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Introduction
Ways of Seeing invites the viewer to investigate the manifold
ways by which artists re-configure our perception of the
world, and explores the various formal strategies that artists
employ to accord familiar forms and concepts with renewed
appearances and meanings.
Taking its cue from John Berger’s 1972 critical text on
visual culture, the exhibition brings together 26 artists
and artist collectives, with 41 artworks spanning a variety
of media from painting, sculpture and photography to
sound, film and installation. Each of the artworks on
display beckons us to take a second look, upon which the
contours of a new reality begin to emerge. In his seminal
book, John Berger shifted the emphasis of art criticism
away from the professional art-expert, and relocated it
within the grasp of the layperson. Building on Berger’s
groundbreaking argument, this exhibition invites the
viewer to actively engage with the artwork, and to
investigate the manifold ways by which forms and
concepts that are otherwise familiar can attain renewed
appearances and meanings.
Some of the artists in the exhibition, such as James
Turrell, Hans-Peter Feldmann, or Fred Sandback, blur
the boundaries between the artwork and the space in
which it is displayed. Others, such as James Webb, Vik
Muniz, or Gustav Metzger, provide the viewer with a new
way of accessing the artwork. A few, like Shana Moulton,
Andreas Gursky or James Casebere, push the technical
and formal possibilities of their genre. There are also
artists like Salvador Dali, Mona Hatoum, Alicja Kwade,
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Hassan Sharif, Michalenagelo Pistoletto, or Markus
Schinwald, who alter familiar objects in order to give
them a renewed meaning. And finally, there are works by
artists such as Lateefa bint Maktoum and Thomas Struth
that explore the mechanisms by which the act of looking
can lead to the creation of certain narratives.
The viewer’s desire to understand an artwork can
never be fully divorced from the politics that underpin
the traditions in which it was created, and the mechanisms
that are used for its display. Ways of Seeing unfolds along a
non-linear temporal thread that challenges the rigidity of
periods, genres, and so-called “isms.” Several of the artworks
provide a critique of the art-historical references that appear
within them, highlighting the politicized contexts in which
they are often encountered; a sub-theme that this exhibition examines.
Ways of Seeing facilitates a return towards a vision of
the artist as a maker of things, a skilled technician, who
through their understanding and handling of the physical
properties of things can alter our way of seeing. Artists
relentlessly remind us that the connection between what
we see and what we think we know is never that simple,
and that seeing is, at its core, a political act.
Sam Bardaouil and Till Fellrath

Independent curators and founders of Art Reoriented

New York University Abu Dhabi
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Checklist of Works in the Exhibition
Ghada Amer
Glimpse into a New Painting, 2018
acrylic, embroidery and gel medium on canvas, 162.6 x 182.9 cm
© Ghada Amer. Courtesy of Cheim & Read, New York
Frédéric Borgella
The Water Carrier, n.d.
oil on canvas, 55.5 x 46 cm
Boghossian Collection, Brussels
James Casebere
Sea of Ice, 2014
digital fine art pigment print, 95.9 x 126.4 cm
Edition 3 of 5 + 2 APs
Courtesy of the artist and Lisson Gallery
Landscape with Houses (Dutchess County, NY) #7, 2010
framed digital chromogenic print mounted to Dibond, 177.2 x 226.4 cm
Edition 5 of 5 + 2 APs
Courtesy of the artist and Lisson Gallery
Landscape with Houses (Dutchess County, NY) #8, 2010
framed digital chromogenic print mounted to Dibond, 177.2 x 219.4 cm
Edition 5 of 5 + 2 APs
Courtesy of the artist and Lisson Gallery
David Claerbout
The Algiers’ Sections of a Happy Moment, 2008
single-channel video projection, b/w, stereo, 37 mins
Courtesy of the artist and galleries Esther Schipper, Berlin,
and Sean Kelly, New York
Jojakim Cortis & Adrian Sonderegger
Making of "Derriére la gare de Saint-Lazare"
(by Henri Cartier-Bresson, 1932), 2016
digital c-print, 105 x 75 cm
from the series “Icons”
Courtesy of the artists and East Wing Gallery

Making of "AS11-40-5878"
(by Edwin Aldrin, 1969), 2014
digital c-print, 75 x 105 cm
from the series “Icons”
Courtesy of the artists and East Wing Gallery
Making of "The Last Photo of the Titanic Afloat"
(by Francis Browne, 1912), 2016
digital c-print, 75 x 105 cm
from the series “Icons”
Courtesy of the artists and East Wing Gallery
Salvador Dali
Les yeux surréalistes, 1980
bronze, 34 x 22 x 12 cm
Edition 17/999, cast 1980
Galila Barzilaï-Hollander Collection, Belgium
Hans-Peter Feldmann
One on One (Milky Way), 2012
chocolate box and sign, dimensions variable
© Hans-Peter Feldman
Andreas Gursky
Dubai World I, 2007
c-print, 307 x 223.3 x 6.2 cm
Courtesy of Sprüth Magers
Mona Hatoum
No Way IV, 2013
stainless steel, 7.7 x 29.2 x 22.2 cm
Edition 4/6 + 1 AP
© Mona Hatoum. Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris and
Alexander and Bonin, New York
Hair Necklace (wood), 2013
human hair on wooden bust, 27 x 21 x 16 cm
Courtesy of the artist, Galerie Chantal Crousel, Paris

Ways of Seeing installation view at ARTER - Space for Art:
Chris Bond, svampkris ig perrrgin vantlish la steken, 2015 (at right),
Andreas Gursky, Bangkok VIII, 2011 (at left)
Image courtesy of Murat Germen
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Paul & Marlene Kos
Lightning, 1976
video, b/w, audio, 1 mins 12 secs
Courtesy of the artists
Alicja Kwade
Gegen den Lauf (Wall Clock), 2012
found clock, light sensor, microprocessor, Ø 30 cm
Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE, Berlin/London
Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection, Istanbul
Kohle (1T Rekord), 2010
bronze and gold leaf, 105 x 90 x 120 cm
Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE, Berlin/London
Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection, Istanbul
Lateefa bint Maktoum
Oral Tradition, 2014
archival print, 62 x 100 cm
Edition 3 of 3
Courtesy of the artist and Tashkeel
Observers of Change 4, 2011
archival print, 104 x 160 cm
Edition AP
Courtesy of the artist and Tashkeel
Gustav Metzger
To Walk Into – Massacre on the Mount,
Jerusalem, November 8, 1990, 1996/2018
photograph on PVC and linen cover, 238 x 395 x 30 cm
Courtesy of the artist’s estate
To Crawl Into – Anschluss, Vienna,
March 1938, 1996/2018
photograph on PVC and linen cover, 315 x 425 cm
Courtesy of the artist’s estate
Shana Moulton
MindPlace ThoughtStream, 2014
HD video, audio, 11 mins 57 secs
Courtesy of the artist and Crèvecœur, Paris
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Every Angle is an Angel, 2014
HD video, audio, 6 mins 19 secs
Courtesy of the artist and Crèvecœur, Paris
Vik Muniz
Verso (Woman Ironing), 2008
mixed media, 147 x 103.5 x 30.4 cm
Courtesy of Sikkema Jenkins & Co.
Grayson Perry
A Map of Days, 2013
etching from four plates, 119.5 x 161 cm
Courtesy of the artist, Paragon | Contemporary Editions Ltd
and Victoria Miro, London/Venice
© Grayson Perry
Michelangelo Pistoletto
METRO QUADRATO INFINITO, 1966/2018
sculpture, string, 240 x 240 cm
Courtesy of the artist and Galerie Tanit, Munich-Beirut
Fred Sandback
Untitled (Sculptural Study, Twenty-two-part Vertical
Construction), 1991/2018
black and red acrylic yarn, dimensions variable
The Estate of Fred Sandback, Courtesy of David Zwirner
Markus Schinwald
Untitled, 2015
oil on canvas, 82 x 72.5 cm
Courtesy of Galerie Thaddaeus Ropac London/Paris/Salzburg
Abby, 2015
oil on canvas, 70 x 59 cm
Private US collection
Hassan Sharif
Knots, 2012–2016
cotton rope and stainless steel, 380 x 350 cm
Loan courtesy of the Estate of Hassan Sharif
and Gallery Isabelle van den Eynde

Cindy Sherman
Untitled #466, 2008
color photograph, 246.1 x 162.6 cm
David Roberts Collection, London
© Cindy Sherman
John Speed
Map of the Turkish Empire, c. 1620
copper engraving, 39 x 51 cm
New York University Abu Dhabi Library

James Turrell
Alta (pink), 1968
cross corner projection, dimensions variable
Courtesy of Pace Gallery and James Turrell
James Webb
Scream, 2008
signed certificate, speakers, assorted wires, audio,
museum barrier, dimensions variable
Courtesy of the artist Galerie Imane Farès, and blank projects

Thomas Struth
Hermitage 2, St. Petersburg 2005, 2005
chromogenic print, 114 x 144.8 cm
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery
Hermitage 3, St. Petersburg 2005, 2005
chromogenic print, 114 x 144.8 cm
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery
Hermitage 4, St. Petersburg 2005, 2005
chromogenic print, 114 x 144.9 cm
Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery
Kim Tschang-Yeul
Waterdrop, 1977–78
oil and India ink on canvas, 162 x 130 cm
Courtesy of the artist and Little Sky
Waterdrop, 1986
oil and India ink on canvas, 30 x 30 cm
Courtesy of the artist and Little Sky
Waterdrop, 1986
oil and India ink on canvas, 30 x 30 cm
Courtesy of the artist and Little Sky
Waterdrop, 1986
oil and India ink on canvas, 30 x 30 cm
Courtesy of the artist and Little Sky
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Ghada Amer
(b. 1963 in Cairo, Egypt – lives and works in New York, NY, US)
In Ghada Amer’s Glimpses into A New Painting, the viewer is only
able to decipher the thread markings that permeate the entire
surface, echoing the abstract expressionism of Pollock and other
protagonists of that school. Upon further scrutiny, the contours
of another image begin to emerge. Six women appear from
underneath the threaded surface. A serene gaze permeates their
faces as they look down. Their hands are engaged in an obscure
activity. Are they knitting, or are their plams clasped in an act of
prayer? Amer’s work invites us to take a second look at what is
presented before us, upon which a new reality begins to emerge.

