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HH Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan
Founder & President of UAE Unlimited

“We are delighted to return to Alserkal Avenue this year with 
“Wamda: A Glimpse” to honour the 50th Golden Jubilee, the 

first half century of the United Arab Emirates. The accelerated 
growth and development of this nation is superbly mirrored 
through the diversity of these brilliant artistic works by UAE 

based artists.

Wamda presents a myriad of themes and sensory experiences 
through these artworks from generations that seem to be 

mutually inspiring each other. 

It is with pride that one reflects upon the current moment 
of the UAE’s history we are witness to, the dynamism and 
development inherent in it is astounding. The key role the 

arts are playing in the growth of this nation, as drivers in both 
social and economic progress, is quite exciting to witness.”

Abdelmonem Bin Eisa Alserkal 
Founder of Alserkal and its initiatives, Alserkal Avenue, 

Alserkal Arts Foundation and Alserkal Advisory

“UAE Unlimited has been a pivotal part of the journey for 
many UAE-based artists and has played an essential role 
in developing the country’s arts ecosystem. By creating a 

platform for emerging artists and practitioners that provides 
mentorship as well as a showcase for their practice, UAE 

Unlimited has successfully brought a number of artists to the 
attention of local and international audiences. As Alserkal, we 

are proud to be part of UAE Unlimited’s story.”

ســمو الشــيخ زايد بن ســلطان بن خليفــة آل نهيان
مؤسس ورئيس منصة إ. ع. م. الالمحدودة

“يسعدنا العودة إىل الرسكال آفينيو هذا العام عرب معرض »ومضة: ملحة« لالحتفاء باليوبيل 

الذهبي الخمسني لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتخليد ذكرى مرور نصف قرٍن عىل تأسيس 

الدولة. حيث تنعكس مبادئ النمو والتطور املتسارع لوطننا بشكٍل رائع يف تنّوع هذه األعامل 

الفنية املتميزة لفنانني من دولة اإلمارات.

يقدم معرض »ومضة« عدداً ال يحىص من املوضوعات والتجارب الشعورية من خالل هذه 

األعامل الفنية التي أنتجتها أجياٌل من الفنانني الذين يبدو إلهامهم املتبادل لبعضهم البعض يف 

مامرساتهم.

إنه ملن دواعي الفخر أن يتأمل الفرد يف اللحظة اآلنية من تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة 

التي نشهدها يف يومنا هذا، ويف مظاهر الديناميّة والتطّور املذهل املتأّصلة فيها. وبصفتها كقوى 

دافعة يف كل من التقدم االجتامعي واالقتصادي، فإن متابعة الدور الرئييس الذي تلعبه الفنون 

يف منو هذا الوطن هو أمٌر مثري للغاية يف أن نشهده”.

عبداملنعم بن عيىس الرسكال

مؤسس الرسكال ومبادراتها والرسكال آفينيو ومؤسسة الرسكال للفنون والرسكال لالستشارات.

لعبت منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” دوراً محورياً يف املسرية املهنية لعديد من الفنانني املقيمني 

يف اإلمارات العربية املتحدة، إضافة إىل الدور األسايس الذي لعبته يف تطوير املشهد الفني يف 

الدولة. من خالل إنشاء منصٍة للفنانني واملامرسني الناشئني تعمل عىل توفري اإلرشاد باإلضافة إىل 

عرض مامرساتهم الفنية، نجحت منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” يف جذب انتباه الجامهري املحلية 

والدولية إىل عدٍد من الفنانني. وبصفتنا كمؤسسة الرسكال الثقافية، نحن فخورون بأن نكون جزءاً 

من قصة منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” ومسريتها.
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On December 2nd 2021,the United Arab 
Emirates celebrated its 50th Golden Jubilee, 
and we are honouring this occasion with 
the exhibition Wamda; A Glimpse which is 
in collaboration with our partner Alserkal 
Avenue.

HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and HH 
Sheikh Rashid bint Saeed Al Maktoum wanted 
to build a country that had everything, where 
nothing was lacking for its people. From this 
ambition, the United Arab Emirates was born 
in 1971.

Since then the UAE has become a model of 
outstanding progress. It has attracted people 
from all over the world to settle here where 
many have thrived and created new lives while 
contributing to the growth of the nation.

From the development of the essential 
infrastructure, health, education, 
communication, culture to cutting edge 
technology and space exploration within 
its first half century. No other country 
in the world has reached such a level of 
advancement as has the UAE in such a short 
time.

Culture encompasses diverse forms, that 
are part of everyday life for example dance, 
design, music, literature, poetry, performance 
and visual arts. The need and desire to record 
the UAE’s unfolding history spurred the 
establishment of many museums throughout 
the seven emirates and it inspired every 
generation graduating from new schools and 
universities to communicate through “art and 
culture”. 

HH Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al 
Nayhan and I had several discussions over 
time as to what he could do to support the 
artists in the UAE. We made the decision to fill 
a gap that existed in the cultural ecosystem 

by supporting emerging artists in the very 
early stage of their careers through holding 
an annual exhibition with a curator and a 
theme. We established UAE Unlimited in 2015 
as an art platform, but we made the bold 
decision to create a unique satellite platform 
to partner strategically with organizations 
across the three main capitals of art, being 
Abu Dhabi, Dubai and Sharjah on a rotational 
and orbiting basis. We hoped by doing so, it 
would stimulate interconnectedness, while 
spotlighting the artists, both Emirati and UAE 
based artists.

Our first experimental exhibition was A Public 
Privacy in 2015 at Ductac, and it proved to 
be a success. Since then we have held six 
exhibitions in Dubai, Sharjah and Abu Dhabi. 
At Maraya Art Centre Sharjah in 2016 with 
Al Haraka Baraka and later in 2019 with 
Tashweesh,  We next partnered in Abu Dhabi 
with Warehouse 421 in 2017 with Bayn and 
NYU Abu Dhabi in 2020 with Intimaa. We have 
partnered twice with Alserkal Avenue Dubai in 
2018 with Ishara and now again with Wamda: A 
Glimpse.  

We are deeply grateful to each of our partners 
who have not only given us their support 
but have also been a tremendous source of 
inspiration. We have both benefited in the 
exchange of thoughts and knowledge which 
furthered our need to continue to evolve & 
develop even more.

We have been privileged to work with some 
fine curators in the country to develop our 
exhibitions with our partners to give us 
these artworks which we present in Wamda. 
They played a large role in the concepts and 
themes of the exhibitions and understood 
the magnitude of our goals. To give everyone 
an opportunity regardless of all nationalities, 
all genders, ethnicity or any other social 
distinction and to create a level playing field. 

We are grateful to a number of established 
artists whose passionate commitment to 
provide guidance and mentorship to our 
artists, made their contribution genuinely 
outstanding. To name just a few Manal Al 
Dowayan, Nujoom Al Ghanem and RRH (Rokni 
Haerizadeh, Ramin Haerizadeh and Hesam 
Rahmanian). 

With each successive exhibition we added 
more and more layers of support, not 
only to artists but to curators, writers and 
most recently poets. Through our Stellar 
Programme we have provided workshops, talks 
and mentorship by leading practitioners & 
artists that aims to enriching their careers of 
our participating creatives.

In spite of the current challenging times of a 
global pandemic already spanning two years, 
we are presenting to you highlights from 
each of our past six exhibitions, to give you 
a glimpse of the prodigious and exceptional 
creativity we have found in this nation. An 
integral part of the cultural fabric of Emirati 
life is Poetry, which we recently added in 2020, 
where we have featured four commissioned 
poems by emerging Emirati poets. These are 
included here in their original visual & audio 
presentation.

To give you more insight this catalogue 
includes two essays by Nadine Khalil and 
Salem AlSuweidi that will give you insights into 
UAE Unlimited and its exhibitions. It has been 
exciting to pair writing by Khalil, an establish 
critic and writer with that of AlSuwaidi, an 
emerging critical voice, and we had found 
much harmony between the two.

We would like to thank HH Sheikha Mariam 
bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan for 
graciously loaning us the artwork by Talal Al 
Ansari entitled Masan’a Alrijal from Bayn.

The Maraya Art Collection was also kind to 
loan us the artwork by Shaikh Al Mazrou’ 
entitled Relax from A Public Privacy.

We would like to personally thank Aleksei 
Afanasiev and Khalid Abudulla for their efforts 
to arrange all aspects of the installation 
of Wamda: A Glimpse. This catalogue was 
designed by Noor Suhail Abu Hijleh who once 
again has created this special catalogue for us 
and are sincerely grateful to her. 

Lastly we are immensely grateful to 
Abdelmonem Alserkal and Vilma Jurkute 
with their brilliant team at Alserkal Avenue 
for collaborating with us once again to this 
March. It is through their steadfast support 
and contribution that we present Wamda: A 
Glimpse. 

Shobha Pia Shamdsani
Executive Director of UAE Unlimited
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احتفلت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديسمرب 2021 

بيوبيلها الذهبي الخمسني، وتحتفي منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” بهذه 

املناسبة عرب إقامة معرض »ومضة: ملحة« بالتعاون مع رشكائنا يف 

الرسكال أفينيو.

أراد صاحبَي السمو املغفور لهام سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

وسمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بناء دولة تتمتع بكل يشء، وال 

ينقص شعبها أي يشء. ومن هذا الطموح ولدت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف عام 1971.

منذ ذلك الحني، أصبحت اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً للتقدم 

املتميز، واجتذبت األفراد من جميع أنحاء العامل لالستقرار فيها، حيث 

ازدهر الكثري منهم وخلقوا حياة جديدة لهم ساهموا عربها يف منو 

الدولة.

من تطوير البنية التحتية األساسية ومرافق الصحة والتعليم واالتصاالت 

والثقافة إىل أحدث التقنيات واستكشاف الفضاء خالل نصف قرنها األول، 

مل تتمكن أي دولة أخرى يف العامل من الوصول إىل مثل هذا املستوى 

من التقدم يف مثل هذا الوقت القصري مثل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

تشمل الثقافة أشكااًل متنوعة، وهي جزٌء من الحياة اليومية عرب مناٍح منها 

عىل سبيل املثال الرقص والتصميم واملوسيقى واألدب والشعر واألداء 

والفنون البرصية. وقد دفعت الحاجة والرغبة يف تسجيل تاريخ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة إىل إنشاء العديد من املتاحف يف جميع أنحاء 

اإلمارات السبع، وألهمت كل جيٍل من املدارس والجامعات الجديدة 

للتواصل عرب الفن والثقافة.

أجرينا مع سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عدداً من 

املناقشات حول ما ميكن لسموه املساهمة فيه لدعم الفنانني يف دولة 

اإلمارات. واتخذنا قراراً بسد الفجوة التي كانت موجودة يف النظام 

البيئي الثقايف من خالل دعم الفنانني الناشئني يف املراحل املبكرة جداً 

من حياتهم املهنية عرب إقامة معرض سنوي ذو تقييٍم فني وموضوٍع 

موّحد. فأنشأنا “إ. ع. م. الالمحدودة” يف عام 2015 كمنصة فنية، لكننا 

اتخذنا قراراً جريئاً بإنشائها كمنصة متنّقلٍة فريدٍة من نوعها للرشاكة بشكل 

اسرتاتيجي مع املنظامت عرب عواصم الدولة الرئيسية الثالثة للفنون 

يف كل من إمارات العاصمة أبوظبي وديب والشارقة عىل أساس التناوب 

والدوران. كنا نأمل من خالل القيام بذلك أن يحفز ذلك ألُُصور الرتابط 

بالتوازي مع تسليط الضوء عىل الفنانني الصاعدين سواء من اإلماراتيني أو 

املقيمني يف الدولة.

أقيم معرضنا التجريبي األول »خصوصية عامة« يف عام 2015 يف مرسح 

ديب املجتمعي ومركز الفنون، وقد أثبت نجاحه حينها. ومنذ ذلك الحني 

أقمنا ستة معارض يف كل من ديب والشارقة وأبو ظبي. فقمنا يف مركز 

مرايا للفنون يف الشارقة يف عام 2016 بإقامة معرض »الحركة بركة« 

وكذلك يف عام 2019 مع معرض »تشويش«. وكذلك قمنا يف عام 2017 

بتكوين رشاكٍة يف أبوظبي مع معرض421 نشأ عنها إقامة معرض »بني«، 

وكذلك يف أبوظبي بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

يف عام 2020 مع معرض »إنتامء«. ذلك إضافة إىل تعاوننا ملرتني مع 

مؤسسة الرسكال أفينيو يف ديب يف عام 2018 مع معرض »إشارة« 

وكذلك اآلن مرة أخرى مع معرضنا الحايل »ومضة: ملحة«.

نحن ممتنون للغاية لكل من رشكائنا الذين مل يقدموا لنا دعمهم فحسب، 

بل وكانوا أيضا مصدر إلهاٍم هائٍل. فانتفعنا بذلك بشكٍل متبادل من 

تقاسم األفكار واملعارف، مام عزز حاجتنا ملواصلة التطور واالستمرار 

فيه بشكل أكرب.

لقد ترشفنا بالعمل مع بعٍض من أبرز القيّمني الفنيني يف الدولة لتطوير 

معارضنا بالتعاون مع رشكائنا، والتي تزّودنا هنا باألعامل الفنية التي 

نقدمها يف »ومضة«. حيث لعب القيّمون الفنيون دوراً كبرياً يف تحديد 

مفاهيم وموضوعات املعارض وفهموا حجم ونطاق أهدافنا املرجّوة. 

كام عملوا عىل إعطاء كافة الفنانني املشاركني الفرص املتكافئة بغض 

النظر عن الجنسيات أو الجنس أو األعراق أو أي نوٍع آخر من التمييز 

االجتامعي. نحن ممتنون كذلك لعدٍد من الفنانني املعروفني الذين قدموا 

التزاماً شغوفاً بتقديم التوجيه واإلرشاد لفنانينا إلنتاج أعاملهم عىل 

أفضل مجٍه ممكن، ومنهم عىل سبيل املثال ال الحرص منال الضويان 

ونجوم الغانم ورامني حائري زاده وركن الدين حائري زاده وحسام 

رحامنيان.

قمنا مع كل معرٍض تقيمه منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” بإضفاء املزيد 

واملزيد من طبقات الدعم، ليس فقط للفنانني ولكن للقيمني الفنيني 

والكتّاب وكذلك الشعراء مؤخراً. إذ قمنا من خالل برنامج االمتياز بتقديم 

ورش العمل واملحادثات واإلرشاد من قبل كبار املامرسني والفنانني 

بهدف إثراء الحياة املهنية للمبدعني الصاعدين املشاركني يف معارضنا.

عىل الرغم من األوقات الصعبة الحالية التي منر بها عرب وباٍء عاملي امتد 

حتى اآلن ألكرث من عامني، فإننا نقدم لكم عرب معرض »ومضة« أبرز ما 

قّدمناه يف كل من معارضنا الستة املاضية، لنمنحكم ملحًة عن اإلبداع 

املذهل واالستثنايئ الذي تحمله دولتنا. ذلك إىل جانب إدراج فن الِشعر 

كإضافة حديثة ملعارضنا يف عام 2020 نظراً لتمثيله جزءاً ال يتجزأ من 

نسيج الحياة اإلماراتية، ونحن نقدم هنا القصائد األربع التي كلفنا بها 

أربع شعراٍء إماراتيني ناشئني بشكليها البرصي والسمعي.

يتضمن هذا الكتيّب بغرض تقديم املزيد من املعلومات مقالنَي من 

تأليف نادين خليل وسامل السويدي، واللذان سيمنحانكم نظرة ثاقبة 

عن منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” ومعارضها. وقد كان من املثري أن نُقرَِن 

ما بني كتابات خليل، الناقدة والكاتبة املخرضمة، إىل جانب كتابات 

السويدي، وهو صوٌت ناقٌد صاعٌد يف املشهد الفني، حيث وجدنا الكثري 

من االنسجام بني اإلثنني.

نتقدم بالشكر إىل سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان عىل 

إعارتها السخية لعمل طالل األنصاري الفني بعنوان »مصنع الرجال«، 

والذي تم تقدميه عرب املنصة سابقاً ضمن معرض »بني«.

نود كذلك شكر أليكيس أفاناسييف وخالد عبدالله عىل جهودهام لرتتيب 

جميع جوانب الرتكيب الفني يف هذا املعرض. كام قد تم تصميم هذا 

الكتيّب من قبل نور سهيل أبو حجلة التي قامت مرة أخرى بإنتاج هذا 

الكتيّب الخاص بنا، ولها نتقدم بخالص االمتنان.

نتقدم بالشكر أيضاً إىل عبداملنعم الرسكال وفيلام جوركوت وفريقهام 

الرائع يف الرسكال أفنيو لتعاونهام معنا مرة أخرى لتقديم »ومضة: ملحة« 

يف شهر مارس، حيث مل يكن هذا املعرض ممكناً دون مساعدتهام 

ومساهامتهام القيّمة.

شوبا بيا شامدساين

املدير التنفيذي ملنصة “إ. ع. م. الالمحدودة” 
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Alserkal’s first collaboration with UAE 
Unlimited—‘Ishara: Signs, Symbols and Shared 
Languages’—was on show in Concrete in 
March 2018. The collaboration was a natural 
confluence; UAE Unlimited had made an 
indelible mark on the UAE’s art scene through 
their roster of annual exhibitions across 
Dubai, Sharjah and Abu Dhabi since 2015, 
and bringing Ishara to Concrete reinforced 
Alserkal’s promise to growing the roots of arts 
and culture in the UAE.

The exhibition featured ten artists—Amna Al 
Dabbagh, Cheb Moha, Chndy, Dina Khorchid, 
Farah Al Qasimi, Flounder Lee, Nasir Nasrallah, 
Saba Qizilbash, Salem Al Mansoori, and 
Shaikha Al Ketbi—who each created works 
that were thematically informed by the 
concept of lingua franca and, consequently, 
the understanding of the meaning and use of 
language. The artists were guided by guest 
artists Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, 
and Hesam Rahmanian who played an 
important role in mentoring and helping grow 
their practices. This format of mentorship has 
been central to UAE Unlimited’s exhibitions 
since its inception in 2015.

As a platform that has been instrumental in 
promoting the talent of Emirati and UAE-
based practitioners, UAE Unlimited has made a 
significant contribution, not only to the artists 
who have been part of their exhibitions and 
programmes, but to those practitioners who 
play a supporting role in the arts ecosystem 
by championing locally based curators, 
exhibition designers, and writers. Beyond 
the formal exhibitions, there was always an 
informal aspect to UAE Unlimited’s work and 
the collective conversations that emerged 
that added significant depth and value to the 
artists’ experiences.

We are delighted to welcome UAE Unlimited 
back to Alserkal Avenue with Wamda; A 
Glimpse, which will be on show during 
Alserkal Art Week. The exhibition serves as a 

retrospective of the exhibitions, artists, and 
works that have been presented across UAE 
Unlimited’s exhibitions to date. The show 
features some notable UAE-based artists, 
who have now become key figures and who 
have achieved gallery representation and 
inclusion in biennials and museum collections 
worldwide. We are honoured to be working 
alongside His Highness Sheikh Zayed bin 
Sultan bin Khalifa Al Nahyan, the Founder of 
UAE Unlimited, and Shobha Pia Shamdsani, 
UAE Unlimited’s Executive Director, again.  

