فنون
تصميم
ِح َرف
مأكوالت

موسيقى
سينما

أنشطة
جوالت
المحرق
مهرجان ليالي
ّ
 3 – 1ديسمبر  2022و  10 – 8ديسمبر 2022
 9 - 5مساءً
بتنظيم من مسار اللؤلؤ ومركز الشيخ إبراهيم بن
بالمحرق،
عطلتي نهاية أسبوع
المحرق هو احتفال يقام يف
ليايل
ٍ
ّ
ّ
ّ
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث .سيحتفي المهرجان بالتصميم ،الفنون والمعارض ،األزياء ،األطعمة ،والموسيقى
التاريخية للمدينة ،من مجلس سيادي يف الشمال وإىل قلعة بو ماهر أقصى جنوب الجزيرة .يقام
وذلك يف األحياء
ّ
القيصرية ،عمارات
المحرق ،من مركز الشيخ إبراهيم ،جناح آثار خضراء ،سوق
أنحاء
يف
مختلفة
مواقع
المهرجان يف
ّ
ّ
المحرق عبر جسر المشاة.
من
اره
زو
يستقبل
والذي
ماهر،
بو
ساحل
إىل
فخرو
ّ
ّ
شاهد عىل اقتصاد جزيرة) إرث عصر صيد اللؤلؤ يف البحرين.
يجسد موقع التراث العالمي لليونسكو (مسار اللؤلؤ:
ٌ
ّ
األصيل الوحيد
الساحيل
الخط
عىل
الحفاظ
إىل
باإلضافة
للمدينة
والعمراني
المعماري
التراث
تأهيل
إعادة
خالل
من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ثقافية.
ة
حضري
تنمية
عبر
اللؤلؤ
صيد
حكاية
عىل
خاللها
من
الحفاظ
يتم
"هيرات"،
ؤلؤ
لل
مصائد
وثالثة
ي
المتبق
ّ
ّ
ّ
الغواص إىل حياة تاجر اللؤلؤ الكبير ،من خالل
يستعرض المسار جميع جوانب اقتصاد وثقافة صيد اللؤلؤ ،من حياة ّ
المحرق.
طريق للمشاة بطول  3.5كيلومتر يف مدينة
 16مبنى ،موزّعة عىل
ٍ
ّ

فنون

فنون
مسار اللؤلؤ :شاه ٌد على اقتصاد الجزيرة

زوار مسار اللؤلؤ
مركز ّ
شارع  ،10مجمع 205

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA
المتبقية إىل حوايل  2200قبل
يرجع تاريخ أقدم آلئل البحرين
ّ
الميالد ،لكن صيد اللؤلؤ بدأ قبل أكثر من  5000عام .كانت البحرين

اإلسالمية،
الرومانية ويف الفترة
مزدهرا لصيد اللؤلؤ يف الفترة
مركزً ا
ّ
ّ
ً
كما حدثت ذروات أخرى يف فترات مختلفة ما بين القرن الثامن

جزءا حيويً ا من
عشر والعشرين بعد الميالد ،حيث بقي صيد اللؤلؤ ً
يمتد من
عالمي
سوق
قدمت البحرين لؤلؤها إىل
ّ
اقتصاد البحرينّ .
ٍ
ّ
األمريكيةُ ،
الصين إىل الواليات ّ
وتعتبر آلئل البحرين األجود
المتحدة
ّ
والكمية.
يف العامل ،ال مثيل لها يف اللمعان ،اللون ،الحجم
ّ

ماذا ترى
مھيري بويل

زوار مسار اللؤلؤ
مركز ّ

شارع  ،10مجمع 205

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA
ّ
البحرينية،
والتراثية
يركز معرض «ماذا ترى» عىل البيئات الماديّ ة
ّ
ّ
مصممة النسيج المقيمة يف البحرين مهيري بويل .عبر
بعيون
ّ
عينات من
تجربتها لموارد األرخبيل ،تقوم
ّ
المصممة بجمع ّ
ساحلية مختلفة ،باإلضافة إىل
األعشاب البحريّ ة من مناطق
ّ
أوراق النباتات ،قشور التمر ،واألحجار الموجودة عىل الشواطئ،
واستخراج اللون الطبيعي من ّ
كل صنف .تستخدم هذا الكتالوج
الطبيعي لصبغ الصوفّ ،
الكتان ،والقطن ،إلنشاء ألواح منسوجة
تتم ممارسة ِح َ
رفة النسيج
حيث
للنسيج،
يف مصنع بني جمرة
ّ
للمرة األوىل
التقليديّ ة وتناقلها عبر ألجيال .تم تقديم المعرض
ّ
شهري أكتوبر-
بجناح مملكة البحرين يف إكسبو  2020دبي ،يف
ّ

نوفمبر .2021

فنون
ما بعد الخيال :المنامة
مساحة الرواق للفنون

عمارة الدوي
التجار ،مجمع 215
شارع
ّ

https://goo.gl/maps/5GYSn9vn7iAdZGcs7
معرض «ما بعد الخيال :المنامة»ّ ،
الحيز الذي
يسلط الضوء عىل ّ
الشخصية والتأريخ السائد
والتصورات
يعتري السرديّ ات المشتركة
ّ
ّ
للمنامة ً
مميزة .والنتيجة
وفقا لرؤى خمسة فنّ انين ذوي أصوات ّ
المشاهد إىل إعادة النظر يف االحتماالت المختلفة
هي معرض يدعو ُ
سيقدم
وعامل قابل للتأويل.
ّ
للمنامة ،وتقديمها كمساحةٍ ملموسة ٍ

ً
لكل من الفنّ ان جعفر العريبي ،الفنّ ان عيل ميرزا،
المعرض
أعماال ٍ

الفنّ انة مريم النعيمي ،الفنّ ان حسن حجيري ،والفنّ ان ناصر الزياني.

ستوديو انترفت

سوق القيصريّة
شارع بو ماھر ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/a8npJ5z18dZntuQw7

التخصصات يعمل عبر
متعدد
انترفت ( )Antriftهو ستوديو
ّ
ّ
متنوعة من القطاعات ما بين العالمات التجاريّ ة
مجموعة
ّ
والتصميم الداخيلّ .
تركز الممارسة عىل إنشاء تصميم مكاني
حسي ،وصياغة العالمات التجارية وتجارب المستخدم التي تصمد
ّ
أمام اختبار الحاضر والمستقبل.

فنون
ستوديو ز ج

سوق القيصريّة
شارع بو ماھر ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/a8npJ5z18dZntuQw7

يقدم ستوديو ز ج ( )Studio ZJخدمات التصميم الداخيل
ّ
الطبيعية ،باإلضافة إىل استيراد قطع األثاث
وتصميم المناظر
ّ
الرئيسية يف
المصممة
اإلبداعية حول العامل .تهدف
من المراكز
ّ
ّ
ّ
االستوديو إىل تصميم المساحات مع األخذ باالستدامة واألصالة
يف عين االعتبار ،فيساهم االستوديو يف توفير مساحات فريدة من
نوعها لعمالئه وذلك بمساعدة فريق تصميم نسائي بالكامل.

على إيقاع الآللئ
إسحاق مدن

بين عمارة فخرو  1و 2
طريق  ،1551مجمع 215

https://goo.gl/maps/UDs3U6xRT9oAMyUMA
كانت أغاني ْ
المحرق
جزءا ال يتجزأ من ثقافة
الف ِجري الفلكلوريّ ة ً
ّ
انعكاس
التاريخية بمجتمع الغوص يف البحرينّ .إنه
نظرا لعالقتها
ّ
ٌ
ً
للتجارب والروابط التي نشأت بين المجتمع من خالل إيقاعات
عد العمل امتدادً ا إليقاع ْ
الف ِجري ،حيث
الحركة والصوت الساحر .يُ ّ
المحرق من
الفن الشعبي يف دار
يلتقط الحركات أثناء أداء هذا
ّ
ّ
مما
تقنية التصوير الفوتوغرايف بالتعريض الضوئي الطويلّ ،
خالل ّ
تصور الحركات أثناء أداء ْ
الف ِجري.
بالرسم
شبيهة
مشاهد
يخلق
ّ

فنون
سولِد ديزاين ستوديو
عمارة فخرو 2
طريق  ،1551مجمع 215

https://goo.gl/maps/hPzr19sxotuBgZ9E6
يهدف سولِد ديزاين ستوديو ،ومنذ تأسيسه يف  2017كاستوديو
التخصصات ،إىل توجيه عمالئه نحو االتجاه الصحيح
متعدد
تصميم
ّ
ّ
وقيادتهم عبر المراحل الصعبة للوصول إىل النتائج الرائعة
للعالمات التجاريّ ة الناجحة!

LAST
OIL
WELL

يا أسفا ً ،العمر كيف ضاع
الست أويل ِول

مساحة للمعارض
منزل  ،103ممر  ،1309مجمع 213

https://goo.gl/maps/hLpad74jvMQj8nbf9

وتستمر الحياة .يستكشف هذا المعرض
تتالشى الذكريات
ّ
المنسية وأهلها ،والمكان الذي كان موجودً ا يف السابق.
المساحات
ّ
يدعونا العمل التركيبي هذا ،والذي قام به مجموعة من المتعاونين
كيفية تخزين الذكريات يف أذهاننا،
المع ّرفين ،الستكشاف
غير
َ
ّ
غالبا ما ننساها ،وننسى ّأننا ال نحتضنها.
والتي ً

فنون
على الحافّة

ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
طريق  ،1129مجمع 211

https://goo.gl/maps/KbQ6ZLWuLi3kdJD69

افتتاح المعرض 1 :ديسمبر 7 ،مساءً
تم إنشـاؤه من قِ َبل مجتمع من
يستكشـف هذا المشـروع الذي ّ
وتطـوره بمرور الوقت،
وتغيراتـه
أهمية سـاحل البحريـن
الفنّ انين
ّ
ّ
ّ
من خـالل التصوير الفوتوغرايف والوسـائط المختلطـة والتركيـب.
مـا الذي ّ
األساسـي والثـروة
يمثله البحر (الشـاطئ) بخالف القوت
ّ

تغيـرت عالقتنا بالبحـر مع مرور الوقت ،هي بعض
العقاريّ ة ،وكيـف ّ
األسـئلة التي يسـعى الفنّ انون إىل معالجتها.

بتاع كلّه
اي اي يو أنسطاس

بيت التراث المعماري
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/WhA5J9wxezkzZ5CK7

 3-1ديسمبر 2022
«بتاع ّ
جديدا لبناء المساكن ،حيث
كله» هو عمل يقترح نوعً ا
ً
رئيسيتين
قبتين تمثالن مساحتين
ّ
ّ
يتكون شكل سقفه من ّ
بينية .تصنيف العمل مستوحى من األشكال
ومساحة مشتركة ّ
المحلية للعمارة الموجودة يف فلسطين ،التي ال تكون فيها
ّ
للتكيف ً
أيضا
المساحات المشتركة ضروريّ ة فحسب ،بل ّإنها قابلة
ّ
مرة
مع تصنيفات األماكن األكثر
عموميةّ .
تم تقديم العمل ّ
ّ
ألول ّ

البندقية السابع عشر للعمارة الذي استمر من مايو إىل
يف بينايل
ّ
نوفمبر .2021

فنون
أوتولِث
حسن حجيري وكريستين ريبت

ساحة الفصوص
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

 9و  10ديسمبر 2022
أوتولِث ،هو عمل مستوحى من فن ْ
الف ِجري ،األغاني التقليديّ ة
يقدم هذا العمل الفنّ ي مشاهد
لغواصي اللؤلؤ يف منطقة الخليجّ .
من ممارسات األجداد ،كذاكرةٍ
وتحية ألقدم
لعامل مضى،
جماعية ٍ
ّ
ّ
متحركة (أنيميشن) من إبداع
جوهرة يف العامل :اللؤلؤة ،عبر رسوم
ّ

Otolithe film Trip to the pearl @Blaise Adilon

والموسيقي
كريستين ريبت .ومن أجل هذا العمل ،لعب الفنّ ان
ّ
مهما يف فهم أغاني ْ
الف ِجري ،وبذلك قام بتأليف
دورا ً
حسن حجيري ً
ّ
أداء صوتي إبداعي متكامل لكل عرض .يتبع العرض المرئي
نقاشية للفنّ َانين ،للحديث حول هذا التعاون الفنّ ي.
والصوتي جلسة
ّ

الفن
دكاكين
ّ
مي حجيري ،خالد عباس،
علي ميرزا ،نوف الرفاعي

شارع الشيخ محمد ،مجمع 211

https://goo.gl/maps/UsnpXQ8xDDUSaNJMA
يمثل كل ّ
المحرقّ ،
دكان تجربة تعبير غامرة
أثناء المشي يف شوار ع
ّ

التحتية والكثافة الحضريّ ة لهذه المدينة.
جنبا إىل جنب مع البنية
ّ
ً
المحرق ،بأساليبهم
الخاصة يف تجربة
يعبر كل فنّ ان عن لغته
ّ
ّ
ّ

فنية ألربعة
وعناصرهم الفريدة التي ّ
تتكون منها المدينة .دكاكين ّ

فنّ انين بحرينيين :مي حجيري «أزيل» ،خالد عباس «مقطوع من
نفس الخامة» ،عيل ميرزا «حاالت الطريق» ،ونوف الرفاعي «نور».

