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"I can hardly sleep. I feel that my goal
today is to save Mother Earth for the
future generations. We can do it
together, we must do it together"

QTargets Art Exhibition is a platform for the project participants of various age groups and 
backgrounds whose aim is to creatively express individual message of peace addressed to the 
future generations through symbolic sport targets integrated into the artworks. 

The idea is that ‘Target is a symbol of achieving the goals’ which dispels the stereotype that a target 
is a way of expressing aggression through the works of art. Our aim is to represent a target as a 
means to achieve a goal through the Art as the lingua franca. 

The participants have been asked to endorse their messages in their mother tongues in response 
to the question What is your positive message of peace? 

Thousands of messengers from more than 65 countries, more than 60 artworks of 45 local and 
international artists unite the art and sport in the QTargets Art Exhibition.

The QTargets have been supported by Gulf English School, Qatar University, North Atlantic 
College (Qatar), International athletes and fans from UCI Road World Championships (Doha Qatar) 
International athletes from 49th World Military Shooting Championships Doha SkyDive Qatar Team, 
Soul Riders and Soul Jeepers Qatar Team, Qatar National Football team, and many guests to Katara 
Cultural Village and the State of Qatar.

The QTarget Project has been exhibited in New York (ArtExpo), Art Basel 2017, Saatchi Gallery and 
has received a very positive reception including the prizes. 

We hope that the QTargets Project will spark creativity among the young and creative people, 
will help establish an exciting and creative future for all, as well as enrich the lives of those who 
appreciate the positive thought of art through galleries and museums. 

Faihtfully yours,
Andrii Chernovil, Artist
Nadiia Chernovil, Curator



"اإلرث األساسي" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
“The main heritage“ by Andrii (Abhinava) Chernovil



"إنها ليست حربنا" اندري )ابهينافا( تشرينوفيل
“Its not your war” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"الهدف األعمى" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Blind target” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"غالًبا ما يكون الغاية هو الهدف" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Often the target is not the goal ” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"الربكة والحفظ" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Bless and save” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"المفتاح الذهبي" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Golden Key” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"أغنية األرض" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Earth song” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"رسالة كيوتارغتس للسالم" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Qtargets message for peace” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"جذور الرغبات" بي أندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Roots of desires” by Andrii (Abhinava) Chernovil - London



"فن كيوتارغتس المتحدة" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Qtargets ART united” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"لعبة عادلة" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Fair game” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"نصيحة حكيمة" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Wise advise” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"ثالث جواهر"  أندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Three Jewels” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"أنا أراك" أندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
”Im seeing you” by Andrii (Abhinava) Chernovil



"فن صني" اندريه )أبهينافا( تشرينوفيل
“Sunny ART” by Andrii (Abhinava) Chernovil



خالد المساوي "الكلمات"
Khalid Al Masowy “The Words”



سي�ينا اناند )الهند( "صناع الفن"
Seena Anand (India) “Art makers”



اوه سينتشاي )تايالند( "الحمائم"
Ooh Sinchai (Thailand) “The Doves”



يوجني اسبينوكا )فيليبني( "تخيل"
Eugene Espinoca (Philipine) “Imagine”



منري علي "ورقة السالم"
Muneer Ali “The leaf of peace”



منري علي "نظرة على السالم المستقبلي"
Muneer Ali  “The look into future peace”



بوسبا إسماعيل )الجزائر( "آمن وسالم"
Bousba Ismail (Algeria) “Safe&Peace”



راجيش رافي  "دعونا نحب"
Rajeesh Ravi “Let us love”



 "التوازن"، آندري )أبهينافا( تشرينوفيل
“The Ballance” by Andrii (Abhinava) Chernovil



كاري�ن أليشيا سينكلري )ترينيداد وتاباجو( "األمل هو أمي"
Karen Alicia Sinclair (Trinidad & Tabago) “Hope is my Mother”



إيمان علي السعد )قطر( "تشجيع الرياضة في اإلسالم"
Eiman Ali Alsaad (Qatar) “Encouraging sport in Islam”



موريال روتا )ايطاليا( "قطر 2022"
Maurella Rota (Italy) “Qatar 2022”



كريست )تايالند( "نجمة"
Krist (Thailand) “Star”



إيمان أبو اليقني "الهدف واالضراب"
Imane Abouliaqin “Aim and Strike”



إيمان أبو اليقني "اجمع وامنح"
Imane Abouliaqin “Collect and Embody”



كاري�ن فلوري "حاضر عرب الكمال"
Karine Fleury “Present over Perfect”



فاطمة عبداهلل محمد الخلف "رسالة التعليم حول السالم"
Fatima Abdulla Muhammed Alkhalaf  “Education massage about peace”



دانا. احمد )قطر( "سالم مسدس الوردة"
Dana. Ahmed (Qatar) “Rose Gun Peace”



سريج ايفس )ايطاليا( "قوس قزح"
Serge Evs (Italy) “Rainbow”



صيدا حبيب )قطر( "السالم"
Saida Habib (Qatar) “The Peace”



راشمي أغاروال )الهند( "األناقة في الخلود"
Rashmi Agarwal (India) “Elegance in Eternity”



راشمي أغاروال )الهند( "الحرية من أجل الحب"
Rashmi Agarwal (India) “Freedom for Love”



بي أندريه )أبهينافا( تشرينوفيل )أوكرانيا( القلم ، ورقة الهدف، "الوجه"
“Face” by Andrii (Abhinava) Chernovil (Ukraine)



سلطان الدنف )لبنان( "ابق آدمي"
Sultan AlDanaf (Lebanon) “Stay humen”



