
 في الموقع 
 المعرض االفتتاحي 

 
األساليب المعرفية والتفسيرية التي   لدراسةيتّخذ هذا المعرض من جزيرة السعديات نقطة انطالٍق له 

هي دالالت  ما تساؤالٍت من خالل هذا السياق منها:   طارحا    ،نمارسها لتحديد موقعنا المادي والثقافي
من الماضي أو   باعتباره جزءا  المكان   استيعاب   لناكيف و؟ «الغنّاءحديقة  ال»أو   «صحراويةالجزيرة  ال»

ذلك  مظهره، سواء كان  و أ  ماعٍ في جوهر موق التأمليدعونا العمل المعروض إلى وحيث ؟ الثقافي المستقبل
 قّصته ذاتها؟ اإلشارات التي تُكّون الموقع كيف تروي ف ُمتََخيّال ، أو  ، حقيقيا  أو اصطناعيا   طبيعيا  الموقع 

 
، وهو  أبوظبي الجديد في جزيرة السعدياتجربة المشي في حرم جامعة نيويورك العمل ت مشاهدة ستحضر ت

  مشاريع التطوير في خضمّ  ا  ثقافي  ا  ومركز ،الصحراءقلب في  واحةحد ذاته في  ل ثّ مَ يُ  الجوانبموقع متعدد 
في    لمدينةل ية لمستقبلارؤية  الرئيسي في   والعبٌ  ، الهامةمحلية اللذكريات  ل  مستودٌع هي  جزيرةٍ  على الجديدة 

 . الوقت ذاته
 

 رئيس وقيم فنّي أولمايا أليسون، 
 

 «)في( التجميل»يبدأ المعرض بتناول جزيرة السعديات ذاتها من خالل سلسلة أعمال طارق الغصين 
البناء   مواقع  تنسيقالفنان مجموعة من الصور الفوتوغرافية باستخدام المواد المتاحة ل أنتج(، حيث ٢٠١٢)

الفوتوغرافي   الفنان مشروع  جزءا  منالصور  هذه كونويتزامن ذلك مع في جزيرة السعديات. وما حولها 
 .عن الوجود ريجيا  تد مختفيا  أو متأمال   أو متحركا  شخصه الوحيد يبدو فيها المستمر اللتقاط مشاهد ملحمية 

 
صحراوية قصة عن الطبيعة )نباتات(  اللجزيرة ا في المواقع    تنسيقتروي مشاهد في هذه السلسلة الفنية، 

قيد  للتنسيق الجودة التجريدية الهندسية  كّلٍ من الصور الضوء على  تكوينٍ يلقي كما  ،)صحراء( هاترويضو
عرائش النباتات  من  بحرٌ  يمتَّد لطارق، و  هيئةتغمر لالحادة    األطرافعلى  اليانعةالنباتات   فتفيض ؛ التنفيذ

األخرى لشخصه باعتباره شخصية   الغصين تصّور أعمال في حين والمباني البعيدة.  نحو بأوراقها الوافرة
مع   تواؤما  أكثر  هيئته بأسلوب  تصّور «)في( التجميل »إال أن سلسلة ، ة سياسي أو  ةوحيد تهديدية أو
 . ذاتها في بعض األحيانالنباتات مع هيئة أيضا  ربما تتواءم ، والمواقع تنسيق ممارسات 

 
 تعليق: 

 ٢٠١١، ٢٢١٦، رقم «)في( التجميل»طارق الغصين، 
 سم ١٠٠ x ١٥٠طباعة ملّونة، 

 الصورة بإذن من الفنان
 

داخل مساحة العرض، إال أن نظرة أقرب تبيّن   يفوق العادةللوهلة األولى وجود موقع بناٍء نظيف بشكل  يبدو 
من الخشب الخام في  الشبكة المتقاطعة  وتعملالفني الضخم. رشيد رنا أن هذا الموقع هو في الواقع تركيب 

في   استخدامها ة السائدفَ كل  السقاالت غير المُ  إذ هي مستوحاة من ؛ هذا العمل كإشارة بصرية مزدوجة المعنى
  النموذجية  « سول ليويت»  اتشبكات مكعب إلى   اإشارتهإضافة إلى جنوب آسيا، في منطقة  مواقع البناء 
في جانبه األبعد، والذي يعكس اختيار عنوان   كما يمكن الولوج إلى داخل الهيكل من خالل باب ٍالشهيرة. 