فنون
االنتماء
مروة راشد آل خليفة

آثار خضراء
شارع الشيخ عبداللە ،مجمع 209

https://goo.gl/maps/JXX7sBdody9dB1fP6
التركيبية التي
تقدم الفنّ انة مروة راشد آل خليفة عددً ا من األعمال
ّ
ّ
تحتفي بتالل مدافن دلمون ،لتتناغم مع البيئة المحيطة  -آثار
خضراء ،فيجمع هذا العرض بين طبيعة األرض والتاريخ العريق
الذي تختزنه البحرين.

بيت التاء

منزل  ،773طريق  ،935مجمع 209

https://goo.gl/maps/kGgJKopTbqr9uFfbA

أسسه الراحل محمد البنكي يف العام 2009
شبابي
مشروع
ثقايفّ ،
ّ
ّ

والفنية تحت
واألدبية
الثقافية
عبر دمج مجموعة من المشاريع
ّ
ّ
ّ
اسم «تاء الشباب» ،وقد ّ
تولت دعمه هيئة البحرين للثقافة

المحرق ،يصبح للتاء ً
بيتا يحتضن هذا النشاط الثقايف
واآلثار .ويف
ّ
ً
يعبرون من خالله عن أحالمهم
بشكل دائم ،ويصبح للشباب
مكانا ّ
ٍ
وطموحاتهم.

فنون
المحرق
ستوديو آن هولتروب،
ّ
منزل  ،763zممر  ،936مجمع 209

https://goo.gl/maps/2Jt4xmJFDtprHDgbA

 3و  9ديسمبر 9 - 5 ،2022
مساء
ً
بعض من
ستوديو مفتوح لألعمال المعماريّ ة له مساهمات يف
ٍ

مفتوحا
المحرق والمنامة .سيكون االستوديو
مشاريع الترميم يف
ً
ّ
ّ
وعينات المواد المعروضة.
لالطالع عىل النماذج
للزوار ّ
ّ
المصغرة ّ

إنكي للنحت
للفنّان خليل الھاشمي

منزل  ،119طريق  ،911مجمع 209

https://goo.gl/maps/vZjbqTYnANFxm54LA

يعتبر خليل الهاشمي الذي دَ َرس الفنون الجميلة يف روسيا ،من
نحاتي مملكة البحرين .يميل الفنّ ان يف الغالب إىل استخدام
أشهر ّ
ً
تنوعا يف المواد
البرونز والحجر والخشب يف أعمالهّ ،إاّل أن هناك
تحرك إلهامه .عُ رضت أعمال خليل الهاشمي عىل
والمفاهيم التي ّ

نطاق واسع يف الشرق األوسط وأوروباّ ،أما يف البحرين فقد أقام
ٍ
كل من متحف البحرين الوطني ،عمارة بن مطر ،ودار
معارض يف ٍ
البارح للفنون.

فنون
بوسعد آرت جاليري

شارع الشيخ عيسى ،مجمع 209

https://goo.gl/maps/SrqyD4EbXbFCVBSC7

 8 - 4مساءً
بدأ هذا المشروع بترميم بيت جد الفنّ ان إبراهيم محمد
ثالثينيات القرن الماضي ،وهو ذات المكان
ني يف
ّ
بوسعد الذي بُ َ

البحرينية
الذي ُولد فيه الفنّ ان ،كما تعكس العمارة التقليديّ ة
ّ

رسميا يف 13
أصالة هذا المكان .افتتح بوسعد آرت جاليري
ً
مخصصة لتقديم أعمال الفنّ ان
فنية
ّ
أبريل  ،2014وهو مساحة ّ
البحريني إبراهيم بوسعد.

فنية على الطريق
أعمال ّ
سارة علي

في مسار اللؤلؤ

ً
عاصمة للبحرين يف الفترة ما بين
المحرق القديمة
كانت مدينة
ّ
1810م ّ
وحتى 1923م ،وهي الفترة التي ازدهر فيها اقتصاد اللؤلؤ،

وقوتها ،باعتبارها ثاني أكبر جزيرة يف
وال زال لهذه المدينة سحرها ّ
ً
إبداعية
فنية
مملكة البحرين .وعىل طول مسار اللؤلؤّ ،تتخذ
ّ
أعماال ّ
المتتبعين للمسار،
لترحب بالزوار
وتفاعلية لألطفال
َ
أماكن لها ّ
ّ
ّ
ّ
المحرق.
فعاليات ليايل
والمتجهين نحو مواقع
ّ
ّ

تصميم

تصميم
سوق الليالي

عمارة فخرو 1
التجار ،مجمع 215
شارع
ّ

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

عمارة فخرو 2
طريق  ،1551مجمع 215

https://goo.gl/maps/hPzr19sxotuBgZ9E6
ّ
للمصممين والفنّ انين
فيتيح المهرجان الفرصة
ولليايل سوقها النابض كذلك يف
ّ
المحرقُ ..
ّ
اإلبداعية التي تتناسب مع مختلف األذواق
ورواد األعمال لعرض أعمالهم ومنتجاتهم
ّ
ّ
واالهتمامات.

أش  +أسبن
إن إس باي نوف
أوبجكتس
آي أم أورا
بيسكس باي نيتشر
بيوند ذا ستارز
ثيرد كلتشر كو
جرين بار
جيكستشر
دزرت بالنت
ذا سبيشلستس

ash & aspen

ّرمان
زوفا
سولِد ديزاين ستوديو
صنع في البحرين
فايَ نس
قرطاس
كاندلولوجي
كايا فالورز
ُكل
كينشو
لولوة األمين

مريم األمين  Xسلوى أمين
المعماريون يقرأون
مي ميراكي
مينيمال
نِ تاج
ندى ت
ها ِركا
هال كيكسو

أش  +أسبن
الترابية .تنتج
ُولدت عالمة  Ash + Aspenمن العالقة العميقة مع نغمات الطبيعة
ّ
نقية  ٪100فقط (قطنّ ،
كتان ،وغيرها) .إىل جانب
العالمة
ً
مميزة مصنوعة من مواد ّ
أزياء ّ
ّ
النسائية
المالبس
من
ا
جزء
لتصبح
مالئمة
ها
فإن
المنتجات،
بها
ز
تتمي
التي
البساطة
ً
ّ
ّ
العصريّ ة.

تصميم
إن إس باي نوف
ٍ
البحرينية نوف
للمصممة
ميلء بالشغف واإلبداع
منبع
بدأت رحلة  NS by Noofمن
ّ
ّ
ٍ
الخاص بها
االتيلير
يف
نوف
ل
ب
قِ
من
زة
الممي
والشنط
الحقائب
يتم تصميم مختلف
ّ
الشكرّ .
َ
ّ
المهَ رة.
يف البحرين ،ويتم تصنيعها من قِ َبل الصاغة َ

أوبجكتس
جمالية معاصرة مصنوعة حسب الطلب ،تمزج
البحرينية  Objectsعناصر
ُتنتج العالمة
ّ
ّ
ّ
المحليون.
الحرفيون
صنعها
التي
البسيطة
والتصميمات
ة
الطبيعي
بين الموارد
ّ
ّ

آي أم أورا

تصمم ّ
كل قطعة لتتناسب وهالتك .تستخدم  I Am Auraالذهب من
عالمة تجاريّ ة
ّ
اإليجابية وتتماشى مع ما تسعى له
عيار  18قيراط واألحجار الكريمة التي تنبض بالطاقة
ّ
البحرينية
اليومية .يتم تصميم المنتجات وصناعتها يف البحرين ،باستخدام الآلئل
يف حياتك
ّ
ّ
وغيرها.

بيسكس باي نيتشر

ّ
الطبيعية ،الصديقة
يركز مفهوم العالمة التجاريّ ة  Basics By Natureعىل المالبس
ّ
طبيعية ،مستدامة،
الكيميائية والسموم .جميع المنتجات
للبيئة ،والخالية من المواد
ّ
ّ
محلية الصنع ،ومبتكرة ٪90 ،منها مصنوعة يدويً ا.
ّ

تصميم
بيوند ذا ستارز
المصممة بعناية
الطبيعية
ُتبدع العالمة التجاريّ ة  Beyond the Starsيف المنسوجات
ّ
ّ
والتوجهات الحديثة ،وتعكس مبادئ مثل طول عمر المنتجات
والتي تعكس االهتمامات
ّ
واستدامتها.

ثيرد كلتشر كو
تهدف عالمة  Third Culture Coالستكشاف الهويّ ة والثقافة من خالل الماديّ ة
الواعية ،وعبر األزياء والتصميم.

جرين بار
الخاصة التي تقوم فيها بوضع األفكار
انطلقت الشركة من البحرين ،حيث تمتلك منشئاتها
ّ
وتصنيع وبيع مجموعات متكاملة من منتجات الوجه ،الجسم ،والمنزل ،باإلضافة إىل
العربية وإعادة استكشافها.
تجارب السبا لمشاركة ثقافة الشفاء يف شبه الجزيرة
ّ

جيكستشر
مميزة
فنية ّ
االهتمام الشديد بالتفاصيل! تنتج العالمة التجاريّ ة  Gyxtureأعمال ّ
ومصنوعة يدويً ا ،كما ّ
طابع
ذات
تركز عىل التصاميم المعاصرة والتجريديّ ة والبسيطة
ٍ
حديث .تشمل تلك المواد الجبس ،الجص ،الخشب ،األقمشة ،األصباغ وغيرها.

تصميم
دزرت بالنت
تأتي  Desert Plantبتقاليد البحرين العريقة إىل منازلنا الحديثة ،من خالل النباتات
فية.
الطبيعية المزروعة يف األولني الفخاريّ ة
البحرينية المصنوعة يدويً ا بكل ِح َر ّ
ّ
ّ

ذا سبيشلستس
تتميز منتجات  The Spatialist’sالراقية والمصنوعة يدويً ا بمالمحها الحديثة والسلسة.
ّ
المكانية والمعماريّ ة التي تدفع حدود التصميم،
دورا يف التصاميم
ّ
تلعب عالمة ً TSW
ً
مما يجعل ما كان مستحيال ،ممكنً ا.

ر ّمان

تأسست العالمة من قِ َبل
اليومية ذات
عالمة تجاريّ ة للمالبس
ّ
ّ
التوجه العصري والمريحّ .
مقربتين مع رؤية مشتركة تجاه األقمشة عالية الجودة والتصميمات الفريدة،
صديقتين ّ
األخوة ،األصالة ،واألناقة.
فإن ّرمان هي تعبير عن
وبذلك ّ
ّ

زوفا
الحرفية التقليديّ ة والتصاميم الحديثة ،يهدف ستوديو التصميم  Zufaإنتاج
من خالل دمج
ّ
تصاميم مغايرة تخرج عن حدود المألوفّ .
تمت صناعتها من قبل فريق من
كل قطعةّ ،
والمصممين ،لها قصة منسوجة ببراعة من المفهوم إىل الوجود حيث يتم استخدام
الحرفيين
ّ
ّ
الدمشقي القديم.
مما يحافظ عىل السحر
المعقدة
األساليب التقليديّ ة
والحساسةّ ،
ّ
ّ

تصميم
صنع في البحرين
أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار عالمة «صنع يف البحرين» بهدف دعم ِ
الح َرفيين
الم َنتج البحريني اإلبداعي ً
المحلية ،كما تطويره والعمل
رمزا للهويّ ة
البحرينيين وتكريس ُ
ّ
عىل تحفيز ِ
يف البحريني وترويج أعماله.
الح َر ّ

فايَنس

ٌ
فنية من األكواب ،المباخر ،وغيرها من منتجات الخزف
مشروع
بحريني يقدم منتجات ّ
ّ
المهَ رة.
ٍ
المزيّ نة
بعبارات محفورة بأيدي الحرفيين العمانيين َ

قرطاس
المميزة والمختارة بعناية .يقوم متجر
يتخصص بمنتجات القرطاسية
متجر من البحرين،
ّ
ّ
المفاهيمية باإلضافة
لمؤسسة المورد ،بتصميم القرطاسية والمنتجات
قرطاس التابع
ّ
ّ
ّ
مصممين مستقلين ُمختارين من حول العامل ،كما يؤمن
مكتبية مختارة من
إىل أدوات
ّ
ّ
المتجر باالبتكار واألثر الذي يأتي عند وضع القلم عىل الورق.

كاندلولوجي
تنتج عالمة  Candleologyالشموع الجميلة والراقية ،الصديقة للبيئة والخالية من
مكان ُتوضع فيه.
أي
السموم ،والتي تضيف
بجماليتها وبساطتها إىل ّ
ّ
ٍ

تصميم
كايا فالورز
يتخصص عمل  Kaiaيف الزهور والديكور المنزيل بمملكة البحرين .من الباقات الجميلة
ّ
قصة
إىل الزهور
يتم انتقاء كل تنسيق يدويً ا من أفضل أنواع الزهور التي لها ّ
الطبيعيةّ ،
ّ
ومصممة ّ
بشكل مختلف.
لكل فرد
خاصة وراءها،
ّ
ّ
ٍ

كُل

تأسست  Gulمن قبل فاطمة القائد وفاطمة إنجنير ،وهي عالمة تجاريّ ة ُتعنى بالنساء
ّ
ّ
ّ
ستظل كالسيكية بمرور
والمميزة ،والتي
البسيطة
األزياء
خالل
من
المرأة
ة
رق
وتعكس
ّ
الوقت.

