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”ُيعتبر عمل محمد ظاظا االفني ررحلة خّالبة في عالٍم من االتحّولل وواالتغّير االذيي ال ينتهي. فتكّرسس صورره اانسيابب االحياةة: تغير 

دداائم ال متناهي، ووخلق مستداامم ألشكالل ووأأنوااعع جديدةة من مناظر مختلفة.  

لقد ووجد لغته االفنية االخاصة به وواالتي يستعملها لجذبنا إإلى أأعالمه االمثيرةة وواالغامضة وواالمحّيرةة االساحرةة.  

تتأّثر بفّنه، وويأخذكك من مكانن إإلى آآخر، ووُيفاجُئك ووُيجبركك على االتفكير... فتشّكل كّل هذه االميزااتت هي ميزااتت االفّن االوثيق 

االصلة بموضوعع االحياةة.“ 

  غتفرید هلنوااین

 Mohammad Zaza’s work is a fascinating journey through a universe of constant metamorphosis and“إإررلنداا، 2016

transformation. His images epitomize the flow of life: never ending change and the perpetual creation 
of ever new forms and shapes and points of view. 


He has found his own very unique aesthetic language which with he lures us into his mysterious, 

puzzling and enchanting world.


His art does what relevant art is supposed to do: it touches, moves and surprises, and it makes you 

think”.


Gottfried Helnwein 

Ireland, 2016



Agata Feeling the Sky

2014

Acrylic on Canvas


125 ☓ 170 cm

 ااجاتا تشعر بالسماءء

٢٠١٤ 

 ااكريلك على قماشش

١٢٥ ☓ ١٧٠ سم



The Redman’s Journey II

2015

Acrylic on Canvas


250 ☓ 200 cm

 ررحلة االرجل ااألحمر ٢

٢٠١٥ 

 ااكريلك على قماشش

٢٥٠ ☓ ٢٠٠ سم



The Redman’s Journey I

2015

Acrylic on Canvas


128 ☓ 108 cm

 ررحلة االرجل ااألحمر ١

٢٠١٥ 

 ااكريلك على قماشش

١٢٨ ☓ ١٠٨ سم



Contemporary Concern III

2016

Acrylic on Canvas


150 ☓ 125 cm

 ااهتمامم معاصر ٣

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٥٠ ☓ ١٢٥ سم



Solo II Istanbul

2016

Acrylic on Canvas


150 ☓ 170 cm

 سولو ٢ إإسطنبولل

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٥٠ ☓ ١٧٠ سم



The Shell

2016

Acrylic on Canvas


160 ☓ 170 cm

 االقشرةة

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٦٠ ☓ ١٧٠ سم



Contemporary Concern

2016

Acrylic on Canvas


125 ☓ 125 cm

 ااهتمامم معاصر

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٢٥ ☓ ١٢٥ سم



Contemporary Concern II

2016

Acrylic on Canvas


160 ☓ 120 cm

 ااهتمامم معاصر ٢

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٢٠ ☓ ١٦٠ سم



A Date with the Creator

2016

Acrylic on Canvas


170 ☓ 150 cm

 موعد مع االخالق

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٥٠ سم



A Prayer

2016

Acrylic on Canvas


170 ☓ 150 cm

 االصالةة

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٥٠ سم



The View

2016

Acrylic on Canvas


200 ☓ 250 cm

 االمنظر

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

٢٠٠ ☓ ٢٥٠ سم



Gravity

2016

Acrylic on Canvas


170 ☓ 150 cm

 جاذذبية

٢٠١٦ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٥٠ سم



Homogeneity

2014

Acrylic on Canvas


170 ☓ 150 cm

 تجانس

٢٠١٤ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٥٠ سم



The Rocket

2015

Acrylic on Canvas


170 ☓ 158 cm

 االصاررووخخ

٢٠١٥ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٥٨ سم



Sultanahmet

2014

Acrylic on Canvas


170 ☓ 160 cm

 سلطانن أأحمد

٢٠١٤ 

 ااكريلك على قماشش

١٧٠ ☓ ١٦٠ سم



Al Tawaf in a Parallel Universe

2015

Acrylic on Canvas


250 ☓ 200 cm

 االطواافف في االكونن االموااززيي

٢٠١٥ 

 ااكريلك على قماشش

٢٥٠ ☓ ٢٠٠ سم



Face of the Machine I

2014

Acrylic on Canvas


160 ☓ 170 cm

 ووجه اااللة ١

٢٠١٤ 

 ااكريلك على قماشش

١٦٠ ☓ ١٧٠ سم



Untitled

2012

Acrylic on Canvas


250 ☓ 200 cm

 بدوونن عنواانن

٢٠١٢ 

 ااكريلك على قماشش

٢٥٠ ☓ ٢٠٠ سم



Hunger

2015

Acrylic on Canvas


116 ☓ 107 cm

 جوعع

٢٠١٥ 

 ااكريلك على قماشش

١١٦ ☓ ١٠٧ سم



Mohammad Zaza, Syrian artist, was born in Riyadh in 1987. Growing up in an artistic 
family, he started drawing and painting at an early age. After completing high school in 
Saudi Arabia, he moved to Syria in 2006 to study at the faculty of Fine Arts in Aleppo 
University. He held his first solo exhibition in 2008 and, after his graduation in 2010, was 
appointed as a painting teacher assistant at the University until 2012. Besides painting on 
big size canvases mainly, he also works on illustrations and animations.


In his paintings, Zaza focuses on the movement that lies behind fixed scenes. He 
redefines the preconceptions of form by removing the link between shape and function. 
While everything in the universe is held together by a gravitational force deriving its energy 
from a greater whole, Zaza boldly challenges these limitations by imagining his creations 
as amorphous and detached from context. Because his paintings aspire to work as a 
window to another dimension of life, each of his paintings offers an individual experience 
for viewers who find a unique connection to his art. 