  هذه الشبكة، وهو ضمن آخر مكعبٌ ، حيث يتواجد «الحديثللفن   "تايت" غرفة من متحف»العمل وهو 



متحف  العرض في  مساحة العرض النمطية في الصاالت الفنية والمطابق هنا ألبعاد مساحة   يمثّل مكعبٌ 
 الحديث. للفن   «تايت»
 
َق على أٌ  ة. كما  يالحقيق « تايت»لصالة متحف الطبيعي مقياس الكعّب الداخلية صورة بجدران وسقف المُ لص 

  ، وبهذا. في طبقٍة أخرى من الطبقات المكونة للشبكة تنقيطية ضعيفة  بجودةوقد طُب عَت تبدو ذات الصورة 
  اقتراب مع ولكن وأو من خالل كاميرا الهاتف.  عن بُعد عند رؤيتها  بشكل مثاليتبدو الغرفة مشّوشة 

ة اللون، وذلك نتيجة  باهت  تجريدية لٍ تَ إلى كُ تتحّول و الكليّة تفاصيل، تختفي الصورة من ال أي  من المشاهد 
ليتالشى     أحادي اللون،مربعا  منها وحدة مثّل كل تبحجم كبير جدا  وحدات الصورة األصلية لالفنان   لطباعة
، يستحضر  وبهذا األسلوب. اللندني عند تفّحصه بشكل أقرب لمتحف لللغرفة الداخلية  اخ هذا االستنس بذلك 
ووجودها على أرض الواقع   ، دون اكتمالها بعد، حيث يتم بناء المتاحف ذاتها جزيرة السعديات   «رنا»عمل 

من خالل تأثره  هذا العمل بشكل مختلف تجدر اإلشارة هنا إلى استمرار رؤية وتفسير و عن بعد وحسب. 
في فبراير الماضي  ض العمل في بنغالديش ر  عندما عُ  عليه األمر ، كما كانالمحيط بهسياق الثقافي الب الشديد 

مقر  لندن، نة مديفي  العمل إذا تم عرض  األمر عليه بدورهكما سيكون وقمة داكا للفنون،  ضمن فعاليات
 الحديث.   «تايت»متحف 

 
 تعليق: 

 ٢٠١٤الحديث،  للفن»تايت« رشيد رنا، غرفة من متحف 
 خشب، ألواح ليفية متوسطة الكثافة، طباعة حبرية على ورق جداري، أضواء، أرضية 

٧٠٥ x ٩٠٢ x سم ٥٠٢ 
 ليسون  وغاليريالصورة بإذن من الفنان 

 
كثر من ألف  بلف أ محمد أحمد إبراهيميلوح في قلب مساحة العرض جبٌل من الصخور، حيث قام الفنان 

تواجد مادة النحاس بشكل طبيعي في تلك   وتجدر اإلشارة إلى صخرة بشكل منفرد بأسالك نحاسية سميكة. 
مارات. وفي حين  الصخور التي جاء بها الفنان من مسقط رأسه خورفكان، الواقعة في أقصى شرق دولة اإل 

مباشرة مع عناصر األرض، تتخذ األرض إلبراهيم تعريفا  محددا    العاملينيحفل الفن المعاصر بالفنانين 
 للغاية يتمثل في أرضه هو، وفي دولة تلعب األرض ذاتها فيها دورا  حاسما  في تاريخ األمة. 