كينشو

مقرها يف البحرينّ ،
بدءا من
تركز عىل المنتجات ذات الصلة باألبراج ً -
عالمة تجاريّ ة ّ
المنزلية إىل الشموع ّ
وحتى الوسائد المزخرفة .كما تسعى
المالبس
من
متنوعة
مجموعة
ّ
ّ
الكربونية.
عالمة  Kenshōالستخدام مواد مستدامة لخفض البصمة
ّ

لولوة األمين
المهدد
العربي
ستعرض لولوة األمين مجموعتها الشتويّ ة األخيرة المستوحاة من النمر
ّ
ّ
المصورين
عدد من
باالنقراض .فإىل جانب القمصان التي زُ يّ نت بصو ٍر للمملكة من قبل ٍ
ّ
البحرينيين ،وزُ يّ نت من قبل الحرفيين البحرينيين.

تصميم
X

مريم األمين  Xسلوى أمين للتصميم الداخلي
عالمة تجاريّ ة لألثاث من ستوديو سلوى أمين للتصميم الداخيل .بقيادة المصممة مريم
األمين ،تهدف هذه العالمة إىل ابتكار أثاث عميل ونحتي وعميل.

المعماريون يقرأون

مجتمع قراءة للعمارة والتصميم ّ
مساحات للمعرفة
ٍ
وكل ما يتداخل بينهما ،يسعى لخلق
ُتثريها األفكار والنقاشات.

مي ميراكي
بشغف
ٍ
تم إنجازه
ّ
تستمد العالمة التجاريّ ة اسمها من تعبي ٍر يستخدم لوصف النشاط الذي ّ
يقدر الشغف يف ّ
كل قطعة ،ويدعوك إىل
متجر
هو
Me
Meraki
خالص.
مفاهيمي ّ
ّ
اإلعجاب ّ
بكافة األعمال الفريدة للفنّ انين.

qQ

مينيمال

ً
يدويا مثل المباخر واكسسوارات
تختص عالمة  Minimalباألدوات المنزلية والمصنوعة
ّ
ً
ّ
ً
ّ
مميزا
فنيا
عمال
قطعة
كل
ل
فتمث
والفخامة،
بالبساطة
المنتجات
هذه
ز
وتتمي
المنزل،
ً
ّ
متنوعة ومختلفة.
وتقنيات
واستثنائيا ،مصنوعة بمواد
ّ
ّ
ً

تصميم


نِتاج
منصة لالحتفال
الملكية لألعمال
المؤسسة
تحت إدارة
اإلنسانية ،يُ عتبر هذا المشروع ّ
ّ
ّ
ّ


وحب.
فنية يدويّ ة مصنوعة برعاية ُ
بقصص نجاح األرامل واأليتام عن طريق ابتكار قطع ّ



ندى ت
البحرينية  NadaTبفساتينها وقفاطينها سهلة االرتداء ،باستخدام
تشتهر العالمة التجاريّ ة
ّ
وعاطفية
فتصمم العالمة مالبس مرحة
المطبوعات فريدة واألقمشة القطنية والمريحة،
ّ
ّ
وخالدة تزيد من ّ
تألق المرأة.

ِ
هاركا
بأخالقيات التصنيع.
تتميز ببساطتها ،وبكونها وخالدة وتلتزم
عالمة
ّ
بحرينية للعبايات التي ّ
ّ

هال كيكسو
تتخصص يف صنع القطع الفريدة من نوعها ،يف
المنزلية،
عالمة تجاريّ ة للمالبس واألدوات
ّ
ّ
ٍ
احتفاء بالمصنوعات اليدويّ ة.

تصميم
سوق القيصريّة

شارع سوق القيصريّة ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/qRsxx2mAuaD9sorC9
المادي
يُ عد سوق القيصريّ ة من أهم أجزاء موقع مسار اللؤلؤ ،حيث يعكس غنى التراث
ّ
المحرق .وكانت هيئة البحرين للثقافة واآلثار قد افتتحت يف مايو 2021
والمعماري لمدينة
ّ
ّ
ّ
المحاّلت التجاريّ ة المعاصرة التي قام بتصميمها ستوديو آن هولتروب ضمن السوق يف
التاريخية.
قلب المدينة
ّ

 56آرت غاليري
ماكس فانسي لألزياء
ستوديو انترفت
ستوديو ز ج
زهور الصايغ للمجوهرات
بوابة أحجار لإلكسسوارات
دار المسك للمجوهرات
أمل الماجد للمجوهرات
بولت آرت سبيس
بخنق بوتيك
كنوز البحرين للمجوهرات

ِ
ح َرف

ِح َرف
ورشة ديباج للسيوف

طريق  ،1557مجمع 215

https://g.page/depaj-jewellery?share
ٌ
ومميزة تربطنا يف ديباج ومنذ مئات األعوام بهذا
جدا
خاصة ً
عالقة ّ
ّ
التراثي العريق :السيف ،والذي حرصنا عىل مدى مسيرتنا أن
الرمز
ّ
ونقدمه ً
وبتصميمات
ٍ
التراثية
وفقا ألقدم الطرق التقليديّ ة
نصنعه
ّ
ّ
تجمع ما بين العراقة والجمال ،والتكوينات الفريدة والحديثة يف
نفس الوقت ،وباستخدام المعادن الثمينة من الذهبّ ،
الفضة
والبالتين ،بدرجةٍ عالية من الجودة.

متاجر الذهب والمجوهرات

شارع بو ماھر ،مجمع  213و 215
شارع سوق القيصريّة ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/Bc4GvapcjaojhEm18
َ
ّ
والفضة يف صناعة
معدن ّي الذهب
يقوم صائغ الذهب بتشكيل
ً
الفنّ
والح ّيل مستخدما مهارته وذوقه ي
العديد من المجوهرات ُ
ً
وعادة ما يقوم بصهر ُح ّيل قديمة إلعادة تشكيله
وخبرته الطويلة،

أو يستخدم سبائك مستوردة من الخارج من مناطق كالهند ودول
أوروبا.

ِح َرف
مصنع حسين شويطر للحلوى
المحرق
سوق
ّ
مجمع 211

https://goo.gl/maps/oaN5KX4nbru3Xu4k6

البحرينية منذ منتصف القرن التاسع عشر
يعود تاريخ الحلوى
ّ
أهميتها الحرف
أي منذ عام  ،1850وهي كصناعةٍ توازي يف
الميالديّ ،
ّ
الشعبية العريقة كالنسيج وصناعة ّ
الفخار وغيرها .بدأت صناعة
ّ
المحرق القديم عىل يد حسين شويطر،
بسوق
ة
البحريني
الحلوى
ّ
ّ

وتتطور إىل ما هي عليه اليوم.
لتتوسع هذه الصناعة فيما بعد
ّ
ّ

الخشبية  -جمال شاهين
الدروازة لألعمال
ّ

طريق  ،1125مجمع 211

https://goo.gl/maps/B3TrFPCm9QpiGiPh6
وفرت ِح َ
لطالما ّ
البحرينية
رفة النجارة جميع ما تحتاجه البيوت
ّ
خشبية كان يصنعها ِ
الح َريف بأدواته البسيطة
وأدوات
ٍ
تجهيزات
ٍ
من
ّ
ّ
المحلية من خشب الصنوبر والخشب األحمر
وما يتوفر يف السوق
ّ
وغيرهما ،ومن بين المنتجات التي كان يصنعها المرازيب،
األبواب ،النوافذ ،الكراسيِ ،
األس ّرة ،والمباخر .يعرض هذا المتجر

الخشبية يف
رواد صناعة السفن
لصاحبه جمال شاهين ،أحد ّ
ّ
محلية الصنع.
الخشبية
البحرين ،تشكيلة من المنتجات
ّ
ّ

ِح َرف
بوزبون للتحف

طريق  ،1125مجمع 211

https://goo.gl/maps/dTwJLfTfU155AxdQ7
الخشبية يف البحرين،
رواد صناعة السفن
يُ عد عبداهلل بوزبون من ّ
ّ
المصغرة التي تستعرض ّ
ّ
الدقة
بمختلف أحجامها ،ومنها النماذج
ِ
الخاص «بوزبون للتحف» ،يمكن
فية العالية .ومن متجره
ّ
والح َر ّ
المبيتة وغيرها،
للزوار اقتناء الهدايا التذكاريّ ة ،التحف ،الصناديق
ّ
ّ
المحرق
جانبا من تاريخ
إىل جانب السفن
الخشبية التي تستعيد ً
ّ
ّ
المرتبط بالبحر.

الكورار

بيت الكورار
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/2kMtetqGYyxWBmvKA

ً
وفضي ًة رائعة الجمال من الزري
ذهبي ًة
أشرطة
ينتج تطريز الكورار
ّ
ّ
المصنوع يدويً ا والتي ُتستخدم لتزيين األلبسة ،وهو
والبريسم
ِ

تقليد ال يزال يمارس بفضل مبادرة يقودها مركز الشيخ إبراهيم بن

محمد آل خليفة للثقافة والبحوث .يعتمد تطريز الكورار عىل عدد
النّ سوة ّ
إحداهن وهي المشرفة
يقم َن بعمله ،حيث تقوم
ّ
اللواتي ْ
(الدواخل)
(القطابة) بجمع خيوط الزري ،فيما تقوم األخريات ّ
ّ

ً
مباشرة عىل المالبس.
بمساعدتها يف تنسيق تلك الخيوط باليد

مأكوالت

مأكوالت
كلكسيكو Calexico
شير سناك بار

قلعة بو ماھر ،مجمع 216

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

مطعم بيتنا القديم

شارع الشيخ عبداللە بن حمد ،مجمع 214

https://goo.gl/maps/eDCanyVDjR1qCWTQ9

مطعم الريان الشعبي

المحرق ،شارع  ،10مجمع 215
سوق
ّ

https://g.page/alrayyancafe?share

نوماد إيربن إيتري NOMAD

زوار مسار اللؤلؤ ،شارع  ،10مجمع 215
مركز ّ

ريڤ كافيە

ساحة الفصوص ،ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

رازجي

بيت القھوة ،ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/UWVniufBecAysivt8

دوناز وندرز

لقمتينا ،ممر  ،917مجمع 209

https://goo.gl/maps/12uWFYMaXD7wd27t8

هاير غراوندز كافيە Higher Grounds

آثار خضراء ،شارع الشيخ عبداللە ،مجمع 209

https://goo.gl/maps/JXX7sBdody9dB1fP6

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA

فرش سوبرفود كافيە Fresh
بسكوتو
بون للشوكوالتة

التجار ،مجمع 215
عمارة فخرو  ،1شارع
ّ

قھوة بو خلف

طريق  ،916مجمع 209

https://goo.gl/maps/Prwevex6kDBD4sQV9

سوق الدانة

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

ساحة الدانة ،طريق  ،911مجمع 209

محل سيادي ،شارع سوق القيصريّة ،مجمع 215

ُ
ً
المنتِ جة
تحتضن ساحة الدانة
سوقا باسمها ،يستقبل األسر ُ

رازجي

https://goo.gl/maps/5KanDRDJJn8C8r1W7

الشعبية
قھوة الرائد
ّ

التجار ،مجمع 215
حديقة سوق القيصريّة ،شارع
ّ

https://goo.gl/maps/2iSdoNCQimrSG8feA

مكتبة صوفيا كافيە
كب كريم

سوق القيصريّة ،شارع سوق القيصريّة ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/5KanDRDJJn8C8r1W7

https://goo.gl/maps/dE57Nb6mVTfvoexD8

ويقدم خيارات من المنتجات والمأكوالت التي
المحلية،
والمتاجر
ّ
ّ
الشعبية والموسيقى المعاصرة.
سترافقها الفنون
ّ
أوتس بوت

روست

بھارات أم طارق

فايف دجريز آرتيسان آيسكريم

شاي وقھوة أم إبراھيم

وذ ذا فرايز

قهوة الهيف

ورل

كمون
مطبخ لولو
نكهات
النور للتمور

موسيقى

موسيقى

قلعة بو ماهر

عمارة فخرو ١

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

 1ديسمرب :فرقة قاليل للفنون الشعبيّة
 2ديسمرب :فرقة دار بن حربان
 3ديسمرب :فرقة إسامعيل دواس
 8ديسمرب :فرقة دار بن حربان
 9ديسمرب :فرقة قاليل للفنون الشعبيّة
 10ديسمرب :فرقة شباب الحد

 1ديسمرب :أحمد القاسم
 2ديسمرب :محمد أسريي
 3ديسمرب :محمود الهاشمي وزياد سبت
 8ديسمرب :أحمد البرصي
 9ديسمرب :محمد أسريي
 10ديسمرب :أحمد القاسم

المحرق
دار
ّ

ساحة الفصوص

شعبية
فنون
ّ
مجمع 216

شعبية
فنون
ّ
أيام السبت فقط8 ،
مساء
ً
مجمع 216

https://goo.gl/maps/i6fhphyvMQPB3DaU9

 3ديسمرب :فرقة شباب الحد
 10ديسمرب :فرقة دار بن حربان
لفن الصوت الخليجي
قاعة محمد بن فارس ّ
فن الصوت
ّ
8
فقط،
الخميس
أيام
مساء
ً
مجمع 213

https://goo.gl/maps/1mE3BpH7gCJrcruV6

زوار مسار اللؤلؤ
مركز ّ
شعبية
فنون
ّ
شارع  ،10مجمع 215

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA

 1ديسمرب :فرقة إسامعيل دواس
 2ديسمرب :فرقة محمد بن فارس
 3ديسمرب :فرقة دار شباب الرفاع
 8ديسمرب :فرقة دار الرفاع الصغرية
 9ديسمرب :فرقة دار الرفاع العودة
 10ديسمرب :فرقة محمد بن فارس