وولد االفنانن االسورريي محمد ظاظا في االرياضض عاممّ 1٩۸٧ ووترعرعع بين أأفراادد عائلة فنانين، ووبدأأ يرسم 

وويلّونن منذ سن مبكر. من بعد إإتمامم االمدررسة في االسعوددية، اانتقل إإلى سورريا سنة ٢٠٠٦ لدررااسة 

علومم االفّن في جامعة حلب.أأقامم معرضه ااألوّولل االخاصص سنة ۲00۸ وو ُعّين كمساعد مدرّرسس للفنّ 

في االجامعة من بعد تخّرجه سنة ۲010 حتى عامم۲01۲. وومن أأعمالل االفنانن ظاظا، باإلضافة إإلى 

االّرسم على االلوحاتت، االرسّم االتوضيحي وو االرسم االمتحّركك.  

يرّكز ظاظا في لوحاته على االحركة االموجوددةة خلف االمشاهد االثابتة. فهو يعيد تعريف االفكرةة 

االمبلوررةة مسبًقا لألشكالل بإززاالة االراابط بين االشكل وواالوظيفة. وومع االعلم بأنّن كّل ااألشياءء في عالمنا 

هذاا تتأّثر بقّوةة االجاذذبية، فيعتمد ظاظا طريقة ررسم يّصورر فيها عناصره من ددوونن شكل ووخاررجة عن 

موضوعع االرسمة، متحًدًيا بهذه االطريقة قيودد االعالم االوااقعي. ووبما أأنّن لوحاته تطمح إإلى خلق نافذةة 

عبورر من هذاا االعالم إإلى بعد آآخر من االحياةة، لكل ووااحدةة من لوحاته تجربة مختلفة لمن ينظر إإليها. 

فيجد ّكالل ووااٍحد من محّبي فّنه رراابط مختلف يربطهم بلوحاته.

Mohammad Zaza محمد ظاظا



Art Fairs 
2016 | Art Central Hong Kong, Hafez Gallery 

2016 | India Art Fair, Hafez Gallery 
2016 | Art Stage Singapore, Hafez Gallery 

2015 | Saatchi Start Art Fair, Hafez Gallery 

2015 | Art15 London, Qode Agency

2016 | Bab Jeddah, L’Art Pur Gallery

2016 | Shara 


Past Solo Exhibitions  
2016 | The Earth is Blue like an Orange, Depo, Istanbul 
2014 | This is Not a Coincidence, Naila Art Gallery, Riyadh 

2013| ZAZA,Naila Art Gallery,Riyadh 

2012| Faces, LamGallery, Riyadh 
2011 | PINK, Kalimat Gallery, Aleppo 
2010 | Self-titled, Khan al-Adlieh, Aleppo 
2009 | Self-titled, Al-Assad Gallery, Aleppo 
2009 | Self-titled, Hall of People Gallery, Damascus 

2008 | Self-titled, Gallery Khanji, Aleppo 


Selected Group Exhibitions  
2016 | Behind the Lines, Penticton Art Gallery, Canada 
2016 | Summertime Freshness Liquid art System, Istanbul 

2012 | Group Exhibition, Lam Art Gallery, Riyadh 


معاررضض االفن 

٢٠١٦ | أأررتت سنترلل هونغ كونغ، صالة عرضض حافظ 

 ٢٠١٦ | معرضض االفن في االهند، صالة عرضض حافظ 

 ٢٠١٦ | أأررتت ستايدجج سنغافوررةة، صالة عرضض حافظ 

 ٢٠١٥| معرضض االفن لساتشي ستاررتت، صالة عرضض حافظ 

 ٢٠١٥ | أأررتت ١٥ لندنن، ووكالة كودد  

٢٠١٦ | معرضض بابب جدةة، جاليريي االفن االنقي 

٢٠١٦ | معرضض شاررةة 

معاررضض شخصية سابقة 

٢٠١٦ | ااألررضض ززررقاءء كالبرتقالة، دديبو، إإسطنبولل 

 ٢٠١٤ | ليست صدفة، صالة عرضض نايلة، االرياضض 

 ٢٠١٣ | ظاظا، صالة عرضض نايلة، االرياضض 

 ٢٠١٢ | ووجوه، صالة عرضض المم، االرياضض 

 ٢٠١١|ززهر، صالة عرضض كلماتت، حلب 

 ٢٠١٠  |باسم االفنانن، خانن االعدلية، حلب 

 ٢٠٠٩ | باسم االفنانن، صالة عرضض ااألسد، حلب 

 ٢٠٠٩ | باسم االفنانن، صالة عرضض االناسس، ددمشق 

 ٢٠٠٨ | باسم االفنانن، صالة عرضض خنجي، حلب  

معاررضض جماعية مختاررةة 

٢٠١٦ | خلف االسطورر، صالة عرضض بنتكتن، كنداا 

 ٢٠١٦ | اانتعاشش االصيف، لكويد أأررتت سيستم، إإستانبولل 

 ٢٠١٢ | معرضض جماعي، صالة عرضض المم، االرياضض  



Hafez Gallery
3rd Floor Bougainvillea,
King Abdulaziz Road, Next to
Stars Avenue. Jeddah, KSA.
 
T: +966 12 6134111
M: +966 555517000
 
Info@hafezgallery.com

www.hafezgallery.com
https://www.facebook.com
http://issuu.com/hafezgallery
https://twitter.com/hafezgallery
http://instagram.com/hafezgallery

http://instagram.com/hafezgallery