تغليف آالف الصخور الفردية بالنحاس )الذي هو أصال    يشيرويدعو العمل الفني إلى تفسيرات مختلفة: فهل 
صنع اإلنسان؟  من التنمية الصناعية، واألخذ من األرض لتكوين ما هو إلى من مكونات تلك الصخور(   جزءٌ 

هل هو فعل دافعه الحب إلنقاذ وحماية كل صخرة على حدة؟ هل هو شكٌل من أشكال التجميل من خالل  
الثمين الذي تحتويه؟ يقوم هذا العمل قبل كل شيء بإبراز عالقة الفنان الوطيدة    شبه تزيين الصخور بالمعدن

والمباشرة بمسقط رأسه، كما تُبرز خشونة الصخور مقابل أرض المعرض قَْلع األولى من موطنها  
خورفكان. وتقوم هذه المقارنة بوضع مساحة المعرض ذاتها في حوار مباشر مع المشهد المادي المحيط في  

 ة اإلمارات العربية المتحدة.  دول
 

 تعليق: 
 بالنحاس   محمد أحمد إبراهيم، صخور ملفوفة

٢٠٠٧ 
 صخور، سلك نحاسي، أبعاد متفاوتة 

 الصورة بإذن من الفنان وغاليري كوادرو 
 



  الشبيه  في مساحة العرض خاليا  إال من بعض الضوء الخافت «ماري تمبل»يبدو الركن المخصص لعمل 
ما تلقيه شمس ما بعد الظهيرة من ظالل لألشجار. لكن ما يخالف هذا التشبيه هنا هو عدم وجود مصدر  ب

لوحة  جدارية دقيقة للغاية تطلّبت عددا    «الضوء القُطري»داخلي للضوء ليلقي بتلك الظالل. إذ يمثّل عمل 
  مقتفيةفاتح، البيض األ  خلفية من على باللون األبيض الساطع فيها الفنانة  رسمتاعات العمل، كبيرا  من س

  عريق في ممارسة لتقليد و ،المعرض في المختلفة من جدران وأعمدة األسطح على  ر اشجوراق األ أل  ظالال  
 (. «خداع العين» وهو ما يعني حرفيا  ) trompe-l'oeilمعروف باسم  لرسم ل
 

جوهر   ضمنبذلك العمل  قع يبالنسبة للفنانة، تتناول هذه الجداريات الضوئية مفاهيم الشك والثقة والشفافية، ل
  الشك بموقف  احتفاء  »وهو ما تعلّق الفنانة حوله باعتباره السؤال األساسي للمعرض: كيف نعرف أين نحن؟ 

 . «وعدم اليقين
 

الفني على أهمية جودة الضوء في المنطقة كعنصر سردي لموقعنا:   «تمبل» يؤكد التأثير المذهل لتركيب 
ن ف الضباب الذهبي لمدرسة وادي نهر  والضوء الرمادي البارد للوحات الهولندية المبكرة بين قار 
فنانة في هذا  ضوء الصحراء الساطع في تصاوير شبه الجزيرة العربية. وقد جمعت البين ، و«هادسون»

في  ضوء لأبوظبي وبين إحساسها المتخيل لالنباتية حول حرم جامعة نيويورك  العمل ما بين مظاهر الحياة 
ال توجد على أرض الواقع، إنما   حديقة  و ا  مرّكب ظال  مكّونة بذلك  السعديات في فترة ما بعد الظهيرة، جزيرة 

 خّطها ضوء ال يوجد بدوره أيضا . 
 