موسيقى معاصرة
التجار ،مجمع 215
شارع
ّ

موسيقى معاصرة
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

 1ديسمرب :محمد جباري
 2ديسمرب :نبيل محمد
 3ديسمرب :نبيل محمد
ساحة الدانة

شعبية  /موسيقى معاصرة
فنون
ّ
طريق  ،911مجمع 209

https://goo.gl/maps/dE57Nb6mVTfvoexD8

 1ديسمرب :فرقة سامي املالود
 2ديسمرب :محمد جباري
 3ديسمرب :فرقة محمد بن فارس
 8ديسمرب :فرقة ارتجال
 9ديسمرب :فرقة محمد بن فارس
 10ديسمرب :محمود الهاشمي وزياد سبت

سينما

سينما
 1ديسمبر 7 ،مساءً

ﻧﺎدي اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴـﻴﻨﻤﺎ

Bahrain Cinema Club

نادي البحرين للسينما

بحرينية
حكاية
ّ
( 91دقيقة)
للمخرج بسام الذوادي

زوار مسار اللؤلؤ
مركز ّ
شارع  ،10مجمع 215

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA

 2ديسمبر 7 ،مساءً

صوت الريشة
( 11دقيقة)
للمخرجة مريم عبدالغفار

هنا لندن
ُ
( 16دقيقة)
للمخرج محمد بوعلي

أبو الفعايل :عن حياة الفنّان
سلمان زيمان
( 38دقيقة)
للمخرج أحمد الفردان

سينما
 3ديسمبر 7 ،مساءً

الحظرة
( 10دقائق)
للمخرج سلمان يوسف

القفص
( 25دقيقة)
للمخرج حسين الرفاعي

سفراء متخفّون
( 11دقيقة)
للمخرج خليفة الشروقي

 8ديسمبر 7 ،مساءً

سكون
( 18دقيقة)
للمخرج عمار الكوھجي

أصوات
( 4دقائق)
للمخرج حسين الرفاعي

المحرق
نساء
ّ
( 8دقائق)
للمخرج د .نوح خليفة

سينما
 9ديسمبر7 ،
مساء
ً

زينب
( 17دقيقة)
للمخرج محمد إبراھيم محمد

 10ديسمبر 7 ،مساءً

خطوات
( 8دقائق)
للمخرج سلمان يوسف

أھمية السينما في ذاكرة المدن
ندوة:
ّ
لمجموعة من المخرجين والنقّاد البحرينيين

الذاكرة المفقودة
( 7دقائق)
للمخرج محمد إبراھيم محمد

سينما
التاريخ الشفھي

سوق القيصريّة
شارع بو ماھر ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

مميزة من ثقافة البحرين وتراثها
مبادرة ُتعنى بإحياء عناصر ّ
ٌ
متخصصة يف
لشخصيات
ٍ
شهادات
سجل من خاللها
ّ
الغنيُ ،ت ّ
ّ
قطاعات الثقافة ،التراث ،الفنون ،واألدب ،واآلثار ،لتسرد كل

شخصية كيف ازدهر كل قطاع حتى وصل إىل ما هو عليه يف عصرنا
ّ
مصور تتناقله األجيال
أرشيف
ٍ
يتم حفظ تلك الشهادات يف
الحايلّ ،
ّ
ٍ
كجزء من ذاكرة الوطن.

العائلية
ليالي األفالم
ّ

قلعة بو ماھر
مجمع 216

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

8 - 6:30
مساء
ً
عىل الساحل التاريخي لقلعة بو ماهر ،سيكون جميع أفراد العائلة

ّ
ستشكل العطلة
موعد مع ليايل األفالم يف الهواء الطلق ،والتي
ٍ
عىل

المثالية لنهاية األسبوع مع مجموعة من األفالم المختارة لكم
ّ
أوقات ممتعة ضمن المهرجان.
ٍ
لقضاء

أنشطة

أنشطة
قوارب الكاياك مع Kashta Tours
قلعة بو ماھر
مجمع 216

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

 9صباحا ً 5 -
مساء
ً
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب على kashtatours.com
ّ
تنطلق رحالت قوارب الكاياك مع فريق كشتة تورز من ساحل قلعة بو ماهر ،حيث
المناظر الرائعة لجزيرة المحرق ُ
ّ
االستثنائية
ستشكل هذه التجربة
وأل ُفق مدينة المنامة.
ّ
ّ
تنس ارتداء األحذية المناسبة والمضادة للماء ،وإحضار
ال
ذكرى ال ُتنسى للجميع! فقط
َ
قبعة وحقيبة مضادة للماء لهاتفك.
ّ

المحار
تَفْليق
ّ

قلعة بو ماھر
مجمع 216

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

*تطبق رسوم االشتراك
ّ
يمثل هذا النشاط المرحلة الفاصلة بين الغوص ً
ّ
ثم التجارة
بحثا عن اللؤلؤ وفحص اللؤلؤ ّ
المحار
كي ترتخي عضالت
به ،حيث يتم تجميع
ّ
ّ
المحار ويُ ترك حتى فجر اليوم الثاني ّ
ْ
ً
َ
حبة لؤلؤ.
فيسهل فتحه ،ثم يقوم المختص بفلق المحار أمال يف أن يجد يف داخل
ّ
إحداهن ّ

أنشطة
التعليمية
ركن أنشطة األطفال
ّ

قلعة بو ماھر
مجمع 216

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

 3-1ديسمبر و  10-8ديسمبر6:30 - 5 ،
مساء
ً

مسار اللؤلؤ ،رحلة إلى الماضي
 1و  8ديسمبر
العمر 12-6 :سنة

المحرق :مدينة اللؤلؤ
ّ
 3و  10ديسمبر
العمر 12-6 :سنة

يشهد الموقع المتسلسل لمسار اللؤلؤ عىل آخر حقبة من تاريخ

بم سيبوح اللؤلؤ عندما ُتمسكه أيديكم؟ وماذا سيحكي عن
َ

اقتصاد صيد اللؤلؤ يف الخليج العربي والممتد لحوايل سبعة آالف
ً
وصوال إىل آخر نقطة
سنة .يبدأ المسار من قلعة وساحل بو ماهر

يقدم نادي أنكيرو لألطفال يف هذه
المحرق ،مدينته وموطنه؟ ّ
ّ
ً
يتعرف األطفال
حيث
أجدادنا،
ومهنة
بحرنا
بخيرات
ِ
ا
تعريف
الورشة
ّ
قديما،
المحلية ّلآّلئل وطرق تزيّ ن النساء بها
المسميات
عىل
ً
ّ
ّ

يف المسار والتي ّ
محطاته من
تتمثل بمجلس سيادي ،وتتوزّ ع
ّ
ً
ّ
جزءا جميال من تفاصيل
البيوت األثريّ ة التي يمثل كل واحد منها ً
سيقدم نادي أنكيرو لألطفال عبر هذه الورشة
الصورة الكلية.
ّ
فني.
ً
نشاطا ينتج عنه لوحة ّ

أَ ِ
بحر في سفينتي
 2ديسمبر
العمر 12-6 :سنة

ً
ُ
العربي،
عاصمة ّللؤلؤ يف منطقة الخليج
المحرق
اعت ِب َرت جزيرة
ّ
ّ
ً
الغواصين ،واألرض التي
إضافة إىل كونها موطنً ا ألكبر ٍ
عدد من ّ

ينطلق منها األسطول األكبر لسفن ّ
اللؤلؤ .يقوم الصغار عبر هذه
الخاصة للسفن من عىل ساحل بو ماهر،
الورشة بصناعة نماذجهم
ّ
يف ورشةٍ من تقديم نادي أنكيرو لألطفال.

ّ
الخاص بهم.
وسيتمكن بعدها الصغار من صناعة عقد اللؤلؤ
ّ

قصة
ٌ
بيوت تسرد ّ
 9ديسمبر
العمر 12-6 :سنة

المحرق
المعماري الذي شهدته
الحجري والتطوير
إن البناء
ّ
ّ
ّ
ّ
واألهمية التي ّ
حققتها المدينة آنذاك،
القديمة هو رمزيّ ة البقاء
ّ
وهو ما ّ
تاريخية فريدة عىل مجتمعات اللؤلؤّ .
ينظم
شكل شواهد
ّ
يتعرف األطفال من خاللها عىل البيوت
نادي أنكيرو لألطفال ورشة
ّ
كي
الموجودة ضمن مسار اللؤلؤ ،وعىل محتويات البيت
ً
قديماّ ،
يصنعوا بعدها صناعة نموذج من أحد البيوت.

أنشطة
المحرق مع Kashta Tours
ركوب الدراجات في
ّ
نقطة التج ّمع :جسر مشاة مسار اللؤلؤ

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

8-6
مساء
ً
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب على kashtatours.com
ّ
المحرق بالدراجةِ من قبل؟ يتيح لكم فريق
هل استكشفت كيف يبدو مساء
ّ
ً
مرورا بمسار اللؤلؤ ،يف تجربةٍ
التاريخية
ق
المحر
كشتة تورز ركوب الدراجات يف
ّ
ّ
تنس ارتداء
ال
ة،
مثالي
ولتجربةٍ
الدراجات.
وركوب
لمحبي االستكشاف
مثيرة
ّ
ّ
َ
الرياضية المريحة واألحذية المناسبة.
المالبس
ّ

برنامج مكتبة صوفيا

سوق القيصريّة
شارع سوق القيصريّة ،مجمع 215

https://goo.gl/maps/qRsxx2mAuaD9sorC9

وتوسعت يف البحرين والرياض ،تسعى لتكوين بيئة
مكتبة ودار نشر انطلقت من الكويت
ّ
خاص
ثقافية مثمرة يف الوطن العربي .يحتوي فر ع المكتبة يف سوق القيصريّ ة عىل
مقهى ّ
ّ
ً
خارجية ّ
المحرق العمرانية .للمزيد من التفاصيل
تطل عىل تفاصيل مدينة
به ،وبمساحةٍ
ّ
ّ
حول البرنامج ،يمكنكم زيارة حساب المكتبة عىل إنستغرام.@sophia.bahrain :

 3-1ديسمبر

«هيا نكتب
تقام مسابقة لألطفال ( 6اىل  10سنوات) بعنوان ّ
وتقدم سلسلة من الورش الداعمة للطاقات اإلبداعية
للمحرق»،
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بالكتابة والقراءة.

 10- 8ديسمبر

للمحرق عند الشباب:
تعقد لقاءات وديّ ة تسعى لتكوين ذاكرة ثريّ ة
ّ
ولقاء لمناقشة
ديوانية «حروف» ،إقامة معسكر للقراءة،
إطالق
ٌ
ّ

للمحرق».
«هيا نكتب
القصص التي ّ
تمت كتابتها لمسابقة ّ
ّ

أنشطة
الخليفية
برنامج المكتبة
ّ

الخليفية
المكتبة
ّ
شارع الشيخ حمد ،مجمع 211

https://goo.gl/maps/eF6eNhHRnD1Qjjwm9

*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh
ّ

قصة «حلويات مريم»
سرد ّ
 1ديسمبر 5:30 ،مساءً
العمر 9-3 :سنوات

قصة «جزيرة جرادة السحريّة»
سرد ّ
 3ديسمبر 6 ،مساءً
العمر 9-3 :سنوات

قصة
مؤسسة بحرين ترست ،تقام
فعالية سرد ّ
ّ
بالتعاون مع ّ
ّ
ستتطرق إىل بعض
«حلويات مريم» للمؤلفة مريم قطامي ،والتي
ّ
االفكار والمصطلحات الرياديّ ة مع األطفال الستكشاف أفكارهم

جزيرةٍ سحريّ ةٍ جميلة اسمها جرادة ،تقع يف البحرين وبها الكثير

للقصة ،ستتاح لألطفال
ٍ
اإلبداعية يف عامل التجارة.
وكنشاط مصاحب ّ
ّ

القصة نشاط فنّ ي لألطفال لتصميم جزيرة جرادة
من اللؤلؤ .سيتبع ّ

لماعة جميلة عىل شكل حلوى وكعك.
فرصة صنع بطاقة إهداء ّ

بأنفسهم.

قصة «من يصرخ :أنا جائع؟»
سرد ّ
6
ديسمبر،
2
مساء
ً
العمر 12-6 :سنوات

ورشة «من وحي قصيدة»
 8ديسمبر4:30 ،
مساء
ً
العمر 14-6 :سنة

قصة «من يصرخ :أنا جائع؟»
ٍ
سيكون األطفال عىل
موعد مع سرد ّ
ّ
تشجع عىل زيارة المكتبة وقراءة
لمؤلفتها أ .ندى فردان ،والتي
ّ
واالطالع .سوف ّ
يتعلم األطفال بعدها طريقة صنع عالمة
الكتب
ّ

قصة
مؤسسة بحرين ترست ،تقام
فعالية سرد ّ
ّ
بالتعاون مع ّ
ّ
«جزيرة جرادة السحريّ ة» للمؤلفة آمنة األحمد ،والتي تحكي عن

والمخيلة
بالتعاون مع سرد بيت الطفل الثقايف ،واقترابً ا من اللغة
ّ
معا ،ستبدأ الورشة بقراءة قصيدة قصيرة دون قراءة نهايتها،
آن ً
يف ٍ

الكتاب « »bookmarkبطريقةٍ فنية ،كما سيحصل ّ
كل مشارك

الخاصة
والتخيل لكتابة نهايتهم
لمنح األطفال مساحة للتفكير
ّ
ّ
لهذه القصيدةّ ،
األدبية ،ومن ثم تقديم مشاهد
رؤيته
كل حسب
ّ

مقدمة من الكاتبة ندى فردان.
يف ختام الورشة عىل مجموعة كتب ّ

يقدم الورشة المخرج المسرحي
تمثيل
جماعية مستوحاة منهاّ .
ّ
البحريني حسن عبدالرحيم وزهراء عيسى.