Glimpse into a New Painting, 2018
acrylic, embroidery, and gel medium on
canvas, 162.6 x 182.9 cm
© Ghada Amer. Courtesy of Cheim & Read,
New York

2018 ،»«لمحة إلى لوحة جديدة
 تطريز وجل الصقعلى قماش،أكريليك
 سم182.9 × 162.6
 نيويورك، بإذن من تشايم وريد.© غادة عامر

غــادة عــامر

) الواليات المتحدة، مصر – تقيم وتعمل في نيويورك، القاهرة،1963 (مواليد عام
ال يتمكن المشاهد في لوحة «غادة عامر» وعنوانها «لمحة إلى لوحة

جديدة» إال من فك رموز عالمات الخيوط التي تتخلل سطح اللوحة بأكمله

في انعكاس لتعبيرية «جاكسون بولوك» التجريدية وغيرها من الشخصيات
 تبدأ مالمح صورة، ولكن عند التدقيق بشكل أكبر.الرئيسية لتلك المدرسة

تم خياطته ستة نساء
ّ  فتظهر من تحت السطح الذي.أخرى في الظهور
ّ
 وتنشغل أيديهن،يتطلعن لألسفل في حين تكسو وجوههن نظرة مطمئنة

 أم ُض َّمت أيديهن في وضع، فهل يقمن بالحياكة،في ممارسة نشاط مبهم

 حيث، يدعونا هذا العمل إلى إعادة النظر إلى ما هو أمامنا،الصالة؟ وبذلك
.تبدأ حقيقة جديدة بالظهور
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Frédéric Borgella
(b. 1833 in the Pyrenees, France – d. 1901 in Montrouge, France)
Frédéric Borgella’s painting, The Water Carrier, is associated with
the Orientalist genre and the constructed image of the East that it
has created. The Orientalists’ romantic fantasy, which displayed an
image of the Orient as voluptuous or barbaric, presents the visitor
with forms and concepts which seem familiar, despite resulting from
a set of established, imagined constructs rather than historical facts.
"Orientalism" is a term derived from Edward Said’s 1978 seminal
book of the same title in which he argued that "Orientalism” is a
way of seeing that distorts differences of Arab peoples and cultures
as compared to that of Europe and the U.S. Artworks that fall within
this tradition often present the viewer with a constructed image of
the Orient, and can merit from a revised way of looking at them.

The Water Carrier, n.d.
oil on canvas, 55.5 x 46 cm
Boghossian Collection, Brussels

 غير مؤرخة،»«حاملة الماء
 سم46 × 55.5 ،زيت على القماش
 بروكسل،من مجموعة مقتنيات بوغوسيان

فريديريك بورغيال

) فرنسا، في مونتروج1901  فرنسا – توفي عام، بيرينيه،1822 (مواليد عام
يرتبط عمل «حاملة الماء» لـ«فريديريك بورغيال» بالنوع االستشراقي

 ويعمل منظور.والمنظور الذي ساهم هذا النوع في تشكيله حول الشرق

يصور الشرق على أنه إما موقع
 والذي،الخيال االستشراقي الرومانسي
ّ
 على تقديم المشاهد بأشكال ومفاهيم،الملذات
ّ
همجي أو منغمس في
المتخيلة
تبدو مألوفة على الرغم من حدوثها نتيجة مجموعة من التركيبات
ّ
 وتجدر اإلشارة إلى اشتقاق مصطلح.التاريخية
بدال من الحقائق
الثابتة
ً
ّ

 تحت ذات1978 االستشراق من كتاب إدوارد سعيد الهام والذي نُ ِشر عام

 والذي جادل فيه أن مصطلح "االستشراق" هو طريقة للرؤية تعمل،العنوان
على تشويه الفروقات ما بين الشعوب والثقافات العربية مقارنة باألعمال

مبنية
تقدم المشاهد بصورة
ّ
ّ  والتي،الفنية األوروبية واألمريكية المشابهة
ّ

.حول الشرق تستدعي بدورها مراجعة الطريقة التي ينبغى رؤيته من خاللها

11

12

James Casebere
(b. 1953 in Lansing, Michigan, US – lives and works in New York,
New York, US)
James Casebere’s works interrogate photography’s claims of
truthful representation. Landscape with Houses (Dutchess
County, NY) #7 and Landscape with Houses (Dutchess County,
NY) #8 depict what appears to be an idyllic neighbourhood.
Upon closer inspection the viewer realizes that what they are in
fact looking at an architectural model of a generic gated
community that the artist has staged and then photographed.
The photos are un-peopled and unsettling in their ambiguity.
Casebere wants to confront us with the artifice of such invented
communities in order to expose the psychologically alienating
paradigm underlying their made-up structure.

Landscape with Houses
(Dutchess County, NY) #7, 2010
framed digital chromogenic print
mounted to Dibond, 177.2 x 226.4 cm
Edition 5 of 5 + 2 APs
Courtesy of the artist and Lisson Gallery

«منظر طبيعي مع منازل
2010،»7# ) نيويورك،(مقاطعة دوتشيز
مطبوعة رقمية متعددة األلوان
،»مثبتة على لوح «دايبوند
ّ ومؤطرة
 سم226.4 × 177.2
 طبعتين للفنان+ 5  من أصل5 النسخة
بإذن من الفنان وغاليري ليسون

جيمـس كاســـيبير

 يقيم ويعمل في-  الواليات المتحدة، ميشيغان، النسينغ،1953 (مواليد عام
) الواليات المتحدة،نيويورك
تستجوب أعمال «جيمس كاسيبير» ادعاءات التصوير حول قدرته على التمثيل

،» حيث يعكس عمال «منظر طبيعي مع منازل (مقاطعة «دوتشيز،الصادق

) نيويورك،»» و«منظر طبيعي مع منازل (مقاطعة «دوتشيز7 نيويورك) رقم
تفحص ًا أقرب يكشف للمشاهد
 إال أن،حي شاعري
ّ
ّ » ما يبدو على أنه8 رقم

مسور قام الفنان
لمجمع
أنه ينظر في الواقع إلى نموذج معماري عام
ّ
ّ
، وتخلو تلك الصور من الناس بشكل مقلق وغامض.بترتيبه وتصويره

المجمعات المختَ َلقة بهدف
حيث يسعى الفنان إلى مواجهتنا بتصنّ ع تلك
ّ
ً
.نفسيا والكامن وراء تلك الهياكل المصنّ عة
نفر
ِ الم
ُ الكشف عن النموذج
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In Sea of Ice, James Casebere makes a direct reference to a
well-known painting by the German Romantic landscape painter
Casper David Friedrich. Completed in 1824, Friedrich's painting
is representative of the Romantic school of painting, which
considered Nature as an the ultimate source of salvation from the
despair that was brought about by industrialization. Casebere’s
recreation is intended as a critical statement about climate
change. In line with his practice of building meticulously executed
models, he has recreated the original painting using perishable
substances such as bicarbonate of soda from his kitchen, and other
mundane materials in order to reveal the irreversible damage
that humanity has inflicted on nature, rendering it defenceless.

Sea of Ice, 2014
digital fine art pigment print, 95.9 x 126.4 cm
Edition 3 of 5 + 2 APs
Courtesy of the artist and Lisson Gallery

2014 ،»«بحر الثلج
 سم126.4 × 95.9 ،مطبوعة رقمية مصبوغة
 طبعتين للفنان+ 5  من أصل3 النسخة
بإذن من الفنان وغاليري ليسون

 فيشــير «جيمس كاســيبير» إلى لوحة معروفة،»أما في عمله «بحر الثلج

أتمها رســام المناظر الطبيعية األلماني الرومانســي «كاســبر ديفيد
ّ
 وتنتمي اللوحة إلى المدرســة الرومانســية التي.1824 فريدريك»في عام
ّ اعتبــرت الطبيعــة المصدر األساســي للخــاص من اليأس الذي
ولده العصر

 كمــا تأتــي كذلك إعادة تكوين «كاســيبير» لهــذا العمل بمثابة بيان.الصناعــي

ً  وتماشـ.التغير المناخي
المنَ ّفذة
نقدي حول
ُ ـيا مع ممارســاته في بناء النماذج
ّ
 أعــاد الفنــان تكوين تلك اللوحة باســتخدام مــواد قابلة للتلف مثل،بدقــة

 وذلك بهدف،بيكربونــات الصــودا مــن مطبخــه وغيرها من مــواد اعتيادية أخرى

الكشــف عن األضرار التي ال يمكن إصالحها والتي ألحقتها البشــرية
. تاركــة لها عزلى دون حماية،بالطبيعــة
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David Claerbout
(b. 1969 in Kortrijk, Belgium – lives and works in Antwerp, Belgium
and Berlin Germany)
David Claerbout’s The Algiers’ Sections of a Happy Moment consists
of six hundred photos that were selected from fifty thousand, and
projected in a precisely crafted order to create an uninterrupted
moment in time. That moment unfolds on a roof terrace in AlKasbah in Algiers, overlooking a labyrinth of houses facing the
Mediterranean Sea. A number of boys and young men, surrounded
by a group of elderly people, have stopped their game of soccer
while one of the players feeds some keen seagulls that can be seen
hovering over the crowd. The images capture this incident from a
multitude of angles. The projection of the selected photographs,
which, in principle, depict one frozen moment that is stuck in time,
results in a conflation of temporal planes.

The Algiers’ Sections of a Happy Moment, 2008
single-channel video projection, b/w,
stereo, 37 mins
Courtesy of the artist and galleries Esther
Schipper, Berlin, and Sean Kelly, New York

2008 ،»«أجزاء لحظة سعيدة في الجزائر
عرض بتقنية اإلسقاط المرئي لفيديو بقناة
 دقيقة37 ، أبيض وأسود، ستريو،واحدة
،بإذن من الفنان وغاليري إستر شيبير في برلين
وغاليري شون كيلي في نيويورك

ديفيد كليربوت

، بلجيكا – يقيم ويعمل في أنتويرب، كورتريك،1969 (مواليد عام
) ألمانيا،بلجيكا وبرلين
يتكون عمل «أجزاء لحظة سعيدة في الجزائر» من ستمئة صورة تم اختيارها
ّ
ً
عرض في ترتيب معد بدقة بهدف إنشاء لحظة
من أصل خمسين
َ ُ لت،ألفا

» وتتكشف تلك اللحظة على سطح شرفة في «القصباء.مستمرة من الزمن
المواجهة للبحر األبيض
 تطل على متاهة من المنازل،في الجزائر العاصمة
ِ

والشبان المحاطين بمجموعة من
الصبية
ِ توقف عدد من
ّ  حيث،المتوسط
ّ
كبار السن عن إتمام مباراتهم في كرة القدم بينما يقوم أحد الالعبين بإطعام
بعض طيور النورس المتحمسة التي يمكن رؤيتها حائمة فوق رؤوس ذلك

 ويؤدي عرض الصور. وتلتقط الصور هذا الحدث من زوايا متعددة.الحشد
ّ
ً
معلقة في الزمن إلى الدمج ما بين
مبدئيا لحظة واحدة
المختارة والتي تصور
.أسطح زمنية متعددة
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Jojakim Cortis and
Adrian Sonderegger
(Cortis b. 1978 in Aachen, Germany and Sonderegger b. 1980 in Bülach,
Swizerland – both live and work in Zurich, Switzerland)
Jojakim Cortis and Adrian Sonderegger re-make images of famous
artworks or historical events where they pull the camera back to
reveal the tools that are employed for the production of staged
studio photographs, and which are usually withheld from the final
image. Their transparent form of photography reminds the viewer
that the dissemination of information through images is never free
of the subjective framing of the image-maker.