Alserkal Avenue

جاء أول تعاون للرسكال مع منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” عرب معرض 

»إشارة: إشارات ورموز ولغات مشرتكة« الذي أقيم يف شهر مارس من 

عام 2018 يف »كونكريت«. وقد أىت ذلك التعاون باعتباره نقطة التقاء 

طبيعية، فقد تركت املنصة بصمًة ال ُتحى عىل املشهد الفني يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل قامئة معارضها السنوية يف 

كل ديب والشارقة وأبوظبي منذ عام 2015. كام أن استضافة »إشارة« 

يف »كونكريت« قد عزز بدوره وعد الرسكال بتنمية ومّد جذور الفنون 

والثقافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

شارك يف ذلك املعرض عرشة فنانني هم آمنة الدباغ، شب موها، 

شندي، دينا خورشيد، فرح القاسمي، فالوندر يل، نارص نرصالله، صبا 

قزلباش، سامل املنصوري، وشيخة الكتبي. والذين أبدع كلٌّ منهم أعامالً 

استوحيت موضوعاتها من مفهوم اللغة املشرتكة وبالتايل إدراك معنى 

اللغة واستخداماتها. تم توجيه الفنانني من قبل الفنانني الضيوف رامني 

حائرزاده وروكني حائرزاده وحسام رحامنيان، الذين لعبوا دوراً مهامً يف 

إرشاد الفنانني الشباب ومساعدتهم يف تنمية مامرساتهم الفنية. وقد كان 

هذا الشكل من اإلرشاد محورياً يف معارض منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” 

منذ تأسيسها يف عام 2015.

كمنصٍة كان لها دوٌر فعاٌل يف تعزيز مواهب املامرسني اإلماراتيني 

واملقيمني من الفنانني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، قدمت منصة 

“إ. ع. م. الالمحدودة” مساهامٍت كبريٍة ليس فقط للفنانني الذين شاركوا 

يف معارضها وبرامجها الفنية، ولكن كذلك ألولئك املامرسني الذين 

يلعبون دوراً داعامً يف مجال الفنون من خالل دعمها للّقيمني املحليني 

ومصممي املعارض والكتّاب. وإىل جانب إقامتها املعارض الرسمية، 

كان هناك دامئاً جانب غري رسمي لعمل منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” 

واملحادثات الجامعية الناتجة عن نشاطاتها، والتي أضافت عمقاً وقيمًة 

كبريًة لتجارب الفنانني.

يسعدنا أن نرحب بعودة منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” إىل الرسكال آفنيو 

عرب معرض »ومضة: ملحة« خالل أسبوع الرسكال للفنون. يُعد هذا 

املعرض مبثابة معرٍض استعادي للمعارض والفنانني واألعامل الفنية 

التي تم تقدميها عرب معارض منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” السابقة وحتى 

اآلن. يضم هذا املعرض أعامل بعٍض من الفنانني البارزين املقيمني 

يف دولة اإلمارات، والذين أصبحوا اآلن شخصياٍت فنيٍة رئيسيٍة حققت 

تثيالً يف الصاالت الفنية واندماجاً ضمن مجموعات البينايل واملتاحف 

يف جميع أنحاء العامل. يرشّفنا العمل مرة أخرى جنباً إىل جنب مع 

سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس منصة “إ. ع. م. 

الالمحدودة ، وكذلك شوبها بيا شمدساين، املدير التنفيذي منصة “إ. ع. 

م. الالمحدودة”.

الرسكال آفينيو
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An Awfully 
Sweet Feeling of 
Overwhelmingness:
An analysis of UAE 
Unlimited to date
By Salem AlSuwaidi

“The study of cultural memory can only 
be successful if it is based on cooperation 
among different disciplines” (Astrid Erll, 
2018).

Themes of re-orienting the orient, movement 
as meaning, a pressured in-between reality, 
semiotic methods of communication, 
bewildering and blurry consciousness, and 
a need to belong, develop, respectively, 
through the last six exhibitions of UAE 
Unlimited. To explore this complicated 
nature, UAE Unlimited cherishes the voices 
of interdisciplinary practice by using an 
“integrative process [which] involves creating 
common ground” and finalizing an ‘in-
between’ “contested space” (Repko, 2012). This 
is accomplished by interweaving the works 
of emerging artists, local and international 
curators, established and institutionalized 
mentors, and the recent inclusion of academic 
and poetic prose, while utilizing a diversity of 
spaces to exhibit each collection.

A Public Privacy (2015) sets the fore-grounds 
of what is to come with the establishment 
of UAE Unlimited. We see a play on the 
neoliberal realities experienced within the 
Emirates, as a challenge is immediately 
acknowledged in the curatorial text, 
recognizing the implications of “commitment 
to a certainly uneasy career” by emerging 
artists in the UAE as being of a “fluctuating 
value” (Kazem & de Marchi, 2015). This 
‘Dream World,’ imagined for the emerging 
artists, is unfolding in the context of a 
Western practice of ‘Other-ing’ Near Eastern 
narratives, focusing on works that significantly 

movement at the micro-level, i.e. meeting 
and photographing individuals from all over 
the MENASA region that have left an imprint 
on his reality within the borders of the UAE. 
Convergence occurs between bodies of people, 
spaces of engagement, and intellectual 
spheres of exchange.

This convergence is fruitfully explored in Bayn 
(2017), as UAE Unlimited begins to tackle 
ideas of the in-between spaces that are a 
product of development. Munira Al Sayegh 
provokes “the single lensed history of the 
romanticized recent past and the finalized 
putative vision of the future,” effortlessly 
conceptualizing liminality. She highlights 
“separation, transition, and incorporation” 
to theorize the threshold of this in-between 
state we roam upon, between society’s stigmas 
and the haziness of a start and finishing point 
(AlSayegh, 2017). This haziness is apparent in 
Maytha Al Shamsi’s sound booth Bain Jisrain, 
sound shower, The Curator, and sound plinth 
I Am Hear. Sound, a tool accustomed to the 
oral traditions and folklores of Near East Asian 
life, plays a role in unweaving our practices of 
transmission, transition, and transfiguration, 
highlighting imaginary ideas of what 
community means. We are re-oriented by Talal 
Al Ansari’s work Masan’a Alrijal, which takes 
from a quote by the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan evoking ideas of movement, 
once more, but here as a by-product of 
factories of the future, people. Al Ansari’s 
illustration depicts a white and black symbolic 
depiction of the development and enrichment, 
the story and process, of the growth of the 
UAE, leaving scarce room for imaginary 
thought and legitimizing the transfiguration of 
a state and a people. We are utilizing the in-
between to illuminate a way for understanding 
our nature as a society. 

Illumination as a form of story-telling can be 
reproduced through signs, symbols and shared 
languages. Ishara (2018) starts by defining 
the terminology ‘lingua franca,’ “a synthesis 
of several regional languages that facilitated 
trade and communication around the port 
cities of the Ottoman Empire” (Sultan, 2018). 
Launching from the port city nature of the 

“respond to political agendas, prioritizing the 
exoticism of the subject” (Kazem & de Marchi, 
2015). What is reality, and what is the role 
of geography in the artistic development of 
emerging artists shown in a space now starting 
to decolonize itself? One can look at Vikram 
Divecha’s work Negative Heaps (of Designated 
Waste) to reveal an arabesque depiction of the 
underpass tunnels scattered across the urban 
city-scape of the UAE, carrying motifs of pride, 
beauty, and wonder that encapsulate spaces 
of the Gulf. Shaikha Al Mazrou repositions 
the self within this dialogue, with her works 
Tension I, Tension II and Relax. Al Mazrou tries 
to build a means of representation plagued by 
thoughts of unbalanced physical presence and 
the illusion of appearance, manifesting a sense 
of confusion through her abstractions.  

We have here a fundamental understanding 
of an ambivalent relationship between urban 
space and self-identification. The reminisce 
of A Public Privacy carries over to Al Haraka 
Baraka (2016). Dr. Alexandra MacGlip 
witnesses how “transitions in geographies 
and nationalities leave their acres in family 
names, local dishes, customs, costumes, 
music, dance and cultural practices,” but 
overlays this on the image of a “country [that] 
has been permanently under construction” 
(MacGlip, 2016). Movement, whether through 
the streets of this ‘melting pot’ of a state 
and its multicultural lives or the immigration 
and expat relocation process, identifies 
a focal point to understand reality in the 
UAE. However, who defines this movement 
and its implications? Zeinab Al Hashemi 
looks at this concept through a macro-level 
approach with her work “Within the Grid.” 
She uses overlooked building material, the 
wire mesh, to emphasize the concrete practice 
of transition from one place to the next, 
an interpretation of the fluidity of identity 
within this globalized world. Urbanization 
is then reimagined through Hazem Harb’s 
scenographic installation “Untitled Progress,” 
exemplifying the noticeably rapid changes that 
are exceptionally fluid and transparent, leaving 
the city in a constant state of transition. These 
works are juxtaposed with Ammar Al Attar’s 
series “He who possesses a skill,” looking at 

Emirates, Karim Sultan depicts the emergence 
of a supra-polity, “one that is simultaneously 
abstract, observed, felt, and sustained through 
a new imaginary,” illustrating the presence 
of language as a shared resource but also 
the challenge of making it one’s own (Sultan, 
2018). Beyond the curatorial text, we also have 
Taibah Albisher and Sara Ansari’s writings. 
Interestingly, Albisher and Ansari reassure 
the un-intentional and obscurely riddled 
mechanisms of communication, as language 
is not “solely [a] unifier of meaning through a 
system of signs [as] meaning is only produced 
through conceptual and phonic difference” 
(Albisher, 2018); hence, they facilitate practices 
of coding and belonging, as well as ideas of a 
transborder-smog and landscape-ing (Ansari, 
2018). Shaikha Al Ketbi’s Ath’thaniyah depicts 
a struggle to identify a graphic language 
and coding for her dreams as she explores 
subconscious ideas in her three-minute 
video. Technology, incoherence, irrationality, 
and signposting exist in her work, privately 
exchanging thoughts, excluding the viewer. 
Salem Al Mansoori’s tries to utilize instead 
technology and abstraction from such tools, 
such as his Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
commission, where he constructs a visual 
representation of speech, converting voice into 
a physical structure, a quantifiable reading of 
language. 

Similarly, Amna Al Dabbagh’s The Hanging 
Odes of Al Mu’alllaqat converts the oral 
tradition of passing poetry into concrete 
structures that consume physical space, 
practicing the strength and domination of 
language. Alternatively, Saba Qizilbash’s Land 
Marks speaks in a language understood by the 
general public, a conscious structure present 
in our society. Qizilbash’s “checkpointspeak” 
language observes borders and grid-like 
structures to mimic the eeriness of temporal 
bodies and spaces. These works reveal a 
constant desire for permanency and tangibility. 
Evidently, a battle between subconsciousness 
and consciousness, physical and imagined, is 
depicted, creating a blurred vision, almost a 
metamorphosis, of cultural thought around 
what the UAE represents. 
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Representations of metamorphosis and 
the complicated nature of the Emirates are 
further explored in Tashweesh (2019), based 
on an Arabic word associated with glitching 
technology. Laura Metzler asks the reader: 
“What emerges when you shift the dial a 
little and start looking into what the different 
frequencies that have blurred together into 
the everyday are” (Metzler, 2019). At this 
point, with every year, a precise vocabulary 
on understanding the emerging art scene 
and the developing cultural narrative of the 
Emirates is being formulated: state, movement, 
transition, liminality, communication, 
differences. Suhelyla Takesh acknowledges 
this intensified ‘material white noise’ in her 
essay, visualizing the “coalescence of all 
things that create an elaborate backdrop 
to our everyday experience” (Takesh, 2019). 
Adel Khozam proposes now “the artist’s 
quest is to dissipate that deceptive mirage 
of noise, and to help us identify the crack 
through which tashweesh invades” (Khozam, 
2019). The artist’s interferences within their 
restless mind are, above all else, met with 
a globalized, commercialized, and colonized 
reality, once again reiterating a struggle, and 
desire, to identify. Tor Seidel plays with ideas 
of collective memory and material history 
by collecting and repurposing soap, and 
its scent, with both Spectrum 1 and Scent 
Fields, requiring the spectator to rely on their 
connectedness to society to investigate these 
scents. The everyday is once again mimicked 
in Zara Mahmood’s Momentary III, expressing 
freedoms and constraints that are experienced 
in the deafening silence of life, which is then 
hidden and poetically translated, as illusions, 
in both Hypocrisy and Chinese Whispers. 
Truth is not being shared with us, as we so-
desperately seek a sense of belonging to this 
space. 

Belonging; this is where we are left. The most 
recent show, Intimaa (2020), sees a set of 
diverse artists’ endeavour to understand what 
it means to belong. In the words of Nasser 
Abdullah, the curator, and his co-writer on 
the curatorial text, Gaith Abdulla: “Identity is 
a morphology that shapes social change and 
human evolution while remaining so fluid and 

consolidate our understanding of belonging, 
bringing us to a cathartic epilogue.

As artists, we attempt to reach a meeting 
point, build a collective memory, and seek to 
understand what it means to identify. What 
is the language of meeting, and where does 
meeting end; what is the nexus that we are 
aiming to reach; what path have we travelled, 
and how shall we travel that path once more? 
One suggested meeting point I would say these 
shows set is a quest to locate an imagined 
community–à la one Benedict Anderson–
that transcends the threshold of limited 
mortality and exists outside of our personal 
memory. This all is built on seeking identity, of 
attempting to finalize it and conclude what one 
identifies with, while simultaneously rejecting 
the notion of a concrete identity.

I’m left with an awfully sweet feeling of 
overwhelmingness. Enthralled, engaged and 
anticipating the equivocal quests that art or-
ganizations will explore over the coming years. 
So what more does the emerging art scene of 
the United Arab Emirates have to offer?
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املقرتحة التي تقدمها هذه املجموعة من املعارض هي يف سعيها 

لتحديد مجتمعٍ ُمتََخيَّل – عىل غرارا بنديكت أندرسون – يف دولٍة تتجاوز 

عتبة الفناء املحدود وتتواجد خارج ذاكرتنا الشخصية. وجميع ذلك مبني 

عىل عملية البحث عن الهوية، ومحاولة إنجازها واستنتاج ما ينتمي املرء 

إليه، وذلك بالتزامن مع رفض فكرة الهوية املحددة يف الوقت ذاته.

يغمرين شعوٌر عاطفي عذب جداً، فأنا أشعر باالنجذاب واالنخراط 

وأتطلّع قدماً إىل املساعي اإلشكالية التي ستعمل املنظامت الفنية عيل 

استكشافها خالل السنوات القادمة. وعليه، فام الذي ميكن أن يقدمه 

املشهد الفني الصاعد يف اإلمارات العربية املتحدة بشكٍل أكرب من ذلك؟
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ً شــعور عاطفي عذب جدا
مبــا هو غامر:

دراســة تحليليــة ملنصة
“أ. ع. م. الالمحــدودة”،

حتــى تاريخه

بقلم ســامل السويدي

“لضامن نجاح دراسة الذاكرة الثقافية، ال بد أن تكون هذه الدراسة قامئة 

عىل التعاون بني مختلف التخصصات” )أسرتيد إيرل، 2018(.

تتطور عىل التوايل محاور إعادة توجيه الرشق، والحركة كمعنى، والواقع 

املابيني املُكره، وأساليب التواصل السيميائية، والوعي املحرّي والضبايب، 

والحاجة إىل االنتامء، من خالل املعارض الستة األخرية لـمنصة “أ. 

ع. م. الالمحدودة”. والستكشاف هذه الطبيعة املعقدة، تعتز منصة 

“أ. ع. م. الالمحدودة” بأصوات املامرسات متعددة التخصصات من 

خالل استخدام “عمليٍة تكاُمليٍة تتضمن تكوين أساساٍت مشرتكة” ووضع 

اللمسات األخرية عىل منطقة “املابني” باعتبارها مساحًة “متناَزع عليها” 

)ريبكو، 2012(. وهو ما يتم تحقيقه عرب الربط ما بني أعامل الفنانني 

الناشئني وبني القيّمني املحليني والدوليني واملوّجهني املؤسساتيني 

املعتمدين، وكذلك إدراج النرث األكادميي والشعري مؤخراً بالتوازي مع 

توظيف مجموعٍة متنوعٍة من املساحات لعرض كٍل من هذه املجموعات.

يُريس معرض “خصوصية عامة” )2015( األُسس األولية ملا سينتج الحقاً 

عن إنشاء منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”، فرنى التالعب عىل مفاهيم 

الوقائع النيوليربالية املُخترََبة ضمن دولة اإلمارات الذي يبدو تحديها 

ظاهراً للعيان عىل الفور يف النصوص التقييمية املعارض التي تعرتف 

باآلثار املرتتبة عىل “التزام” الفنانني الناشئني يف اإلمارات العربية 

املتحدة بهذه املهنة التي توصف بأنها “مهنة صعبة للغاية” باعتبارها 

مهنًة “ذات قيمٍة متغرية” )كاظم ودي ماريش، 2015(. يتكّشف “عامل 

األحالم” هذا، والذي يرسمه الفنانون الناشئون يف مخيالتهم، يف سياق 

مامرسٍة غربيٍة من رسد الرشق األدىن باعتباره “اآلخر”، والرتكيز عىل 

األعامل التي “تستجيب بشكٍل كبريٍ لألجندات السياسية، وتويل األولوية 

لظواهر املوضوع” )كاظم ودي ماريش، 2015(. فام هو الواقع، وما هو 

الدور الذي تلعبه الجغرافية عىل التطور الفني للفنانني الناشئني الذين 

يعرضون أعاملهم يف مواقع بدأت اآلن يف محو أثرها االستعامري 

بنفسها؟ وعن ذلك، ميكن للمرء أن يلقي نظرة عىل عمل فيكرام ديفيتشا 

بعنوان »أكوام سلبية )من النفايات املرصودة(« ليكشف تصويراً من 

الزخرفة العربية – األرابيسك – لألنفاق السفلية املنترشة يف أرجاء مدن 

اإلمارات الحرضية، والتي تحمل تصاميم تعكس مشاعر الفخر والجامل 

والدهشة التي تحتضنها مساحات الخليج العريب. وهو ما يبدو كذلك 

يف أعامل شيخة املزروع، التي تعيد صياغة الذات عرب هذا الحوار من 

خالل العملني الفنيني »لتوتر 2« و»اسرتخاء«. حيث تسعى املزروع إىل 

بناء وسائل تثيلية مفعمة بأفكار الحضور الجسدي غري املتوازن وأوهام 

املظهر، ما يعكس إحساساً باالرتباك ميتد عرب تجريداتها الفنية.

أمامنا هنا إدراٌك أسايس للعالقة املتناقضة الكامنة ما بني املساحة 

الحرضية وبني تحديد الهوية الذايت. فتنتقل استحضارات معرض 

“خصوصية عامة” إىل معرض “الحركة بركة )2016(” الذي تشهد ألكسندرا 

ماكغليب من خالله كيفية “ترك االنتقاالت يف املناطق الجغرافية 

والجنسيات آلثارها عىل ألقاب العوائل واألطباق املحلية والعادات 

واألزياء واملوسيقى وحركات الرقص واملامرسات الثقافية”، وكذلك 

تتداخل مع صورة “الدولة الكامنة دوماً تحت اإلنشاء” )ماكغليب، 2016(. 

وبذلك، تحدد الحركة - سواء عرب شوارع “بوتقة االنصهار” التي تثلها 

الدولة وعرب الحياة متعددة الثقافات التي تحتضنها، أو عرب عملياتها من 

الهجرة وإقامة املغرتبني فيها، جميعها تثّل نقطًة محوريًة لفهم الواقع 

يف اإلمارات. لكن من الذي يحدد هذه “الحركة” وانعكاساتها؟ تنظر زينب 

الهاشمي إىل هذا املفهوم من خالل نهٍج كُيّل يعمل “ضمن الشبكة”. 