سلطان الدنف )لبنان( "ابق آدمي"
Sultan AlDanaf (Lebanon) “Stay humen”



خالد تاكريتي "ال شئ إال الحب"
Khalid Takreti “Nothing but Love”



ليوبوف جالديان )روسيا( "ماتريشكا يونايتد"
Lyubov Jalladyan (Russia) “Matreshka United”



محمود على طماوي )مصر( بطاقة بريد "رسالة عالمية"
Mahmoud Ali Tamawy (Egypt) “Global message”



مسعود راشد البلوشي )عمان( "النسيم"
Masoud Rashid Albulushi (Oman) “The Breeze”



مها الكواري )قطر( "فليكن"
Maha Al Kuwari (Qatar) “Let it be”



غادة زوغبي )لبنان( "مشهد سالم"
Ghada Zoughby (Lebanon) "Peace Scene"



الفنان رياض هاشم )عراقي كندي( "اليعسوب"
Riyadh Hashim (Iraqi Canadian) "The Dragonfly"



الفنان رياض هاشم )عراقي كندي( "تحت الشمس"
Riyadh Hashim (Iraqi Canadian) “Under the Sun”



خالد الشطي )الكويت( "مصيدة لألحالم"
Khalid Al-Shatti (Kuwait) “Trap for dreams”



وضاح مهدين )العراق( "تهليل"
Wadhah Mahdi (Iraq) “Lullaby”



حمود شنتوت )فرنسا( "كن معنا"
Hammoud Chantout (France) “Be with us”



فادي داود )األردن( "يؤكد"
Fadi Daoud (Jordan) "Underscores"



شهيدا احمد "انظر إلى المتشابهات واحتضن الفرق"
Shahida Ahmed "See the similarities and embrace the difference"



مصطفى يانسيا 11 عام ، )طاجيكستان( "تمري�ر تطبيقات من المعلم إلى الطالب"
Mustafina Jansaya 11 years old, (Tajikistan) “Practice passed from a teacher to a student”



"سالم المجرة" الفنانة غادة مبارك المعاضيد )قطر(
"Peace of Gallaxy" Ghada Mubarak Al Maadeed (Qatar)



انا دميانيتس )اوكرانيا( "أحالم أنا"
Anna Demianets (Ukraine) "AnnaDreams"



اندريه )ابهينايفا( تشرينوفيل "شاهد نفسك في واحد"
Andrii (Abhinava) Chernovil "See yourself in one"



خليفة العبيدلي )قطر( "كل شيء في يدنا"
Khalifa Al Obaidly (Qatar) “It’s all in our hand”



مريم آل ثاني - كيوتارغيتس كعكة مخبز نوار )قطر( "أهمية اللغة العرب�ية"
Mariam Al-Thani - Qtargets Cake Nawar’s Bakery (Qatar) “The importance of the Arabic language”



ماريا خالد إسماعيل - 12 سنة - طالبة في مدرسة الخليج اإلنجليزية )قطر( "الهدف النيلي"
Maria Khalid Ismail - 12 Years - Gulf English School student (Qatar) “Target indigo”



أندري ونادية تشرينوفيل "انحالل األهداف  الكاذبة"
"Dissolution of false goals" by Andrii (Abhinava) Chernovil



"إتحاد  الفنانني"
"United Artists"



"أنا بالكاد أستطيع النوم. أشعر أن هدفي
اليوم هو إنقاذ األرض

ألجيال المستقبل. نحن نستطيع فعلها
معا، يجب علينا القيام به معا "

 
هذه منصة للمشاركين في المشروع من مختلف الفئات العمرية والخلفيات المتنوعة للتعبير اإلبداعي عن 
رسائل السالم الفردية الموجهة ألجيال المستقبل من خالل أهداف رياضية رمزية مندمجة في أعمال فنية.

"األهداف رمز للوصول إلى الغاية"

يمثل المعرض رؤية الناس لمفهوم السالم، حيث ُطِلب من المشاركين ترك رسالتهم بلغة األم والجواب على 
السؤال "ما هي رسالتك اإليجابية للسالم؟"

 
اآلالف من الرسل من 65 دولة، وأكثر من 60 عمل فني قام به 45 فناًنا محليا ودوليا توحد الفن والرياضة في 

معرض كيو تارغتس للفنون.

تم دعم كيو تارغتس من قبل مدرسة الخليج اإلنجليزية، وجامعة قطر، وكلية شمال األطلسي )قطر(، 
ورياضيين دوليين ومشجعين من بطولة يو سي آي رود العالمية )الدوحة قطر(، رياضيون دوليون من بطولة 

العالم للرماية العسكرية التاسعة واألربعين، فريق الدوحة سكودا دايف قطر ، سول رايدرز وفريق سول 
جيبرز قطر ، فريق قطر الوطني لكرة القدم والعديد من الضيوف في الحي الثقافي كتارا ودولة قطر.

تم عرض مشروع كيو تارغتس في نيويورك )معرض الفن(، وفن بازل 2017، وقاعات ساتشي، وحصل على 
الجوائز وقبول إيجابي واسع.

 
نتمنى أن يفتح مشروع  "كيو تارغتس" المجال لإلبداع في أوساط الجيل الشاب، ويساعد على بناء مستقبل 

مبتكر للناس وإثراء حياة كل من يحب زيارة قاعات العرض أو المتاحف ذات األفكار اإليجابية.
 

كيو تارغت – فن
مع أطيب التحيات أندري ونادية تشيرنوفيل







الناشر: المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا 201٨. جميع الحقوق محفوظة.
ال يجوز استخدام أو إعادة طباعة أي جزء من هذا الكتاب بأية طريقة

دون الحصول على الموافقة الخطية من الناشر