Making of "The last photo of the Titanic afloat"
(by Francis Browne, 1912), 2016
digital c-print, 75 x 105 cm
From the series “Icons”
Courtesy of the artists and East Wing Gallery

"عائمة
ً
«إنتاج "آخر صورة لسفينة تايتانيك
2016 ،»)1912 ،(فرانسيس براوني
 سم105 × 75 ،مطبوعة رقمية
»من مجموعة «أيقونات
بإذن من الفنانين وغاليري إيست وينغ

يواكيم كورتيس وأدريان سوندرإكر

، في بوالخ1980  مواليد عام، ألمانيا وسوندرإكر، آخين،1978  مواليد عام،(كورتيس
) سويسرا،سويسرا – يقيم ويعمل الفنانان في زيورخ
يقــوم الفنانــان بإعــادة إنتــاج صور ألعمال فنيــة معروفة أو أحداث تاريخية من

خالل ســحب الكاميرا إلى الوراء للكشــف عن األدوات التي تم اســتخدامها
. والتــي عادة ما يتم حجبهــا عن الصورة النهائية،إلنتــاج صــور االســتوديو
ويعمــل هــذا الشــكل الصادق من التصويــر الفوتوغرافي على تذكير

المشــاهد بأن نشــر المعلومات من خالل الصور ال يخلو من تأثير الصياغة
.غيــر الموضوعية لصانع الصور
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Salvador Dali
(b. 1904 in Figueres, Spain – d. 1989 in Figueres, Spain)
Salvador Dali, a leading figure of the Surrealist movement, based
his work on Freudian theories while creating a visual language able
to render his dreams and hallucinations. Dali played with familiar
objects by renewing their appearances and by depriving them of
their functions. With Les Yeux Surréalistes he returns the spectator’s
gaze towards the artwork and questions everyone’s vision of art and
the world.

Les yeux surréalistes, 1980
bronze, 34 x 22 x 12 cm
Edition 17 of 999, cast 1980
Galila's Collection, Belgium

1980 ،»«عيون سريالية
 سم12 × 22 × 34 ،برونز
1980  مصبوب في،999  من أصل17 طبعة
 بلجيكا،من مجموعة مقتنيات غاليال

ســـــلفادور دالي

) إسبانيا، في فيغيراس1989  إسبانيا – توفي عام، فيغيراس،1904 (مواليد عام
ً
نظرا ألعماله
يعد «سلفادور دالي» شخصية رائدة في الحركة السريالية
ّ

المرتبطة بالنظريات الفرويدية المتزامنة مع تكوينه للغة بصرية قادرة على
 ويقوم «دالي» بالتالعب بألغراض المألوفة من.طرح أحالمه وهالوسه

 فيعيد الفنان من خالل عمل.خالل تجديد مظهرها وتجريدها من وظائفها
«عيون سريالية» نظرة المشاهد نحو العمل الفنّ ي في استجواب لنظرة
.الجميع حول الفن والعالم
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Hans-Peter Feldmann

One on One (Milky Way), 2012
chocolate box and sign
dimensions variable
© Hans-Peter Feldman

«واحد مقابل آخر (ميلكي واي)»2012 ،
علبة شوكوالتة ويافطة
األبعاد متفاوتة
© هانز-بيتر فيلدمان

)(b. 1941 in Düsseldorf, Germany where he lives and works
The notion of witnessing something as a means of asserting its
existence is one of the conceptual threads that weave into One
on One (Milky Way), an installation by Hans-Peter Feldmann. An
unassuming plinth stands in the middle of a small room. A box of
Milky Way chocolate bars rests on top of it. Next to the box, a sign
with the word “No” is attached to the plinth’s surface. Through
this simple, yet highly-charged installation, Feldmann has formally
manipulated the rules of engagement, not only with regard to the
visitors’ physical interaction with the artwork as a physical object in
real space, but equally so vis-à-vis issues of surveillance and ethics.

هانز-بيتر فيلدمان

(مواليد عام  ،1941دوسلدورف ،ألمانيا ،حيث يقيم ويعمل)
إن فكــرة مشــاهدة شــيء مــا كوســيلة لتأكيــد وجوده هي قطعـ ًـا إحدى الخيوط

المفاهيميــة التــي تــم نســجها في تركيــب «هانز-بيتــر فيلدمان» وعنوانه

«واحــد مقابــل آخــر (ميلكــي واي)» ،حيث تقف قاعدة اعتيادية بســيطة وســط

وضــع فوقهــا صندوق من شــوكوالتة اســمها «ميلكي واي»،
غرفــة صغيــرة ِ

كمــا تــم إلصــاق الفتــة تحمــل كلمة "ال" على ســطح القاعــدة بمحاذاة صندوق

الشــوكوالتة .ومن خالل هذا التركيب الفنّ ي البســيط والمشــحون في

الوقــت ذاتــه ،قــام «فيلدمــان» بالتالعب الشــكلي بقواعــد التفاعل ،ليس

فقــط فيمــا يتعلــق بالتفاعــل المــادي للــزوار مع العمل الفني كجســم مادي

فــي المســاحة الفعليــة ،ولكــن فيمــا يتعلق بقضايــا المراقبة واألخالقيات
بشــكل مماثل.
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Andreas Gursky
(b. 1955 in Leipzig, Germany – lives and works in Düsseldorf, Germany)
Since the 1990s, Andreas Gursky has been producing large-scale
photographic images relying on what has come to be referred
to as “composite images,” whereby several photographs are
seamlessly woven together. In Dubai World 1, he provides us with
an abstracted depiction of the conglomerate of islands off the shore
of Dubai. Several shots were taken to cover the whole expanse of
the depicted area, which were then composed into one digitally
manipulated image. The crispness in definition of the elements at
the far end of the photo matches the clarity of those nearer to the
viewer, unlike in images taken in a single shot. It is in this blurring of
truth and modes of representation that Gusky’s images acquire their
ability to grip us.

Dubai World I, 2007
c-print, 307 x 223.3 x 6.2 cm
Edition 4 of 6 + APs
Courtesy of Sprüth Magers

2007 ،»1 «جزر العالم في دبي
 سم6.2 × 223.3 × 307 ،ملونة
مطبوعة
ّ
 طبعتين للفنان+ ٦  من أصل٤ النسخة
بإذن من سبروث مايجرز

أندرياس غورسكي

) ألمانيا، ألمانيا – يقيم ويعمل في دوسلدورف، اليبتزيغ،1955 (مواليد عام
يقوم «أندرياس غورسكي» منذ التسعينات بإنتاج صور فوتوغرافية كبيرة

َ
 وهي،"يطلق عليه مصطلح "الصورة المركّبة
الحجم تعتمد على ما أصبح

 وفي عمل «جزر العالم في.عملية حياكة عدة صور فوتوغرافية بسالسة
ً
ً
تجريديا لمجموعة الجزر الواقعة
تصويرا
» يطرح لنا «غورسكي،»1 دبي

 فتم أخذ عدة لقطات لتغطية االمتداد الكامل.قرب شواطئ مدينة دبي

ً
ً
.رقميا
الحقا في صورة واحدة تم التالعب بها
 ومن ثم صياغتها،للمنطقة

حدة وضوح العناصر التي تشغل الزاوية البعيدة في الصورة لوضوح
ّ وتماثل

. بعكس الصور التي تم أخذها في لقطة واحدة،تلك األقرب إلى المشاهد

»وي َع ّد هذا الطمس للواقع وأساليب التمثيل الذي تتمتع به صور «غورسكي
ُ

.هو العامل الذي يمكّنها من جذب اهتمامنا
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Mona Hatoum
(b. 1952 in Beirut – lives and works between Berlin, Germany and
London, UK)
Mona Hatoum’s No Way IV is a seemingly-ordinary kitchen
colander where the artist has bolted screws into the drainage
holes. This formalistic intervention has deprived the object
from accomplishing its function, rendering it dysfunctional.
Through altering the appearance of the colander, something
that one could refer to as an intimidation of form, Hatoum
has introduced a dichotomous dynamic into the object
that intensifies the viewer’s relationship with it.

No Way IV, 2013
stainless steel, 7.7 x 29.2 x 22.2 cm
Edition 4 of 6 + 1 AP
© Mona Hatoum. Courtesy of Galerie
Chantal Crousel, Paris and Alexander
and Bonin, New York
Photo by Joerg Lohse

2013 ،»4 «ال سبيل
 سم22.2 x 29.2 x 7.7 ،فوالذ مقاوم للصدأ
 نسخة الفنانة+ ٦  من أصل٤ النسخة
 بإذن من غاليري شانتال.© منى حاطوم
 باريس و غاليري أليكساندر،كروسيل
 نيويورك،وبونين
تصوير يورغ لو ِزہ

منى حاطوم

، ألمانيا ولندن، لبنان – تقيم وتعمل بين برلين، بيروت،1952 (مواليد عام
)المملكة المتحدة
ّ
» في ظاهره لمصفاة مطبخ4 يمثل عمل «منى حاطوم» وعنوانه «ال سبيل
ً
تدخلها الشكلي هذا بمنع
ّ  ليقوم،مساميرا في ثقوبها
اعتيادية ثبتت الفنانة

 وفي حين قد ُي َع ّد.المصفاة من إتمامها لوظيفتها وجعلها عديمة الفائدة
ً
 إال أنه أضفى دينامية،ترهيبا للشكل
قيام «حاطوم» بتغيير مظهر المصفاة
.لحدة عالقة المشاهد به
ّ  مما رفع بدوره،ثنائية على الغرض
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Mona Hatoum’s Hair Necklace assigns value to something that is
conventionally discarded as unvaluable. In addition, it inserts
something that is personal into a highly public context. Hatoum
collected strands of her own hair and meticulously transformed them
into fragile round beads, which she then displayed as a necklace on a
carved wooden bust. In line with her ongoing practice, the necklace
is one of many everyday objects that Hatoum has formalistically
subverted in order to unsettle the familiar, and challenge our
perception about the world.

