


Abdul Wahab Al-Awadi (born Kuwait, 1953) combines caricature with the art of 
painting. His background has had a significant influence on his artistic career.Al-
Awadhi has received a degree from Soviet Union in Medical Assistance, followed by 
a degree in Physiotherapy from Slovenia; as a result, his works are influenced by the 
Eastern European style particularly from Russia and the Balkans.

Al-Awadhi began publishing illustrations in Al-Talea Newspaper, then after meeting 
the late political artists Naji Al-Ali, who found his ability to. When moving back to 
paintings, Al-Awadhi was inclined to wait for an artistic style to suit his relaxed 
nature, which manifests his observations and attention to detail.

He states, “My style is generally abstract, and I am not technically trained in the arts. 
The anatomies in my works have some deficiencies yet I have made a lot of efforts 
to learn anatomy, but I haven’t fully mastered it. So I thought I’d blend abstraction 
and diagnosis, but in a way that was derived from the spirit of childhood. I tested out 
two paintings and was pleased with the result so I decided to continue experimenting 
with colour, and types of mediums from acrylic to charcoal and collage, using old 
newspapers which I have collected from Slovenia.”

Despite his numerous art exhibitions, he continued creating caricatures for Al-Qabas, 
Al-Watan, and Al-Arabi magazines. Through his influences in his illustrations with a 
tendency to pack in details with attention to accuracy and current events, he has 
been able to create a unique style of abstract expressionism which comment on 
human issues and metaphors. Al-Awadhi continues to develop his artistic expression 
through experimenting with different mediums and techniques.



19531953( بيــن فــن الكاريكاتيــر وفــن الرســم، ولهــذه .الخلفيــة ( بيــن فــن الكاريكاتيــر وفــن الرســم، ولهــذه .الخلفيــة  يجمــع الفنــان عبــد الوهــاب العوضــي )مواليــد الكويــت يجمــع الفنــان عبــد الوهــاب العوضــي )مواليــد الكويــت 

تأثيــر كبيــر علــى مســاره الفنــي.تأثيــر كبيــر علــى مســاره الفنــي.

العــاج  دبلــوم  علــى  ثــم  الســابق،  الســوفييتي  االتحــاد  مــن  الطبيــة  المســاعدات  دبلــوم  علــى  العوضــي  العــاج حصــل  دبلــوم  علــى  ثــم  الســابق،  الســوفييتي  االتحــاد  مــن  الطبيــة  المســاعدات  دبلــوم  علــى  العوضــي  حصــل 

البلقــان، ومنطقــة  الروســية  وخصوصــا  أوروبــا  شــرق  ببيئــة  الفنــي  مزاجــه  وتأثــر  ســلوفينيا،  مــن  البلقــان،الطبيعــي  ومنطقــة  الروســية  وخصوصــا  أوروبــا  شــرق  ببيئــة  الفنــي  مزاجــه  وتأثــر  ســلوفينيا،  مــن  الطبيعــي 

 وهــو مــا ياحــظ كذلــك فــي عــدد مــن أعمالــه الفنيــة الســابقة التــي يشــعر المتلقــي فيهــا بهــذا التأثيــر. وهــو مــا ياحــظ كذلــك فــي عــدد مــن أعمالــه الفنيــة الســابقة التــي يشــعر المتلقــي فيهــا بهــذا التأثيــر.

بــدأ بنشــر الرســوم المصاحبــة للمقــاالت فــي صحيفــة الطليعــة، وبعــد لقــاءه بالفنــان الراحــل ناجــي العلــي، وجــد بــدأ بنشــر الرســوم المصاحبــة للمقــاالت فــي صحيفــة الطليعــة، وبعــد لقــاءه بالفنــان الراحــل ناجــي العلــي، وجــد 

ــل  ــاال للتمه ــدا مي ــام، وب ــة باهتم ــى النصيح ــد تلق ــر، وق ــم الكاريكاتي ــن رس ــه م ــة تمكن ــدرات فني ــومه ق ــي رس ــر ف ــل األخي ــاال للتمه ــدا مي ــام، وب ــة باهتم ــى النصيح ــد تلق ــر، وق ــم الكاريكاتي ــن رس ــه م ــة تمكن ــدرات فني ــومه ق ــي رس ــر ف األخي