فتستخدم الشباك السلكية من مواد البناء املهملة إلبراز املامرسة 

امللموسة لالنتقال من مكاٍن إىل آخر باعتبارها تفسرياً ملرونة الهوية ضمن 

هذا العامل املُعولَم. يتم بعد ذلك إعادة تصّور التحرض والعمرانية 

م غري املحدود«،  من خالل تركيب حازم حرب السينوغرايف »التقدُّ

والذي ميثّل التغريات الرسيعة امللحوظة التي تتسم باملرونة والشفافية 

االستثنائية، مام يرتك املدينة يف حالٍة استمرارية من االنتقالية. وتقرتن 

هذه األعامل يف معرض »الحركة بركة« مع سلسلة عامر العطّار بعنوان 

»من ميتلك املهارة«، والتي تبحث يف الحركة عىل املستوى الجزيئي، 

أي عرب مقابلة وتصوير أفراد من جميع أنحاء منطقة شامل وغرب أفريقيا 

وجنوب آسيا ممن تركوا بصمًة عىل واقعه الخاص ضمن حدود دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. وهكذا، يتم التقارب بني جامعات األفراد 

ومساحات املشاركة واملجاالت التبادل الفكرية.

وقد استُكِشَف هذا التقارُب بشكٍل مثمر يف معرض منصة “إ. ع. م. 

الالمحدودة” التايل »بني« )2017(، حيث بدأت املنصة من خالله 

يف معالجة أفكار املساحات البينيّة التي تعّد نتاجاً للتنمية. فتثري 

منرية الصايغ “التاريخ أحادي العدسة لالطالع عىل املايض القريب 

الذي أُضيفت سمة الشاعرية عليه، وكذلك الرؤية النهائية املفرتضة 

للمستقبل”، واضعة املفاهيم حول عتبات األمور ومصّورًة لها بشكٍل 

سلس. كام تسلّط الضوء عىل مفاهيم “االنفصال واالنتقال والدمج” 

لتنظري عتبة هذه الحالة البينية التي نتجول يف خضّمها بني وصامت 

املجتمع وضبابية نقطة البداية والنهاية )الصايغ، 2017(. وهي ضبابيٌة 

تتجىّل يف مقصورة الصوت الخاص مبيثاء الشاميس يف عمل »بني 

جرسين«، ويف النظام الصويت يف عمل »القيّم الفني«، وكذلك يف 

القاعدة الصوتية يف عملها »أنا )أستمع(«. فالصوت، وهو أداٌة معتادٌة يف 

التقاليد الشفوية والفولكلورية للحياة يف منطقة الرشق األدىن، يلعُب 

دوراً يف حّل مامرساتنا من النقل والبث والتجيل عرب تسليطه الضوء عىل 

األفكار الخيالية لتعريف املجتمع. ثم تتحول وجهتنا يف هذا املعرض 

عرب عمل طالل األنصاري »مصنع الرجال« املستوحى من اقتباس 

للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي يستحرض أفكار 

الحركة مرة أخرى، ولكن هنا باعتبارها منتجاً ثانوياً ملصانع املستقبل، 

األشخاص. يصّور عمل األنصاري انعكاساً رمزياً باللونني األبيض واألسود 

لقصة وعملية تطّور اإلمارات وإثرائها، تاركاً مجاالً نادراً للفكر الخيايل 

وترشيع الدولة واإلنسان. وبذلك، يُستخدم الوسيط يف هذا العمل 

إللقاء الضوء عىل طريقٍة لفهم واستيعاب طبيعتنا كمجتمع.

وعىل نحٍو مامثل، فمن املمكن إعادة إنتاج االستنارة كشكٍل من أشكال 

رسد القصص من خالل اإلشارات والرموز واللغات املشرتكة. وعىل 

هذا النحو، يبدأ معرض »إشارة« )2018( بتعريف مصطلح “لغة 

التواصل املشرتكة” )اللينغوا فرانكا(، وهي “توليفٌة من عدة لغاٍت 

إقليمية استخدمت لتسهيل التجارة والتواصل حول مدن املوانئ التابعة 

لإلمرباطورية العثامنية” )سلطان، 2018(. وانطالقاً من طبيعة مدن 

امليناء التي تحفل بها اإلمارات، يصّور كريم سلطان ظهور نظاٍم لغوي 

يتجاوز السياسيات، “نظاٌم ُمجرٌّد وملحوٌظ وُمحسوٌس ومستداٌم يف 

الوقت ذاته من خالل تصوٍُّر جديد”، مام يوضح وجود اللغة كمصدٍر 

مشرتك يتزامن مع تحّدي إكسابها حّس الخصوصية الشخصية )سلطان، 

2018(. وإىل جانب النصوص التقييمة ملعرض »إشارة«، فقد احتضن 

هذا املعرض كذلك نصوصاً بقلم طيبة البرش وسايرة أنصاري. ومن 

املثري لالهتامم أن البرش وأنصاري قد قامتا بتَيَقُّن آليات االتصال غري 

املقصودة واملفعمة بالغموض، حيث أن اللغة ليست “مجرد نظام 

موّحٍد للمعنى عرب نظاٍم من اإلشارات، بل أن املعنى يأيت نتاجاً لالختالف 

املفاهيمي والصويت” )البرش، 2018(. وعليه، تسّهل الكاتبتان مامرسات 

الرتميز واالنتامء، فضالً عن أفكار التعتيم العابر للحدود وتخطيط 

املشاهد العامة )أنصاري، 2018(. يف »إشارة«، يَُصّور عمل »الثانية« 

لشيخة الكتبي رصاعاً لتحديد لغٍة جرفيكية وترميٍز ألحالمها وهي 

تستكشف أفكار الالوعي يف مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته ثالث دقائق. 

فتحرض التكنولوجيا والتشّوش والالعقالنية واإلشارات يف عملها، وتتبادل 

األفكار عىل انفراد مستبعدًة املشاهد. أما سامل املنصوري فيحاول 

استخدام التكنولوجيا والتجريد الناجم عن مثل هذه األدوات وكام يبدو 

يف تكليفه الفني تحت عنوان »سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«، 

والذي يقوم فيه ببناء تثيل مريئ للخطاب، وتحويل الصوت إىل هيكل 

مادي يف قراءٍة تّكن قياس اللغة كّمياً. وعىل نحٍو مامثل، تحّول آمنة 

الدباغ يف عملها »القصائد املعلّقة« التقليد الشفوي لتقل الشعر إىل 

هياكل ملموسة تشغل مساحًة مادية، وتارس قوة اللغة وهيمنتها. 

وبالبدل من ذلك، تتحدث صبا قزلباش يف »عالمات تعريفية« بلغة 

يفهمها عامة الناس عرب بُنيٍة واعية موجودة يف مجتمعنا. كام تتأمل لغة 

قزلباش يف عمل »نقطة تفتيش الكالم« الحدود والهياكل شبه الشبكية 

بغرض محاكاة غرابة األجسام واملساحات الزمنية. وبذلك، تكشف جميع 

هذه األعامل عن رغبٍة مستمرة يف االستمرارية واملادية امللموسة وتتضح 

معركة بني الالوعي والوعي، وبني املادية والخيال، وتكّون رؤيًة غري 

واضحٍة تكاد تكون تحّوالً يف حّد ذاتها للفكر الثقايف الدائر حول ما تثله 

دولة اإلمارات.

تتكشف تثيالت التحّول والطبيعة املعقدة لإلمارات بشكٍل أكرب يف 

معرض “منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” »تشويش« )2019( والذي تسأل 

لورا متزلر عربه القارئ قائلة: “ما الذي يظهر عند التحرّك قليالً وبدء 

النظر يف الرتددات املختلفة التي تم تشويشها سوية كوحدة يف 

خضم ما هو يومي؟” )متزلر، 2019(. يف هذه املرحلة ومع كل عام، 

يتم صياغة مفردات دقيقة حول فهم وإدراك املشهد الفني الناشئ 

والرسد الثقايف املتطور باستمرار يف دولة اإلمارات، سواء ذلك من 

حيث مفاهيم الدولة أو الحركة أو االنتقال أو عتبات العبور أو التواصل 

أو االختالفات. تقّر سهيلة طقش بهذه “الضجيج األبيض املتصاعد” 

املكثفة يف مقالتها لهذا املعرض، وتصّور “اندماج جميع األشياء التي 

من شأنها تكوين خلفيٍة متقنة لتجاربنا اليومية” )طقش، 2019(. كام يكتب 

عادل خزام يف ذات املعرض: “يسعي الفنان إىل تبديد رساب الضجيج 

الوهمي، وإىل مساعدتنا يف تحديد الصدع الذي يدخل التشويش عربه” 

)خزام، 2019(. تُقابَل التدّخالت التي تطرأ عىل ذهن الفنان الدائم 

النشاط قبل كل يشء بواقعٍ ُمعولٍَم وتجاري، مستعَمٍر وُمكاِفح، يردد 

بدوره مرة أخرى ذلك النضال والرغبة باالنتامء. أما تور سيديل فيلعب 

عىل مفاهيم الذاكرة الجامعية والتاريخ املادي من خالل جمع الصابون 

ورائحته وإعادة استخدامه يف كل من عمليه »طيف 1« و»حقول 

الرائحة«، مام يتطلب من املشاهد أن يعتمد عىل ارتباطه باملجتمع 

للتحقيق يف تلك الروائح. كام يتم محاكاة الحياة اليومية مرًة أخرى يف 

عمل »مومنرتي 3« لزارا محمود، والذي يعكس الحريات والقيود التي 

نعيشها وسط صمت الحياة الذي يصم اآلذان. والذي يتم بعدها إخفاؤه 

وترجمته شعرياً كأوهاٍم يف كلٍّ من عميَل »نفاق« و»الهمس الصيني«. 

فالحقيقة ال يتم مشاركتها معنا، ألننا نسعى بشدة إىل الشعور باالنتامء 

إىل هذا الفضاء.

يرتكنا ذلك يف حيز »االنتامء« )2020( الذي يحمل عنوان آخر معارض 

منصة “إ. ع. م. الالمحدودة”، والذي استضاف أعامل مجموعٍة متنوعة 

من الفنانني يف مسعى لفهم معنى االنتامء. عىل حد تعبري نارص عبد 

الله، القيّم الفني لهذا املعرض، ورشيكه يف كتابة النص، غيث عبد 

الله: “إّن الهوية هي علم تشكيل التغيري االجتامعي والتطور البرشي 

بالتوازي مع الحفاظ عىل مرونة الهوية وغموضها بحيث تعني أشياء 

مختلفٍة ألجياٍل مختلفة من األفراد”. )عبدالله وعبدالله، 2020(. كام ترى 

ابتسام عبدالعزيز وفقاً ملا جاء يف مقالتها أن “خطر تحديد الهوية يكمن 

يف ِفعل البحث عن هويٍة يف ذاتها” )عبدالعزيز، 2020(. ويتبع مقال 

ماريا ممتاز قراءًة متعددة املنهجيات إلعالم القارئ بأن الذات عبارة عن 

خياٍل اجتامعي. يف حني تسّجل روضة الكتبي تلك الصعوبات املتمثلة 

يف الرتكيز عىل ما هو حقيقي من خالل عمل »َذَهَب رفيع« لروضة 

الكتبي، حيث يتصارع تركيب الوسائط املختلطة مع تصويرات من الهدم 

والحفظ، ما يعرب عن التوق إىل هيكٍل انتهى منذ فرتة طويلة ولكن يسمح 

له بالتواجد يف الوقت ذاته.

أخرياً، يقّدم عادل خزام أربعة شعراء ضمن معرض »انتامء« قائالً: 

“يضع الشعر عوامله املجردة جنباً إىل جنب ... ويقسم ]الهوية[ يف 

اتجاهاٍت مختلفة ليصبح قطعًة أثرية تنتمي إىل املستقبل” )خزام، 

2020(. فتتحدث قصيدة عيل املازمي بعنوان »من بقي مني« مع عمل 

مجد علوش حول موضوع القطعة، متسائلني عن وجودهام ومفرّسين 

له. فمن خالل عمله »الهامش الحّدى«، يرُِسُّ علوش عدداً من الصفائح 

النحاسية الدقيقة املحفورة بالحمض برسائل إىل عوامل )دول( ال ميكنه 

التفاعل معها، معالجاً عبثية وجود “هوية معوملة”. من ناحية أخرى، 

تبدأ قصيدة »يف سرية الكأم« لحسن النجار حواراً مع منحوتات املدين، 

حيث يوّضح موضوع القصيدة الطبيعة الدورية املضطربة للسعي 

وراء املعنى. كام يستجيب هذا الشعر أيضاً لعميَل سعيد املدين »ماء، 

رمال، فضاء« و »هدوء مؤقت«، اللذان ينتقدان فكرة بناء الهوية يف 

صورة مكان، مستخدماً الزخارف الرأس مالية واألرض القاحلة يف 

جميع منحوتاته. أما القصيدتان األخريتان »الصغري« ألحمد املناعي 

و»غرغرة« لشاّم البستيك، فيحلم املناعي عرب قصيدته بقصٍة غري مكتملة 

تأخذ أشكاالً مختلفة تناقض نفسها وتكتفي بها وتعارضها. وبالتايل، 

فإن الذات فيها غري مكتملة إىل األبد، إال أن هذا كامٌل يف حد ذاته. 

أما قصيدة البستيك فهي عىل دراية بعملية الكشف التطوَّري للهوية، 

وتعالج ازدواجياتها من خالل تصوير عالقٍة تكافلية بني اللغة اإلنجليزية 

والعربية، واحتضان حقيقة تكمن ضمن حنينها وتوقها إىل الذات. 

فتتفاعل هذتني القصيدتني هكذا مع فهمنا لالنتامء وتَُعزِّزُه، مام يقودنا 

إىل خاتٍة شافية.

نحاول نحن الفنانون الوصول إىل نقطة التقاٍء وبناء ذاكرٍة جامعية 

والسعي لفهم معنى الهوية. فام هي لغة اللقاء وأين ينتهي اللقاء، وما 

هي الرابطة التي نهدف للوصول إليها؟ ما هو الطريق الذي سلكناه 

وكيف نسري يف ذلك الطريق مرة أخرى؟ أو القول بأن إحدى نقاط اللقاء 
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Looking Back, 
Looking Beyond
By Nadine Khalil

“When artists give form to revelation, their art 
can advance, deepen and potentially transform 
the consciousness of their community.” ~ Alex 
Grey

Providing the conditions for artists to practice 
and grow is a communal project. It is fitting 
that UAE Unlimited, a satellite platform 
founded and supported by His Highness 
Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan 
and co-founded with his Art Advisor, Shobha 
Pia Shamdsani, UAE Unlimited’s Executive 
Director, was launched in 2015 with the theme 
A Public Privacy, at the Dubai Community 
Theatre and Art Centre, at a time when the 
UAE was developing its cultural infrastructure. 
It was just over a decade after the launch 
of art departments and colleges at Zayed 
University and the University of Sharjah, 
where art education was replacing informal 
learning in private homes or the studios at the 
Emirates Fine Arts Society and the Cultural 
Foundation.

UAE Unlimited began its work by listening 
to artists - the first edition was curated 
by artists, Cristiana de Marchi and 
Mohammed Kazem, who pinpointed the 
intertwining between private patronage 
and public institutions in the UAE. This 
marked the beginning of a certain level of 
professionalization of the UAE art industry 
- and the emerging artists showcased have 
achieved milestones since then, demonstrating 
themselves as regional thinkers.

Beirut-born, Mumbai-raised Vikram Divecha, 
whose work Negative Heaps (of Designated 
Waste), was in the inaugural show for example, 
a comment on discarded elements of the local 
urban environment through the decorative 
tiles of UAE’s underpass tunnels, is currently 
curating a groundbreaking exhibition at Gallery 

region, this was an exhibition that positioned 
itself between ‘here’ and ‘elsewhere,’ with the 
multiple locales that constitute the nation as a 
point of departure. 

The exhibition showcased multiple 
perspectives on the changing cultural fabric 
and urban landscape, incorporating both 
outsider and insider views, from Gaza-born 
Hazem Harb’s architectural take on a rapidly 
changing city (Unlimited Progress) atop a 
canvas of sand in a fragmented terrain to 
Zeinab Al Hashemi’s interest in the metal 
mesh used as a building material (Within the 
Grid), ever symbolic of the UAE’s constant 
construction and reconstruction, both of 
which are included in Wamda. These exemplify 
the interconnective tissue that weaves life 
and labour. In Al Haraka Baraka, Al Hashemi 
presented the mesh as the latitude and 
longitude of a world map made of neon lights, 
alluding to positionality and time zones, 
separation and connectivity. Both of these 
works depict an urban environment that’s 
constantly being redefined, one through 
a foreign gaze and the other via a local 
perspective on an often overlooked material. 
They are symptomatic of the fact that artistic 
practice emerges from different ways of 
looking at the everyday and often, from a 
sense of impermanence.

Also included in Wamda is another work from 
Al Haraka Baraka: He who possesses a skill 
will never go hungry by Ammar Al Attar, a 
series of personal portraits of a grocer, doctor, 
teacher and others he remembers from his 
childhood, most of whom came to the UAE 
from India, Pakistan and other Arab countries 
in the 1970s and 1980s. Problematizing the 
nation as a microcosm of other cultures, it 
becomes apparent that artists from different 
backgrounds and life experiences have come 
together to express a certain alienation from 
an accelerating city and landscape in constant 
flux. In a way, the ever-shifting identities 
of the UAE engendered shared concerns by 
the artist community, something which UAE 
Unlimited tapped into early on.

The second edition of UAE Unlimited also 

IVDE of the series Semi-Systems by Hassan 
Sharif, considered the forefather of the UAE’s 
contemporary art scene. Shaikha al Mazrou’s 
sculptures Tension II and Relax, also in UAE 
Unlimited’s first exhibition, expressed her 
interests in torsion, interaction and materiality, 
a sculptural practice she has since honed and 
developed in recent high profile, large-scale 
commissions such as EXPO 2020 in Dubai and 
Desert X Al Ula in Saudi Arabia.

The ideas behind UAE Unlimited’s first 
showcase remain relevant today in terms of 
the limits and possibilities of public discourse 
in the art world and what constitutes the 
private sphere in a mediated era. The 
aforementioned works feature in the UAE 
Unlimited exhibition of the 50th Golden 
Anniversary, Wamda: A Glimpse, which looks 
back at the highlights of past six years of 
UAE Unlimited’s existence in terms of artists’ 
works, all of which are new commissions - 
the fruits of a long and steady mentorship. 
Rather than offering a retrospective, Wamda 
represents the culmination of an exhibition 
model that, like a living organism, shifts 
and responds to the needs of the local art 
ecosystem, where creative incubation and 
art production are as important as artistic 
exchange and cultural transmission.

UAE Unlimited developed its curatorial 
approach in its second edition by allying 
with the Sharjah-based institution Maraya 
Art Centre - an institutional partnership 
that distinguishes its modus operandi with 
every iteration. From its inception, UAE 
Unlimited, formerly called UAE Unlimited 
Arab Exploration, focused on the diverse 
spectrum of artists practicing in the UAE, both 
Emirati and non-Emirati. This is exemplified 
in the title of UAE Unlimited’s second show 
which comes from an Arabic saying, Al Haraka 
Baraka, or “In Movement there is blessing,” 
which was curated by Alexandra MacGilp, 
who was the curator of Maraya Art Centre 
at the time. Encapsulating the hopes and 
dreams of movement by those who have 
made the UAE their home, expatriates being 
the distinguishing feature of the country, as 
well as the nomadic traditions endemic to the 

indexed the inclusion of more established 
guest artists like Mohammed Ahmed Ibrahim, 
who will represent the UAE National Pavilion 
at the Venice Biennale in 2022, incorporating 
documentations of his early work in Land Art, 
when he used stones and trees as his medium. 
Delving into the significations of topography as 
a site that must be continuously negotiated, 
such curatorial gestures are significant 
because they build a historical archive about 
pioneering artists who were inspired by their 
immediate environment.