Hair Necklace (wood), 2013
human hair on wooden bust, 27 x 21 x 16 cm
Courtesy of the artist, Galerie Chantal
Crousel, Paris
Photo © White Cube (Ben Westoby)

2013 ,»)«قالدة من الشعر (خشب
 سم16 × 21 × 27 ،شعر طبيعي مع منحوتة خشبية
 غاليري شانتال كروسيل،بإذن من الفنانة
في باريس
)تصوير © وايت كيوب (بين ويستوبي

َ وفي عمل «قالدة من
خصصت «حاطوم» قيمة لشيء عادة ما
ّ ،»الشعر
 إضافة إلى إدراجها لشيء خاص،يتم التخلص منه على أنه عديم األهمية

 حيث قامت «حاطوم» بجمع خصل من شعرها.في سياق شديد العمومية
ّ
عرضتها على تمثال نصفي
َ
وهشة
مدورة
وتحويلها بعناية إلى حبيبات
ّ
ً
 فمالمصفاة،الفنية القائمة
وتماشيا مع ممارساتها
.خشبي وكأنها قالدة
ّ
بعض من أغراض الحياة اليومية المتعددة التي قامت
ٌ
والقالدة إال

ً
.وتحدي منظورنا عن العالم
شكليا بهدف زعزعة المألوف
«حاطوم»بتحويلها
ّ
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Paul and Marlene Kos
(Paul Kos b. 1942 in Rock Springs, Wyoming, US – lives and works
in San Francisco, California, US / Marlene Kos b. 1942 in Sacramento,
California, US)
Pioneering video artists Paul and Marlene Kos examine the
deceptive characteristics of the moving image. Here, Marlene Kos
sits in a car and tries to catch the lightning when it strikes. The
camera recording her attempt places the viewers at an advantage,
allowing them to see the lightning at all times, while she sometimes
misses it. Due to the technological possibilities afforded to us by
the camera, we are able to participate in the action in which the
artists are engaged. In addition, Lightning raises, with increased
poignancy, an essential art-historical question: “Does an artwork
come to existence upon its completion, or does it only truly exist
when seen by the viewer?”

Lightning, 1976
video, b/w, audio, 1 mins 12 secs
Courtesy of the artists

1976 ،»«برق
 ثانية١٢  دقيقة١ ، صوت، أبيض وأسود،فيديو
بإذن من الفنانين

بول ومارلين كوس

 الواليات المتحدة – يقيم ويعمل في، وايومينغ،1942  مواليد عام،(بول كوس
،1942  مواليد عام، مارلين كوس/  الواليـات المتحدة، كاليفورنيا،سان فرانسيسكو
) الواليـات المتحدة، كاليفورنيا،ساكرامينتو
.يدرس الفنانان «بول» و«مارلين كوس» الخصائص الخادعة للصورة المتحركة

 تجلس «مارلين كوس» في السيارة محاولة رؤية البرق،وفي هذا العمل

 تضع الكاميرا، ومن خالل تصوير محاوالت الفنانة لرؤية البرق.لحظة حدوثه
مؤات يمكّنه من رؤية البرق عند حدوثه على نقيض
ٍ
المشاهد في موضع

تقدمها عدسة
 ونتيجة لإلمكانات.قدرة «كوس» على ذلك
ّ التقنية التي
ّ
. يصبح باستطاعتنا المشاركة في الفعل الذي ينخرط فيه الفنانان،الكاميرا
ً
ً
وجوهريا في تاريخ الفن
مؤثرا
سؤاال
وتجدر اإلشارة إلى أن عمل «برق» يطرح
ً
ّ
 أم أن وجوده قائم فقط على،يتجلى العمل الفني عند اكتماله
 "هل:مفاده

"رؤية المشاهد له؟
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Alicja Kwade
(b. 1979 in Katowice, Poland – lives and works in Berlin Germany)
For Kohle (1T Rekord), Alicja Kwade casts commercial coal
briquettes in bronze, and covers them with gold leaf making
them appear like gold bars. Through altering the physical
appearance of a highly contested natural resource, Kwade
comments on our inability to comprehend the systems by
which economic values are assigned.

ِ أليسيا
كواده

Kohle (1T Rekord), 2010
bronze and gold leaf, 105 x 90 x 120 cm
Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE,
Berlin/London
Vehbi Koç Foundation Contemporary Art
Collection, Istanbul
Image courtesy of Murat Germen

2010 ،»)1T Rekord( «فحم حجري
 سم120 × 90 × 105 ،برونز وأوراق الذهب
لندن/ برلين،بإذن من الفنانة وغاليري كونيغ
 اسطنبول،وهبي كوج للفن المعاصر
الصورة مقدمة من مورات جيرمن

) ألمانيا، بولندا – تقيم وتعمل في برلين، كاتويس،1979 (مواليد عام
)» بكسو قطعة من1T Rekord( كوادہ» في عمل «فحم حجري
ِ
تقوم «أليسيا
 مما يجعلها، ثم تغطي كل قطعة فحم بأوراق الذهب،الفحم التجاري بالبرونز

المادي لبعض المواد
 ومن خالل تغيير المظهر.تظهر في هيئة قضبان الذهب
ّ

«كوادہ» بالتعليق على عجزنا
ِ
 تقوم،الطبيعية التي يدور حولها الكثير من الجدل
.عن فهم األنظمة التي يتم من خاللها تعيين القيم االقتصادية
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In Alicja Kwade’s Gegen den Lauf, the red second hand of the clock
seems to stand vertical and still while the face of the clock rotates
backwards. This makes it hard to tell the time, though the clock still
performs its function. In confronting us with our inability to read a
clock after its mechanical attributes have been changed, the artist
reveals the conditioning through which we have received our
knowledge of the world.

ً
منصوبا بشكل
 يبدو عقرب الساعة الثاني،»وفي عمل «جيجن دن لوف

 مما يجعل من الصعب قراءة،تتحرك الساعة إلى الوراء
عمودي في حين
ّ
ً
 ومن.تماما على إتمام وظيفتها
الوقت على الرغم من أن الساعة قادرة

Gegen den Lauf (Wall Clock), 2012
found clock, light sensor, microprocessor,
Ø 30 cm
Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE,
Berlin/London
Vehbi Koç Foundation Contemporary Art
Collection, Istanbul

2012 ،)«جيجن دن لوف» (ساعة حائط
 معالج، جهاز استشعار الضوء،ساعة معثور عليها
 سم٣٠  القطر،دقيق
لندن/ برلين،بإذن من الفنانة وغاليري كونيغ
 اسطنبول،وهبي كوج للفن المعاصر

خالل مواجهتنا بعدم مقدرتنا على استعالم الوقت عند تغيير خصائص

تعرضنا إليه عند تلقينا
ّ  تكشف الفنانة عن التكييف الذي،الساعة الميكانيكية
ّ
.المتعلقة بالعالم
للمعرفة
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Lateefa bint Maktoum
(b. 1985 in Dubai, UAE where she lives and works)
Lateefa bint Maktoum’s Observers of Change 4, and Oral Tradition
demonstrate the contrasting rhythms between the ever-moving city
in the horizon, and the relatively still individuals observing it from a
distance. In both works, the observers are engaged in what seems
to be an attempt to grapple with the fast-paced change that they
have witnessed encroach on their native city. The works touch upon
the pertinent questioning of modernization, and make us ponder
the way in which narratives are constructed through what we see.

Oral Tradition, 2014
archival print, 62 x 100 cm
Edition 3 of 3
Courtesy of the artist and Tashkeel

2014 ،»«تقليد شفوي
 سم100 × 62 ،مطبوعة أرشيفية
3  من أصل3 النسخة
بإذن من الفنانة وتشكيل

لطيفة بنت مكتوم

) حيث تقيم وتعمل، اإلمارات العربية المتحدة، دبي،1985 (مواليد عام
»» و«تقليد شفوي4 يبرز في َع َملي لطيفة بنت مكتوم «مراقبو التغيير

اإليقاع المتناقض ما بين المدينة الدائمة الحركة وبين األفراد المراقبين لها
 ويتفاعل المراقبون في كال العملين مع ما يبدو على أنه محاولة.عن ُبعد

.لمواجهة التغييرات سريعة الوتيرة التي يشهدونها تغمر مدينتهم األم

 حيث يدعونا العمالن،ويتطرق العمالن إلى تساؤالت ترتبط بمفهوم الحداثة
ّ

.إلى التفكّر في الطريقة التي يتم فيها صياغة السرد من خالل ما نرى
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Gustav Metzger
(b. 1926 in Nuremberg, Germany – d. 2017 in London, UK)
Gustav Metzger’s works To Walk Into… and To Crawl Into…
belong to the artist’s "Historic Photographs" series. The former
is an enlarged, black and white photograph of Al-Aqssa Massacre,
which took place in Jerusalem on 8 October 1990. The latter, shows
Jews scrubbing a street in Vienna, shortly after the annexation of
Austria into Nazi Germany, which took place in 1938. In partially
covering both works, and in turn our ability to see them in their
entirety, the artist makes a striking comment about our incapacity
to fully comprehend the horrific scope of the events that the
photographs portray.

To Crawl Into – Anschluss, Vienna, March
1938, 1996/2018
photograph on PVC and linen cover,
315 x 425 cm
Courtesy of the artist’s estate
Image courtesy of Murat Germen

،»1938  مارس، فيينا،«الزحف إلى – آنشلوس
2018 / 1996
صورة على قطعة بي في سي مغطاة بقطعة
 سم425 × 315 ،من الكتان
بإذن من تركة الفنان
الصورة مقدمة من مورات جيرمن

غوستاف ميتزغر

، في لندن2017  ألمانيا – توفّي عام، نوريمبيرغ،1926 (مواليد عام
)المملكة المتحدة
ينتمي عمال «المشــي إلى…» و"الزحف إلى…» إلى سلســلة من أعمال

مكبرة لمذبحة
."الفنــان عنوانهــا "صور تاريخية
ّ ويجســد العمــل األول صورة
ّ
يصور العمل
 في حين،1990  أكتوبــر8 المســجد األقصــى التــي وقعــت في
ّ
الثاني قيام أفراد من اليهود بغســل شــارع في فيينا بعد فترة قصيرة من
 ومــن خالل تغطية الفنان.1938 ضــم النمســا إلــى ألمانيــا النازية في عام

 يحجــب «ميتزغر» بالتالــي قدرتنا على على رؤية،الجزئيــة لــكال العمليــن

ً
ً
صارخا حول عجزنا عن اســتيعاب
تعليقا
 ممــا يطرح،العمليــن بصــورة كاملــة

.مــدى فظاعــة األحداث التي تعكســها تلك الصور
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Shana Moulton
(b. 1976 in Oakhurst, California, US – lives and works in New York, US)
Shana Moulton’s videos explore human anxieties and present
Cynthia, the artist’s kitschy alter ego, who navigates a surreal
domestic-like universe. In both of her video works on display in
the exhibition, the artist pushes the visual boundaries of video and
the technological possibilities of film editing, creating a fantastical
environment where the rules of matter and gravity are constantly
challenged. Her works, often underpinned by feminist concerns,
allow the viewer to reconsider objects and products by seeing
them in new ways that critique mass consumerism and the need for
perfection that controls our society.

