــي الكثيــر مــن المعــارض
الدوليــة فــي إيطاليــا .كنــدا ،ألمانيــا ،المملكــة المتحــدة
ولبنــان .باإلضافــة إلــى عــدة معــارض فــي داخــل المملكــة
العربيــة الســعودية .حصلــت علــى عــدة جوائــز دوليــة مثــل:
المركــز األول فــي معــرض الســفارة الكنديــة فــي الريــاض،
جائزتيــن برونزيــة فــي ميســن تروبــاي فــي مدينــة در
يزديــن بألمانيــا ومعــرض الفنــون الجميلــة للبورســان فــي
الريــاض.
ً
تقنيــا وحرفيــا
ســندس اإلبراهيــم متنوعــة فــي أعمالهــا
فهــي تركــز علــى الفــازات والصحــون ومتنوعــة فــي
مواضيعهــا واختيارهــا لأللــوان .يالحــظ المشــاهد دقــة
تفاصيلهــا وجهدهــا فــي إظهــار قطعهــا الفنيــة.
ولهــا تجــارب ناجحــة فــي خلطهــا بيــن الفــن الواقعــي
والســريالي فــي خطوطهــا وخاصــة فــي رســمها للمــرأة.

Sundus Al Ibrahim
Sundus Al Ibrahim is a Saudi artist and teacher,
certified by IPAT (International Porcelain Artists
and Teachers). She has participated in many
international exhibitions in Italy, Canada, Germany,
England, Lebanon and many others in Saudi Arabia.
Al Ibrahim is a multiple award winner, taking first
prize at the Jury’s Choice Award at the Canadian
Embassy in Riyadh, and two Bronze awards at the
Meissen Troupe in Dresden, Germany and the
Exhibition of Fine Arts – Porcelain in Riyadh, Saudi
Arabia.
Al Ibrahim’s work is variegated in style, technique
and shape. Mainly vases and plates, her choices in
color and subjects are wide, while her meticulous
attention to details is apparent, and the effort to
create the pieces is obvious to the viewer. She also
experiments with the mixture of the real and
surreal in her lines and depictions of women.
Her dedication to her porcelain works will continue
to take her all over the world.

آية البيطار
آيــة البيطــار هــي مصممــة مفروشــات ومنتجــات مــن
الســعودية ،درســت فــي مدرســة بارســونز ،المدرســة
الجديــدة للتصميــم فــي مدينــة نيويــورك ،منــذ بدايــة
مســيرتها قامــت آيــة بابتــكار العديــد مــن المنتجــات
والتصاميــم التــي جمعــت فيهــا الشــرق والغــرب ،وقدمــت
مــن خاللهــا نظــرة خاصــة عــن العالقــة بيــن األصالــة
والحضــارة.
نشــآت آيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ولديهــا
اهتمــام كبيــر بكافــة األمــور التــي تتعلــق بحقــوق المــرأة،
ولذلــك ســعت ألن تثبــت مكانتهــا علــى الســاحة وفــي
المجتمــع العربــي ،مــن خــال ابتكارهــا لتصاميــم جديــدة
وغريبــة فــي الوقــت نفســه ،وهــو مــا ســاعدها فــي احــداث
تغييــر اجتماعــي ،وكســر الحــدود المعاصــرة فــي التصميــم.
فــي ســبتمبر  ،2014أطلقــت آيــة البيطــار العنــان لعالمتهــا
الجاريــة "آيــة  ..فــن الحيــاة اليوميــة" ،وعلــى اثــر ذلــك
قامــت بانتــاج أول مجموعــة مــن الوســائد األرضيــة ،وكان
ذلــك فــي مايــو  ،2015حيــث جــاء ذلــك بهــدف تقديــم
منتجــات عصريــة محــدودة اإلصــدار ،ولديهــا القــدرة علــى
دعــم الشــكل العــام وأداء الوظيفــة المطلوبــة منهــا ،والتي
تتناســب مــع طبيعــة متطلبــات المجتمعــات العربيــة ،حيــث
تســاهم تصاميمهــا فــي تقديــم حلــول خاصــة وبطريقــة
ملهمــة وغيــر مباشــرة لكافــة مشــكالت التصميــم ،ســواء
داخــل البيــوت أو المكاتــب.
علــى الــدوام ظلــت آيــة تــردد مقولتهــا" :أصمــم ألجــل
ايجــاد حلــول للمشــكالت ،أصمــم مــن أجــل خلــق مشــكالت
جديــدة ،أصمــم مــن أجــل االيمــان ،وأصمــم مــن أجــل
التواصــل".

Ayah Al Bitar
Ayah Al Bitar is a Saudi Arabian Product and
Furniture Designer who studied at Parsons The
New School for Design in New York City. Through
her work, she merges tradition and modernity
creating products that are a combination of the
East and the West. Having been brought up in
Saudi, Ayah was inspired by Saudi topics of
women’s rights; she wanted to create a model for
how design can trigger social change. Her designs
focus on breaking cultural boundaries with their
thought-provoking concepts.
Ayah Al Bitar founded Ayah Al Bitar Design House
in September 2014; and launched her first
collection of floor seating cushions early May
2015. The design house aims to create limited
edition contemporary products and furniture
pieces that emerge from the essence of creativity.
It features designs fostering form and function as
well as conceptual pieces relative to the Arab
world. It emphasizes problem solving in an indirectional manner and provokes thought.
“I design to solve problems; I design to create new
problems; I design to acknowledge, and I design to
communicate.” - Ayah Al Bitar.
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