UAE Unlimited sets itself apart by showing its 
exhibitions in all Emirates, each of which are 
often considered as separate actors in the UAE 
cultural landscape, with Sharjah known for its 
biennial and Global South discourse, Dubai 
for its commercial pull and gallery network, 
and Abu Dhabi for its cultural institutions and 
global museums. By not being anchored in one 
space or place, UAE Unlimited positions itself 
as a roving, collaborative model that is artist-
centered and process-based. Although the 
annual exhibition is in the public eye, a lot of 
mentorship occurs behind the scenes between 
the artists, the curator and the guest artists, 
as well as the curator and senior curators. 
UAE Unlimited maps a trajectory from that 
threshold of becoming, the making sense of 
UAE’s constant state of recomposition to a 
moment of being as the emerging artists and 
curators come into their own.

For the third edition at Abu Dhabi’s 
Warehouse 421, Bayn: the In-Between for 
example, then-emerging curator Munira Al 
Sayegh was advised by Maya Allison, Executive 
Director and Chief Curator of NYU Abu Dhabi 
Art Gallery. It marked Al Sayegh’s first major 
project as an independent curator, and where 
she introduced a more discursive approach by 
leading reading groups. She has since moved 
on to establish her own curatorial team, the 
Dirwaza Curatorial Lab, which has recently put 
on an exhibition at Middle East Institute in 
Washington DC.

Delving into a particular moment of 
disorientation between the UAE’s past and the 
future, as developed in the artistic practices 
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of the present generation, Bayn looked into 
markers of change, how forms of belonging are 
shifting dramatically and with a transfigured 
external environment. The established Dubai-
based Saudi artist Manal AlDowayan was the 
guest artist for the exhibition, presenting her 
powerful 2014 work Tree of Guardians, which 
explored the collective memory of Saudi 
women through their lineages and matrilineal 
family trees, a work that is currently installed 
in the Diriyah Biennale.

From that show, works by Talal Al Ansari and 
Maytha Al Shamsi are included in Wamda, 
who juxtapose traditional with contemporary 
mediums of art-making, respectively. 
Al Ansari’s Masan’a Alrijal is a symbolic 
illustration inspired by a quote about the 
future of factories and the people who create 
them by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, deconstructing the transformation 
that came with the discovery of oil in the 
UAE from an industrial and architectural 
perspective. Maitha Al Shamsi’s sound 
installation, comprising The Curator, Bayn 
Jisrain (Between Two Bridges) and I am Hear, 
collects sounds from Abu Dhabi, both natural 
and electronic, intimating a sonic visualization 
and the spaces that exist before language.

With concerns of fluidity and change came 
a focus on language(s), exemplified by UAE 
Unlimited’s fourth iteration at Concrete on 
Alserkal Avenue. Ishara: Signs, Symbols and 
Shared Languages drew from UAE’s context of 
port cities, referencing language as not only 
the dissemination of meaning and exchange 
but also as a means of togetherness. Curated 
by Karim Sultan with Laura Metzler as senior 
advisor, language was also expressed as a form 
of spirituality and abstraction, aspects which 
are united in Shaikha Al Ketbi’s performative 
three-channel video Ath’thaniyah, which takes 
an abandoned satellite dish and a desolate 
desert landscape as the otherworldly setting 
for her artistic gestures of mark-making. Saba 
Qizlbash’s Land Marks, on the other hand, 
are intricate graphite drawings on paper that 
explore landscapes as sites of division and 
demarcation, the borders between one country 
and another.

The work by Salem Al Mansoori and Anna 
Al Dabbagh taken from this exhibition are 
embedded with abstract levels of literary 
signification as well. Al Mansoori’s 3-D printed 
sculpture entitled, HH Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan is a special commission for the year 
of HH Sheikh Zayed and a powerful translation 
of how language becomes form. The work 
displays patterns that are based on an audio 
recording of a speech by Sheikh Zayed’s 
about the human condition and justice, and 
generated by algorithms, while Amna Al 
Dabbagh’s The Hanging Odes takes 10 pre-
Islamic poems (Al Mu’allaqat), embroidering 
them on textile, which enables meanings to 
emerge that are more fluid.

Ishara also marked the first time that the 
‘backstage’ work by guest artists Ramin 
Haerizadeh, Rokni Haerizadeh and Hesam 
Rahmanian, in which their house became 
an open studio for weekly discussions and 
readings, was presented to the public. 
Taking the form of an installation of moving 
books and objects, amalgamations of their 
responsive practice with the exhibiting artists, 
this was a unique gesture that embodied the 
richness of the reciprocity and conversations 
that were part of the process. After this 
iteration of UAE Unlimited, the artist collective 
became the annual Art Practice Advisors, 
symbolizing a key moment wherein layers 
were added to form the foundations of UAE 
Unlimited’s mentorship programme.

The fifth iteration, Tashweesh: material 
noise, represents another major signifier 
in UAE Unlimited’s trajectory in offering 
spaces of learning. These took the form of 
training sessions in two fields, writing and 
photography, both of which were seen as gaps 
in UAE-based emerging artists’ practices 
in terms of documenting and writing about 
their work. The workshops led by writer 
and critic Laura Egerton and artist and 
professor Tarek Al-Ghoussein, respectively, 
formed the seeds for the Stellar Programme 
conceived by Shamdsani, a six to eight-month 
course for the exhibiting artists. Covering a 
range of subjects, the programme is like an 
informal art school that imparts professional 

skills.”The programme is an incubator that 
implants the requisite elements through an 
immersive, cohesive and symbiotic experience,” 
Shamdsani explains.

Tashweesh also saw Laura Metzler as curator 
and a second collaboration with Maraya 
Art Centre, solidifying UAE Unlimited’s 
institutional relationships. The works from 
this iteration included in Wamda incorporate 
collected and manipulated found objects, 
from Rawdha Al Ketbi’s rusty door frame 
and abandoned television (Rafi is Gone) to 
Tor Seidel’s library of soap found in markets 
across the UAE as capsules of people’s 
memories (Spectrum 1 and Scent Fields: The 
unrealistic world or the beautiful things that 
are under the sea). Zara Mahmood’s work in 
this show, Momentary I, II, II, is an ethereal 
attempt to capture the vagaries of natural 
light in material, presented in a gradient of 
digital prints on acrylic sheets.

While Tashweesh’s theme emerged from both 
material and immaterial culture, revolving 
around the notion of disruptive frequencies 
or glitches, guest artist and poet Nujoom Al 
Ghanem, who represented the UAE at the 
Venice Biennale that year (2019) brought 
in poetry and literature into the fold. She 
also experimented with the use of sound 
through her collaborative installation of 1200 
suspended shadowy figures and an immersive 
audio composition that included each artist’s 
interpretation of white noise.

From the last iteration of UAE Unlimited, 
Intimaa: Belonging, curated by Nasser 
Abdullah, which saw its first collaboration 
with NYU Abu Dhabi Art Gallery, are the 
largest group of artists, a litmus test of 
where the platform stands now. For one, art 
is considered in its broadest definition to 
include poetry, evocative of the UAE’s rich oral 
history and literary heritage. The five poets 
chosen were paired with artists and responded 
to their work. As Shamdsani elaborates: 
”I decided to create an informal group of 
advisors to select, pair and support the poets, 
including Nujoom Al Ghanem, Bill Bragin and 
Gaith Abdulla. It was only a matter of time 

before poetry was integrated into the program, 
given how significant language is to UAE 
Unlimited - since 2016, the titles of all our 
exhibitions have been in Arabic, and translated 
to English. While English is widespread, we 
are very much true to the roots of this Arab 
country. Poetry is an indelible part of the 
fabric of Emirati life and can be considered 
one of the earliest local traditions here. 
Emirati leaders are recognized for their poetry 
and their books, which is something I found 
remarkable when I first came here to live and 
it’s a facet of cultural existence that I continue 
to admire and respect. I believe it’s something 
that distinguishes the UAE leadership from the 
West, and these literary bonds evoke a certain 
humanism, creating strong connections with 
the people.”

In this iteration, Shamdsani also cemented the 
Stellar Programme into its three components 
of mentorship (by guest Saudi Arabian artist 
Dana Awartani this time), sessions with art 
practice advisers Rokni Haerizadeh, Ramin 
Haerizadeh and Hesam Rahmanian, as well 
as workshops on professional documentation 
of artwork, art writing and communication 
strategies, and the business of art, which 
zeroes in on contracts, budgets and the 
market side of things.

From Intimaa, Saeed AlMadani’s Lull, 
comprising 3D printed sculptures of desert 
truffles, are suspended on top of hidden 
electromagnets, which cause sudden 
movements of repulsion or attraction to 
express a fractured sense of time and place. 
He is also presenting cyanotypes (Water, Sand, 
Space) that are evocative of the landscape. 
AlMadani’s work is paired with Hassan Al 
Najjar’s poem, Off a biography of truffles. In 
it Al Najjar writes, “Places shiver/Then some 
of its features /Exposed/And form clay of 
possible answers.” 

Majd Alloush’s Liminal margin series is a 
body of work that treats copper plates with 
acid, causing corrugation and topographical 
features. It is paired with Ali Almazmy’s 
poem Who is Left of Me?, which talks of 
alienation and migrations, asking: “Who am 
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املعرض عىل مجالني هام الكتابة والتصوير، وهام مجالني اعترُِبا مبثابة 

فجواٍت ضمن مامرسات الفنانني الناشئني يف دولة اإلمارات من حيث 

توثيق أعاملهم والكتابة عنها. وقد قدحت ورش العمل التي أرشفت عليها 

الكاتبة والناقدة لورا إجريتون والفنان األستاذ طارق الغصني رشارة برنامج 

االمتياز الذي صممته شمدساين، وهو عبارة عن دورٍة تدريبيٍة للفنانني 

العارضني تتد من ستة إىل مثانية أشهر. يغطي الربنامج مجموعة من 

املوضوعات، ويشبه مدرسًة فنيًة غري رسميٍة تضفي مهاراٍت مهنية. وكام 

تؤكد شمدساين، “فإن الربنامج عبارة عن حاضنٍة تزَرع العنارص املطلوبة 

من خالل تجربٍة غامرٍة ومتامسكة ومتكافئة”.

شهد معرض »تشويش« أيضاً دور لورا متزلر بصفتها كقيّمة فنية يف 

تعاونها الثاين مع مركز مرايا للفنون، مام عزز العالقات املؤسسية ملنصة 

“أ. ع. م. الالمحدودة”. تتضمن األعامل املدرجة من معرض »تشويش« 

يف معرض »ومضة« األشياء التي تم جمعها ومعالجتها، بدءاً من عمل 

الفنانة روضة الكتبي الذي يصّور إطار باٍب صدئ ووصوالً إىل التلفاز 

املهجور يف عمل »ذهب رفيع« وعمل الفنان تور سيديل املكون من 

مجموعة الصابون املقتنى من أسواق اإلمارات باعتباره كبسولة تحتوي 

ذكريات األفراد )يف عَميَل »طيف 1« و»حقول الرائحة: العامل غري 

الواقعي أو األشياء الجميلة تحت سطح البحر«(. ككام تصّور سلسلة أعامل 

الفنانة زارا محمود يف هذا العرض واملستقاة من معرض »تشويش« 

تحت عناوين » مومنرتي 1، 2، 2” ملحاولٍة أثرييٍة اللتقاط تقلبات الضوء 

الطبيعي عرب املواد، وذلك بتقدميها يف تدّرٍج من املطبوعات الرقمية 

عىل ألواح األكريليك.

ويف حني انبثق موضوع »تشويش« من الثقافة املادية وغري املادية، 

حيث تحور حول فكرة الرتددات التخريبية أو مواطن الخلل، فإن الفنانة 

الضيفة والشاعرة نجوم الغانم، التي مثّلت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف بينايل البندقية يف ذات العام )2019( قد استحرضت الشعر 

بَت يف استخدام الصوت من خالل تركيبها  واألدب إىل املجموعة. كام جرَّ

التعاوين الذي قامت فيه بتعليق 1200 جسٍم غامٍض وكذلك تكويٍن 

صويت غامٍر يتضمن تفسري كل فناٍن ملعنى الضوضاء البيضاء.

أما »انتامء«، فهو املعرض األخري ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة” الذي جاء 

بتقييٍم فني من نارص عبد الله وشهد أول تعاوٍن للمنصة مع رواق الفن 

عٍ قامت به  بجامعة نيويورك أبوظبي. وقد مثّل هذا املعرض أكرب تجمُّ

املنصة ألعامل الفنانني، وكان يعّد مبثابة اختباٍر حقيقي ملوقعها الفني 

الحايل. فمن ناحية، قّدم هذا املعرض الفن بأوسع تعريفاته ليشمل 

الِشعر الذي استحرض تاريخ اإلمارات الشفوي الغني وتراثها األديب، وتم 

عربه إقران أعامل الشعراء الخمسة املختارين مع أعامل عدد من الفنانني 

يف استجواٍب ألعاملهم. وكام تذكر شمدساين: ”قررُت إنشاء مجموعة غري 

رسمية من املستشارين الختيار الشعراء وإقرانهم ودعمهم ومنهم نجوم 

الغانم وبيل براغني وغيث عبد الله. فقد كانت مسألة وقٍت ال أكرث قبل 

أن يتم دمج الشعر ضمن برنامج املنصة الفني، وذلك نظراً ملدى أهمية 

اللغة يف منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”. إذ ومنذ عام 2016، حملت جميع 

معارضنا عناوين باللغة العربية، وترجمت الحقاً إىل اللغة اإلنجليزية. 

يف حني أن اللغة اإلنجليزية منترشة عىل نطاق واسع، إال أننا أوفياء جداً 

لجذور هذا البلد العريب. ويعد الشعر جزءاً ال ميحى من نسيج الحياة 

اإلماراتية وكذلك ميكن اعتباره من أقدم التقاليد املحلية. فيُعرف حّكام 

اإلمارايت بكتابتهم الشعر والكتب، وهو يشء وجدته رائعاً عندما جئت 

إىل هنا للمرة األوىل لإلقامة يف الدولة، وهو جانب من الوجود الثقايف 

الذي ما زلت أحرتمه وأقدره. أعتقد أنه يشء مييز قادة اإلمارات عن 

الغرب، وهذه الروابط األدبية تثري النزعة اإلنسانية، وتخلق روابط قوية 

مع الناس”.

يف هذا املعرض، أرست شمدساين أيضاً دعائم برنامج االمتياز مبكّوناته 

الثالثة من اإلرشاد )الذي يتم فيه من قبل الفنانة السعودية الضيفة 

دانا عورتاين( والجلسات مع مستشاري املامرسة الفنية روكني حائرزاده 

ورامني حائرزاده وحسام رحامنيان، باإلضافة إىل ورش عمل حول التوثيق 

االحرتايف للعمل الفني واسرتاتيجيات الكتابة الفنية والتواصل وتجارة 

األعامل الفنية، والتي تركز جميعها عىل مناٍح مثل العقود وامليزانيات 

وكذلك الجانب التسويقي من األشياء.

من معرض »انتامء«، يأيت يف معرض »ومضة« عمل »هدوء مؤقت« 

للفنان سعيد املدين، الذي يتألف من منحوتاٍت مطبوعٍة ثالثية األبعاد 

لنبات الكأم الصحراوي املعلّق فوق مغناطيس كهربايئ مخفي، مام 

يتسبب يف حركاٍت مفاجئة من التنافر أو االنجذاب للتعبري عن إحساس 

متقطعٍ بالزمان واملكان. كام يقدم الفنان طريقة تصويٍر حساسٍة للضوء 

تستحرض املشاهد الطبيعية يف عمل »ماء، رمال، فضاء«. يقرتن عمل 

املدين مع قصيدة حسن النجار »عن الكأم«، وفيها يكتب النجار: “ 

ترتجف األماكن / ثم تنكشف / بعٌض من مالمحها / وشكٌل من الطني من 

اإلجابات املمكنة”.

تأيت سلسلة » الهامش الحّدى« للفنان مجد علوش كمجموعة من األعامل 

الفنية التي تعالج الصفائح النحاسية بالحمض، مام يتسبب يف تّوجاٍت 

وخصائص طبوغرافية. وتقرتن السلسلة الفنية مع قصيدة عيل املازمي 

»َمن بقي مني« التي تتناول مفاهيم االغرتاب والهجرة ويتساءل الشاعر 

فيها: “تساءلُت “من أنا؟” / أحّدُق يف نجٍم يحترض يف الضوء / “كم بقي 

مني؟” لقد أصبحت أكرث تقلباً”. وإىل جانب قصائد أحمد املناعي وشام 

البستيك، تستكشف مجموعة الشعراء يف »انتامء« مجموعًة من تساؤالت 

الشعراء املعارصين بالتوازي مع الفن الحريك للمرة األوىل من نوعها.

قطعت منصة “أ. ع. م. الالمحدودة” شوطاً طويالً يف تقدميها مواقع 

الكتشاف الفنانني الشباب. حيث أصبح ما بدأته املنصة باعتباره تجربًة 

فنية نوعاً من دعائم الفكر، وانعكاساً للحظة الثقافية اإلماراتية وتحوالتها، 

مستحرضًة مجموعاٍت مختلفة من االهتاممات اإلبداعية يف كل مرة. 

واألكرث تأثرياً بالنسبة للفنانني هي العملية التي تتم بالتوازي مع عملية 

إقامة املعارض عرب القراءات والدروس االستطرادية التي يحملها برنامج 

االمتياز، والذي تشري شمدساين إليه باعتبار أن هذا “الربنامج هو أشبه 

مبخترٍب بيئي. فهو يوفر للفنانني األساسيات التي ستساعدهم عىل االرتقاء 

بحياتهم املهنية واالنطالق نحو مستقبل مجٍز وأكرث إرشاقاً. هدفنا يف 

منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” هو تهيد طرٍق جديدة ملامرساتهم الفنية”.

نظراً ألن كل إصداٍر من معارض املنصة يستجيب بدوره لخصوصيات 

البيئة الفنية املحلية، فيمكننا أن نرى عرب كل معرٍض كيفية أخذ املستقبل 

للاميض بعني االعتبار، وكيفية اكتساب األعامل معنى إضافياً عند وضعها 

يف سياٍق آخر، وكذلك كيفية انتقال األفكار ونرشها. وكام رّص الفنان باول 

كيل سابقاً، فإن “الفن ال يعيد إنتاج ما نراه. بل يجعلنا نرى يف املقام 

األول”.

I?” I wondered, /staring at a star dying in 
the light/“How much is left of me?” I have 
become more variable. Along with poems by 
Ahmed Almannei and Shamma Al Bastaki, 
Intimaa explored a line of questioning by 
contemporary poets, as well as kinetic art, for 
the first time.

UAE Unlimited has come a long way from 
offering a place in which to discover young 
artists. What began as an art experiment has 
become a kind of scaffolding for thought, 
a reflection on a UAE cultural moment and 
its shifts, which bring in different sets of 
creative concerns each time. Most impactful 
for the artists is the process that takes 
place in parallel to exhibition-building, in 
discursive readings and teachings at the 
Stellar Programme. As Shamdsani notes, “The 
programme is like an eco-lab. It offers the 
artists the fundamentals that will help propel 
their professional careers to a brighter and 
more rewarding future. Our aim is to open new 
avenues for their practices.” 

As each edition responds to the particularities 
of the local artistic environment, we can see 
how the future takes account of the past, 
how works take on added meaning when 
repositioned in another context and how ideas 
travel. As Paul Klee stated, “Art does not 
reproduce what we see. It makes us see.”
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النظــر إىل الوراء،
النظــر إىل مــا هو أبعد

بقلم نادين خليل

“عندما يرتجم الفنانون اإليحاءات إىل أرض الواقع، تتطور أعاملهم 

الفنية وتصبح أكرث عمقاً وتزيد من وعي مجتمعهم عىل حدٍّ سواء” - 

أليكس جراي

إن توفري البيئة املناسبة التي تساعد الفنانني عىل املامرسة والنمو هو 

مرشوٌع مجتمعي يف حد ذاته. لذا فقد كان من املناسب إطالق منصة “أ. 