أنشطة
قصة «لماذا نقرأ؟»
سرد ّ
 9ديسمبر 6 ،مساءً
العمر 12-6 :سنة

ّ
للمؤلفة أ .ندى فردان ،والتي
قصة «لماذا نقرأ»
سيتم سرد ّ

ورشة «من وحي الصورة»
 10ديسمبر 10 ،صباحا ً
العمر 14-6 :سنة

المتعددة للقراءة .ومن خالل ممارسة
ستعرف األطفال بالفوائد
ّ
ّ

والمخيلة
بالتعاون مع سرد بيت الطفل الثقايف ،واقترابً ا من اللغة
ّ
يف آن ً
معا ،سيتم عرض صور ومناقشتها مع األطفال لوصف ما
ٍ
مسرحي قصير مستوحى من
ثم كتابة موقف وحوار
يرونه ،ومن ّ
ّ

العصبية.
روابطها
ّ

المسرحي البحريني حسن عبدالرحيم وزهراء عيسى.

«قوة
يطلعون عىل
األلعاب
الذهنية المختلفة ،سوف ّ
أهمية ّ
ّ
ّ
المعرفة» وكيف للقراءة أن تساعد يف تطوير أدمغتنا وبناء

يقدم الورشة المخرج
بموقف
ٍ
هذه الصورة ،وتجسيده
تمثييلّ .
ّ

الرسم بالھواء الطلق مع Calmmess

ساحة الفصوص
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

 3 - 1ديسمبر٩ - ٥ ،
مساء
ً
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب عبر إنستغرام على @ calm.mess
ّ
موقع يختزل التاريخ والقصص يف أرضه وجدرانه ،ما
المميزة هذه يف
تقام ورش الرسم
ّ
ٍ
المثالية مع األضواء والتجهيزات لجميع ّ
الفن ومن لديهم الشغف
عشاق
يخلق األجواء
ّ
ّ
تجاه عامل الفنون الجميلة.

مجلس التصميم  -جلسات حواريّة

بيت التراث المعماري
ممر  ،918مجمع 209

https://goo.gl/maps/WhA5J9wxezkzZ5CK7

٧
مساء
ً
 8ديسمبر  -جعفر الحداد
 9ديسمبر  -كميل زكريا
 10ديسمبر  -فاطمة عبدالنبي
بعدد من
ٍ
يقدم مجلس التصميم  2022سلسلة من المحاضرات والورش حول التصميم
ّ
موضوعات
ٍ
يتطرق مجلس التصميم إىل
المحلية الرائدة يف هذا المجال .سوف
الشخصيات
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية
مثل التراث العمراني والتصميم ،العمارة ،التوثيق التاريخي ،التصوير ،والكتابة
ّ

من خالل الطرق المختلفة للتجريب واالستكشاف.

أنشطة
الجصية
ورشة ترميم العناصر
ّ

بيت جمشير
ممر  ،936مجمع 209

https://goo.gl/maps/LUK84r1iUuYk1zrw9

 3ديسمبر 9 ،صباحا ً  12 -ظهرا ً
تقديم شادي فوزي ،تامر نصار ،يحيى حسن
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh
ّ
الجصية التقليديّ ة المستخدمة
يتعرف المشاركون يف هذه الورشة عىل أشكال الزخارف
ّ
ّ

الجصية تحت
التراثية ،يليه العمل التطبيقي لتنظيف وتقوية العناصر
يف المباني
ّ
ّ
المختصين.
إشراف
ّ

الخشبية
ورشة ترميم العناصر
ّ

بيت جمشير
ممر  ،936مجمع 209

https://goo.gl/maps/LUK84r1iUuYk1zrw9

 10ديسمبر 9 ،صباحا ً  12 -ظهرا ً
تقديم شادي فوزي ،تامر نصار ،يحيى حسن
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh
ّ
الخشبية المستخدمة يف
يتعرف المشاركون يف هذه الورشة عىل أنواع األخشاب والعناصر
ّ
ّ

تقنيات ترميم األخشاب المختلفة مثل التوثيق
العمارة التقليديّ ة ،يليه العمل يف تطبيق ّ
المبدئي ،التنظيف ،التقوية.
ّ

جوالت

جوالت
جولة مسار اللؤلؤ

 2و  7ديسمبر3 ،
مساء
ً
تطبق رسوم االشتراك.
ّ
التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh

يف قلــب المحـ ّـرق ،العاصمــة القديمــة ّللؤلــؤ يف منطقة الخليج

ـاهد عىل
العربي ،يرتبط موقع التراث العالمي «مســار اللؤلؤ :شـ ٌ

اقتصــاد جزيــرة» بــاإلرث الفريد لعصر صيــد اللؤلؤ يف البحرين،
المحرق القديمة .يف
مــن خــال العمــارة والتراث الحضري لمدينــة
ّ
ـيتعرف المشــاركون عىل المالمح التي تشـ ّـكل هذا
هذه الجولة ،سـ ّ
بدءا مــن قلعة بو ماهر ،والذي
المســار الممتـ ّـد عــى  3.5كيلومتــر ً
التاريخية.
المحرق
يمتـ ّـد عبــر األزقة القديمــة يف
ّ
ّ

للمحرق
بيت فخرو :التاريخ المعماري
ّ
مبنى
في
ً
 8ديسمبر 4 ،مساءً
تطبق رسوم االشتراك.
ّ
التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh

كان بيت عائلة فخرو الرايق مكان إقامة يوسف بن عبدالرحمن
ّ
ً
مثاال
الغنية والدقيقة
ويشكل هذا البيت بحجمه وتفاصيله
فخرو،
ّ
ً
يقدم بنموذجه سكنً ا
جميال
تجار اللؤلؤ ،كما ّ
واستثنائيا لبيوت ّ
ً

ّ
ستركز هذه
تدريجيا مع مرور الوقت.
تمت توسعته
عائليا
ً
فريدا ّ
ً
ً
تطورها الساحيل،
الجولة عىل بيت فخرو لشرح تاريخ
المحرقّ ،
ّ

وهندستها المعماريّ ة التقليديّ ة خالل القرنين التاسع عشر

والعشرين .كما سيستعرض الحديث أثناء الجولة كيف ّ
شكلت

الب َرستي
الخارجية المباني
تجارة المواد والتأثيرات
البحرينية من َ
ّ
ّ
ّ
المحيّل إىل الحداثة.

جوالت
مجلس سيادي وبيت مراد:
لتتبع مراحل التق ّدم في العمل
جول ٌة
ّ
 3ديسمبر 3:30 ،مساءً
تطبق رسوم االشتراك.
ّ
التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh

تأخذكم هذه الجولة إىل مجلس سيادي وبيت مراد يف أثناء
اإلنشائية ،وذلك بعد االنتهاء من المرحلة األوىل من
مراحلهما
ّ
ّ
ستسلط الجولة الضوء
الترميم والتمديدات ِلكال المبنيين.
ً
عالوة عىل اإلضافات
التاريخية ِلكال المشروعين،
األهمية
عىل
ّ
ّ
واالستخدام المستقبيل .ستنطلق الجولة من مجلس سيادي،
ّ
وتتوقف يف مسجد سيادي القريب من المجلس ،ثم إىل بيت مراد
بنقاش حول كل تلك العناصر.
حيث ُتختتم الجولة
ٍ

السيارات متع ّددة الطوابق بمسار اللؤلؤ:
مواقف
ّ
الھندسة والعمارة
 9ديسمبر 3:30 ،مساءً
تطبق رسوم االشتراك.
ّ
التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh

ضمن العمارة الجديدة لمشروع مسار اللؤلؤ ،يتم بناء مواقف
المحرق التي قام بتصميمها المعماري
متعددة الطوابق يف
السيارات
ّ
ّ
ّ
عامة ،بمساحاتها المفتوحة
كريستيان كيريز ،لتكون بمثابة أماكن ّ

الجمالية التي ُتضيف للمدينة القديمة ميزات جديدة ّ
وجذابة .سيأخذ
ّ
المشاركون يف هذه الجولة نظرة أقرب عىل أحد هذه المباني الفريدة،
ويتعرفون عىل هندستها وعمارتها حيث ّ
لكل طابق من المواقف
ّ
التعرف عليه.
يسهل
مختلف
وتصميم
شكل
الجديدة
ّ

جوالت
المحرق مع FotoBH
جولة تصوير ليالي
ّ
 3ديسمبر4 ،
مساء
ً
تطبق رسوم االشتراك.
ّ
التسجيل مطلوب على pearlingpath.bh

رسمي عىل خريطةٍ
مستند
ٍ
مرة ضمن
برزت قلعة بو ماهر ّ
ألول ّ
ّ
برتغالية تعود إىل العام 1635م ،وأدّ ت من موقعها عىل ساحل بو
ّ
أساسيا يف اقتصاد اللؤلؤ ،حيث َح َمت أساطيل اللؤلؤ
دورا
ً
ماهر ً
مر السنين.
من القراصنة والمعتدين يف مياه الخليج العربي عىل ّ

مرورا
ستنطلق جولة التصوير من مركز زوار مسار اللؤلؤ وذلك
ً
والتوجه إىل قلعة بو ماهر لتصوير شاطئ البحر
بسوق القيصريّ ة،
ّ
مع غروب الشمس.

بالمحرق مع The Food Menu
جولة األطعمة
ّ

 3و  10ديسمبر6 ،
مساء
ً
*تطبق رسوم االشتراك .التسجيل مطلوب عبر إنستغرام
ّ
على @thefoodmenu.bh

يُ عتبر المطبخ وأطعمته من أهم عناصر التراث غير المادّ ي لدى
الجغرايف الهام لمملكة
الشعوب حول العامل .وبفضل الموقع
ّ

البحرين ،وتعاقب الحضارات والثقافات عىل هذا األرخبيل ،ساهم
ّ
ّ
وتميزه
المحيّل
كل ذلك يف تباين المأكوالت التي تنتمي إىل المطبخ
ّ
عن غيره يف المنطقة .يف هذه الجولة ،سيستكشف المشاركون

بدءا من
المحرق عن طريق أطباقها
الشهية عىل طول مسار اللؤلؤً ،
ّ
ّ

وانتهاء بالحلوى والقهوة يف قهوة بو خلف.
مطعم البيت القديم
ً

ثقافية
محط ّات
ّ

قلعة بو ماهر

زوار قلعة
مركز ّ
بو ماهر

زوار مسار اللؤلؤ
مركز ّ

آثار خضراء

المحرق
دار
ّ

الخليفية
المكتبة
ّ

ثقافية
محط ّات
ّ

مركز الشيخ إبراهيم
بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث

بيت عبد الله الزايد
لتراث البحرين
الصحفي

بيت محمد بن فارس
لفن الصوت

إقرأ
مكتبة األطفال

بيت الكورار

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

بيت النوخذة

قاعة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي

ذاكرة البيت

الفن
دار
ّ

المعماري
بيت ال ّتراث
ّ

المحرق
ليالي
ّ

عمارة فخرو 1
التجار ،مجمع 215
شارع
ّ

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

زوار
محطة للمركز التابع لوزارة
تتواجد
ّ
عينات من ّ
ّ
الصحة وذلك لجمع ّ
المهرجان .تسهم المشاركة بهذا المشروع الوطني يف رفع جودة الخدمات
الفعالة.
الصحية بالمملكة والوقاية من األمراض
الوراثية وغيرها ،وتطوير األدوية ّ
ّ
ّ

السيارات
مواقف
ّ
مواقف الشارع  -بو ماهر

طريق  ،1655مجمع 216
https://goo.gl/maps/uYJKZeE6zMJ9by9J9

مواقف نادي الحالة

شارع الشيخ عيسى ،مجمع 216
https://goo.gl/maps/wUVyG14vBqNRVpah9

مدرسة االستقالل الثانوية للبنات

شارع  ،10مجمع 215
https://goo.gl/maps/gGmNV1oqhzbnDesk6

مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلبتدائية اإلعدادية للبنين
طريق  ،1045مجمع 210
https://goo.gl/maps/v6HrsqE7KYHSDa8L7

مدرسة مريم بنت عمران اإلبتدائية للبنات

شارع الشيخ عيسى ،مجمع 213
https://goo.gl/maps/SiiSggKFtV2zJKmPA

مساحة مواقف السيارات (مقابل مركز زوار مسار اللؤلؤ)
شارع  ،10مجمع 215
https://goo.gl/maps/gSvauhVSu7798Dxs9

مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات

شارع الشيخ محمد ،مجمع 211
https://goo.gl/maps/bFq6LPzc1hRvUMfPA

مواقف مسار اللؤلؤ

شارع الشيخ عيسى ،مجمع 211
https://goo.gl/maps/hLgmFogrYsiuFgVFA

مدرسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اإلبتدائية للبنين
طريق  ،916مجمع 209
https://goo.gl/maps/8fYgY1XLWQiZVNU87

Muharraq Nights

Art
Design
Carfts
Food
Music
Cinema
Activities
Tours
Muharraq Nights Festival
1 – 3 December 2022 & 8 – 10 December 2022
5 - 9 pm
Muharraq Nights is a two-weekend celebration in Muharraq organized by the Pearling
Path and the Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center for Culture & Research.
The festival will be a celebration of art, design, fashion, crafts, music, cinema, food,
activities and tours, taking place across the historic neighborhoods of the city, from Siyadi
Majlis in the north until Qal’at Bu Mahir at the southern tip of the Island. The festival will
be hosted in different venues across Muharraq, from the Shaikh Ebrahim Center to the
Archaeologies of Green pavilion, Amarat Fakhro to Suq Al Qaysariyyah and the Bu Mahir
Seashore, which will be accessible from Muharraq through the pedestrian bridge.
The UNESCO World Heritage Site ‘Pearling, Testimony of an Island Economy’ embodies
the legacy of Bahrain’s pearling era. Through the rehabilitation of the city’s architectural
and urban heritage as well as the conservation of the only remaining original shoreline
and three oyster beds, the pearling narrative is perpetuated through a culturally-led urban
development. All aspects of the pearling economy and culture, from the diver’s life to
that of the grand pearl merchant, are illustrated through 16 properties, spread across a 3.5
kilometer pedestrian trail in the town of Muharraq.