MindPlace ThoughtStream, 2014
HD video, audio, 11 mins 57 secs
Courtesy of the artist and Crèvecœur, Paris

2014 ،»ستريم-بليس ثوت-«مايند
 ثانية57  دقيقة11 ، صوت،فيديو عالي الدقة
بإذن من الفنانة وغاليري كريفكر في باريس

شانا مولتون

 الواليات المتحدة – تقيم وتعمل في، كاليفورنيا، أوكهرست،1976 (مواليد عام
) الواليات المتحدة،نيويورك
تستكشف أعمال الفيديو الخاصة بـ «شانا مولتون» الجزع البشري من خالل

 والتي تعيش ضمن، وهي شخصية األنا األخرى المبتذلة للفنانة،»«سينثيا

 وتقوم الفنانة في كال عمليها في هذا.عالم سريالي يشابه الحياة المنزلية
التقنية لمونتاج
لمادة الفيديو ولإلمكانات
المعرض باختبار الحدود البصرية
ّ
ّ

 وتتيح.المادة والجاذبية باستمرار
مكونة بيئة خيالية تتحدى قوانين
،األفالم
ّ
ّ
ً
 للمشاهد إعادة-وية
والتي- أعمال الفنانة
ّ غالبا ما تدور حول قضايا نَ َس

اعتبار األجسام والمنتجات من خالل النظر إليها بأساليب جديدة تنتقد النزعة
االستهالكية الجماعية والحاجة إلى السعي نحو الكمال والتي تسيطر على
.مجتمعاتنا اآلن
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Vik Muniz
(b. 1961 in São Paolo, Brazil – lives and works between New York,
New York, US and Rio de Janeiro, Brazil)
Verso (Woman Ironing), belongs to Vik Muniz’s “Verso” series, where
he exposes the back of world-famous paintings. Muniz denies the
viewer the possibility of seeing the front surface of the artwork,
which is the side that everybody conventionally appreciates.
Instead, he provides the viewers with a different way of seeing the
artwork by showing them the nails and holes, labels and scribbles,
brackets and other imprints that reveal details about the painting’s
provenance and the journeys that it has made.

Verso (Woman Ironing), 2008
mixed media, 147 x 103.5 x 30.4 cm
Courtesy of Sikkema Jenkins & Co.

2008 ،»)«فيرسو (امرأة تكوي
 سم30.4 × 103.5 × 147 ،وسائط مختلفة
.بإذن من سيكيما جينكينز وشركاه

فيك مونيز

 البرازيل– يقيم ويعمل بين نيويورك في الواليات، ساو باولو،1961 (مواليد عام
)المتحدة وريو دي جانيرو في البرازيل
»ينتمي عمل «فيرسو (امرأة تكوي)» إلى سلسلة أعمال «فيك مونيز

.وعنوانها «فيرسو» التي يكشف فيها عن ظهر اللوحات العالمية الشهيرة
 وهو،ويمنع «مونيز» المشاهد من رؤية الوجه األمامي للعمل الفني

بدال
ليقدم للمشاهد
،يتلقى اإلعجاب بشكل تقليدي
ّ
الجانب الذي عادة ما
ً
ّ
ً
ً
أسلوبا مغايرا لرؤية العمل الفني من خالل الكشف عن المسامير
من ذلك
ّ
 وغيرها من،والخطافات واألقواس
، والملصقات والخربشات،والفتحات
.العالمات التي تكشف تفاصيل قصة وأصل اللوحة
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Grayson Perry
(b. 1960 in Chelmsford, UK – lives and works in London, UK)
A Map of Days looks like a historical document, depicting a
medieval city. According to Grayson Perry, his work draws its
stylistic references from historical maps of walled cities and
fortifications. Looking closely, elements from Perry’s map begin to
reveal the artist’s self-portrait. Streets on this map are signposted
with his strengths and weaknesses. Names such as Sad Puberty
and Lingering Doubt appear on the city’s alleys, revealing the
artist’s interpretation of himself. For Grayson Perry, to make sense
of identity is like grabbing smoke. Our sense of self, he comments,
is changeable and ambiguous, adapting to the landscape
surrounding it.

A Map of Days, 2013
etching from four plates, 119.5 x 161 cm
Courtesy of the artist, Paragon |
Contemporary Editions Ltd
and Victoria Miro, London/Venice
© Grayson Perry

2013 ،»«خريطة األيام
 سم161 × 119.5 ,نقش على أربع لوحات
بإذن من الفنان وباراغون | كونتيمبوري إديشنز
البندقية/ لندن،المحدودة وغاليري فيكتوريا ميرو
© غرايسون بيري

غرايسون بيري

، المملكة المتحدة – يقيم ويعمل في لندن، تشيلمسفورد،1960 (مواليد عام
)المملكة المتحدة
تصور مدينة من العصور
يبدو عمل «خريطة األيام» وكأنه وثيقة تاريخية
ّ

 ويؤكّد «غرايسون بيري» استمداد العمل لمراجعته األسلوبية.الوسطى

، إال أنه عند النظر عن قرب.المسورة وتحصيناتها
من الخرائط التاريخية للمدن
ّ

فتتموضع شوارع
َ
.تبدأ عناصر الخريطة بالكشف عن صورة شخصية للفنان
»«ب ُلوغ حزين
مثل
 وتظهر أسماء،»الخريطة عند نقاط قوة وضعف «بيري
ُ

، كاشفة عن تفسير ذاتي لشخصية الفنان،أزقة المدينة
ّ باق» على
ّ
ٍ و«شك
حيث أن استيعاب الشخصية بالنسبة لـ«بيري» هو أمر مشابه لمحاولة التقاط
ومتغير يتأقلم مع
أن إحساسنا بذاتنا هو أمر مبهم
،الدخان
ّ
ّ معب ًرا بالقول
ّ
.المشهد المحيط به
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Michelangelo Pistoletto
(b. 1933 in Biella, Italy – lives and works between Biella and Turin, Italy)
For his 1966 mirror sculpture Metroquatrado Infinito, which is
being recreated for the exhibition, Michelangelo Pistoletto, a key
figure of Arte Povera, lays two slabs of mirror on top of each other.
The reflective surface of the one underneath is facing us while the
one on top faces the wall. Through this simple juxtaposition, the
artist has created a work that fragments our vision, and therefore
perception of the space in which we stand. This visual rupture
prompts us to reconsider the spatial relations between our own
bodies and the physical world that surrounds us.

METRO QUADRATO INFINITO, 1966
sculpture, string, 240 x 240 cm
Courtesy of the artist and Galerie Tanit,
Munich-Beirut
Photo by Carl Dahmen, Cologne

1966 ،»«متر مربع ال نهائي
 سم240 × 240، خيوط،عمل نحتي
 بيروت، ميونيخ،بإذن من الفنان وغاليري تانيت
 كولونيا،تصوير كارل داهمن

ميكل أنجلو بيستوليتو

) إيطاليا، إيطاليا – يقيم ويعمل بين بييال وتورينو، بييال،1933 (مواليد عام
 وهو أحد الشخصيات الرئيسية في حركة،»قام «ميكل أنجلو بيستوليتو

.1966  بإتمام عمل «متر مربع ال نهائي» في عام،«آرتي بوفيرا» الفنية

وقد تم إعادة تكوين العمل في هذا المعرض من خالل وضع مرآتين فوق

 فيواجهنا السطح العاكس للمرآة السفلى في حين تواجه،بعضهما البعض

 نجح الفنان في تكوين، ومن خالل هذا التجاور البسيط.المرآة العليا الجدار

أدى إلى تجزئة رؤيتنا وبالتالي بعثرة منظورنا حول المساحة التي نقف
ّ عمل
ّ
ليحثنا ذلك التجزّ ؤ البصري على إعادة اعتبار العالقات المساحية بين
،فيها

.أجسادنا والعالم المادي المحيط بنا
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Fred Sandback
(b. 1943 in Bronxville, New York, US – d. 2003 in New York, New York, US)
Fred Sandback’s installation consists of twenty-two lengths of
black and red acrylic yarn stretched between the ceiling and the
floor of the gallery. Sandback deemed the practice of creating
vertical things quite natural, as this corresponds to the way we as
humans carry our own bodies. By stretching metal wire and yarn,
he succeeded in creating a unique language that was minimal, yet
extremely original in the way it altered the viewer’s perception and
experience of space.

Untitled (Sculptural Study, Twenty-two-part
Vertical Construction), 1992/2018
black and red acrylic yarn
dimensions variable
The Estate of Fred Sandback
Courtesy of David Zwirner

 عمل نحتي عمودي،«بدون عنوان (دراسة نحتية
ً
2018/1992 ،»)جزءا
22 من
خيوط أكريليك سوداء وحمراء
أبعاد متفاوتة
من تركة فريد ساندباك
وبإذن من غاليري ديفيد زفيرنر

فريد ساندباك

 في2003  الواليات المتحدة – توفي عام، نيويورك، برونكسفيل،1943 (مواليد عام
) الواليات المتحدة،نيويورك
ً
خيطا من خيوط األكريليك
يتكون عمل «فريد ساندباك» من اثنين وعشرين
ّ

 واعتبر.السوداء والحمراء الممتدة بين أرضية مساحة المعرض وسقفها
ً
نظرا
الفنان هذه الممارسة العمودية من تعليق للخيوط كأمر طبيعي للغاية

، ومن خالل تمديد األسالك المعدنية وخيوط الغزل.للبنية البشرية
ُ لتماثله
 إلى جانب،نجح «ساندباك» في تكوين لغة فريدة امتازت بأسلوبها التقليلي

محافظتها على االبتكار في الطريقة التي قامت من خاللها بتغيير إدراك
.المشاهد واختباره للمساحة
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Abby, 2015
oil on canvas, 70 x 59 cm
Private US collection
© Markus Schinwald/Adagp, Paris 2018
Photo by Philippe Servent

«آبي»2015 ،
زيت على قماش 59 x 70 ،سم
من مجموعة مقتنيات خاصة
في الواليات المتحدة األمريكية
© ماركوس شينوالد ،ADAGP/باريس ٢٠١٨
تصوير فيليب سيرفنت

Markus Schinwald
(b. 1973 in Salzburg, Austria – lives and works between Vienna, Austria
)and New York, New York, US
Markus Schinwald paints elements that resemble prostheses,
medical instruments, or tools of confinement onto paintings that
mostly date back to the Austrian Biedermeier style from the first half
of the 19th century. Schinwald’s interventions imbue the paintings
with an anachronistic ambiguity resulting in the viewer’s inability to
locate them within a clearly-defined period or genre. Schinwald’s
practice challenges the rigid art historical categorizations of periods
and styles, providing us with a renewed way of seeing the artwork
at hand.