والعنايــة  الماحظــة  قــوة  تمتلــك  التــي  المتأملــة  الهادئــة  طبيعتــه  تناســب  وتعبيريــة  فنيــة  صيغــة  إلــى  والعنايــة للوصــول  الماحظــة  قــوة  تمتلــك  التــي  المتأملــة  الهادئــة  طبيعتــه  تناســب  وتعبيريــة  فنيــة  صيغــة  إلــى  للوصــول 

. صيــل لتفا .با صيــل لتفا با

ــم  ــريح، رغ ــي التش ــور ف ــض القص ــدي بع ــي، ل ــر أكاديم ــا غي ــا أساس ــدي، وأن ــا تجري ــلوبي عموم ــي : »أس ــول العوض ــم يق ــريح، رغ ــي التش ــور ف ــض القص ــدي بع ــي، ل ــر أكاديم ــا غي ــا أساس ــدي، وأن ــا تجري ــلوبي عموم ــي : »أس ــول العوض يق

ــد  ــن التجري ــزج بي ــرت أن أم ــي فك ــام. وبالتال ــكل ت ــه بش ــم أتقن ــي ل ــريح، لكن ــم التش ــي تعل ــرا ف ــدا كبي ــت جه ــي بذل ــد إن ــن التجري ــزج بي ــرت أن أم ــي فك ــام. وبالتال ــكل ت ــه بش ــم أتقن ــي ل ــريح، لكن ــم التش ــي تعل ــرا ف ــدا كبي ــت جه ــي بذل إن

االســتمرار  فقــررت  النتيجــة  وأســعدتني  لوحتيــن  وجربــت  الطفولــة،  روح  مــن  مســتمد  بأســلوب  ولكــن  االســتمرار والتشــخيص  فقــررت  النتيجــة  وأســعدتني  لوحتيــن  وجربــت  الطفولــة،  روح  مــن  مســتمد  بأســلوب  ولكــن  والتشــخيص 

بعــض  عليهــا  أضفــت  للرســم  اإلكريلــك كخامــة  وحتــى  أســتخدمها،  أكــن  لــم  إضافيــة  ألوانــا  وأدخلــت  التجربــة،  بعــض فــي  عليهــا  أضفــت  للرســم  اإلكريلــك كخامــة  وحتــى  أســتخدمها،  أكــن  لــم  إضافيــة  ألوانــا  وأدخلــت  التجربــة،  فــي 

مــن ســلوفينيا،  أوراق صحــف عمرهــا قديــم كنــت حصلــت عليهــا  الكــوالج مســتخدما  أو  بالفحــم  مــن ســلوفينيا، اإلضافــات كالرســم  أوراق صحــف عمرهــا قديــم كنــت حصلــت عليهــا  الكــوالج مســتخدما  أو  بالفحــم  اإلضافــات كالرســم 

اللوحــات.  بعــض  باإلضافــة الســتخدام حــروف التينيــة فــي  اللوحــات. وعالجتهــا،  بعــض  باإلضافــة الســتخدام حــروف التينيــة فــي  وعالجتهــا، 

ــس  ــف القب ــن صح ــا بي ــر متنق ــم الكاريكاتي ــن رس ــف ع ــم يتوق ــان، فل ــا الفن ــي أقامه ــة الت ــارض الفني ــدد المع ــم تع ــس ورغ ــف القب ــن صح ــا بي ــر متنق ــم الكاريكاتي ــن رس ــف ع ــم يتوق ــان، فل ــا الفن ــي أقامه ــة الت ــارض الفني ــدد المع ــم تع ورغ

ــي. ــة العرب ــن ومجل ــي.والوط ــة العرب ــن ومجل والوط

وقــد تمكــن العوضــي مــن خــال هــذا التأثيــر الواضــح لفــن الكاريكاتيــر مــع الميــل للتكثيــف ودقــة الماحظــة ذات وقــد تمكــن العوضــي مــن خــال هــذا التأثيــر الواضــح لفــن الكاريكاتيــر مــع الميــل للتكثيــف ودقــة الماحظــة ذات 