 تعليق: 
 ٢٠١٤مستمر،  – ٢٠٠٢ماري تمبل، الضوء القُطري، 

 ك على هياكل معمارية موجودة مسبقا ، أبعاد متفاوتة أكريلي
 

،  «الفهيدي» إلى ، وهو أقدم حي في مدينة دبي، « البستكية»العزيز بتغيير اسم حي عندما علمت ابتسام عبد
َشَرَعت الفنانة في إنشاء أعمال من األداء والفن المفاهيمي والرسم لتتوافق مع اسم الحي الجديد. فتجد في  

تصوير كُتٍَل هندسية صفراء وزرقاء اللون كخرائط تتجلّى فيها   «إعادة تخطيط الفهيدي»سلسلة لوحات 
والبراجيل   العوارض  تبيّن لتقليدية في المنطقة من خالل ظالل بيضاء بين الكتل ببطء تفاصيل العمارة ا

ظالل  تحديد  هو غير مألوف الحي بأسلوبأفق  تخطيط  العزيز  عبد أعادت  وقد . واألفنيةوالشوارع الضيقة 
تبخرت  فالمشاة.   طُُرقإلى  لسماء واألصفر إلشارة إلى ا اختزالها إلى اللون األزرق لو القديمةشوارع المدينة 

هذه  ب  الملمّ للمشاهد   ما أتاحية، البنّ  هاوعوارضالمنطقة محل جدران  وحلّتالجدران إلى اللون األبيض النقي، 
بالنسبة ألولئك الذين لم  أما  على المساحات الفارغة.  إسقاط ذاكرته  من خاللالشوارع أن يتخيلها بوضوح 

،  الفقدانالعزيز إلى المساحات البيضاء في لوحات عبد تشير، حتى اآلنيزوروا هذا الجزء القديم من دبي 
 . بعد تتشّكلذاكرة لم تواجد و ، جود فجوة يتعين سدهاوو
 

 تعليق: 
 ٢٠١٣ابتسام عبد العزيز، إعادة تخطيط الفهيدي )سلسلة( 

 ث لسم، الصور بإذن من الفنانة وغاليري الخط الثا  ٢٩.٧ x ٢١ك على قماش، أكريلي
 

دراسة طيف  »في عمله  باسم مجدي؟ قام «المستقبل»أو   «الماضي»ما الذي يشير إلى انتماء المشهد إلى 
في جزر الكناري، مستخدما  مجموعة   «النزاروت»بتصوير المشاهد الطبيعية الصخرية الجافة في  «اللون

لتضفي  مواد كيميائية منزلية مختلفة إلى  تعريضهاثم  ، ومن مم ٣٥متنوعة من شرائح األفالم ذات قياس 



  ، أي مشهدا  «الكارثةمستقبل ما بعد  »للفنان بالنسبة تمثل هذه الصور و. والقوام الغني لواناأل   تلك عليها
 من صنع اإلنسان. قد تأتي لعالم ل  يحدث بعد نهايةٍ وبأسلوب مشابه لما قد  في المواد الكيميائية،  غارقا   طبيعيا  

 
ينتمي  يتميز القوام البركاني القاحل للجبال بطابع له أن يعود إلى حقبة ما قبل التاريخ بذات القدر الذي له أن 

  ، ، وفريدة من نوعها كسجل للتاريخ الجيولوجيموغلة في القدم «النزاروت»تعد جزيرة   كما. ا إلى ما بعده
يومنا  التكتوني الذي ال يزال مستمرا  حتى  مليون عام من خالل النشاط البركاني ٢٠قبل إذ ظهرت الجزيرة 

كل شريحة  تستحضر فمشروع، في الهذه الصخور  من خاللمثل تالهائل المالزمني  المدى   ويظهر. هذا
ال  إال أن هذا المنظر الطبيعي القمر. على سطح  هبوط  المشاهد من أفالم الخيال العلمي أو لبشكل مختلف و

باستثناء  ذلك   ،ثقافي معين أو مستقبلٍ  ماٍض حول  دالالتال  من خالٍ و يزال مجرد مشهد غير متطور
 . إلى العملالعالمات التي أضافها الفنان 

 
 تعليق: 

 ٢٠١٣باسم مجدي، دراسة طيف اللون في منظر طبيعي لما بعد الكارثة، 
 شريحة وجهاز لإلسقاط الضوئي، أبعاد متفاوتة  ٨٠

 م وسجيبالصورة بإذن من الفنان وغاليري 
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