ماركوس شينوالد

(مواليد عام  ،1973سالزبورغ ،النمسا – يقيم ويعمل ما بين فيينا ،النمسا
ونيويورك ،الواليات المتحدة)
يرســم «ماركــوس شــينوالد» عناصــر متضاربــة ّ
معدات
تمثــل أطرافـ ًـا صناعيــة أو
ّ

طبيــة أو أدوات للتقييــد علــى لوحــات يعــود تاريــخ أغلبهــا إلــى النصــف األول
مــن القــرن التاســع عشــر ،لتضفــي تدخالتــه مفارقــات تاريخيــة غامضــة علــى

تلــك األعمــال ،ممــا يحـ ِرم المشــاهد مــن القــدرة علــى تحديــد الفتــرة الزمنيــة أو

تتحدى ممارســات «شــينوالد»
النمــط الفنّ ــي للوحــات بشــكل واضــح .وبالتالــي،
ّ
ً
مقدمــا لنــا طريقــة متجــددة
التصنيفــات الفنيــة الصارمــة للحقبــات واألســاليب،
ّ
الفنيــة المطروحــة.
للنظــر إلــى األعمــال
ّ
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Hassan Sharif

Knots, 2012–2016
cotton rope and stainless steel, 380 x 350 cm
Loan courtesy of the Estate of Hassan Sharif
and Gallery Isabelle van den Eynde

(b. 1951 in Dubai, UAE – d. 2016 in Dubai, UAE)
Hassan Sharif’s juxtaposition of eclectic objects and materials within
sculptural wall pieces and installations prompt us to reconsider
what is ostensibly clearly defined. For Knots Sharif bundled
together a large amount of white rope, and knitted them into a
large sculpture that mimics the form of a cascading waterfall. The
work is a continuation of his knotted works, in which he manipulates
the material quality of rope to create sculptural pieces that play
upon the contradiction between soft and hard, malleable and
rigid. Sharif’s ability to establish new ways for us to encounter and
explore the objects that he uses, allow us to critically reflect on the
topics that these objects convey.

2016–2012 ،»«ع َقد
ُ
،حبل قطني وقطع من الفوالذ المقاوم للصدأ
 سم350× 380
اإلعارة بإذن من تركة حسن شريف
وغاليري إيزابيل فان دين آينده

حسن شريف

، في دبي2016  اإلمارات العربية المتحدة – توفي عام، دبي،1951 (مواليد عام
)اإلمارات العربية المتحدة
تدفعنا ممارسات «حسن شريف» من مجاورات بين األجسام والمواد
ً
ظاهريا واضح
االنتقائية في منحوتاته الجدارية إلى إعادة النظر في ما هو

بضم مجموعة كبيرة من
»«ع َقد
ّ
ُ  حيث قام «شريف» في عمل.المعالم
شالال
الحبال البيضاء وعقدها في منحوتة كبيرة الحجم تحاكي في شكلها
ً
ً عل
َّ ُم
 والتي،الع َقد
ُ  ويأتي هذا العمل كاستمرارية ألعماله التي تستخدم.قا

المادية للحبل لتكوين قطع نحتية تلعب على التناقض
بالخاصية
يتالعب فيها
ّ
ّ

 إن مقدرة «شريف» في تكوين.وطيع وصلب
،ولين
ّ
ّ ما بين ما هو قاس
ُطرق جديدة لنا لمواجهة واستكشاف األغراض التي يستخدمها تتيح لنا

.التأمل بأسلوب نقدي في المواضيع التي تحملها تلك األغراض
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Cindy Sherman
(b. 1954 in Glen Ridge, New Jersey, US – lives and works in New York,
New York, US)
Cindy Sherman has created a phenomenally rich body of work
through which she deconstructs the reductionist portrayals
of women. Sherman has repeatedly inserted herself into her
photographs, appearing in a multifarious range of roles,
personas and guises. The woman portrayed in Untitled #466 from
her “Society Portraits” series surrounds herself with lavish props
and is staged within an opulent surrounding. It is as though
these symbols of status have become her strategy of defeating
age, asserting her power and distracting her beholder from her
fading looks. Through this seemingly coherent yet evidently
heterogeneous pastiche, Sherman exposes the deceptive power
of images in framing and informing our perception, in this case
the ideals of female beauty.

Untitled # 466, 2008
color photograph, 246.1 x 162.6 cm
Edition 3 of 6
Courtesy of the artist and David Roberts
Collection, London
© Cindy Sherman

2008 ،»466# «بدون عنوان
 سم162.6 × 246.1 ،صورة ملونة
6  من أصل3 النسخة
بإذن من الفنانة ومجموعة مقتنيات ديفيد
 لندن،روبرتس
© سيندي شيرمان

ســيندي شــيرمــان

 الواليات المتحدة – تقيم وتعمل، نيوجيرسي، غلين ريدج،1954 (مواليد عام
) الواليـــات المتحدة،في نيويورك
ّ قامت «سيندي شيرمان» بتكوين مجموعة غنية من األعمال
حللت من

وتكرارا في
مرارا
 كما أدرجت نفسها،خاللها التصاوير االختزالية للنساء
ً
ً
صورها الفوتوغرافية لتظهر في مجموعة متنوعة من األدوار والشخصيات
» ضمن سلسلتها «بورتريهات466#  ويأتي عملها «دون عنوان.والمظاهر

 كما لو أصبحت،ليصور امرأة تحيطها ركائز وافرة ضمن محيط تَ ِرف
»المجتمع
ّ

،استراتيجية لهزيمة السنين وفرض السلطة
رموز المكانة العالية تلك وكأنها
ّ

 ومن خالل هذه المقتطفات.وصرف انتباه الناظر عن مظهرها المتالشي

» تكشف «شيرمان،ظاهري ًا على الرغم من تباينها بشكل واضح
المتجانسة
ّ

 والذي يتناول في هذا،عن القوة الخادعة للصور في تحديد وإعالم إدراكنا
.المثل العليا للجمال األنثوي
ُ العمل
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John Speed

Map of the Turkish Empire, c. 1620
copper engraving, 39 x 51 cm
New York University Abu Dhabi Library

«خريطة اإلمبراطورية التركية» ،قرابة العام 1620
نحاس منقوش 51 x 39 ،سم
بإذن من مكتبة جامعة نيويورك أبوظبي

)(b. 1552 in Farndon, UK – d. 1629 in London, UK
John Speed’s map of the Turkish Empire is one of the most
decorative maps of the region issued in the 17th Century and
the first map of the region published in England. It includes eight
views of Turkish cities and ten costumed figures. Speed’s map,
which features the area that now consists of the modern-day
Arabian Gulf countries including the UAE, allows us to ponder
the shifting nature of borders and national boundaries.

جون ســـبيد

(مواليد عام  ,1552فارندون ،المملكة المتحدة – توفي عام 1629
في لندن ،المملكة المتحدة)
إن خارطة «جون سبيد» لإلمبراطورية التركية هي أحد أكثر خرائط المنطقة

التي تم صنعها في القرن السابع عشر زخرفة ،وهي أول خارطة للمنطقة تم
وتتضمن ثمانية مناظر من مدن تركية إضافة إلى عشرة
نشرها في إنجلترا
ّ

رسوم لألزياء التقليدية .إن خارطة «سبيد» ،والتي تضم ما هو منطقة

الخليج العربي في يومنا هذا ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تتيح لنا
المتغيرة للخطوط الفاصلة والحدود الوطنية.
التفكّر في الطبيعة
ّ
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Hermitage 2, St. Petersburg 2005, 2005
chromogenic print, 114 x 144.8 cm
Edition 4 of 10
Courtesy of the artist
and Marian Goodman Gallery

«صومعة  ،2سانت بطرسبرغ2005 ،»2005 ،
مطبوعة متعددة األلوان 144.8 x 114 ،سم
النسخة  ٤من أصل ١٠
بإذن من الفنان وغاليري ماريان غودمان

Thomas Struth
)(b. 1954 in Geldern, Germany – lives and works in Berlin, Germany
The three photographs from the “Hermitage” series by Thomas
Struth belong to his long-term body of work in which he photographs museum visitors looking at artworks. The audience of art
becomes in itself the artwork that is being scrutinized by our
gaze. Struth makes us want to know, even more, which artwork
is generating such gazes on these people’s faces. Struth’s photos
are perhaps one of the best depictions of how, though the act of
looking within museum contexts, knowledge is generated, not
only about the artworks themselves, but also of the people, the
places and topics they represent.

توماس ستروث

(مواليد عام  ،1954جيلديرن ،ألمانيا – يقيم ويعمل في برلين ،ألمانيا)
تنتمي الصور الثالثة إلى سلسلة أعمال «توماس ستروث» الفوتوغرافية
وعنوانها «صومعة» ،والتي تأتي كجزء من مجموعة أعماله ذات األمد

زوار المتاحف عند نظرهم إلى األعمال
الطويل ،والتي يقوم فيها بتصوير ّ

تتفحصه
الفنية ،فيصبح فيها جمهور الفن هو ذاته العمل الفنّ ي الذي
ّ

نظرتنا .و يجعلنا «ستروث» في أعماله راغبين بشكل متزايد في معرفة أي

من األعمال الفنية قام بحصد النظرات المنعكسة على وجوه األفراد ،وهو

ما يجعل من تصاويره أحد أفضل أساليب وصف الكيفية التي يتم من خاللها
ّ
يتعلق
توليد المعرفة عن طريق فعل النظر ضمن سياق المتحف ،ليس فيما
الفنية ذاتها وحسب ،وإنما حول ما هو مرتبط باألفراد واألماكن
باألعمال
ّ
والمواضيع التي ّ
تمثلها تلك األعمال كذلك.
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Kim Tschang-Yeul
(b. 1929 in Maengsan, N. Korea – lives and works in Seoul, S. Korea and
Paris, France)
Kim Tschang-Yeul is, in his own words, a “water drop artist.” The
artist’s water drops seep out of his canvases and hang on the
surface, in anticipation, almost as though they were waiting for
someone to come and shake them off. While the water drops
are depicted in a hyperrealist style in its faithfulness to the
depiction of reality, Kim never attempts to hide the truth about
what a canvas really is: a flat two-dimensional surface on which
the artist leaves an imprint of a distinct formalistic choice.