الطابــع المجهــري، أن يخلــق أســلوبا فنيــا خاصــا، يميــل للتعبيريــة التجريديــة ويعبــر بــه عــن قضايــا إنســانية عديــدة، الطابــع المجهــري، أن يخلــق أســلوبا فنيــا خاصــا، يميــل للتعبيريــة التجريديــة ويعبــر بــه عــن قضايــا إنســانية عديــدة، 

ــر. ــد والتطوي ــي التجدي ــه ف ــن رغبت ــفا ع ــرة، كاش ــي كل م ــة ف ــه الفني ــر تجربت ــة تطوي ــة ومحاول ــل للرمزي ــع مي ــر.م ــد والتطوي ــي التجدي ــه ف ــن رغبت ــفا ع ــرة، كاش ــي كل م ــة ف ــه الفني ــر تجربت ــة تطوي ــة ومحاول ــل للرمزي ــع مي م



150 x 100 cm
Mixed Media on Canvas 

2021
1,160 KD

100 x 100 cm
Mixed Media on Canvas
2021
1,015 KD

150 x 100 cm
Mixed Media on Canvas 

2021
1,160 KD

150 x 100 cm
Mixed Media on Canvas
2021
1,160 KD



130 x 185 cm
Mixed Media on Canvas 

2021
1,740 KD

130 x 185 cm
Mixed Media on Canvas
2021
1,740 KD

150 x 100 cm
Acrylic on Canvas 

2019
1,160 KD

150 x 100 cm
Mixed Media on Canvas
2021
1,160 KD



200 x 200 cm
Acrylic on Canvas
4,350 KD

130 x 185 cm
Acrylic on Canvas 

2011
870 KD

150 x 200 cm
Acrylic on Canvas
2021
2,170 KD



Triptych
50 x 50 cm (each)
Acrylic on Canvas
2009
290 KD



29 x 25 cm
Watercolor on Fine Ar t Paper
217 KD

34 x 25 cm
Acrylic and transfer on Paper
2021
290 KD

22 x 16 cm
Watercolor on Fine Ar t Paper

290 KD

23 x 19 cm
Watercolor and pastel on Fine 

Ar t Paper
217 KD



24 x 25 cm
MIxed Media on Paper
2021
290 KD

30 x 22 cm
Acrylic and transfer on paper
2021
290 KD

24 x 25 cm
Mixed Media on Paper

2021
290 KD

34 x 26 cm
Acrylic and transfer on pape

2021r
290 KD



30 x 26 cm
Acrylic and transfer on Paper
2021
290 KD

25 x 28 cm
Mixed media on paper
2021
290 KD

30 x 23 cm
Acrylic and collage on Paper

2021
290 KD

32 x 18 cm
Mixed media on pape

2021
217 KD



21 x 16 cm
Mixed media on Paper
2021
217 KD

22 x 15 cm
Mixed media on paper
2021
217 KD

21 x 16 cm
Acrylic and transfer on Paper

2021
217 KD

23 x 15 cm
Acrylic and transfer on paper

2021
217 KD



22 x 16 cm
Mixed media on Paper
2021
217 KD

34 x 26 cm
Mixed media on paper
2021
290 KD

26 x 21 cm
Mixed media on Paper

2021
217 KD

22 x 16 cm
Mixed media on paper

2021
217 KD



23 x 17 cm
Mixed media on Paper
2021
217 KD

23 x 15 cm
Acrylic and collage on paper
2021
217 KD

27 x 20 cm
Mixed media on Paper

2021
217 KD

22 x 16 cm
Mixed media on paper

2021
217 KD



22 x 16 cm
Mixed media on Paper
2021
217 KD

24 x 19 cm
Mixed media on Paper
2021
217 KD

27 x 20 cm
Acrylic and transfer on Paper

2021
217 KD



Kuwait, Industrial Shuwaikh Block 2, St.28, Design District Kuwait
Mezzanine P.O.Box 102 Safat, 13002, Kuwait

info@capkuwait.com

www.capkuwait.com