Arts

Art

The Pearling Path: Pearling
Testimony of an Island Economy
Pearling Path Visitors Centre
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA
Bahrain has long been famous for its beautiful
pearls, globally known to be the finest in
the world in terms of colour, luster, size and
abundance. The country’s history with pearl
diving began over 5000 years ago – and the
oldest surviving pearls found in Bahrain today
date back to approximately 2000 BC. Bahrain
was a prosperous pearling center in the Roman
and Islamic eras, and its pearling industry
continued to play an important role in its
economy between the 18th and 20th centuries
AD; serving a global market stretching from
China to the USA.

What She Sees
Mhairi Boyle
Pearling Path Visitors Centre
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA
First presented at the Kingdom of Bahrain's
pavilion at Expo 2020 Dubai, What She Sees
exhibition showcases Bahrain’s physical
environments and tangible heritage through the
eyes of Bahrain-based textile designer Mhairi
Boyle. Experimenting with the archipelago’s
resources, the designer extracts natural colors
from collected samples of leaves, date skins,
pebbles, and seaweed from various coastal areas.
She uses these extracted pigments to dye wool,
linen, and cotton, creating woven panels at the
Bani Jamrah textile factory; where traditional
weaving has been practiced and passed on for
generations.

Art

Post-Fiction: Manama
Al Riwaq Art Space
Amarat Al Doi
Tujjar Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/5GYSn9vn7iAdZGcs7
Post-Fiction: Manama is an exhibition that
highlights the common narratives, personal
perceptions, and known history of Manama
through the eyes of five artists with unique
voices. The exhibition presents Manama as both
a tangible space and an abstract sphere open
to interpretation, inviting the viewer to consider
the different possible versions of Manama. The
exhibition will present works by Jaafar Al Oraibi,
Ali Mirza, Mariam Al Noaimi, Hasan Hujairi, and
Nasser Alzayani.

Studio Antrift
Suq Al Qaysariyyah
Bu Mahir Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/a8npJ5z18dZntuQw7
Studio Antrift is an interdisciplinary studio
providing diverse, yet interrelated services such
as branding and interior design. The studio’s
practice focuses on creating sensory stimulating
spatial designs and creating timeless brand
identities and user experiences.

Art

Studio ZJ
Suq Al Qaysariyyah
Bu Mahir Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/a8npJ5z18dZntuQw7
Studio ZJ offers interior and landscape design
services, it also sources furniture from creative
hotspots around the globe. The head designer
aims to design spaces keeping sustainability and
authenticity in mind. The studio, with the help
of its driven all-female design team, helps in
delivering one-of-a-kind spaces for its clients.

To the Rhythm of Pearls
Ishaq Madan
Between Amarat Fakhro I & II
Road 1551, Block 215
https://goo.gl/maps/UDs3U6xRT9oAMyUMA
Bahrain’s Pearl diving community lived
surrounded by folkloric Fjiri songs that mirror
the community’s experiences and bonds through
its hypnotic rhythms of motion and sound. To
the Rhythm of Pearls follows the rhythm of Fjiri,
capturing the movements of Fjiri performers
at Dar Al Muharraq through long exposure
photography, creating surreal scenes depicting
the motions of Fjiri performances.

Art

Solid Design Studio
Amarat Fakhro II
Road 1551, Block 215
https://goo.gl/maps/hPzr19sxotuBgZ9E6
Solid is a multidisciplinary design studio founded
in 2017. The design studio aims to show clients
the right direction and lead them through bumpy
roads to the beautiful paradise of successful
brands!

LAST
OIL
WELL

My Sorrow, How Fleeting are
Those Years
Last Oil Well
The Exhibition Space
House 103, Lane 1309, Block 213
https://goo.gl/maps/hLpad74jvMQj8nbf9
Oh, how we forget what once was. This exhibition
is a journey of exploration into the past. Executed
by a group of anonymous collaborators, the
artwork invites us to explore the memories we
forgot to cherish, the memories embedded deep
within our minds.

Art

At the Edge
Memory of the Place - Bin Matar House
Road 1129, Block 211
https://goo.gl/maps/KbQ6ZLWuLi3kdJD69
Exhibition opening: 1 December, 7 pm
At The Edge is an art exhibition curated by a
community of artists exploring the significance
of Bahrain’s shoreline and the changes it
witnessed along the years through photography,
mixed media and installation art. The artists
attempt to address questions such as what does
the shore represent beyond basic sustenance
and real-estate wealth? And how did our
relationship with the sea change over time?

All-Purpose
AAU Anastas
House of Architectural Heritage
Lane 918, Block 209
https://goo.gl/maps/WhA5J9wxezkzZ5CK7
1 – 3 December 2022
First presented in the 17th Venice Architecture
Biennale that ran from May to November 2021,
All-Purpose is a project that proposes the
implementation of a new type of residential
architecture inspired by local Palestinian
architecture; in which shared spaces are not
only essential but also adaptable. The proposed
structure consists of a residence characterized
by two main spaces with domed rooftops,
separated by a shared common space.

Art

Otolithe
Hasan Hujairi & Christine Rebet
Fusoos Square
Lane 918, Block 209
https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8
9 & 10 December 2022

Otolithe film Trip to the pearl @Blaise Adilon

Otolithe is an ode to the world’s oldest jewel,
the pearl. Inspired by Fjiri, the traditional songs
of pearl divers in the Gulf region, Otolithe is
an animation by Christine Rebit that portrays
ancestral practices as known in the collective
memory. Artist and musician Hasan Hujairi
composed remarkable audio performances for
each presentation, which will be followed by a
panel discussion about this artistic collaboration.

Art Dikakeen
May Hejiri, Khalid Abbas,
Ali Merza, Noof AlRefaei
Sh. Mohamed Avenue, Block 211
https://goo.gl/maps/UsnpXQ8xDDUSaNJMA
Every Dikkan (store) in Muharraq is an
immersive experience of the city’s historical
and urban realities. In Art Dikakeen, four artists
express their unique styles in their very own
Dikakeen. Find May Hejiri’s “Azzaly”, Khalid
Abbas’ “Cut from the Same Cloth”, Ali Merza’s
“Road Conditions”, and Noof AlRefaei’s “Light”
on Block 211.

Art

Belonging
Marwa Rashid Al Khalifa
Archaeologies of Green
Sh. Abdullah Avenue, Block 209
https://goo.gl/maps/JXX7sBdody9dB1fP6
Marwa Rashid Al Khalifa presents a number of
installations as an homage to the Dilmun Burial
Mounds. As life imitates art, and art imitates life,
the instillations blend with nature in the location
to tell the story of Bahrain’s long history.

Ta’a House
House 773, Road 935, Block 209
https://goo.gl/maps/kGgJKopTbqr9uFfbA
Ta’a Al Shabab is a youth-oriented cultural
project Founded by the late Mohammed Albanki
in 2009 and supported by the Bahrain Authority
for Culture and Antiquities. Since its inception,
Ta’a has woven together cultural, literary, and
artistic projects for youths. Today, Ta’a has found
in Muharraq a permanent home for its cultural
activity, and a permanent home for the dreams
and ambitions of youths.

Art

Studio Anne Holtrop, Muharraq
House 763z, Lane 936, Block 209
https://goo.gl/maps/2Jt4xmJFDtprHDgbA
3 & 9 December 2022, 5 - 9 pm
Open studio of architectural practice involved in
some of the restoration projects in Muharraq and
Manama. The studio will be open for visitors to
view miniature models and material samples.

Enki Sculpture
Khalil Al Hashimi
House 119, Road 911, Block 209
https://goo.gl/maps/vZjbqTYnANFxm54LA
After receiving his education in Fine Arts from
Russia, Khalil Al Hashimi soon became one of
the most prominent sculptors in the Kingdom
of Bahrain. The artist finds himself inspired by
different textures, materials, and artistic schools.
However, he found his artistic voice in wood,
bronze, and stone sculptures; which constitute
the majority of his work. In addition to holding
personal exhibitions at the Bahrain National
Museum, Bin Matar House, and Al Bareh Gallery,
Khalil’s artwork has also been widely exhibited
across the Middle East and Europe.

Art

Busaad Art Gallery
Sh. Isa Avenue, Block 209
https://goo.gl/maps/SrqyD4EbXbFCVBSC7
4 - 8 pm
Busaad Art Gallery is an art space dedicated to
Bahraini artist Ebrahim Mohammed Busaad’s
artwork. This project started with the renovation
of Busaad’s grandfather’s 1930s house, in which
the artist was born. The renovated house, in all its
traditional architecture glory, officially opened its
doors as a gallery on the 13th of April, 2014.

Street Installation
Sara Ali
Along the Pearling Path
From being the capital of Bahrain during the
boom of the pearling trade from 1810 to 1923 to
being a cultural landmark, Old Muharraq has kept
its charm and significance throughout the years.
Celebrate the beauty of the second-largest
island in Bahrain and feast your eyes on a set of
interactive art installations for kids, that lines the
Pearling Path on your way to Muharraq Nights’
activities.

Design

Design

Suq Nights
Amarat Fakhro I
Tujjar Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5
Amarat Fakhro II
Road 1551, Block 215
https://goo.gl/maps/hPzr19sxotuBgZ9E6
Stay awake for Muharraq Nights and check out the various
creative products of designers, artists, and entrepreneurs. Find
our Suq Nights at Amarat Fakhro, where there is something for
everyone!

Architects Read
Ash + Aspen
Basics By Nature
Beyond the Stars
Candleology
Desert Plant
Faïence
Green Bar
Gul
Gyxture
Hala Kaiksow
Harika

I Am Aura
Kaia Flowers
Kenshō
Lulwa Al Amin
Made in Bahrain
Maryam Alamin X SAI
Me meraki
Minimal
NadaT
Netaj
NS by Noof
Objects

Qirtas
Rumman
Solid Design Studio
The Spatialist’s
Third Culture Co
Zufa

Architects Read
A reading community for architecture, design, and everything in
between that strives to create spaces of knowledge enriched with
ideas and discussions.

Design

ash & aspen

Ash + Aspen
Born from deep connection with the earthy tones of nature. Ash
+ Aspen’s signature clothing is made of 100% natural materials
(cotton, linen etc.). The simplicity of Ash + Aspen’s designs make
them a timeless addition to modern women's clothing.

Basics By Nature
Basics by Nature is an Ethical brand focusing on Natural clothing
free from Chemicals and toxins. All products are natural,
sustainable, local, and creative, and 90% of them is handmade.

Beyond the Stars
The brand designs crafted and carefully curated natural textiles
that reflect modern sensibilities, assimilating the principles of
longevity and sustainability.

Candleology
Giving customers the experience of a beautiful candle that is
aesthetically pleasing, safe for the environment and free of toxins.

Design

Desert Plant
Bringing Bahrain's tradition to our modern homes through lively
plants potted in handmade Bahraini clay pots.

Faïence
A Bahraini project that produces artistic products of cups, incense
burners, and other ceramic products decorated with quotes that
are engraved by skilled Omani craftsmen.

Green Bar
A Bahraini company with its own facility where they
conceptualize, manufacture, and sell a full range of face, body,
and home products, as well as spa experiences to share and rediscover the Arabian Peninsula’s healing culture.

Gul
Founded by Fatima AlQaed and Fatima Engineer, GUL emphasizes
women’s delicacy and femininity through its minimal yet
distinctive timeless styles.

Design

Gyxture
Customized handmade artwork focusing on contemporary,
abstract, and minimal modern designs with high attention to
detail. Materials include, but are not limited to, gypsum, plaster,
wood, fabrics, and paint.

Hala Kaiksow
A clothing and homeware brand that specializes in creating oneof-a-kind items that celebrate the handmade.

Harika
A Bahraini abaya brand that is minimalist, timeless, and ethical.

I Am Aura
A brand that tailor’s each piece to complement your Aura. I Am
Aura uses 18k gold and precious stones that vibrates positive
energy and can work with what you manifest in your day-today life. The products are designed and made in Bahrain, using
Bahraini pearls and more.

Design

Kaia Flowers
A floral and home décor concept store based in the Kingdom of
Bahrain. From beautiful bouquets to preserved fresh flowers, each
arrangement is handpicked from the rarest of flowers to tell a
special story tailored to each individual.