ع. م. الالمحدودة”،  وهي منصة متنقلة أسسها ودعمها سمو الشيخ زايد 

بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وشارك يف تأسيسها مستشاره الفني شوبا 

بيا شمدساين، وهي املديرة التنفيذية ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة” التي 

تم اطالقها يف عام 2015 تحت شعار “ الخصوصية العامة” يف مرسح 

ديب املجتمعي ومركز الفنون، يف فرتٍة امتازت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة فيها بتطوير بنيتها التحتية الثقافية. وكان ذلك بعد ما يقارب 

عقداً من الزمن من تأسيس األقسام والكليات الفنية يف كل من جامعة 

زايد وجامعة الشارقة، حني كان التعليم الفني يحل محل التعلّم الفني 

غري الرسمي يف املنازل الخاصة أو االستوديوهات ضمن مؤسسات مثل 

جمعية اإلمارات للفنون الجميلة واملؤسسة الثقافية. 

بدأت منصة “أ. ع. م. الالمحدودة” عملها باالستامع إىل الفنانني، حيث 

أرشف الفنانان كريستيانا دي ماريش ومحمد كاظم عىل التقييم الفني 

ملعرض املنصة األول، والذي قاما فيه بتسليط الضوء عىل العالقة 

املتداخلة بني الرعاية الفنية الخاصة وبني املؤسسات الفنية العامة يف 

دولة اإلمارات. فآَذن ذلك املعرض ببداية الوصول إىل مستوى معنٍي من 

االحرتاف يف صناعة الفن يف اإلمارات، وانتقل الفنانون الناشئون الذين 

تم عرض أعاملهم الفنية ضمنه ليصبحوا اليوم شخصياٍت فنيًة بارزًة 

باعتبارهم مفّكرين معروفني يف املنطقة.

فعىل سبيل املثال، ُولَِد فيكرام ديفيتشا يف بريوت ونشأ يف مومباي، 

وكان من أعامله عمٌل بعنوان »أكوام سلبية )من النفايات املرصودة(«  

تم عرضه ضمن املعرض االفتتاحي منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”، 

واستخدم فيه العنارص املهملة من البيئة الحرضية املحلية ومنها البالط 

املزخرف املستخدم يف رّص األنفاق السفلية يف اإلمارات. واليوم، 

يرشف ديفيتشا حالياً ب عىل تقييم معرٍض رائد يف معرض إيزابيل فان 

دن إيندي عن سلسلة »األنظمة الشبيهة« لحسن رشيف، الذي يَُعّد رائد 

املشهد الفني املعارص يف الدولة. كام عرّبت منحوتات الفنانة شيخة 

املزروع »توتر 2« و»اسرتخاء« يف ذات املعرض عن اهتامماتها بعرض 

االلتواء والتفاعل واملادية يف مامرسٍة نحتيٍة قامت بصقلها منذ ذلك 

الحني وطّورتها الحقاً يف محافل رفيعة املستوى مثل معرض إكسبو 

2020 يف ديب و معرض »ديزرت إكس« يف صحراء العال يف اململكة 

العربية السعودية.

تبقى األفكار الكامنة وراء املعرض األول ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة” 

مواكِبًة لعرصنا الحايل من حيث الحدود واإلمكانيات الكامنة ضمن الرسد 

العام يف عامل الفن وفيام يخص الحيز الخاص يف خضّم عرص ميتاز 

بوساطته. وهي أفكاٌر تربز يف موضوعات معرض “أ. ع. م. الالمحدودة” 

الحايل، والذي يقام تحت عنوان »ومضة: ملحة« احتفاًء بالذكرى 

الذهبية الخمسني لتأسيس الدولة. وقد اُخترًي العنوان نظراً السرتجاع هذا 

املعرض ألبرز األحداث التي أنجزتها املنصة خالل األعوام الستة منذ 

تأسيسها من حيث أعامل الفنانني، والتي تأيت جميعها ضمن هذا املعرض 

كتكليفاٍت فنيٍة جديدٍة هي مثار إرشاٍد مستمٍر وثابت. وبدالً من تقديم 

معرٍض استعاديٍّ تقليدي، يأيت معرض »ومضة« مبثابة تتويٍج لنموذٍج من 

املعارض الفنية التي تتحّول وتستجيب الحتياجات نظام الفن املحيل 

وكأنها كائٌن حيٌّ يف حد ذاتها، والتي تتساوى فيها مامرسات االحتضان 

اإلبداعي واإلنتاج الفني يف األهمية مع أهمية التبادل الفني ونرش الثقافة 

عىل نطاٍق أوسع.

طورت منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”  نهجها التنظيمي يف معرضها الثاين 

من خالل تعاونها مع مؤسسة مرايا للفنون ومقرها الشارقة عرب رشاكٍة 

سيٍة تتميّز يف أسلوب عملها يف كلٍّ تعاوٍن بني الجهتني. فركَّزت  مؤسَّ

منصة “أ. ع. م. الالمحدودة” )والتي كانت تُعرف منذ إنشائها باسم 

منصة “اإلمارات العربية املتحدة لالستكشاف الالمحدودة”( جهودها 

عىل مجموعٍة متنوعة من الفنانني املامرسني يف الدولة من اإلماراتيني 

واملقيمني. وهو ما تجىلَّ يف عنوان املعرض »الحركة بركة« الذي قامت 

باإلرشاف عىل تقييمه الفني الفنانة ألكسندرا ماكجيلب، والتي شغلت يف 

تلك الفرتة منصب القيّم الفني يف مركز مرايا للفنون. يف هذا املعرض، 

تم تجسيد آمال وأحالم الحركة لعدٍد من الفنانني الوافدين الذين يعّدون 

اإلمارات موطناً لهم، فضالً عن تعبري املعرض فنياً عن تراث البداوة 

والرتحال الشائع يف املنطقة. وبذلك، وضع املعرض نفسه بني الـ”هنا” 

والـ”مكان اآلخر” عرب تثيله ملواقع متعددٍة اتخذت من الوطن نقطة 

انطالٍق لها.

قّدم معرض »الحركة بركة« وجهات نظٍر متعددًة حول مفاهيم النسيج 

الثقايف دائم التغرّي واملشهد الحرضي، جامعاً بالتوازي ما بني وجهات 

النظر الخارجية والداخلية. من خالل املنطلق املعامري الذي اتخذه 

عمل الفنان حازم حرب املولود يف غزة لتناول املدينة رسيعة التغرّي 

م غري املحدود«( فوق لوحٍة من الرمال ذات تضاريس مجزأة،  )»التقدُّ

وكذلك أعامل الفنانة زينب الهاشمي التي تظهر اهتاممها بالشبكة 

املعدنية املستخدمة كامدة للبناء )»ضمن الشبكة«(، والتي ترمز دامئاً 

إىل أعامل البناء وإعادة البناء املستمرة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة )وكالهام مدرج ضمن معرض »ومضة« الحايل(، تثّل مثل هذه 

األعامل منوذجاً للنسيج املرتابط الذي يدمج ما بني الحياة والعمل. يف 

مت الهاشمي الشبكة وكأنها خطوط الطول  معرض »الحركة الربكة«، قدَّ

والعرض يف خريطٍة للعامل مصنوعة من أضواء النيون، وذلك يف إشارة 

إىل التموضع واملناطق الزمنية والفصل واالتصال. كال العملني يصوران 

بيئة حرضية يعاد تعريفها باستمرار، أحدهام من خالل نظرٍة أجنبية 

واآلخر من خالل منظوٍر محيل باستخدام مواد مهملة. وكالهام أعراٌض 

لحقيقة أن املامرسة الفنية تنبثق من وجهات نظٍر مختلفة للحياة اليومية، 

وكذلك من  اإلحساس بعدم الثبات يف كثريٍ من األحيان.

كام يتضّمن معرض »ومضة« عمالً آخر من أعامل معرض »الحركة بركة« 

وهو سلسلة »من ميلك املهارة، لن يجوع أبدا« لعاّمر العطار، والذي 

قّدم فيه سلسلة من الصور الشخصية ملامريس بعض املهن مثل البّقال 

والطبيب واملعلم وغريها من املهن األخرى التي يذكرها الفنان منذ 

طفولته. وقد جاء معظم من مارسوا تلك املهن إىل دولة اإلمارات من 

الهند وباكستان وعدد من الدول العربية خالل سبعينيات ومثانينيات 

القرن العرشين. حيث عربَّ الفنان عن إشكالية الوطن باعتباره منوذجاً 

مصغراً من الثقافات األخرى، فأصبح من الواضح استخدام الفنانني 

لخلفياتهم وخرباتهم املختلفة للتعبري عن شعوٍر محدٍد باالغرتاب يف 

مدينٍة متسارعٍة ومشهٍد عاٍم دائم االنبثاق. وبذلك وعىل نحٍو ما، فقد 

أدت هويات دولة اإلمارات العربية املتحددة دامئة التغرّي والتطّور إىل 

إيجاد مخاوف مشرتكة ضمن مجتمع الفنانني، وهو األمر الذي الحظته 

منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”  يف وقٍت مبكر.

عالوة عىل ذلك، عمل املعرض الثاين ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة” عىل 

إدراج املزيد من الفنانني املعروفني من الضيوف أمثال محمد أحمد 

إبراهيم، الذي سيمثل الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف بينايل البندقية يف عام 2022، متضمناً توثيقاً ألعامله املبكرة يف فن 

األرض التي استخدم فيها األحجار واألشجار كوسائط فنية. وعرب ذلك 

ق يف سامت سطح األرض باعتباره موقعاً واجب التفاوض عليه  التعمُّ

باستمرار، تربز أهمية مثل هذه اإلمياءات التقييمية يف عملية بناء أرشيٍف 

تاريخي يشمل الرّواد من الفنانني الذين استلهموا فنَُّهم من بيئتهم 

املبارشة.

تتميز منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”  بإقامة عروضها عرب كافة إمارات 

الدولة، والتي غالباً ما تُعد ِجهاًت فعالة مستقلة ضمن املشهد الثقايف 

اإلمارايت: حيث تشتهر الشارقة ببينالها الفني الدويل وبحواراتها حول 

الجنوب العاملي، وديب بجاذبيتها الفنية التجارية وشبكتها من الصاالت 

الفنية، وأبوظبي مبؤسساتها الثقافية ومتاحفها العاملية. وحيث أنها ال 

تستقر يف موقعٍ بعينه، ترى منصة “أ. ع. م. الالمحدودة” نفسها كنموذٍج 

فني متنّقٍل وتعاوين يتمحور حول الفنان ويعتمد عىل العملية ذاتها. 

وعىل الرغم من أن معرض املنصة السنوي هو حدٌث عام، إال أن 

جّل عملية اإلشاد الفني تتداول خلف الكواليس ما بني الفنانني وقيّمي 

املعارض الفنية والفنانني الضيوف، وكذلك ما بني القيّم الفني وكبار 

القيّمني. وعليه، فقد َخطَّت منصة “إ. ع. م. الالمحدودة” مساراً لبداية 

التحّول والوجود، وإضفاء املزيد من املعنى عىل حالة إعادة التشكيل 

املستمرة التي تشهدها اإلمارات، وصوالً إىل لحظة الوجود ذاتها التي 

تتكلَّل باعتامد الذايت الكامل لكل من الفنانني والقيّمني الناشئىن.

أما معرض املنصة الثالث والذي أقيم يف معرض421 يف أبوظبي تحت 

عنوان »بني«، والذي قامت فيه مايا أليسون املديرة التنفيذية وكبرية 

قيّمي رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي بتقديم املشورة ملنرية 

الصايغ، القيّمة الفنية الناشئة آنذاك. فقد كان أول مرشوٍع رئييس قامت 

الصايغ باإلرشاف عليه بصفتها قيمة فنية مستقلة، حيث قدمت منهجاً 

أكرث استطراداً من خالل إرشافها عىل عدد من مجموعات القراءة. ثم 

انتقلت منذ ذلك الحني لتؤسس فريقها التقييمي الخاص عرب مخترب 

»دروازة« التقييمي، والذي أقام مؤخراً معرضاً يف معهد الرشق األوسط 

بواشنطن العاصمة.

اهتم معرض »بني« بعرض مؤرشات التغيري وكيفية تغريُّ أشكال االنتامء 

بشكٍل كبري يف وجود بيئٍة خارجية متغرية، وجاء ذلك من خالل التعّمق 

يف دراسة لحظات االرتباك/االتشّوش بني مايض اإلمارات ومستقبلها 

وكام تناولته املامرسات الفنية للجيل الحايل. وتيّز املعرض باستضافته 

الفنانة السعودية منال الضويان التي تتخذ من ديب مقراً لها ضيفًة لدورة 

ذلك العام، فقدمت عملها املؤثر لعام 2014 »شجرة األوصياء« الذي 

قامت عربه باستكشاف الذاكرة الجامعية للمرأة السعودية عرب أنسابهن 

وأشجارهن العائلية األمومية، وهو عمٌل يتم عرضه حالياً ضمن بينايل 

الدرعية.

من ذلك املعرض، يتضّمن معرض »ومضة« أعامل الفناننَي طالل 

األنصاري وميثاء الشاميس التي قاما عربها بوضع الوسائط الفنية 

التقليدية إزاء وسائط صناعة الفن املعارصة. فيأيت “مصنع الرجال”  

لألنصاري كرسٍم إيضاحي رمزي مستوحى من مقولة للمغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان حول مستقبل املصانع وصانعيها، والذي 

يصف التحّول الذي تبع اكتشاف النفط يف اإلمارات العربية املتحدة 

من املنظورين الصناعي واملعامري. أما تركيب ميثاء الشاميس الصويت 

بأجزائه »القيم الفني«، »بني الجرسين«، و»أنا )أستمع(«، فيجمع ما بني 

األصوات الطبيعية واإللكرتونية من أبو ظبي إليحاء التصّور الصويت 

واملساحات الكامنة ما قبل اللغة.

ركَّز املعرض الرابع ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة” عىل اللغة، فتناول 

عدداً من القضايا حول مرونتها وتغرّيها، فجاء تحت عنوان »إشارة: 

العالمات والرموز واللغات املشرتكة« وأقيم يف معرض »كونكريت«. 

ت أعامل املعرض من سياق مدن اإلمارات الساحلية، باإلشارة إىل  استُِمدَّ

اللغة ليس فقط باعتبارها كناقل للمعنى والتبادل ولكن كوسيلٍة للتآزر 

أيضاً. بتقييٍم فني من قبل كل من كريم سلطان ولورا متزلر كمستشارة 

أوىل، تم التعبري يف هذا للمعرض الفني عن اللغة كشكل من أشكال 

الروحانيات والتجريد. وظهرت تلك الجوانب يف أعامل املعرض مثل 

الفيديو األدايئ ثاليث القنوات للفنانة شيخة الكتبي، والذي يأخذ 

طبق القمر الصناعي املهجور واملناظر الطبيعية الصحراوية املقفرة 

كإعداداِت لعامٍل آخر ضمن إمياءات الكتبي الفنية يف صنع العالمات. أما 

الفنانة صبا قزلباش، فتستكشف رسومات جرافيت املعقدة عىل الورق 

يف عملها الفني للمشاهد الطبيعية باعتبارها مواقع للتقسيم وترسيم 

الحدود بني بلد وآخر.

كذلك تأيت أعامل أعامل سامل املنصوري وآمنة الدباغ التي تم تضمينها 

من معرض »إشارة« ضمن هذا املعرض مفعمًة بدرجاٍت من الداللة 

األدبية. فيأيت عمٌل للمنصوري بعنوان »سمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان« بتكليٍف خاص ٍلالحتفاء بعام زايد، وهو ترجمٌة قويٌة لكيفية 

تشكيل اللغة. يعرض املطبوع ثاليث األبعاد أمناطاً تم إنشاؤها بواسطة 

الخوارزميات تستند إىل تسجيٍل صويت لخطاٍب للمغفور له الشيخ زايد 

حول الحالة اإلنسانية والعدالة. أما عمل »القصائد املعلّقة« آلمنة الدباغ 

فتنسج عرشة من معلّقات الجاهلية عىل املنسوجات، مام يتيح ظهور 

معاٍن أكرث مرونًة لها.

كان معرض »إشارة« هو املعرض الفني األول الذي ُعرِض فيه عمل 

“كواليس” الفنانني الضيوف رامني حائرزاده وروكني حائرزاده وحسام 

رحامنيان، والذي تحّول منزلهم عربه إىل استوديو مفتوح للمناقشات 

والقراءات األسبوعية، آخذاً هيئة تركيٍب فني من الكتب واألشياء املتحركة 

واالندماجات بني مامرسات الفنانني الثالثة املتجاوبة بدورها مع أعامل 

َدت غنى مامرسات  فنانني املعرض، والتي شكَّلَت بدورها لفتًة فريدًة جسَّ

التبادل املتساوي واملحادثات التي كانت جزءاً من تلك العملية. بعد 

هذا املعرض لصالح منصة “أ. ع. م. الالمحدودة”، ، أصبحت مجموعة 

الفنانني الثالثية مستشار املامرسة الفنية السنوي للمنصة، مام يرمز إىل 

لحظٍة مهمة أضيفت فيها أبعاٌد جديدة لتشكيل أسس برنامج اإلرشاد 

ملنصة “أ. ع. م. الالمحدودة”، .

ميثل معرض املنصة الخامس بعنوان »تشويش: ضوضاٌء مادية« داللًة 

رئيسية ً أخرى عىل توجه منصة “أ. ع. م. الالمحدودة” املعني بتقديم 

مساحاٍت للتعلّم الفني. وقد ركزت الدورات التدريبية ضمن هذا 
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Tension I, 2014
Coated steel, terracotta and wood plank
Variable dimensions

Tension II, 2014
Coated steel, terracotta and pedestal
Variable dimensions

Relax, 2014
Coated steel and terracotta
Variable dimensions

Arising from the ongoing discourse around 
materiality in art. Based on simple gestures, 
these works call attention to the physical 
representation of tension, weight and physical 
space. Tension II and Relax materializes the 
idea of uncertainty, doubt and instability 
through a playful yet highly formal exploration 
of the material’s physical properties. The 
manipulation of material plays with visual 
assumptions and evokes physical immediacy 
rather than any theoretical background. 
The use of minimal aesthetics and abstract 
geometry challenges certain ideas of display. 
The work is often process-led and values the 
interrogation of repetitions.

This silent yet imposing group of sculptures 
exhibit a kind of impossibly awkward balance 
with large terracotta-coloured orbs pulling 
fruitlessly against yellow straps. The use of 
minimal color and form to consider the inertia 
of these spheres seemingly about to break 
free from steel ribbons.

شد 1، 2014

حديد مطيل، ترياكوتا ولوح خشبي

أحجام غري محدده 

شد 2، 2014

حديد مطيل، ترياكوتا ومنصة

أحجام غري محددة

اسرتخاء، 2014

حديد مطيل وترياكوتا

أحجام غري محددة

ينشأ هذين العملني من الخطاب املستمر حول املادية يف مجال الفن، إذ 

يلفتان من خالل اإلمياءات البسيطة االنتباه إىل التمثيل املادي لظواهر 

التوتر والوزن واملساحة املادية. فيجّسد عمال »توتر 2« و»اسرتخاء« فكرة 

عدم اليقني والشك وعدم االستقرار من خالل استكشاٍف مرٍح يف طابعه 

وغايٍة يف الجدية يف صميمه من حيث تناوله للخصائص الفيزيائية للامدة. 

فيتالعب تطويع املواد مع االفرتاضات املرئية ويستحرض الفورية املادية 

بدالً عن استحضاره ألي خلفيٍة نظرية. ويتحدى استخدام الحد األدىن من 

الجامليات وتوظيف الهندسة التجريدية لبعض أفكار العرض املعهودة، 

راً الستجواب التكرار  إذ غالباً ما يكون العمل الفني مدفوعاً بالعملية ومقدِّ

بوجٍه خاص.

