
 

  :أحمــد مــاطر

 :معارض جماعية

 
 .2102خمسة وعشرون عاماً من اإلبداع العربي، معهد العالم العربي، باريس، فرنسا، 

 .2102موري للفنون، طوكيو، اليابان،  عرب اكسبرس، ومتحف :(المعرض القادم) 
 .2102قرطاج المعاصرة، متحف قرطاج الوطني ، تونس، :(المعرض القادم)

رحلة إلى قلب الحج، . 2102نضال، ميزون بارتيكوليار، بروكسل، بلجيكا،  :(المعرض القادم)
  .2102اإلسالم، المتحف البريطاني، لندن ،

دج أوف يجب أن نتحاور ، إي. 2102إنحناءة التاريخ، و كاترى غاليري، الدوحة، قطر،  
هدايا السلطان، متحف مقاطعة لوس أنجليس للفن، . 2102المملكة العربية السعودية،  اّرابيا،

 . 2100لوس أنجليس، أمريكا، 

مستقبل وعد، إيدج أوف اّرابيا ، المملكة العربية السعودية، بينالي البندقية الرابع والخمسون، 
 . 2100البندقية، إيطاليا،

فن الكتابة؟ مؤسسة الفن . 2100أمستردام، هولندا،الشرق األوسط الجديد، مشاريع ويليم بارس، 
 .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة محطة إيدج أوف اّرابيا. 2100الخطي، ويسبادين، ألمانيا،

اّبرس اند داونرز ، معرض المرور، دبي، اإلمارات العربية : ذي ستايت 2100
 . 2101سطنبول، تركيا ، إيدج أوف اّرابيا ترانزيشن، سناط ليماني ، ا .2100المتحدة،

 . 2101، برلين، ألمانيا ، 0جبهات رمادية، ، إيدج أوف اّرابيا، تورستراسي /حدود رمادية 
  .2112اداخ بالتفورم للفنون المرئية، بينالي فينيسيا الثالث والخمسون ، البندقية، إيطاليا ،

 . 2112البندقية، إيطاليا،إيدج أوف اّرابيا، بينالي البندقية، باالزو كونتاريني بوليجناك، 

 . 2112اآلخر، بينالي القاهرة الحادية عشر، القاهرة، مصر،

بروناي غاليري في كلية سواس  -إيدج أوف اّرابيا ، فن معاصر من المملكة العربية السعودية
 . 2112جامعة لندن، لندن، المملكة المتحدة، 

فناني العالم  .2112اني، دبي،كلمة في فن وفناني الشرق األوسط الحديث ، المتحف البريط
 . 2112العربي، والمركز العربي البريطاني، لندن، المملكة المتحدة، 

ا لفن، والبيئة والجوانب السياسية للتغيير، بينالي الشارقة الثامن، الشارقة، اإلمارات العربية 
 .2112المتحدة،

 . 2112دن، كلمة في فن فناني الشرق األوسط الحديث ، المتحف البريطاني، لن 



ابن عسير، قرية . 2112وفد مصوري المملكة العربية السعودية، طوكيو، اليابان وسنغافورة ،
 . 2112مفتاحة للفنون ، أبها، المملكة العربية السعودية، 

وفد الفنون السعودية، . 2112بينالي الشارقة للخط ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 
 . 2112تونس، الجمهورية التونسية،

 .2112بين، معرض معين، الدمام، المملكة العربية السعودية، 

،ـ قرية مفتاحة للفنون ، أبها، المملكة "معرض المجموعة الثانية"كنت حتى اآلن من األرض  
 . 2112العربية السعودية، 

، اتليه جدة، المملكة العربية السعودية يظهر منفرداً مختارة، (معرض المجموعة األولى)
2112. 

  معارض شخصية
 . 2101أحمد ماطر، فينيل فاكتوري ، لندن، المملكة المتحدة، 

 .2112إضاءة، أرتسبيس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة ، 

أحمد ماطر زياد الـعسيري، سفارة المملكة العربية السعودية، لندن، المملكة المتحدة، 
 .2112النهاية، ابها و جدة، المملكة العربية السعودية، .2112
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