Kenshō
Bahrain based astrology themed brand with products ranging
from loungewear to candles and decorative cushions. The brand
has a clear preference of using sustainable materials in an effort to
lower carbon footprint.

Lulwa Al Amin
Lulwa Al Amin will be showcasing her latest winter collection
inspired by the endangered Arabian Leopard alongside
T-shirts adorned with images of Bahrain by different Bahraini
photographers and embellished by Bahraini artisans.

Made in Bahrain
“Made in Bahrain” is a brand launched by the Bahrain Authority for
Culture and Antiquities to support local Bahraini craftspeople and
promote their work. The brand celebrates Bahrain’s identity and
the creative efforts of its people.

Design

Maryam Alamin X SAI
X

A furniture brand from interior design studio Salwa Amin Interiors.
Led by Designer Maryam Alamin, the brand aims to create
functional, sculptural, and practical furniture.

Me meraki
An expression used to describe an activity that was accomplished
with soulful passion. Me meraki is a concept store that appreciates
the passion put into every single piece, inviting you to admire all
the unique artist's work.

qQ

Minimal
Handmade home products such as incense burners and home
accessories. Minimal is characterized by simplicity and luxury,
each piece a unique artwork made using a variety of different
materials and techniques.

NadaT
A Bahraini brand known for its easy-to-wear dresses and kaftans,
using unique prints and comfortable fabrics. NadaT designs fun,
passionate, and timeless clothing that make women shine, with
a passion for textiles, craftsmanship, and a commitment to make
timeless garments.





Design





Netaj
Powered by the Royal Humanitarian Foundation, this project is a
platform that celebrates the success of the orphans and widows
who created artistic handmade pieces with love and passion.


NS by Noof
A product of passion by Bahraini designer Noof Al Shekar, NS
provides custom-made clutches, minaudières and bags designed
by Noof in her Bahrain atelier.

Objects
At Objects, you can find contemporary, custom made objects
made by local artisans that blend natural resources and minimalist
designs.

Qirtas
A stationery and concept store based in Bahrain. Qirtas Shop by
AlMawred, locally designs stationery and concept products as
well as curates stationery from selected independent designers
globally. Qirtas believes in the innovation and drama that comes
from putting pen to paper.

Design

Rumman
A clothing brand with a modern, laid-back approach to daily
dressing. Founded by two best friends with a shared vision for
high quality fabrics and unique designs, Rumman is an expression
of sisterhood, authenticity & style.

The Spatialist’s
Modern, seamless contours are what defines the luxury of The
Spatialist’s handcrafted displays. TSW is a spatial and architectural
design practice that pushes the boundaries of design, making the
once impossible, possible.

Third Culture Co
Exploring identity and culture through conscious consumption.

Zufa
Merging traditional craftsmanship and modern design, design
studio Zufa aims to push boundaries with its products. Each
object, created by a team of craftsmen and designers, has a story
masterly woven from concept to existence where intricate and
delicate traditional methods are used, keeping the old Damascene
charm alive.

Design

Suq Al Qaysariyyah
Suq Al Qaysariyyah Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/qRsxx2mAuaD9sorC9
One of the Pearling Path jewels, Suq Al Qaysariyyah is a striking
symbol of the rich tangible heritage and architectural history of
Muharraq city. In May 2021, the Bahrain Authority for Culture and
Antiquities inaugurated the modern stores designed by Studio
Anne Holtrop at the heart of the historic city.
56 Art Gallery
Al Hajar Gate Accessories
Amal Almajed Jewellery
Bolt Art Space
Bukhnag Boutique
Dar Almusk Jewellery
Kunuz Bahrain Jewellery
Maxi Fancy Fashions
Studio Antrift
Studio ZJ
Zuhoor Alsayegh Jewellery

Crafts

Crafts

Depaj Swords Workshop
Road 1557, Block 215
https://g.page/depaj-jewellery?share
For hundreds of years, we have been nurturing a
special bond with the ancient weapon of warfare,
the sword. Inspired by the centuries-old art of
sword making, Depaj continue to honor its rich
heritage. At Depaj, swords are forged according
to the ways of ancient tradition, rendering
swords of superior quality and craftsmanship
made using precious metals such as gold, silver,
and platinum.

Goldsmiths & Jewelers
Bu Mahir Avenue, Block 213 and 215
Suq Al Qaysariyyah Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/Bc4GvapcjaojhEm18
Goldsmiths and jewelers use gold and silver
to manufacture many types of jewelry and
ornaments relying on their skill, artistic taste and
long experience. Goldsmiths typically smelt old
jewelry to create new pieces or use gold bars
imported from India and Europe.

Crafts

Hussain Showaiter Halwa
Factory
Muharraq Souq
Block 211
https://goo.gl/maps/oaN5KX4nbru3Xu4k6
Bahraini Halwa, one of the Kingdom’s most
famous desserts, dates back to the midnineteenth century. Its artisanship began in the
souq of Old Muharraq by Hussain Showaiter.
Since then, the artisanship of Bahraini Halwa has
gained a significance parallel to other traditional
handicrafts such as weaving and pottery.

Al Darwasa Carpentry - Jamal
Shaheen
Road 1125, Block 211
https://goo.gl/maps/B3TrFPCm9QpiGiPh6
The carpenter provided Bahraini homes with all
the wooden furnishings they needed, all of which
manufactured using simple tools and what was
available in the local market such as pine wood,
red wood and others. Among the products they
made were doors, windows, chairs, beds, and
incense burners. Pay a visit to Jamal Shaheen’s
Al Darwasa Carpentry for locally made wooden
goods.

Crafts

Bu Zaboon Antiques
Road 1125, Block 211
https://goo.gl/maps/dTwJLfTfU155AxdQ7
From impressively large models with intricate
details to tiny ones that fit in the palms of your
hands, Abdullah Bu Zaboon has managed to
demonstrate great skill and craftsmanship in
his work on Bahraini sailboat models. Visit his
personal store Bu Zaboon Antiques for a trip into
the past - and perhaps some souvenirs.

Kurar
The Kurar House
Lane 918, Block 209
https://goo.gl/maps/2kMtetqGYyxWBmvKA
Traditional Kurar embroidery produces beautiful
handmade ribbons of gold zeri, silver zeri, and
briesam to decorate clothing. The technique,
which is kept alive by an initiative led by the
Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa
Centre for Culture and Research, is a group
effort in which the width of the final product
depends on the number of women involved
in the process. The Qataba leads the group of
women she sits opposite to. Her partners, who
assume the role of the Doakhil, weave the strings
she holds directly onto garments.

Food

Food
Calexico
Share Snack Bar

Rêve Café

Qal’at Bu Mahir, Block 216

Fusoos Square, Lane 918, Block 209

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

Our Old House Restaurant

Razji

Sh. Abdullah bin Hamad Avenue, Block 214

House of Coffee, Lane 918, Block 209

https://goo.gl/maps/eDCanyVDjR1qCWTQ9

https://goo.gl/maps/UWVniufBecAysivt8

Al Rayyan Traditional Restaurant

Dona’s Wonders

Muharraq Souq, Avenue 10, Block 215

Lugmatina, Lane 917, Block 209

https://g.page/alrayyancafe?share

https://goo.gl/maps/12uWFYMaXD7wd27t8

NOMAD Urban Eatery

Higher Grounds Café

Pearling Path Visitors Centre
Avenue 10, Block 215

Archaeologies of Green
Sh. Abdullah Avenue, Block 209

https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA

https://goo.gl/maps/JXX7sBdody9dB1fP6

Fresh Superfood Café
Biscotto
Bon Chocolates

Bu Khalaf Coffee Shop

Amarat Fakhro I, Tujjar Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

Road 916, Block 209
https://goo.gl/maps/Prwevex6kDBD4sQV9

Suq Al Dana
Al Dana Square, Road 911, Block 209

Razji

https://goo.gl/maps/dE57Nb6mVTfvoexD8

Siyadi Shop
Suq Al Qaysariyyah Avenue, Block 215

Al Dana Square has a Suq in its name,
welcoming social entrepreneurs and local
vendors, and offering products and food that
will be accompanied by traditional folklore and
contemporary music.

https://goo.gl/maps/5KanDRDJJn8C8r1W7

Al Raed Traditional Café
Suq Al Qaysariyyah Garden
Tujjar Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/2iSdoNCQimrSG8feA

Sophia Bookstore Café
CupCream
Suq Al Qaysariyyah
Suq Al Qaysariyyah Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/qRsxx2mAuaD9sorC9

Alhaif Coffee
Alnoor for Dates
Kamoon
Lolo Kitchen
Nakahaat
Oats Pot
Um Ebrahim Tea & Coffee
Um Tariq Spices

Roast
Five Degrees
Artisan Ice Cream
Whirl
With the Fries

Music

Music

Qal’at Bu Mahir

Amarat Fakhro I

Traditional Folklore
Block 216

Contemporary Music
Tujjar Avenue, Block 215

https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8

https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5

1
2
3
8
9
10

1 December: Ahmed Al Qasim
2 December: Mohamed Aseeri
3 December: Mahmood Al Hashemi
& Zeyad Sabt
8 December: Ahmed Al Basri
9 December: Mohamed Aseeri
10 December: Ahmed Al Qasim

December: Qalali Folk Band
December: Dar bin Harban Band
December: Ismaeel Dawas Band
December: Dar bin Harban Band
December: Qalali Folk Band
December: Shabab Al Hidd Band

Dar Al Muharraq
Traditional Folklore
Only Saturdays, 8 pm
Block 216

Fusoos Square
Contemporary Music
Lane 918, Block 209

https://goo.gl/maps/i6fhphyvMQPB3DaU9

https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8

3 December: Shabab Al Hidd Band
10 December: Dar bin Harban Band

1 December: Mohammed Jabbari
2 December: Nabil Mohamed
3 December: Nabil Mohamed

Mohammed Bin Faris Music Hall
Fan Al Sut
Only Thursdays, 8 pm
Block 213

Al Dana Square
Traditional Folklore / Contemporary Music
Road 911, Block 209

https://goo.gl/maps/1mE3BpH7gCJrcruV6

https://goo.gl/maps/dE57Nb6mVTfvoexD8

Pearling Path Visitors Centre

1
2
3
8
9
10

Traditional Folklore
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA
1
2
3
8
9
10

December: Ismaeel Dawas Band
December: Mohammed bin Faris Band
December: Dar Shabab Al Riffa Band
December: Dar Al Riffa Al Sagheera Band
December: Dar Al Riffa Al Ouda Band
December: Mohammed bin Faris Band

December: Sami Al Malood Band
December: Mohammed Jabbari
December: Mohammed bin Faris Band
December: Ertijal Band
December: Mohammed bin Faris Band
December: Mahmood Al Hashemi
& Zeyad Sabt

Cinema

Cinema
1 December, 7 pm

ﻧﺎدي اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴـﻴﻨﻤﺎ

Bahrain Cinema Club

Bahrain Cinema Club

A Bahraini Tale
(91 minutes)
By Bassam Al Thawadi

Pearling Path Visitors Centre
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gyoMs9jGjfiwhGibA

2 December, 7 pm

Sound of Feathers
(11 minutes)
By Maryam Abdulghaffar

This is London
(16 Minutes)
By Mohammed Buali

Abu Al-Fa’ayel: The Life of
Artist Salman Zaiman
(38 minutes)
By Ahmed Al Fardan

Cinema
3 December, 7 pm

The Fish Trap
(10 minutes)
By Salman Yousif

The Cage
(25 Minutes)
By Hussain Al Riffaei

Ambassadors Undercover
(11 minutes)
By Khalifa Al Sherooqi

Voices
(4 Minutes)
By Hussain Al Riffaei

Women of Muharraq
(8 minutes)
By Dr. Nooh Khalifa

8 December, 7 pm

Sokoon
(18 minutes)
By Ammar Al Kooheji

Cinema
9 December, 7 pm

Zainab
(17 minutes)
By Mohammed Ebrahim
Mohammed

Steps
(8 Minutes)
By Salman Yousif

10 December, 7 pm
Seminar: The Importance of Cinema in the Memory of Cities
By a number of Bahraini filmmakers and critics

The Lost Memory
(7 Minutes)
By Mohammed Ebrahim
Mohammed

Cinema

Oral History
Suq Al Qaysariyyah
Bu Mahir Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/a8npJ5z18dZntuQw7
An initiative aiming to revive distinctive elements
of Bahrain's culture and rich heritage through
Oral History which records the testimony of
leading national figures in the fields of culture,
heritage, arts, music, literature, and archeology.
Recording memoirs in a person’s own voice is
not only a way to document personal statements,
contributions, and recollections for generations
to come, but also to shed light on a period of
time in the collective memory of a nation.

Family Movie Nights
Qal’at Bu Mahir
Block 216
https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8
6:30 - 8 pm
Spend your weekend watching family-friendly
movies in the open air on the historical shoreline
of Qal’at Bu Mahir!

Activities

Activities

Kayak by Kashta Tours
Qal’at Bu Mahir
Block 216
https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8
9 am - 5 pm
*Applicable Fees. Registration is required on kashtatours.com
Kashta Tours’ kayaks start sailing from the shoreline of Qal’at
Bu Mahir, setting out on an exceptional experience. Join us and
sail through the beautiful scenery of Muharraq Island and the
horizon of Manama City! Remember to bring along appropriate,
waterproof shoes, a hat and a waterproof bag for your phone.