تُظهر هذه املجموعة الصامتة من املنحوتات املهيبة نوعاً من التوازن 

الغريب عرب سحب األجرام الكبرية ذات اللون الفخاري دون طائٍل ضد 

األرشطة الصفراء. يسهم استخدام الحد األدىن من اللون والشكل يف 

النظر إىل القصور الذايت لتلك الكواكب وكأنها عىل وشك التحرر من 

األرشطة الحديدية.
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Negative Heaps (of Designated Waste), 2015
Porcelain tiles
Variable dimensions

Underpasses and tunnels in the UAE are 
often embellished with murals of cultural 
iconography. Traditional themes escort you 
along these modern urban pathways. Between 
2014 and 2015 Divecha shadowed a contractor 
to investigate the design process of an 
underpass in Dubai, which was being decorated 
with intricate Islamic geometric patterns.

Zellige is a centuries old form of mosaic 
tilework used to decorate Islamic Architecture. 
The tile fabrication and decorating of this 
tunnel wall echoes this ancient process. 
Here the traditional master craftsmen from 
the Middle East are replaced by South Asian 
workers. The interlocking geometry is first 
mapped using design software to create 
detailed diagrams. At a factory these diagrams 
are fed into water jet machines to cut out 
unique shapes from standard rectangular tiles. 
The cutting process at the factory creates a 
large amount of wastage.

Divecha’s process of collecting these 
waste pieces from the factory recalls Henri 
Matisse’s cut outs obtained from his studio 
floor. However, Divecha collected these tiles 
systematically and hand numbered the back 
of each waste piece, based on the factory’s 
numbering system. He then interpreted these 
numbers to devise his own installation system.

Unlike the illustrative imagery of many 
underpass walls, the mosaic patterns avoid 
depiction as per Islamic teachings. In this 
installation that is devoid of a visually 
coherent geometry, the tiles form an expansive 
floor sculpture, possibly reflecting a chaotic 
urban sprawl. An archive of waste, an indexing 
of labour, an abstracted mosaic pattern - in 
this process of translating urban refuse many 
nuances get coded in ‘Negative heaps (of 
designated waste)’.

أكوام سلبية )من نفايات محددة(, 2015

قطع خزفية

أحجام غري محددة

غالباً ما يتم تزيني املمرات السفلية واألنفاق يف دولة اإلمارات بجداريات 

أيقونية ثقافية. قام ديفيتشا بني عامي 2014 و2015 مبرافقة وتتبّع أحد 

املقاولني للتحقيق يف عملية تصميم أحد أنفاق مدينة ديب الذي تم 

تزيينه بأمناٍط هندسيٍة إسالميٍة معقدة. 

الزليج هو شكٌل من أشكال بالط املوزاييك الذي يعود تاريخه إىل قرون 

خلت وهو يستخدم للتزيني يف العامرة اإلسالمية. هنا، يتم استبدال 

الحرفيني التقليديني من منطقة الرشق األوسط بعاّمل من جنوب آسيا. 

يتم تعيني الهندسة املتشابكة للتصميم أوالً باستخدام برنامج تصميٍم 

إلنشاء املخططات التفصيلية، ومن ثم يتم إدخال هذه املخططات 

يف أحد املصانع عرب آالت ضخ املياه لقطع أشكاٍل فريدة من البالط 

املستطيل النمطي. تؤدي عملية قطع البالط يف املصنع إىل قدٍر كبريٍ 

من الهدر.

جمع ديفيتشا هذه املخلفات من املصنع يذكّرنا بقصاصات هرني ماتيس 

التي تم جمعها من أرضية االستوديو الخاص به. إال أن ديفيتشا قام هنا 

بجمع فضالت البالط هذه بشكٍل منهجي وترقيم ظهر كل قطعٍة منها 

يدوياً بناًء عىل نظام الرتقيم الخاص باملصنع. ومن ثم، عمل ديفيتشا 

عىل تفسري هذه األرقام البتكار نظام تركيٍب خاٍص به.

عىل عكس التصاوير التزيينية للعديد من جدران تلك املمرات السفلية، 

تتجنب أمناط الفسيفساء التصوير وفقاً للتعاليم اإلسالمية. يف هذا 

الرتكيب الخايل من مظاهر الهندسة املتامسكة برصياً، يشّكل البالط 

منحوتًة أرضيًة واسعًة رمبا تعكس امتداداً حرضياً فوضوي الطابع. فهو 

أرشيٌف للنفايات، وفهرسٌة للعاملة، ومنٌط تجريديٌّ للفسيفساء. ويف هذه 

العملية من ترجمة النفايات الحرضية، يتم ترميز العديد من الفروقات 

الدقيقة يف “أكوام ٍسلبية )من النفايات املرصودة(.
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Unlimited Progress, 2016
Photographic print on plexiglass and wood
Variable dimensions

My work examines the interplay between time 
and urban change in fast developing cities. The 
time factor is the main component of my work, 
which aims to shed light on the geographic 
changes that influence demographic changes 
and how that affects the dynamics of the city. 
This is explored in a sculptural installation 
work exhibited on a wooden table, with digital 
printed images on acrylic.

تقدم غري محدود، 2016

طباعة فوتوغرافية عىل زجاج األكريليك وخشب

احجام غري محدده

عميل یعرض حالة الوقت والحالة الفاصلة املتباینة للمتغیرات 

املستمره لشكل املدن دامئا االنشاء والوالدة، العامل الزمني ھو الفكرة 

االساسیة يف عميل ٕواظھار ھذا التغیر الجیغوغرايف وعالقتھا بالتغیرات 

الدیموغرافیة البرشیة. والتفاعل الدینامیيك للمدینة، وتعرض كل ھذه 

املتغیرات يف عمل نحتي تركیبي معروض عىل طاولة خشبیة وصور 

رقمیة مطبوعة عىل مادة االكریلیك.
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Within the Grid, 2016
Wooden pallets, rebar mesh, neon lights, 
sheet wood, and CNC cut aluminum composite 
panels

The grid made out of the welded metal mesh 
used in the foundation of construction site 
serves to indicate latitude and longitude in 
this installation, under a drawing of the world 
map using neon tube lights. Latitude and 
longitude play a major role in determining 
the time zones of different places throughout 
the world. This work responds to the theme 
of Al Haraka Baraka, that humans are always 
on a constant journey, from one country to 
the other, from one city to the next, from one 
location to another. Maybe we can’t always 
tell where we are moving next, but we know it 
exists within the world map grid. Within the 
Grid is a reminder of where our families and 
friends live, the places we have visited and 
those are planning to visit. It is a chance to see 
how far we have reached and how close we are 
to our dreams, our movements are all within 
the grid.

ضمن حدود الشبكة، 2016

منصات نقالة خشبية، شبك من حديد تسليح، أضواء النيون، ألواح 

خشبية، ألواح مركبة من األملنيوم مقطعة بواسطة التصنيع باستخدام 

الحاسب اآليل

هي شبكة معدنية ملحومة  ُتستخدم يف األساس يف مواقع البناء وهي 

تشري إىل خطوط الطول والعرض يف التثبيت. و وضعت الشبكة تحت 

تصميم خريطة العامل باستخدام أنابيب أضواء النيون. خطوط الطول 

والعرض تلعب دوًرا رئيسيًا يف تحديد املناطق الزمنية يف أماكن ُمختلفة 

يف جميع أنحاء العامل.

يستجيب هذا العمل ملوضوع الحركة بركة بشكل رئييس، فالبرش هم 

دامئًا يف رحلة مستمرة، من بلٍد إىل آخر، من مدينة إىل أخرى، من مكان 

إىل آخر. ورمبا ال نستطيع دامئًا أن نقول إىل أين سنسري بعد ذلك، ولكننا 

نعرف أن املكان موجود ضمن شبكة خريطة العامل. داخل الشبكة هنالك 

ما ُيذ ّكرنا باملكان َحي ُث تعيش فيه عائالتنا وأصدقاُئنا، واألماكن التي 

قمنا بزيارتها وتلك التي نخطط لزيارتها. وهي فرصة لرنى إىل أي مدى 

وصلنا ومدى ُقُربنا من أحالمنا، فحركاتنا ُكلها عىل الشبكة.                 
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He who possesses a skill will never go 
hungry, 2016
Photography series
40 x 60 cm

We always remember the people who have 
had an influence on our life since childhood 
and then school days. However, when we grow 
up we tend to lose connection with them or 
maybe don’t deal with them any more. These 
people could be the teacher who taught you 
in school or the doctor who treated you while 
you are a child, or even the grocery store 
man who sold you candy while coming back 
home from school. I tended to question what 
happened to these guys and go find them if 
they were still here, since most of them are 
expats who came to the U.A.E. in the 1980s 
or even the 1970s, with the development of 
the country, from different countries, such as 
India, Pakistan and other Arab countries. This 
work is portraits of these people.

من ميلك املهارة، لن ميوت من الجوع، 2016

سلسلة صور

40x60 سم

نحن نتذكر دوًما الناس الذين كان لديهم تأثريًا عىل حياتنا منذ أيام 

الطفولة والدراسة. ومع ذلك، فإننا منيل إىل فقدان االتصال بهم عندما 

نكرب. تفقد االتصال مع املعلم الذي علمك يف املدرسة أو الطبيب الذي 

عالجك حني كنت طفال، أو حتى رجل الِبقالة الذي باعك الحلوى وأنت يف 

طريقك إىل البيت عائدا من املدرسة. وأنا هنا أتسائل ماذا حدث لهؤالء 

الرجال، وهل تذهب وتبحث عنهم إذا كانوا ال يزالون هنا؟ ِعلام بأن 

معظمهم من املغرتبني الذين قدموا إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف أيام نشأتها األوىل يف سبعينيات ومثانينات القرن املايض، ومن دول 

مختلفة، مثل الهند والباكستان وغريها من الدول العربية. وهذا العمل  

يعد توثيًقا فوتوغرافيًا لهؤالء الناس.
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Masan’a Alrijal, 2016-2017
Digital print on wood 
180x90cm

The title of this work, Masan’a Alrijal, is 
inspired from a quote stated by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan when he 
responded to a question posed to him with 
what the future of factories will be in the 
United Arab Emirates. He responds to that with 
“It is the people who create the factories, it 
is the people who create their future, it is the 
people who create their life, their present and 
their future, what is the factory in that regard? 
“He continues to say “There is no substance 
and no forward movement without the people 
and these factories of the future are indeed 
the people.”

Masan’a Alrijal is an illustration that depicts 
a story, which unfolds from left to right in a 
linear manner. The work is divided into four 
chapters, and two layers, the macro and the 
micro. On a micro level, nuances and details 
begin to appear such as the change in color 
of oil barrels after the oil has been put inside 
them from white to black, to the Islamic 
numerology incorporated when looking at the 
seven skies depicted. On a macro level, the 
chapters are further divided by empty spaces, 
and new elements that indicate the iteration 
of a new phase. The symbolically heavy 
illustration aims to show the initial phase of 
the finding of crude oil and its basic reality 
in relation to the nation, comparing it to the 
greater story of crude oil from an international 
perspective. 

مصنع الرجال، 2017-2016 

الطباعة الرقمية عىل الخشب

180x90سم

تم استيحاء عنوان هذا العمل من مقولة لألب املؤسس لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب 

الله ثراه، والذي جاء كرد عىل سؤال حول مستقبل املصانع يف الدولة. 

وأجاب سموه حينها بقوله “إن األفراد هو من يبنون املصانع، إن األفراد 

هم من يصنعون مستقبلهم، إن األفراد هم من يصنعون حياتهم 

وحارضهم ومستقبلهم، فام هي عالقة املصنع يف ذلك السياق؟” 

ويستمر قائال “ليس هنالك مادة أو مسرية إىل األمام دون األفراد، وإن 

مصانع املستقبل هي هؤالء األفراد”.

“مصنع الرجال” هو عمل تصويري يعكس قصة تتكشف تفاصيلها من 

اليسار إىل اليمني بأسلوب خطي. وينقسم العمل إىل أربعة أجزاء عىل 

مستويني إحداهام كيل واآلخر مجهري. وعىل الصعيد الّكيل، فتبدأ 

الفروق الدقيقة والتفاصيل يف الربوز ومنها تّغري ألوان براميل النفط من 

األبيض إىل األسود بعد وضع النفط فيها، وإدراج ِعلم األرقام اإلسالمي 

عند النظر إىل الساموات السبعة املصورة. وعىل الصعيد الّكيل، فتتواجد 

فروق أبعد من خالل املساحات الخالية والعنارص الجديدة التي تشري 

إىل تكرار مرحلة جديدة. ويهدف العمل الزاخر بالرموز إىل إبراز املرحلة 

األوىل من اكتشاف النفط الخام، وواقعه األسايس يف ما يتعلق باألمة، 

ومقارنته بالرواية األوسع للنفط الخام من منظور دويل. ويستمر الفصل 

الثاين ليّعرب عن أهمية القدرة اإللهية أوالً ودور مؤسس الدولة ثانياً عند 

النظر يف دور اكتشاف النفط الخام وتحول األمة.
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The Curator, 2017-2016
Logic X Pro, lpk25
7min loop

Bayn Jisrain (Between Two Bridges), 
2017-2016
Logic X Pro, Sibelius, Max
7 min loop

I am Hear, 2017-2016
Logic X Pro, lpk25
7 min loop

The Curator is a ten-minute sound piece 
on loop that explores the segregation and 
transformation of thought in the mind. 
This sound work is encased in a cylindrical 
sculpture that contains the sounds to recreate 
the idea of a thought floating in one’s mind, 
forcing the viewer to listen closely in order 
to hear the nuances and details in the words. 
The Curator looks to explore this intangible 
dimension of what is privately taking place 
inside each mind. The project introduces 
the physicalization of the transformation of 
noise or thoughts otherwise left unheard, 
further exploring the muffled threshold of the 
moment before a thought turns into words or 
actions.

Bayn Jisrain (Between Two Bridges) introduces 
a series of sounds inspired by the main two 
bridges in Abu Dhabi that connect the island 
to the mainland. The sounds composed were 
inspired by elements from the bridges such as 
their shapes and their colours. 

I am Hear is a ten-minute soundscape on loop 
of natural and electronic sounds that consist 
of echoes and sonic nuances commonly 
heard in the city of Abu Dhabi. Sounds such 
as car horns, the movement of water in the 
sea, animals that exist in city surroundings 
and the various languages that populate the 
country fill the recorded sounds in this work. 
The layers of sound create a diverse and 
immersive environment, allowing the listener 
to experience an in-between state through 
a disorientating sense of displacement of 
being in one place, yet hearing the sounds of 
another.

القيّم الفّني، 2017-2016

lpk25 ،برو X لوجك

7 دقائق مكررة

بني جرسين، 2017-2016

لوجك X برو، سيبيليوس، ماكس

7 دقائق مكررة

أنا هنا )استمع(، 2017-2016

lpk25 ،برو X لوجك

“الّقيم الّفني” هو عمل صويت متواصل مدته عرشة دقائق. ويستكشف 

العمل مفاهيم عزل األفكار وتحولها داخل الذهن. تم وضع العمل 

الصويت يف منحوتة اسطوانية تعمل عىل احتواء األصوات يف إعادة 

تكوين ملفهوم األفكار السابحة يف محيط األذهان، األمر الذي يدفع 

املشاهد لالستامع بدقة لتمييز الفروق الدقيقة والتفاصيل التي تكمن وراء 

الكلامت. يسعى عمل “الّقيم الّفني” الستكشاف هذا البعد الغري مادي 

املتعلق بعملية التفكري الذهني الخاص، إىل جانب تقديم تثيل ملموس 

لعملية تحول الضوضاء أو األفكار التي ما كان باإلمكان سامعها إال من 

خالل دراسة متعمقة حول الحدود الفاصلة ّللحظة التي تسبق تحول فكرة 

ما إىل كلامت أو أفعال.

يقدم عمل “بني جرسين” سلسلة من األصوات من وحي اثنني من 

الجسور الرئيسية يف إمارة أبوظبي التي تربط ما بني الجزيرة واليابسة. تم 

استيحاء أصوات العمل من عنارص تنتمي إىل كال الجرسين مثل تصاميمها 

وألوانهام. وباإلمكان سامع أصوات مختلفة صادرة من كال الجرسين يف 

هذا العمل تم تكوينها واستكشافها بهدف اكتساب شعور التباين ما بني 

الجديد والقديم.

“أنا هنا )أستمع(” هو منظر صويت متواصل مدته عرشة دقائق ليصدر 

أصواتا طبيعية وإلكرتونية من األصداء والتفاصيل الصوتية التي عادة 

ما يتم سامعها يف مدينة أبوظبي. يزخر هذا العمل بأصوات منها أبواق 

السيارات، وحركة املياه يف البحار، والحيوانات املوجودة يف محيط 

املدينة، واللغات املختلفة التي يتحدثها سكان دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. تسهم طبقات الصوت املتعددة يف خلق بيئة متنوعة وغامرة، 

مام يتيح للمستمع تجربة الحالة الوسطية من خالل حس مربك من الضياع 

والتواجد يف مكان محدد رغم سامع أصوات أماكن أخرى يف الوقت ذاته.
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Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 2018
Polyamide (SLS), sound recording 
and acrylic display case
Variable dimensions

Beside their essential philosophical content, 
written ideas have their own unique guttural 
force that leaves an invisible, yet definite 
imprint on the etheric environment in which 
communication happens. The parametric, 
generative design process is one where 
external parameters (either conceptual or 
concrete) are used to drive the qualities of 
a visual form. Salem Al Mansoori has always 
been interested in exploring language as the 
driver of such a process, to attempt to use the 
energetic elements of speech as the genesis 
of concrete physical forms.

In this project, Al Mansouri used the recording 
of Sheikh Zayed’s speeches as the parametric 
basis to create the 3D printed sculpture. The 
recording was used to control the process of 
generative design; specifically, the definition of 
the shape, the topology, and the form. Spoken 
language can be quantifiably measured in 
many different ways, including tempo, pitch, 
and intonation. The artist’s approach revolved 
around feeding these parameters as inputs to 
an algorithmic design process that links them 
to visual parameters such as subdivision or 
simplification of the topologies.

The backbone of the process was a computer 
program that I wrote to analyze the sound 
data, intelligently extract the parameters of 
the individual sound files, and then feed them 
into an algorithm that generates 3D shapes.

The 3D printed sculpture is, in a way, a 
concrete, physical invitation to meditate upon 
the great ideas expressed in this great speech.

زايد بن سلطان آل نهيان، 2018

متعدد األميد )SLS(، تسجيل صويت وصندوق عرض أكريلييك

متعدد األحجام

إىل جانب محتواها الفلسفي األسايس، فاألفكار املكتوبة لها قوة فريدة 

من نوعها ترتك بصمة غري مرئية، ومحددة عىل البيئة املؤثرة التي تحدث 

من خاللها التواصل.

التصميم التوليدي و البارامرتي يُّعد عملية يتم فيها استخدام وسائط 

خارجية )سواء كانت مفاهيمية أو ملموسة( لدفع صفات الشكل البرصي. 

يهتم سامل املنصوري باستكشاف اللغة كمحرك لهذه العملية، يف 

محاولة العتبار عنارص الحديث الحيوية ُتَثل األصل األشكال امللموسة 

واملادية.

يف هذا املرشوع، تم استخدام تسجيالت صوتية ملقوالت الشيخ 

زايد كمعيار لتجسيد املجسم املطبوع ثاليث األبعاد. تم استخدام 

التسجيالت للسيطرة عىل عملية التصميم التوليدي. وتحديداً، 

طوبولوجية األشكال، وتكوينها . ميكن قياس اللغة املنطوقة بطرق 

مختلفة، مبا يف ذلك اإليقاع ، وطبقة الصوت، والرنيم. وتبحث طريقتي 

يف الكيفية اللتي ميكن من خاللها إدخال هذه الوسائط كعوامل يف عملية 

تصميم حسابية تربطها مع الوسائط البرصية مثل التقسيم أو تبسيط 

مكوناتها. 