Waterdrop, 1977–1978
oil and India ink on canvas, 162 x 130 cm
Courtesy of the artist and Little Sky

1978–1977 ،»«نقطة ماء
 سم130 × 162 ،زيت وحبر هندي على قماش
بإذن من الفنان وليتل سكاي

يول-كيم تشــانغ

 كوريا، كوريا الشمالية – يقيم ويعمل في سيؤول، ماينغسان،1929 (مواليد عام
) فرنسا،الجنوبية وباريس
تتسرب
 حيث،" "فنان قطرة الماء، على حد قوله،يول» هو-إن «كيم تشانغ
ّ
ّ
تحسب وكأنها
معلقة على السطح في
قطرات الماء من لوحاته لتبقى
ّ

ً
 وفي حين يقوم الفنان برسم قطرات الماء.شخصا ليأتي ويهزّ ها عنه
تنتظر
ً
مطلقا
يسع
لم
»«كيم
أن
إال
،للواقع
دقيق
كتمثيل
الواقعية
مفرط
بأسلوب
َ
 فهي سطح:الماهية الحقيقية للوحات القماشية
إلى إخفاء الحقيقة حول
ّ
ً
ً
ً
شكليا
اختيارا
مستوي ثنائي األبعاد يترك عليه الفنان بصمة تعكس
.مميزا
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James Turrell
(b. 1943 in Pasadena, California, US – lives and works in Flagstaff,
Arizona, US)
Almost 50 years ago James Turrell embarked on his light pieces,
which are created by projecting a single, controlled beam of light
from the opposing corner of the room. Alta (Pink), one of the artist’s
seminal works from 1968, creates the illusion of a three-dimensional
object by matching the colours of the light to those of the walls
and the entire room. The viewer believes they see a geometric
structure that in actuality is not real. By employing the medium of
light, the artist creates intangible works of art that blur our distinct
understanding of sculpture and space.
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جيمس توريل

 الواليات المتحدة – يقيم ويعمل في، كاليفورنيا، باسادينا،1943 (مواليد عام
) الواليات المتحدة، أريزونا،فالغستاف
ً
عاما في تشكيل قطعه
بدأ «جيمس توريل» منذ ما يقرب من الخمسين

 والتي قام بتكوينها من خالل عرض شعاع ضوئي،الفنية الضوئية الهامة

 وهو أحد تلك،» وفي عمل «ألتا بينك.واحد من الزاوية المقابلة في الغرفة
 يتم إنشاء جسم وهمي ثالثي،1968 األعمال الرائدة التي تعود إلى عام

 فيعتقد.األبعاد من خالل مطابقة لون الضوء مع لون الجدران والغرفة ككل
ً
ً
ً
 ومن خالل.حقيقيا
هندسيا هو في الواقع ليس
جسما
المشاهد أنه يرى

 تمكّن الفنان من إنتاج أعمال فنية غير ملموسة،فنية
ّ توظيف الضوء كوسيلة
.لماهية النحت والمساحة
المحدد
تشوش استيعابنا
ّ
ّ
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James Webb
(b. 1975 in Kimberley, South Africa – lives and works in Cape Town,
South Africa)
James Webb asked staff members of The Reina Sofia in Madrid to
scream at the museum’s most iconic painting, Picasso’s Guernica.
He felt that to scream at the painting is the most adequate
reaction to unlock the theme of human suffering, and the political
associations it embodies. Upon entering the installation space,
the viewer discovers the authorization letter that the museum had
given to the artist hanging on a wall behind a stanchion, echoing
the way in which Guernica usually hangs at the Reina Sofia. Through
his creative restaging of that intervention, the artist succeeds in
making us visualize the painting despite its physical absence.

Scream, 2008
Signed certificate, speakers, wires, audio,
museum barrier, dimensions variable
Courtesy of the artist, Galerie Imane Farès,
and blank projects
Photo by Anthea Pokroy

2008 ،»«صرخة
، صوت، أسالك، مكبرات صوت،شهادة موقعة
 أبعاد متفاوتة،حاجز
،بإذن من الفنان وغاليري إيمان فارس
وبالنك بروجكتس
تصوير آنثيا بوكروي

جيمس ويب

، جنوب أفريقيا – يقيم ويعمل في كيب تاون، كيمبرلي،1975 (مواليد عام
)جنوب أفريقيا
طلب «جيمس ويب» من أعضاء طاقم متحف «الملكة صوفيا» في مدريد

 وهي اللوحة األكثر شهرة من مجموعة أعمال،»الصراخ أمام لوحة «غرنيكا
 إذ شعر «ويب» بأن الصراخ أمام هذه،«بيكاسو» الموجودة في المتحف

اللوحة هو رد الفعل األكثر مالءمة إلطالق موضوع المعاناة اإلنسانية التي
 ويجد المشاهد عند دخوله. واالرتباطات السياسية التي تجسدها،صورها
ِّ ُت

،مساحة التركيب الفنّ ي رسالة التفويض التي وجهها المتحف إلى الفنان
والتي ُع ِّل َقت على جدار خلف إحدى الدعائم وفي موقع مشابه لموقع لوحة

 لينجح الفنان من خالل هذا التنفيذ،»«غرنيكا» في متحف «الملكة صوفيا
.المادي
نتصور اللوحة على الرغم من غيابها
في جعلنا
ّ
ّ
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بول ومارلين كوس
«برق»1976 ،
فيديو ،أبيض وأسود ،صوت ١ ،دقيقة  12ثانية
بإذن من الفنانين

شانا مولتون
«مايند-بليس ثوت-ستريم»2014 ،
فيديو عالي الدقة ،صوت 11 ،دقيقة  57ثانية
بإذن من الفنانة وغاليري كريفكر في باريس

«بدون عنوان»2015 ،
زيت على قماش 72.5 x 82 ،سم
بإذن من غاليري ثادايوس روباك في لندن وباريس وسالزبورغ
© ماركوس شينوالد ،ADAGP/باريس ٢٠١٨

كيم تشانغ-يول
«نقطة ماء»1978–1977 ،
زيت وحبر هندي على قماش 130 × 162 ،سم
بإذن من الفنان وليتل سكاي

كوادە
ِ
أليسيا
«جيجن دن لوف» (ساعة حائط)2012 ،
ساعة معثور عليها ،جهاز استشعار الضوء ،معالج دقيق
القطر  ٣٠سم ،نسخة وحيدة
بإذن من الفنانة وغاليري كونيغ ،برلين/لندن
وهبي كوج للفن المعاصر ،اسطنبول

«كل زاوية هي مالك»2014 ،
فيديو عالي الدقة ،صوت 6 ،دقيقة  19ثانية
بإذن من الفنانة وغاليري كريفكر في باريس

حسن شريف
«ع َقد»2016–2012 ،
ُ
حبل قطني وقطع من الفوالذ المقاوم للصدأ 350 × 380 ،سم
اإلعارة بإذن من تركة حسن شريف وغاليري إيزابيل فان دين آينده

«نقطة ماء»1986 ،
زيت وحبر هندي على قماش 30 × 30 ،سم
بإذن من الفنان وليتل سكاي

«فحم حجري (2010 ،»)1T Rekord
برونز وأوراق الذهب 120 × 90 × 105 ،سم
بإذن من الفنانة وغاليري كونيغ ،برلين/لندن
وهبي كوج للفن المعاصر ،اسطنبول

فيك مونيز
«فيرسو (امرأة تكوي)»2008 ،
وسائط مختلفة 30.4 × 103.5 × 147 ،سم
بإذن من سيكيما جينكينز وشركاه.

سيندي شيرمان
«بدون عنوان 2008 ،»466#
صورة ملونة 162.6 × 246.1 ،سم
بإذن من الفنانة ومجموعة مقتنيات ديفيد روبرتس ،لندن
© سيندي شيرمان

غرايسون بيري
«خريطة األيام»2013 ،
نقش على أربع لوحات 161 × 119.5 ،سم
بإذن من الفنان وباراغون | كونتيمبوري إديشنز المحدودة
وفيكتوريا ميرو ،لندن/البندقية
© غرايسون بيري

جون سبيد
«خريطة اإلمبراطورية التركية» ،قرابة العام 1620
نحاس منقوش 51 x 39 ،سم
بإذن من جامعة نيويورك أبوظبي

ميكل أنجيلو بيستوليتو
«متر مربع ال نهائي»2018 / 1966 ،
عمل نحتي ،خيوط 240 × 240 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري تانيت ،ميونيخ  -بيروت

توماس ستروث
«صومعة  ،2سانت بطرسبرغ2005 ،»2005 ،
مطبوعة متعددة األلوان 144.8 x 114 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري ماريان غودمان

غوستاف ميتزغر
«السير إلى  -مذبحة على الجبل ،القدس ،نوفمبر 2018 / 1996 ،»1990
صورة على قطعة بي في سي مغطاة بستارة من الكتان،
 30 × 395 × 238سم
بإذن من تركة الفنان

فريد ساندباك
«بدون عنوان (دراسة نحتية ،عمل نحتي عمودي
ً
جزءا)»2018-1991 ،
من 22
خيوط أكريليك سوداء وحمراء ،أبعاد متفاوتة
من تركة فريد ساندباك وبإذن من غاليري ديفيد زفيرنر

«صومعة  ،3سانت بطرسبرغ2005 ،»2005 ،
مطبوعة متعددة األلوان 144.8 x 114 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري ماريان غودمان

«الزحف إلى – آنشلوس ،فيينا ،مارس 2018 / 1996 ،»1938
صورة على قطعة بي في سي مغطاة بقطعة من الكتان،
 425 × 315سم
بإذن من تركة الفنان

ماركوس شينوالد
«آبي»2015 ،
زيت على قماش 59 x 70 ،سم
من مجموعة مقتنيات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية
© ماركوس شينوالد ،ADAGP/باريس ٢٠١٨