Oyster Flicking
Qal’at Bu Mahir
Block 216
https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8
Oyster flicking is the interval stage between pearl diving and
pearl testing and selling. The oysters are collected and kept until
the dawn of the second day so that their muscles relax, making it
easier to flick them open and check if they contain pearls.

Activities

Kids Activity Corner
Qal’at Bu Mahir
Block 216
https://goo.gl/maps/AJekgRAAP29RVcBD8
5 - 6:30 pm

The Pearling Path into the Past
1 & 8 December
Age: 6-12 years

Muharraq: City of Pearls
3 & 10 December
Age: 6-12 years

The Pearling Path follows the trail of the last
period from a 7000 year old pearling economy
in the Arabian Gulf. The Path starts from
the shoreline of Qal’at Bu Mahir and ends at
Siyadi Majlis, including a number of historical
buildings. In this workshop, Enkiru Kids Club
guides children through activities that result in a
decoupage artwork representing the Path.

What would pearls say to those small hands?
What secrets would they share about Muharraq?
Find out in this Enkiru Kids Club workshop that
introduces children to beauty hidden beneath
the waves of Bahrain’s sea. The workshop goes
over types of pearls and their local names, in
addition to ways in which women used to wear
them. At the end of the workshop, kids get to
make their very own pearl necklaces.

Sailing My Boat
2 December
Age: 6-12 years
Muharraq Island has a long history with pearls
and pearling ships. It was once considered the
pearling capital of the Arabian Gulf, home to
the largest number of pearl divers, and the land
from which the largest number of pearling ships
depart. In this workshop by Enkiru Kids Club,
your kids can model their own sailboat on the
same historical shoreline of Bu Mahir.

The Stories These Houses Tell
9 December
Age: 6-12 years
The houses of Old Muharraq tell a story of
resilience and progression. The architectural
advancements and stone structuring that the city
witnessed remain, to this day, historical symbols
of survival and progress scattered across the
Pearling Path of Muharraq. To ensure the stories
behind these houses live on, Enkiru Kids Club is
organizing a workshop that introduces children
to the ins and outs of houses on the Pearling
Path. At the end of the workshop, children will
be able to construct their own model of an old
Bahraini house.

Activities

Cycling in Muharraq by Kashta Tours
Meeting point: Pearling Path Pedestrian Bridge
https://goo.gl/maps/Bi4jusVdGX5pdsds6
6 - 8 pm
*Applicable Fees. Registration is required on kashtatours.com
Muharraq Nights feel different when you’re cycling through
them. Join Kashta Tours on an exciting adventure cycling through
the historical city of Muharraq, passing through the Pearling
Path. Don’t forget to have a comfortable sportswear and a pair of
appropriate shoes on!

Sophia Library Program
Suq Al Qaysariyyah
Suq Al Qaysariyyah Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/qRsxx2mAuaD9sorC9
Sofia is a Kuwaiti Library and Publishing House that expanded
to Bahrain and Riyadh, aiming to create a productive cultural
environment in the Arab world. Suq Al Qaysariyyah Branch
of Sofia includes its own coffee shop and an outdoor space
overlooking the architecture of Muharraq. For more details about
their program, visit the library’s Instagram account @sofia.bahrain
1-3 December

8-10 December

Writing competition “Letters to Muharraq” is
held for children from 6 to 10 years old, along
with a series of creativity-boosting workshops on
reading and writing skills.

Friendly youth-centered meetings set to
create core memories of Muharraq: reading
camp, inauguration of Diwaniyat Huroof, and
discussions on the stories written for the “Letters
to Muharraq” competition.

Activities

Al Khalifiyah Library Program
Al Khalifiyah Library
Shaikh Hamad Avenue, Block 211
https://goo.gl/maps/eF6eNhHRnD1Qjjwm9
*Applicable Fees. Registration is required on pearlingpath.bh

Storytelling of “Mariam’s Desserts”
1 December, 5:30 pm
Age: 3-9 years

Storytelling of “The Enchanted Island of Jarada”
3 December, 6 pm
Age: 3-9 years

A reading of Mariam Qutami’s short story
“Mariam’s Desserts” is held at the library in
collaboration with Bahrain Trust Foundation.
The story brings forth simple and foundational
entrepreneurial ideas and terminology to help
children explore their creativity in the world of
business. In addition to listening to the reading,
attending children will be given the opportunity
to handcraft sparkly, candy-shaped greeting
cards!

In collaboration with Bahrain Trust Foundation,
the library hosts a reading of Amna Al Ahmed’s
short story “The Enchanted Island of Jarada”.
After listening to this story about the beautiful
Bahraini Island Jarada and all the pearls
hidden within it, the children get to unleash
their creativity and create a design of Jarada
themselves.

Storytelling of “Who’s Yelling: I’m Hungry?”
2 December, 6 pm
Age: 6-12 years
A reading of Nada Fardan’s “Who’s Yelling: I’m
Hungry?” - a short story that promotes reading
and visiting libraries. At the end of the reading,
children are not only taught how to make artistic
bookmarks, they also get to leave with a number
of books gifted by the author.

Poetic Expression Workshop
8 December, 4:30 pm
Age: 6-14 years
Held in collaboration with Sard Child's Cultural
House, this workshop will be conducted
by Zahraa Isa and Bahraini director Hasan
Abdulrahim, where children will explore their
poetic creativity through engaging both their
imagination and linguistic expression. The
workshop begins with a reading of a seemingly
unfinished poem that the children will be asked
to complete. Then, in groups, the children will act
out scenes from the poem.

Activities

Storytelling of “Why Do We Read?”
9 December, 6 pm
Age: 6-12 years

Images and Imaginations Workshop
10 December, 10 am
Age: 6-14 years

Nada Fardan’s short story “Why Do We Read?”
introduces children to the many benefits of
reading. In addition, it guides them to understand
the power of knowledge through a number of
mind games that show how reading develops the
brain and builds neural connections.

In collaboration with Sard Child's Cultural
House, Zahraa Isa and Bahraini director Hasan
Abdulrahim give a workshop that engages
children’s imagination and writing skills. In the
Images and Imaginations workshop, children will
be presented with a number of images that they
will collectively describe and discuss. Then, the
children will write and act out a short sketch and
dialogue inspired by the images they’ve seen.

Outdoor Painting by Calmmess
Fusoos Square
Lane 918, Block 209
https://goo.gl/maps/yamHtsmYvft71wBJ8
1-3 December, 5 - 9 pm
*Applicable Fees. Registration is required on Instagram
at @calm.mess
Hosting unique workshops across scenic places, creating the
perfect ambiance with lights and beautiful setups for all art lovers
across the Kingdom of Bahrain.

Design Majlis Talks
House of Architectural Heritage
Lane 918, Block 209
https://goo.gl/maps/WhA5J9wxezkzZ5CK7
7 pm
8 December - Jafaar Al Haddad
9 December - Camile Zakharia
10 December - Fatema Abdulnabi
Design Majlis 2022 is a series of design lectures and workshops
facilitated by local leading names in the field. It will explore
topics such as urban heritage and design, architecture, historical
documentation, photography, and creative writing through
different methods of experimentation and exploration.

Activities

Preserving Gypsum Panels Workshop
Jamsheer House
Lane 936, Block 209
https://goo.gl/maps/LUK84r1iUuYk1zrw9
3 December, 9 am - 12 pm
Conducted by Shady Fouzi, Tamer Nasar, Yehya Hassan
*Applicable Fees. Registration is required on pearlingpath.bh
This workshop introduces participants to the traditional gypsum
motifs found in historical buildings and provides a hands-on
application of cleaning and restoration gypsum elements under
the supervision of specialists.

Preserving Wooden Panels Workshop
Jamsheer House
Lane 936, Block 209
https://goo.gl/maps/LUK84r1iUuYk1zrw9
10 December, 9 am - 12 pm
Conducted by Shady Fouzi, Tamer Nasar, Yehya Hassan
*Applicable Fees. Registration is required on pearlingpath.bh
Participants in this workshop are introduced to the different types
of wood and wooden elements used traditional architecture. Then,
they are provided with a hands-on application of wood restoration
techniques.

Tours

Tours

Pearling Path Tour
2 & 7 December, 3 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
pearlingpath.bh
At the heart of Muharraq, Bahrain’s former
capital, the world heritage site “Pearling,
Testimony of an Island Economy” relates the
unique legacy of Bahrain’s pearling era, through
the architecture and the urban heritage of the old
city of Muharraq. Starting from Qal’at Bu Mahir,
the Pearling Path tour will take you through the
old alleyways of Muharraq to rediscover the old
pearling capital of the Gulf.

Fakhro House: Muharraq’s
Architecture History Through
A Building
8 December, 4 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
pearlingpath.bh
Fakhro House was the luxury residence of Yousif
Abdulrahman Fakhro. The original scale and rich detail
of this house is a wonderful example of the elaborate
houses built by the grand pearl merchants. The house
also offers a unique example of a family home gradually
expanded over time. This tour will focus on Fakhro
House to explain the history of Muharraq, its coastal
development and its traditional architecture during
the 19th and 20th centuries. The talk will present how
materials trading and the external influences shaped
Bahraini buildings from the local Barasti to modernity.

Tours

Siyadi Majlis & Murad House:
Progress Tour
3 December, 3:30 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
pearlingpath.bh
Tour of Siyadi Majlis & Murad House under
construction after the completion of first phase
of restoration and building extensions to both
buildings. The tour will highlight the historic
significance of both projects as well as the
additions and future use. The tour will start from
Siyadi Majlis and will stop in Siyadi mosque
nearby then we’ll walk to Murad House and end
there with a session of informal discussion.

Pearling Path Multistory
Parking Buildings: Engineering
& Architecture
9 December, 3:30 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
pearlingpath.bh
An Architectural site visit to the Pearling Path’s
Multistory Parking Buildings. As part of the
pearling project, 4 multistory parking buildings
in Muharraq designed by Christian Kerez are
being built to be a public space within the city.
Their open and wide structure offers a new urban
attraction and adds new qualities to the historic
city center. The new Muharraq parking buildings
offer a different spatial experience on each level,
making them easily recognizable.

Tours

Muharraq Nights Photography
Walk with FotoBH
3 December, 4 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
pearlingpath.bh
Qal’at Bu Mahir first appeared in an official
document on a 1635 Portuguese map, where
its strategic position which facilitated the
pearling industry can be clearly observed. The
photography walk’s starting point will be at the
Pearling Path Visitors Centre, passing through
Suq Al Qaysariyyah, and heading towards Qal’at
Bu Mahir to capture the seashore at sunset.

Muharraq Food Walk by
The Food Menu
3 & 10 December, 6 pm
*Applicable Fees. Registration is required on
Instagram at @thefoodmenu.bh
Cuisine and traditional dishes are among the
most important aspects of intangible cultural
heritage. Thanks to Bahrain’s strategic location
and the many civilizations it held, the Bahraini
cuisine has various unique traditional dishes.
Join us on this tour with The Food Menu’s Zainab
Akbar to explore the many delicious dishes of
Muharraq along the Pearling Path, starting with
Our Old House restaurant and ending it with
halwa and gahwa at Bu Khalaf Coffee Shop.

Cultural Venues

Qal’at Bu Mahir

Bu Mahir Visitors
Centre

Pearling Path Visitors
Centre

Archaeologies of
Green

Dar Al Muharraq

Al Khalifiyah Library

Cultural Venues

Shaikh Ebrahim bin
Mohammed Al Khalifa
Center for Culture &
Research

Abdullah Al Zayed
House for Bahraini
Press Heritage

Mohammed bin Faris
House for Sut Music

Iqra

Kurar House

Memory of the Place Bin Matar House

Al Nukhida House

Mohamed bin Faris
Music Hall

Memory of the House

House of Art

Childrens’ Library

House of Architectural
Heritage

Muharraq Nights

Amarat Fakhro I
Tujjar Avenue, Block 215
https://goo.gl/maps/kcZ1E978QgWnD2yz5
A station by the Ministry of Health to collect samples from
visitors. This national project aims to enhance the quality of health
services in the Kingdom and increase the chances of a healthy
life for current and future generations, through prevention from
genetic diseases and more, in addition to developing effective
medicine for treatment.

Parking
Street Parking - Bu Mahir
Road 1655, Block 216
https://goo.gl/maps/uYJKZeE6zMJ9by9J9

Al Hala Club Parking
Shaikh Isa Avenue, Block 216
https://goo.gl/maps/wUVyG14vBqNRVpah9

Al Isteqlal Secondary Girls School
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gGmNV1oqhzbnDesk6

Abdulrahman Al Nasser Primary and Intermediate Boys School
Road 1045, Block 210
https://goo.gl/maps/v6HrsqE7KYHSDa8L7

Maryam bint Omran Primary Girls School
Shaikh Isa Avenue, Block 213
https://goo.gl/maps/SiiSggKFtV2zJKmPA

Parking Plot (front of Pearling Path Visitors Centre)
Avenue 10, Block 215
https://goo.gl/maps/gSvauhVSu7798Dxs9

Khadija Al Kubra Intermediate Girls School
Shaikh Mohamed Avenue, Block 211
https://goo.gl/maps/bFq6LPzc1hRvUMfPA

Pearling Path Parking
Shaikh Isa Avenue, Block 211
https://goo.gl/maps/hLgmFogrYsiuFgVFA

Shaikh Mohammed bin Isa Al Khalifa Primary Boys School
Road 916, Block 209
https://goo.gl/maps/8fYgY1XLWQiZVNU87

Muharraq Nights