إن أساس العملية التي انطلقت منها تثلت يف كتابتي برنامج كمبيوتر 

يحلل البيانات الصوتية، ويستخرج الوسائط من امللفات الصوتية الفردية، 

ومن ثم يدخلها يف عمليات حسابية بهدف توليد أشكال ثالثية األبعاد. 

املجسامت املطبوعة ثالثية األبعاد تثل جوهر املقوالت، فهي، بطريقة 

ما، دعوة ملموسة ومادية للتأمل يف األفكار العظيمة التي تم التعبري 

عنها.
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Ath’thaniyah, 2018
Three-channel video with color and sound
11 minutes
 
In my lens of perception consciousness and 
subconsciousness are interwoven landscapes. 
They coexist in conjunction with one another, 
only accessible through my personal acts 
of dreaming, mark-making, and meditative 
contemplation. In that vast, complex landscape 
which appears barren, instances of thought 
manifest into monuments and conclusions 
take a physical, architectural form.

I am interested in the manner in which my 
subconscious has constructed this particular 
monument: a set of haphazardly scattered 
stairs leading up to a large platform with a 
satellite dish casting an immense shadow. My 
consciousness is only given access to it in my 
sleep. Through this work, my current physical 
existence has felt the need to retrieve this 
experience by constructing this monument in 
the ‘real world’ and almost roleplaying this 
dream. My process examines how that act of 
manifesting monuments of the subconscious 
advances the conversations I have with 
myself, thus creating more reactions within 
my subconscious and giving birth to more 
monuments.

My understanding of language is a 
metaphysical, wordless, spiritual and inward 
one where I try to unpack subconsciously 
generated imagery in the larger scope of 
conversations of self-awareness.

الثانية، 2018

فيديو - 3 قنوات بالصوت واأللوان

11 دقيقة

من خالل عدسة إدرايك، ميتزج الوعي والالوعي مبشهد واحد متناغم 

ال ميكن إدراكه إال من خالل أحالمي، ومواقفي، وتأماليت. ويف هذا 

املشهد الشاسع واملعقد الذي يبدو كمساحة قاحلة جدباء، تأخذ األفكار 

واملعتقدات شكل نصب معامري واضح.

ينصب اهتاممي يف الطريقة التي بنى فيها شعور الالوعي عندي هذا 

النصب: والذي يتألف من مجموعة من السالمل متناثرة بشكل عشوايئ 

تؤدي إىل منصة كبرية عليها طبق التقاط أقامر اصطناعية يعكس ظالً 

شاسعاً، ال ميكنني الوصول إليه إال عند نومي. ومن خالل هذا العمل، 

أحاول اسرتجاع هذا الحلم عن طريق بناء هذا النصب يف الواقع 

الحقيقي، وامللموس. أبحث يف هذا العمل كيف أن إظهار آثار الالوعي 

ضمن حدود العامل الحقيقي يزيد من حديث نفيس والذي يؤدي يب إىل 

صنع نُصب أخرى.

فهمي للغة هو عبارة عن إدراك غيبي ميتافيزيقي، بل يكاد يكون روحاين 

وخايل من الكلامت. فهذا اإلدراك هو الذي يش ّجعني عىل تفكيك الصور 

واملشاهد التي تتولد يف نفيس وتجسيدها عىل أرض الواقع.
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Land Marks, 2018
Graphite on oaper mounted on wood blocks
100 pieces (10.15 X 10.15 cm each)

This is what happens to me at airport 
checkpoints: In face of a barrage of rapid-fire 
questioning, I lose my linguistic faculties, and 
in an instant I am turned from an expressive 
artist to an inarticulate suspect. I smile. I smile 
too much. I am asked to push the strands of 
hair away from my face. I do so, repeatedly. 
This “checkpointspeak” also involves long 
moments of silence. Ambiguous hand gestures. 
Deep throat clearing. I was warned about this 
place. That my body will bear witness to all my 
past doings. This is where I speak a language 
that tongue refuses to master.

Yet, I draw these locations to immerse myself 
in the inquiry of these imagined and inviolable 
boundaries where constant separation and 
surveillance takes place. I am drawn to the 
eerie silence of international borders, lines 
of control and hostile fencing in general. I 
imagine these locations as witnesses to night 
vision activities, forced deportations and 
bureaucratic holdups. The structures that 

عالمات تعريفية، 2018

الجرافيت عىل الورق مركب عىل كتل خشبية                        

100 قطعة )10.15 × 10.15 سم لكل منهام(

هذا ما يحدث يل عند نقاط التفتيش يف املطار: يف مواجهة سيل من 

أسئلة االستجواب الرسيع، أفقد منطقي اللغوي، ويف لحظة أتّحول من 

فنانة متمكنة إىل مشتبه بها عاجزة عن النطق. أبتسم، وأبتسم كثرياً، 

وأرفع خصالت شعري بعيداً عن وجهي كام يطلبون مني ذلك بشك ٍل 

متكرر . وهنا، ويف هذه اللحظة عند نقطة التفتيش، تطول لحظات 

الصمت وتزداد حركات اليد الغامضة. ابتلع ريقي للحظة فلقد تم 

تحذيري من هذا املكان. وبأن جسدي هنا سيشهد عيل كل ما فعلته يف 

املايض. هذا هو املكان الذي يتكلم فيه لساين بلغة يعجز لساين عن 

فهمها.

وعىل الرغم من ذلك، أجد نفيس هنا أرسم تلك املواقع ألتساءل 

وأبحث يف تلك الحدود التي نتخيلها، والحواجز الفاصلة والتي تستّمر 

يف فصلنا ومراقبتنا. فأنا مهتّم ٌة بشك ٍل عام بذلك الصمت الذي يشوب 

الحدود الدولية الغريبة، وأنظمة السيطرة وجدران العداء. وأتصور أن 

هذه املواقع تشهد عىل ُمامرسة أنشطة مريبة وعمليات الرحيل القرسي، 

والحبس البريوقراطي. هذه الهياكل التي تثّل السيطرة العسكرية 

والتي غالباً ما تكون بعيدة عن الجوانب االنسانية، فهي ال تتلك أماكن 

مخصصة للراحة والنوم.

وهنا وعندما أجتاز حدوداً إىل أخرى، وأقف يف طوابري بطيئة وطويلة، 

أجرب لغتي األم عىل أن تصمت، وأستبدلها بلغة جديدة تكون مقنعة، 

ومقبولة، لغة تسمح يل بالدخول.
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represent military control often appear post- 
human as they never have any designated 
places to rest and sleep.

As I pass from one border to another, standing 
in long stoic queues, I remember to mute 
my mother tongue and in place speak a new 
complacent language. One that guarantees 
permission to enter.
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The Hanging Odes, 2018
Embroidery on wool 
300 x 800 cm

Al Mu’allaqat is a group of ten long poems 
that are considered the best poetry work of 
the pre- Islamic era and the primary source 
for early Arabic poetry. The poets are: Imru 
Al-Qays, Zuhair bin Abi Sulma, Tarafa bin Al-
Abd, Obaid bin Al-Abras, Amro bin Kulthoom, 
Antara bin Shaddad, Labid bin Rabee’a, Al-
Nabigha Al- Dhubiyani, Al-Harith bin Halza 
Al-Yashkuri and Al-A’asha. 

The legend says that the ancient poems used 
to be written in gold on Coptic linen and hung 
on curtains which covered the Ka’aba. There 
is no historical basis to this since it was an 
oral culture. Still, the poems are composed in 
meticulous manner following a strict metrical 
system. 

The Hanging Odes is a concrete poetry 
interpretive installation of Al Mu’allaqat and 
their legend. Being mostly concealed due to 
the form of the installations, the words of the 
poems are read in a different way that creates 
new meaning.

القصائد املعلقة، 2018

طريز عىل الصوف

800x 300 سم 

املعلقات هي مجموعة من عرشة قصائد طويلة، تعترب من أفضل األعامل 

الشعرية يف الفرة التي سبقت ظهور اإلسالم، ولكونها ُتَثل املصدر 

األسايس للشعر العريب املبكر. شعراء املعلقات هم: امرؤ القيس، زهري 

بن أيب سلمى، طرفة بن العبد، عبيد بن األبرص، عمرو بن كلثوم، عرنة 

بن شداد، لبيد بن ايب ربيعة، النابغة الذبياين، الحارث بن حلزة اليشكري.

تذكر األسطورة أن تلك القصائد القدمية كانت مكتوبة بالذهب عىل 

قامش من الكتان القبطي، ومعلقة عىل الستائر)األستار( التي تغطي 

الكعبة. وليس هناك مرجع تاريخي ملا يذكر بهذا الخصوص ألن الذي 

وصلنا يعترب من الثقافات الشفوية. ومع ذلك، فإن املعلومة األكيدة هي 

ان القصائد مكتوبة بطريقة دقيقة تتبع نظاماً مرياً صارماً. 

إن القصائد املعلقة هي تركيب شعر ملموس للمعلقات وأسطورتها. 

وكونها مخبأة يف الغالب بسبب شكل الركيبات، تجعل طريقة قراءة 

كلامت القصائد بحد ذاتها وسيلة مغايرة ينتج عنها معاين جديدة.
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Spectrum 1, 2018
156 transformed soaps poured as ingots into 
a soap
plate, 124 x 240 x 10 cm

Scent Fields: The unrealistic world or the 
beautiful things that are under the sea
10 soap ingots with fragrance, cabinet, wood
Each ingot 12 x 23 x 3 cm
145 x 45 x 100 cm

In his latest work, Tor Seidel builds on his 
interest in soap as an object of information 
and particularly looks at it as a data set for 
considering the populations of the United Arab 
Emirates. In his piece, Spectrum 1, he gathered 
156 kinds of soap that are available in the 
country and transformed them, changing 
the shape, color, and smell of the different 
varieties through a process of shredding, 
melting, and casting them into identical molds.

He designed a questionnaire and tracked 
people’s responses to the varieties, creating 
a qualitative data set to coincide with the 

طيف 1، 2018

156 صابونة محولة مصبوبة عىل شكل صفيحات يف صحن صابون  

124× 240× 10سم

حقول الرائحة: العامل غري الواقعي

أو األشياء الجميلة املوجودة تحت سطح البحر

10 قوالب صابون مع رائحة، خزانة، خشب كل قالب12×23×3 سم

145× 45× 100سم

يف عمله األخري، يكمل تور سيديل تعبريه عن اهتاممه بالصابون 

كموضوع للمعلومات وينظر إليه بشكل خاص عىل أنه مجموعة بيانات 

للنظر يف سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة. يف عمله الفني، طيف 1، 

جمع 156 نًوعا من الصابون املتوفر يف البالد وحولها، وغري شكل ولون 

ورائحة األنواع املختلفة من خالل عملية التقطيع والذوبان، ثم صبها 

يف قوالب متامثلة. وقد قام بتصميم استطالع وتتبع ردود الناس حول 

األنواع، حيث أنشأ مجموعة بيانات نوعية لتتوافق مع الخصائص الكمية 

مثل الرتكيب الكيميايئ الشمي، واألصل، والتوزيع.

quantitative characteristics such as chemical-
olfactory composition, origin, and distribution. 
The commercial identifiers have been lost and 
each soap-ingot is transformed into a kind of 
blueprint full of data to be read collectively 
across the full spectrum of soaps through 
their own imperfections and surface texture 
that developed through the identical molding 
process. They read as a type of visual archive 
of the memory and personal ritual through an 
everyday medium that is tied to the personal 
experience of cleansing.

In Scent Fields, 10 casted soap bars are stored 
in a cabinet in compartments. The visitor 
opens the cabinet door and experiences its 
scent and the memories it triggers of rooms, 
experiences, people, stories, or feelings. The 
absence becomes the presence, the intangible 
experience, bridging time and distance. These 
have been particularly crafted blending the 
scents of separate experiences documented in 
the questionnaire. They become complex scent 
compositions that are collective memories 
rather than those tied to a specific individual.
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وقد تت إزالة املعرفات التجارية وتم تحويل كل قالب إىل نوع من 

البيانات الكاملة التي ميكن قراءتها بشكل جامعي عرب املجموعة الكاملة 

من قوالب الصابون من خالل عيوبها ونسيجها السطحي الذي تطور 

خالل عملية التشكيل املتطابقة. وهي تثل نًوعا من املحفوظات املرئية 

للذاكرة والطقوس الشخصية من خالل وسيط يومي مرتبط بالتجربة 

الشخصية للتطهري.

يف حقول الرائحة، يتم تخزين 10 قوالب من الصابون املصبوب يف 

خزانة يف مقصورات. يفتح الزائر باب الخزانة ويخترب رائحتها والذكريات 

التي تطلقها حول الغرف أو الخربات أو األشخاص أو القصص أو 

املشاعر. يصبح الغياب هو الوجود والتجربة غري امللموسة ليعمل كجرس 

بني الوقت واملسافة. وقد ُصنعت هذه بشكل خاص ملزج روائح تجارب 

منفصلة موثقة يف االستبيان. حيث تصري تراكيب مجمعة معقدة مثل 

ذكريات جامعية بدال من مجرد ذكريات مرتبطة بفرد معني.
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Momentary I, II, III, 2018
Digital print on acrylic sheets
5 pieces per set 24.2 x 14.2 cm each

With her latest body of work, Zara Mahmood’s 
practice focuses on drawings that touch upon 
notions of ‘what was’, ‘being’and ‘becoming’. 
Drawings by Light involves the artist capturing 
natural light and its ephemeral manifestations 
on different surfaces. The images evoke 
parallels to the rituals and routines that 
constitute life on a daily basis; that leave no 
physical residue, impressions or marks. Her 
process of image-making takes form in digital 
prints on acrylic sheets, photo transfers on 
fabric, videos and drawings on paper. 

    ،III ،II ،I مومنرتي

طباعة رقمية عىل أوراق األكريليك 

5 قطع لكل مجموعة، 24.2 × 14.2 سم لكل منها

مع آخر أعاملها، تركز زارا محمود عىل الرسومات التي تتطرق إىل مفاهيم 

“ماذا كان” و “ماذا يجري” و “ماذا سيجري”. وتتضمن الرسومات بالضوء 

قيام الفنانة بالتقاط الضوء الطبيعي ومظاهره الزائلة عىل األسطح 

املختلفة. تثري الصور أوجه الشبه مع الطقوس والحاالت الروتينية 

التي تّشكل الحياة اليومية؛ والتي ال ترتك أي بقايا مادية أو انطباعات أو 

عالمات. وتتّشكل عملية صنع الصور يف املطبوعات الرقمية عىل أوراق 

األكريليك، ونقل الصور عىل القامش، وأرشطة الفيديو والرسومات عىل 

الورق.
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Rafi is Gone, 2018
Mixed media installation
Variable dimensions

The work of Rawdha Al Ketbi invites us to 
witness the brutal burial of words, objects and 
memories, and to admit that our lives have 
become purely consumptive. Nothing is here to 
last; our homes, our friends, the places where 
we grew up, words filled with emotions, and 
even names... In this work, we find noth- ing 
but ravage, corrosion and perplexity.

In Rawdha’s poem, we are introduced to Rafi, a 
character swallowed up by chaos in the urban 
amalgam of the city. His house was destroyed 
and he is found with nothing but a wandering 
soul. In the middle of the poem, Rawdha 
sweeps in and throws at us a series of difficult 
existential questions, and cleverly pulls us into 
the ravaged house to look for Rafi with her, 
and perhaps in the process look for ourselves, 
or our loved ones dispersed in a rotation of 
homes, countries and continents.

The poem is a flagrant representation of 
the loss of the inner peace in our bond with 
objects and people around us, in an ephem- 
eral world swallowing up everything that once 
mattered to us, including our photographs, our 
documents and our passports.

رايف قد رحل، 2018

تركيب من وسائط مختلطة

أبعاد متغرية

نقف أمام أعامل الفنانة روضة الكتبي لنكون شهوًدا عىل جنازة دفن 

قاسية للكلامت واألشياء والذكريات. إننا أمام اعرتاف علني بأن حياتنا 

أصبحت استهالكية بامتياز. ال يشء يدوم. ال البيوت وال األصدقاء وال 

أماكن الطفولة وال كلامت املحبة اإلنسانية التي تحمل املعاين السامية 

وال االسامء. ال يشء نراه يف هذه األعامل سوى بزوغ الخراب والصدأ 

والغموض. 

نتعرف يف القصيدة التي كتبتها روضة عىل شخصية متالشية اسمها 

)رايف(. شخص ابتلعته الفوىض وغاب أو تالىش مثل كثريين غريه يف 

زحمة العمران. ته ّدم بيته ومل يبق له من أثر سوى ما يشبه الروح 

الضائعة. ثم تضع روضة نفسها يف منتصف القصيدة وتقذف علينا رزمة 

من األسئلة الوجودية الصعبة، وتج ّرنا بذكاء اىل داخل هذا البيت الذي 

ته ّدم لنف ّتش معها عن )رايف( ورمبا عن أنفسنا أو عن أحبة وأصدقاء 

وبرش ابتلعتهم دورة االنتقاالت والتشتت بني األمكنة والبيوت واألوطان 

والقارات. والقصيدة رمز فاضح النعدام السالم الداخيل يف عالقتنا مع 

األشياء والناس من حولنا، يف عامل تغلب عليه صفة الزوال الرسيع جًدا 

It is also related to the sculptural work 
accompanying it: A harsh frame of rusty iron 
and corroded words, half of them withering in 
space and the other half sinking in the cement, 
highlighting that everything, even meanings, 
eventually dies. They are the remnants of a 
world that once looked rosy and pretty. But 
in fact, we float in a world of noise, where 
everything we see is nothing but an illusion.

It doesn’t matter whether you read the poem 
first, or you look at the sculpture before. Both 
components will lead you to the big questions: 
Are we entitled to hold on to the concrete and 
iron remnants as evidences of our complex 
existence? Is art supposed to take us to places 
where we can close our eyes and be oblivious 
to what harms our souls? Or is the artist’s 
duty to drag us, with our eyes open, to remind 
us of what will soon be wiped out of our 
memory? 

The complete structural pieces and the 
engraved embellishments on the concrete 
spelling out the name of “Rafi” are also a 
farewell poem. The letters are rushed into the 
embellishments, making the piece look like old 
relics fading away in time.
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لكل ما نألفه ونحبه حتى لو كان ذلك صورنا أوأوراقنا الثبوتية وجوازات 

السفر.

هذه القصيدة ترتبط بالعمل النحتي املرافق لها. إطار قاس من الحديد 

الصدئ، وكلامت مأكولة، نصفها ذابل يف الفراغ ونصفها غائر يف 

األسمنت. بال معنى محدد سوى أن املعاين ميكن أيًضا أن توت. وهذه 

األشياء مجرد بقايا من عامل يبدو أنه كان ورديا وجميًال. وما يقول العمل 

أننا نسبُح يف وجود )مّشوش( وال يشء مام نراه يبدو حقيقيا.

ليس مهام أن تقرأ القصيدة أوال، أو أن تتأمل يف هذا النحت ثم تقرأ 

النص املرافق له. كالهام سيقودانك اىل منطقة السؤال األكرب وهو: 

هل يحق لنا أن نحتفظ بهذه البقايا االسمنتية وقطع الحديد كشواهد 

عىل حياتنا املركبة؟ هل ينبغي للفن أن يهرب بنا اىل أماكن نغلق فيها 

عيوننا يك ال نرى ما يؤذي الروح؟ أم أن عىل الفنان، الراصد واملنتبه اىل 

التفاصيل، أن يّجرنا من ثيابنا ليقول لنا: أنظروا، وهو يشرُي بيده اىل حيياٍة 

يهددها النسيان يف كل لحظة.