لطيفة بنت مكتوم
«تقليد شفوي»2014 ،
مطبوعة أرشيفية ،النسخة  3من أصل  100 × 62 ،3سم
بإذن من الفنانة ومركز تشكيل
«مراقبو التغيير 2011 ،»4
مطبوعة أرشيفية ،طبعة الفنانة 160 × 104 ،سم
بإذن من الفنانة ومركز تشكيل

5

«نقطة ماء»1986 ،
زيت وحبر هندي على قماش 30 × 30 ،سم
بإذن من الفنان وليتل سكاي
«نقطة ماء»1986 ،
زيت وحبر هندي على قماش 30 × 30 ،سم
بإذن من الفنان وليتل سكاي
جيمس توريل
«ألتا بينك»1968 ،
تقنية اإلسقاط المرئي نحو زاوية ،أبعاد متفاوتة
بإذن من بايس غاليري وجيمس توريل
جيمس ويب
«صرخة»2008 ،
شهادة موقعة ،مكبرات صوت ،أسالك ،صوت ،حاجز ،أبعاد متفاوتة
بإذن من الفنان وغاليري إيمان فارس ،وبالنك بروجكتس

«صومعة  ،4سانت بطرسبرغ2005 ،»2005 ،
مطبوعة متعددة األلوان 144.9 x 114 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري ماريان غودمان

6

قائمة األعمال الفنية في المعرض
غادة عامر
«لمحة إلى لوحة جديدة»2018 ،
أكريليك ،تطريز وجل الصق على قماش 182.9 × 162.6 ،سم
© غادة عامر .بإذن من تشايم وريد ،نيويورك

«إنتاج "("AS11-40-5878إدوين ألدرين2014 ،»)1969 ،
مطبوعة رقمية 105 × 75 ،سم
من مجموعة «أيقونات»
بإذن من الفنانين وغاليري إيست وينغ

فريديريك بورغيال
«حاملة الماء» ،غير مؤرخة
زيت على قماش 46 × 55.5 ،سم
من مجموعة مقتنيات بوغوسيان ،بروكسل

عائمة)
ً
«إنتاج (آخر صورة لسفينة تايتانيك
(فرانسيس براوني2016 ،»)1912 ،
مطبوعة رقمية 105 × 75 ،سم
من مجموعة «أيقونات»
بإذن من الفنانين وغاليري إيست وينغ

جيمس كاسيبير
«بحر الثلج»2014 ،
مطبوعة رقمية مصبوغة ،النسخة  3من أصل  + 5طبعتين للفنان،
 126.4 × 95.9سم
بإذن من الفنان وغاليري ليسون
«منظر طبيعي مع منازل (مقاطعة دوتشيز ،نيويورك) 2010،»7#
مثبتة على لوح «دايبوند»
مطبوعة رقمية متعددة األلوان ومؤطرة ّ
النسخة  5من أصل  + 5طبعتين للفنان 226.4 × 177.2 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري ليسون
«منظر طبيعي مع منازل (مقاطعة دوتشيز ,نيويورك) 2010،»8#
مثبتة على لوح «دايبوند»
مطبوعة رقمية متعددة األلوان ومؤطرة ّ
النسخة  5من أصل  + 5طبعتين للفنان 219.4 × 177.2 ،سم
بإذن من الفنان وغاليري ليسون
ديفيد كليربوت
«أجزاء لحظة سعيدة في الجزائر»2008 ،
عرض بتقنية اإلسقاط المرئي لفيديو بقناة واحدة،
ستريو أبيض وأسود 37 ،دقيقة
بإذن من الفنان وغاليري إستر شيبير في برلين،
وغاليري شون كيلي في نيويورك
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معرض «طرق اإلبصار» في آرتر  -مساحة للفنون :كريس بوند٢٠١٥ ،»svampkris ig perrrgin vantlish la steken« ،
(على اليمين) ،أندرياس غورسكي« ،بانكوك ( ٢٠١١ ،»VIIIعلى اليسار).
الصورة مقدمة من مورات جيرمن

يواكيم كورتيس وأدريان سوندرإكر
«إنتاج (خلف محطة سانت الزار) (هنري كارتييه بريسون2016 ،»)1932 ،
مطبوعة رقمية 75 × 105 ،سم
من مجموعة «أيقونات»
بإذن من الفنانين وغاليري إيست وينغ

سلفادور دالي
«عيون سريالية»1980،
برونز 12 × 22 × 34 ،سم
طبعة  ،999/17مصبوب في 1980
مجموعة مقتنيات غاليال بارزيالي-هوالندر ،بلجيكا
هانز-بيتر فيلدمان
«واحد مقابل آخر»2012 ،
علبة شوكوالتة ويافطة ،األبعاد متفاوتة
© هانز-بيتر فيلدمان
أندرياس غورسكي
«جزر العالم في دبي 2007 ،»1
ملونة 6.2 × 223.3 × 307 ،سم
مطبوعة
ّ
بإذن من سبروث مايجرز
منى حاطوم
«ال سبيل 2013 ،»4
فوالذ مقاوم للصدأ 22.2 x 29.2 x 7.7 ،سم
النسخة  + ٦/٤نسخة الفنانة
© منى حاطوم .بإذن من غاليري شانتال كروسيل ،باريس وغاليري
أليكساندر وبونين ،نيويورك
«قالدة من الشعر (خشب)»2013 ،
شعر طبيعي مع منحوتة خشبية 16 × 21 × 27 ,سم
بإذن من الفنانة ،غاليري شانتال كروسيل في باريس
4

المقدمة
يدعو معرض �طرق اإلبصار� المشاهد إلى البحث في الطرق المتعددة
التي يعمل الفنانون من خاللها على إعادة تشكيل منظورنا عن العالم ،وإلى
المتنوعة التي قام الفنانون بتوظيفها
استكشاف االستراتيجيات الشكلية
ّ
إلضفاء مظهر ومعنى متجددين على مظاهر ومفاهيم مألوفة لنا.
واســتلهاماً مــن نــص �جون بيرجــر� النقدي في عام  1972حول
الثقافــة البصريــة ،يجمــع المعــرض مــا بين  26فنانـاً ومجموعة فنية من
ا فنيـاً عبــر ٍ
متنو ٍع من اللوحــات والمنحوتات والصور
خــال  41عمـ ً
نطاق ّ
الفوتوغرافيــة والصــوت والفيلــم والتركيبات الفنيــة .حيث يدعونا كل
لتتكشــف عندها معالــم واقع جديد يبدأ في
عمــل للنظــر إليــه مــرة ثانية،
ّ
الظهور.وعنــد العــودة إلــى عمــل �جون بيرجــر� الهام ،فنجد أنه قام
بنقــل موضــع التركيــز فــي النقــد الفني بعيداً عن الخبيــر الف ّني المحترف
وبناء على مناقشــة �بيرجر� الرائدة،
ووضعــه فــي متنــاول الفــرد العام.
ً
الفعال في كل عمــل ف ّني ،والتحقيق
زواره إلــى االنخـراط ّ
يدعــو المعــرض ّ
فــي الطــرق المتعــددة التي باإلمكان ألشـ ٍ
ـكال ومفاهيــم ربما كانت مألوفة
دون ذلــك في أن تكتســب مظهـراً ومعنى متجد َدين.
وبذلــك وفــي هذا المعرض ،يعمــل بعض الفنانون أمثال �جيمس
توريل� و«هانز-بيتر فيلدمان� و«فريد ســاندباك� على تشــويش الحدود
الفاصلــة مــا بيــن العمــل الف ّني والمســاحة التي يتم عرض العمل فيها .في
حين يقوم آخرون منهم �جيمس ويب� و�فيك مونيز� و�غوســتاف
ميتزغــر� بتقديــم طريقــة جديدة للمشــاهد للوصول إلى العمل الف ّني .أما
بعض من الفنانين اآلخرين وهم �شــانا مولتون� و�أندرياس غورســكي�
ٌ
و�جيمس كاســيبير� ،فتســاهم أعمالهم في تطوير اإلمكانات التقنية
والشــكلية ألنواعهم الفنية .كما تجدر اإلشــارة إلى فنانين آخرين هنا
أمثال �ســلفادور دالي� و�منى حاطوم� و�أليســيا ِ
كواده� و�حســن
شــريف� و�ميكل أنجلو بيســتوليتو� و�ماركوس شــينوالد� ،ممن عملوا
علــى تغييــر أغـراض مألوفة بهــدف إعطائها معنى متجدداً .وأخيراً وليس
1

آخـراً ،يحتضــن المعــرض أعماالً لفنانيــن منهم �لطيفة بنت مكتوم�
اآلليات التي يقوم فعل اإلبصار
و�توماس ســتروث� تستكشــف بدورها ّ
معينٍ ما.
من خاللها بتكوين ســرد ّ
هــذا وليــس مــن الممكــن تماماً فصل رغبة المشــاهد فــي فهم عمل ف ّني
عــن السياســات الكامنــة خلــف التقاليد التي تــم تكوينه عن طريقها
واآلليــات التــي تــم اســتخدامها في عمليــة العرض ذاتها .إن معرض �طرق
ّ
اإلبصــار� يتكشــف عبــر خيــط زمني غير َخط ّّي يتحــدى تع ُّنت الحقبات
الفنيــة ،والتصنيــف النوعــي ،وما يسـ ّـمى بالـ" ،"ismsأو المناهج
ّ
الفنية
األعمال
ـذه
ـ
ه
من
العديد
م
تقد
ـك،
ـ
ذل
ـى
ـ
عل
ـاوة
ـ
ع
ـات.
ـ
واإلديولوجي
ّ
ّ
نقــداً حــول المراجــع الفنيــة التاريخية الظاهرة فيهــا ،ملقية الضوء على
سيســة التــي عــادة ما تواجهها مثل تلــك األعمال؛ وهي ثيمة
الم َّ
الســياقات ُ
جانبيــة يدرســها هذا المعرض.
وأخيـراً وليــس آخـراً ،يتيح معرض �طــرق اإلبصار� العودة إلى رؤية
الفنــان كصانــع لألشــياءِ ،
وكح َرفـ ّـي ماهر يعمل من خــال فهمه وتعامله مع
الماديــة علــى تغييــر طريقتنا في اإلبصــار .إذ يعمل الفنانون
الخصائــص
ّ
دون كلــل علــى تذكيرنــا بــأن الرابــط مــا بين ما نرى وما نعتقــد أننا نعرفه هو
ليــس باألمــر البســيط علــى اإلطالق ،وأن اإلبصــار هو  -في جوهره  -فعل
سياســي في حد ذاته.
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قيمين فنيين ومؤسسي منصة "آرت ري أوريانتد"
ّ
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