
 

 :فيصل الّسمـرا 

  6591سعودي الجنسية واألصل، ولد في البحرين عام. 
 6591 متخرج بمرتبة الشرف من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة، باريس. 

 :المعارض الشخصية

  ،1166غاليري ترافيك، دبي. 
  ،1161غاليري البارح للفنون، مملكة البحرين.  
  ،1115غاليري اوباديا، باريس فرانسا. 
  ،1119غاليري أكس في اي، دبي.  
  ،1112مؤسسة شومان، عمان، االردن.  
  ،1112غاليري سلطان، الكويت.  
  ،1119غاليري أكس في اي، دبي.  
 1112يري غرين آرت، دبي، غال.  
  ،1112أعمال على ورق، غاليري اجيال، بيروت، لبنان.  
  ،1111مواطن العالم الثالث، غاليري فينيل، بيروت، لبنان.  
  ،1111غاليري غراس، الكويت. 
  ، 1111، (برعاية مؤسسة المنصورية)غاليري روشان، جدة. 
  ،6555قاعة الرواق، المنامة. 
  ،6555غاليري إيبروف دارتيست، بيروت. 
  ،6559، 6551، 6559غاليري مسافة، الكويت. 
  ،6552غاليري سلطان، الكويت. 
  ،6551مركز الفنون، المنامة. 
  ،6551غاليري رؤيا، المنامة. 
  ،6551دارة الفنون، عَمان. 
  ،6551غاليري سيلتزر لو جون، باريس. 
  ،6556معهد العالم العربي، باريس. 
 6551ليري روشان، لندن، غا. 
  ،6595غاليري اتيان دينيه، باريس. 
  ،6595غاليري سلطان، الكويت. 
  ،6599غاليري روشان، جدة. 
  ،6522جمعية الثقافة والفنون، الرياض. 

 
 

 :المقتنيات
ي، ـــــالمتحف البريطاني، متحف البحرين الوطن :له مقتنيات في مجموعات عامة وخاصة منها

متحف المكسيك الوطني، معهد العالم العربي، مجموعة  الجميلة عمان،المتحف الوطني للفنون 
المنصورية، مجموعة شومان، مجموعة كندا، مجموعة الشيخ ماجد الصباح، مجموعة مؤسسة 

 …عبد الرحمان العويس، أرامكو السعودية



 :جماعية معارض

  ،1166هاين آرت بروجكت، معبد هاينسا، كوريا الجنوبية.  
 1166لفن، المغرب، معرض مراكش ل. 
  ،1161مزاد بونهامس، لندن.  
  ،1161بينالي الفيديو، مرايا آرت سنتر، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. 
  ،1161إيدج اوف آرابيا، سوهو هاوس، برلين، المانيا. 
  ،1161شكل سائل، سيؤل، كوريا الجنوبية. 
  ،1115العبور، رباط، المغرب. 
 1115يا، إيطاليا، إيدج اوف آرابيا، فنيس. 
  ،1119العبور، بينالي القاهرة. 
  ،1119إيدج اوف آرابيا، بروناي غاليري، كلية سواس، لندن. 
  ،1119بينالي سنغافورة، سنغافورة. 
  ،1119غاليري ميمو سكونيامجليو، ميالنو، إيطاليا. 
  ،1119العبور، غراند باليه، باريس.  
  ،1119آرت دبي، غاليري أنريكو نافارو.  
  ،1112مزاد كريستيز، دبي. 
  ،1112لغة الصحراء، ابو ظبي. 
  ،1111مزاد كريستيز، دبي. 
  ،1111معهد العالم العربي، باريس. 
  ،1111المتحف البريطاني، لندن. 
  ،1119متحف كونست، بون المانيا. 
  ،تراث وحداثة، ثالثة أجيال لفنانين سعوديين معاصرين، بلدية نويي سور سين، سبتمبر

 .1119س، باري
 ،1112هامبورغ، المانيا،  متحف دير أربيت.  
  ،1112متحف اوفرغادن، الدانمارك. 
  ،1112آرابيان كانفاس، دبي. 
  ،1111مجموعة كندة، معهد العالم العربي. 
  ،1116بينالي القاهرة، مصر. 
  ،1116متحف العالم، روتردام، هوالندا. 
 1116حدة، غاليري إجيزو بروجكت، نيو يورك، الواليات المت. 
  ،6555المتحف الوطني للفنون الجميلة، عَمان. 
  ،6599غاليري ايجه للفنون، لندن. 
  6559، األمم المتحدة، نيويورك، (59حرية )جائزة مشتركة في مشروع. 
  11  ،6552فنان عربي، دارة الفنون، عَمان. 
  6559، في الذكرى الخمسين لألمم المتحدة، جنيف، (حوار السالم)معرض. 
 6559-6529رك في معارض كثيرة في فرنسا، بريطانيا، كورية العراق، شا. 

 
 
 
 

 