القطع الرتكيبية املكتملة والزخارف املنقوشة عىل االسمنت التي تحمل 

اسم )رايف(، تبدو هي األخرى كقصيدة وداع. تتقارب ايقاعات الحروف 

مع الزخرفة التقليدية يف منطية واحدة وكأننا أمام عمل قديم جًدا.
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Liminal Margin #1-10, 2020
Copper, embossed on somer- set paper
Variable size

As a fresh word emerged, “globalization,” a 
new world has blossomed from it. Yet, even 
inside of this flourishing conceptual sphere, 
official documents are issued by governmental 
bodies regulating individual identity. Within 
this contemporary zeitgeist, the cultural 
concept of identity is in conflict. With 
multilateral openness and fluidity on the one 
hand, on the other identity is systematically 
confined by arbitrarily imposed restrictions.

In this body of work, such notions are 
challenged through physical interaction 
between copper and the body, whereby 
material proofs of unseen distortion currents 
emerge. Toward questioning conflict and 
resistance, the artist etches copper plates 
with acid and sends them across geographic 
boundaries which the artist’s passport 
prevents him from crossing easily. There, 
the plates will live as extensions of the self 

عىل حدود الهامش 10-1#, 2020

نحاس، طباعة عىل ورق “سومر-سيت”

مقاسات متعددة

العوملة، تلك الكلمة الجديدة التي بزغت وبزغ معها فُجر عامل جديد. 

عامل مل يستطع - حتى يف ضمن هذا املجال املفاهيمي ٍ املزدهر - 

تحدي الحرصية التي ال تزال الهيئات الحكومية تتمتع بها يف إصدار 

الوثائق الرسمية وتنظيم الًهوية الفردية، ليبقى بذلك رصاع املفهوم 

الثقايف للهوية حارضا يف هذا الزمن املعارص. ومن ناحية أخرى ومع 

االنفتاح واملرونة متعددة األطراف، يتم تقييد الهوية بشكل منهجي من 

جهة أخرى من خالل القيود االعتباطية املفروضة عىل اآلخر. وبذلك، 

يسعى هذا العمل إىل تحدي مثل تلك املفاهيم حول الهوية وتثيلها 

من خالل التفاعل املادي بني مادة النحاس والجسم، واألدلة املادية التي 

يرتكها ذلك حول تيارات غري مرئية من التحوير. فهنا ويف دعوة الستجواب 

مفاهيم الرصاع واملقاومة، يتم حفر الصفائح/األلواح/الصحون النحاسية 

بالحمض وإرسالها عرب الحدود الجغرافية التي ُميَنع جواز سفر الفنان من 

الدخول عربها بسهولة. وهناك، ستقيم تلك الصفائح/األلواح/ الصحون 

كامتداد للذات يف أراض بديلة، وذلك كجزء من سياق ُمتخيل ليس 

للحدود فيه من وجود.

in alternate lands as part of the imagined 
boundary-less context. From distinctly 
patinated copper pieces in which the nature 
of the material is obscured, the viewer moves 
towards the mirror-polished reflective surface 
of the copper itself. In this trajectory, the 
viewer starts in a world where they are not 
able to recognize themselves, and progresses 
to one in which they see themselves clearly 
within their environment. This materialist 
progression brings into focus possibilities 
of self-defining identity, comprehending 
current realities, and envisioning new ones. 
The plates’ surfaces are etched in the process 
of creating an image on the. Violating the 
basic oath of protection and preservation. 
Copper is an incredibly soft, oxidizing metal. 
The accumulative patination method on the 
surface of the panels arises as material proof 
of unseen distortion currents. The more time 
the plate is etched, the darker the image will 
get, and the more likely it will be that the 
viewer will not see or understand what the 
image is.
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ينتقل املشاهد بنظره من القطع النحاسية التي يحجب الصدأ فيها طبيعة 

املادة إىل األسطح العاكسة املصقولة للنحاس ذاته. وبهذا النحو، يبدأ 

املشاهد تطلعه يف عامل ال يستطيع فيه حتى التعرف عىل ذاته، متقدماً 

نحو عامل ٍيرى فيه انعكاسه بوضوح ضمن البيئة املحيطة به، وذلك يف 

إٍشارة إىل تقُّدم ملموس املادي يلقي الضوء عىل إمكانيات لهوية يتم 

ور لواقع جديد أو أكرث.  تحديدها ذاتياً، واستيعاب للواقع الحايل، َوتصُّ

يتم حفر أسطح الصفائح/األلواح/الصحون ضمن عملية تكوين صورة 

حول انتهاك امليثاق األسايس للحامية والبقاء.
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Lull, 2020 
Installation Variable

Water, Sand, Space، 2020
Cyanotype (pentaptych)
Variable sizes

The work is a reflection of a fractured sense 
of time and place. It considers how identity is 
shaped against a backdrop of progress, rapid 
change, economy and technology. It examines 
the notion that identity is a byproduct 
of place, and that it is constructed in its 
image. The artist calls this concept ‘place-
mimicry’ – art that imitates the qualities or 
characteristics of place through materiality 
and concept.

In conceptualizing the work, the artist was 
inspired by science and nature, in particular 
the growth process of desert truffles in 
the Arab region after a thunderstorm. He 
modelled the truffles (that embodied capital 
and riches emerging from barren land) and 
created 3D-printed objects, as if constructing 
a self-portrait one millimeter at a time. 
Suspended on top of hidden electromagnets, 
the 3D-printed truffles repel and react when 
magnetic surges of power are activated, 
creating spatial effects that express gradual 
or sudden movements, similar to the ways in 
which external factors alter or infect identity.

هدوء مؤقت، 2020 

عمل تركيبي مقاسات متعددة

ماء، رمال، فضاء، 2020

طباعة ضوئية

مقاسات متعددة

يعكس العمل حسا مصدوعا/متشققا/مكسورا للوقت واملكان، حيث 

ينظر إىل كيفية تشكيل الهوية ضمن سياق خلفية من التقدم والنمو 

الرسيع واالقتصاد والتكنولوجيا. كام يدرس هذا العمل فكرة أن الهوية 

هي ُمَنتج ثانوي للمكان يتخذ من صورة املكان شكال له ُمتقمصاً هيئته. 

فيطلق الفنان عىل هذا املفهوم مصطلح “محاكاة املكان”، وهو الفن 

الذي ُيقلد صفات أو خصائص املكان من خالل شكله املادي ومحتوى 

مفهومه الفكري.

استوحى الفنان يف بداية تصوره للعمل من العلوم والطبيعة، إذ وجد 

فيهام إلهاماً كبرياً وال سيام يف مراحل تكون كأم الصحراء بعد العواصف 

الرعدية يف املنطقة العربية. فقام بتصميم مناذج للكأم )والذي 

أتّخذه رمزاً لرأس املال والرثوات املنبثقة من األرايض القاحلة( لتكوين 

مطبوعات ثالثية األبعاد كام لو كان يصنع صورة ذاتية شديدة الدقة. ومن 

خالل تعليق مناذج الكأم َفوق مغناطيسات كهربائية مخفية، نرى الكأم 

يتفاعل ويتنافر يف حركات تدريجية ومفاجئة عندما يتم تنشيط الطاقة 

املغناطيسية، مكوناً تأثريات مكانية ُتعرب عن العوامل الخارجية القادرة 

عىل تغيري وتشكيل الهوية.
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The Little One 

The little one who prays
Afraid of speaking out in his prayers
Afraid of the poems in which he was written.

Where is his name
His actions, his words, and his attributes
I was not motivated until after I read his poems.

As he knows
My tongue does not last long in silence.

Even if he covered his poems with silence and gown.
With my own hand, I uncover him.

Even if he says he’s checking at the time he missed
Even if the train did not stop as he was waving his hand.

Even if he stops laughing
And he showed up standing steadily
His sadness and the bitter coffee inside him
Will make him come back.
I swear, i am God’s blessing to him 

And one of his wishes
That came true by God
And it was with God’s will to love him.

I swear, my mind helped me to betray my thoughts about 
him
Every night,
So i remember his worth in my life.
And repel against my mind.

If he is absent, everything in this universe 
would not be enough.
If i was absent from him, everything I write about this 
world wouldn’t be enough.

It is a mercy from God that he allowed me to enter 
into his life
It is a mercy from God that i returned to writing 
after the silence.

الصغري

الصغري ايل يصيل خاف يجهر يف صالته

والقصيد ايل انكتبّه فاألصيل ايل يعّده

وين اسمه! عن فعوله عن كالمه، عن صفاته

ما رشهت اال وانا هاقي فشعره يوم ارّده

مثل ما يدري ف لساين ما يطّول يف سكاته

مثل ما ادري ف لسانه شعر ناعم مثل قّده

لو سرت شعره وعوده يف سكوته وبعباته

بيدي انهي سرته وبيدي عىل امللقى احّده

ولو يقول .. انه يدقق فاآلوان إلني فاته

القطار اصالً ما وقّف له عىل تلويح يّده

ولو وقف يضحك ويّب يل من الخارج ثباته

ضيقته والقهوه املرّه من الداخل تهّده

والله اين نعمة الله وأمنية من أمنياته

صادفة ساعة إجابة .. وراد رّب ورصت اوّده

والله ان الفكر يدفعني اخونه مع بناته

كل ليله .. وأتذكر قدره فصدري واصّده

عن غيابه ما يسد الكون كلّه مبغرياته

وعن غيايب عْنه ما اكتب عن الدنيا يسّده

رحمة الله فيه يوم انه يدخلني حياته

ورحمة الله فيني اين ارجع اكتب بعد مّده

In
ti

m
aa

اء
ـــ

ـــ
ـم

نتـ
ا

A
hm

ed
 A

l 
M

an
na

i
ي

ـــ
عــ

نـا
مل

د ا
ـــ

مــ
ح

أ



62 63

Who Is Left of Me? 

A scream in the light
and seas gushing from their meanings
ripped my hope into pieces,
casting it into frenzied alienation.

I have not tasted knowledge,
but I was cast from my heaven.
I have not kissed the serpent,
but temptation bit me.

Exhausted, I walk
in shoes filled with cities,
a bird doomed to crawl.
The branch that sheltered me
broke upon my mother’s grave.

If I were small enough,
I would have hidden myself in a traveler’s wallet.
If I were a prayer for travelling in the souls of 
mothers …

The night, which watched me
when I stained the desert with my tears
and lamented the death of a thunder-scratched 
soul, smiled in a cloud heavy with my cares,
dragging them naked across the asphalt.

“Who am I?” I wondered,
staring at a star dying in the light.

“How much is left of me?”
I have become more variable.

The raven of confusion
buries what is left of my ashes.
The mirror of nature did not recognize my face,
nor did its hands bathe me.
It showed my alienation,
the footsteps of absence,
and my shroud that had been rolled up by the 
migrations.

The sun came down 
before the arrival of despair,
scorching 
that scar that I will one day call my identity.

من بقي مني؟

رصخٌة يف النوِر..

وبحار تنسكب من معناها

قطَّعوا أميل

وألقوُه يف غربٍة مسعورٍة..

ما ُذقت املعرفة

لكني من ساميئ طُردت..

ما قبلت األفعى

لكن لسعتني الغواية

أسرُي منهكاً

بحذاء ميلء باملدن..

طائر محكوم بالزحف

والغصن الذي كان يأويني

انكرس عىل قرب أمي..

لو كنت ضئيالً

ألختبأُت داخل محفظة مسافر!

لو كنت دعاء ترحال يف روح األمهات..

والليل الذي كان يحدق يب

يوم لطخت الصحراء بدموعي

وأنا أنعى روحاً خّدشتها الرعود..

ابتسم يف غيمة مثقلة بهمومي

وجرها عارية عىل األسفلت

من أنا يا تُرى؟ قلُت

محدقاً يف نجمة تحترض يف النور

كم بقي مني؟

وقد أصبحت قابًل للرتجيح

وغراب الحرية

يدفن ما تبقى من رمادي

مل تتعرف مرآة الطبيعة عىل وجهي

ما غسلتني أكُفها!...

كانت ترى غربتي

آثار أقدام الغياب

وكفني الذي دحرجتُه الهجرات

و قبل مجيء اليأس

هبطت الشمس

وأحرقت

تلك الندبة التي أسميتها يوماً هوية.
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Off a biography of truffles

1.
There are seasons of questions in the open
Without any answers
As he scatters his confusion in the spaces
He only follows his mirage
While lighting his stove
With firewood of doubt
And the monotonous moments drink 
from his soul,
And share the worries
Like the sound of its hands
When it touches the dubious calmness
Places shiver
Then some of its features
Exposed
And form clay of possible answers.

2.
A string of light appears to him
His imaginations see thresholds
It will allow the collapse of certainty…
Rain of questions will pour over his doubts.
A kiss from the sky of speech
To the land of his awaits
Then suddenly dew songs will grow in his soul
Like truffles napping for long
And his worry, if it see the light in a moment
And shove the darkness of dust ..
It will be…
He will have an amazing appearance.

يف سريِة الَكأَم

1

إنَُّه يف الَعراِء

مواسُم أسئلٍة

ليَس ثَّمَّ إجابْه

يُبعرثُ حريتَُه يف الفضاءاِت

ما عاَد يتبُع إال رسابَْه

كِّ ويُشِعُل موعَدُه حطُب الشَّ

واللحظاُت الرَّتيبُة ترَشُب من روِحِه..

وتقاسُمُه قلقاً

مثَل صوِت عقارِبها

إْذ تسُّ الهدوَء املُريَب

فتنتفُض األمكنْه

ُف بعُض مالمِحها عندها تتكشَّ

وتشكُِّل صلصاَل أجوبٍة ممِكنْه

2

يرتاءى له خيُط ضوٍء

تراُه خياالتُه عتباٍت

ستأذُن من بعدها

بانهامِر اليقنِي..

ويهطُل يف لوحة الظنِّ غيٌث ِ

من األسئلْه

قُبلٌة من سامِء الكالِم ألرِض انتظاراتِنا

ثمَّ تُعِشُب يف روِحِه فجأًة أغنياُت النَّدى

مثلاَم كَأَمٌ كان يغفو طويالً

وهاجُسُه لو يرى النوَر يف لحظٍة

ويشقُّ ظالَم الرتاِب..

فكاَن..

وكانْت لُه طلعٌة ُمذهلْه
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3.
When the light breathed in his soul
He was not alone
With him, some companions have awakened,
at the time of resurrection
Together they knock the cups for their
victories
The joy of victory
When they woke up
He too
Woke up.

4.
And in the midst of their ecstasies
They are about to see
The covert of the secret
Or hold
Light for the truth
As if they were picked by a hand
they came back for the beginning
And the question returned
As usual
The date has been delayed.

3

عندما شهَق الضوُء يف ذاتِِه

مل يكْن وحَدُه

قد صحا معه ساعَة البعِث بعُض الرِّفاْق

معاً يقرعوَن كؤوَس انتصاراتِهْم..

لذُة النرِص حنَي أفاقوا أفاْق

4

ويف َغَمراِت انتشاءاتِهْم

أوشكوا أن يروا

مكمَن الرسِّ

أو ميسكوا

قبساً للحقيقِة

لكنَّام قَطََفتُْهْم يَُد

للبدايِة عادوا

وعاَد السؤاُل

بناِر اشتعاالتِِه

َل كالعادِة وتأجَّ

املوعُد
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one

two three one
two three dip
a fourth in
yogurt and you
will have to
take a fifth

if you want
to feel like
you belong suck

the forensic rhythms off your
thumbs pump a schism into
your angles do a quadruble jumb
dr juggle and mrs joints
slip on those twirltip shtoes

loafer a west-wild yeast
with a golden saber-tallied
mane you cannot cage the
the various quills that ink
my selfhoods on skins

did your yadi oad ever
slice his tongue on a
skater blade? slide cautionomously recreate
this [part] of the [world]
balance needs equipment and unequivocal

legs my back was arched
as a grass blade caught
in morning sprinkler dew on
a safa park schoolday a
u turn of the spine

mourn a dora clad scarecrow
fried rank with fog the
locusts are roughening in my
inner earhole rinse a rink
into a mountain seize the

maronite-mothering aves 
O interstrung loumi hamoumi
O the eons will be vilified so
you know tick dualities before you heave
up that lone ladder sinking in a
dune (or use escalat or it’s your

preference really mam even lift we have
but all of them are sinking sinking)
the time of elephant raids and palaces
of spears and helms and chainmail of
glorified grislybrawls and star findey parch 
maps
of voluptuous valor and greed hungry kings
of polymaths and those falsafa folks are
long g oh the cloud forgets what
are you confused about? you don’t have

to choose move on do not yearn
storms that passed carry the birth womb
tomb on a stick a renaissaunts to
the pan-preferring pant-pantalooning lean 
slippr’d
ones pray stop those free model shots
pick a penny and pay cease scouting
anguished foreheads and grime rimmed nails 
who are you who if you could fly
a thousand morrows mmwhat would you take?

make pelieve aghoo at those penguins skating
with the kids in jimi mall gurgle
a glove into existence boppity bippity is
the size still too big? bloosty tight
aba body beige stretch not jinni blu

pay f and find the grand grave
in the sky birb-stricken plovers caw

my KG2 friend haneen was angry at
her murky future and our gym teacher
mr babu swallowed bits of paper he
tore a hall pass corner and demanded I try
so click the roof of your mouth
he said ttlock clop clop the yellow
fibers dissolved and I thought of the

freej milkmen prickled under 
a cumber-august sun
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غرغرة

غرغرة الغربة تغري الغراب تغلق الباب عىل

غيوم الغروب والعروبة تجري تختفي يف

رساب الغفلة الغيبوبة الكربى الغرق عني و

غني وأنف غغغغ غغغغغغ غ غغغغ غغغ

غاىة الغاف تسمو تغرس ال تغوص تتغاوص
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Shobha Pia Shamdsani: Art Advisor to His 
Highness Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa 
Al Nahyan, Shobha Pia Shamdsani is also the 
co-founder of UAE Unlimited – a satellite art 
platform that supports emerging Emirati and 
UAE-based artists by launching a year-long 
program that offers professional assistance 
in developing, producing, and promoting the 
development of new work that culminates 
with an exhibition and catalogue. In two 
significant developments for 2020, Shamdsani 
initiated a collaboration for to include newly 
commissioned poems by poets. In addition, 
Shamdsani launched the Stellar Programme 
– a series of specialist workshops designed to 
expose the artists to the business and media 
landscape of the art world.

Shamdsani has been the platform’s Executive 
Director since its inception in 2015 and in 
her time with the organization, she has been 
instrumental in its evolution. She has led the 
developed of the platform to foster strategic 
collaborations with art organizations and 
cultural practitioners across the country. The 
initiative thrives on creating opportunities 
for young talent, thereby contributing to the 
overall cultural landscape in the Emirates and 
affirms the platform’s commitment to the 
development of art and culture in the region.

UAE Unlimited has overseen the successful 
development and realization of six exhibitions 

شوبا بيا شمدساين: املستشارة الفنية لسمو الشيخ زايد بن سلطان 

بن خليفة آل نهيان، شوبا بيا شمدساين هي أيضاً أحد مؤسيس أ.ع.م 

الالمحدودة، والتي هي منصة فنية متنقلة تدعم الفّنانني اإلماراتيّني 

الناشئني واملقيمني عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل 

إطالق برنامج ملده عام يقدم املساعدة املهنية يف تطوير وإنتاج وتعزيز 

تطوير أعامل فنية جديدة يتم تتويجها مبعرض وكتالوج. ويف أهم اثنني 

من التطورات لعام 2020، بادرت شمدساين بتعاون لتضمني قصائد 

حديثة للشعراء. باإلضافة إىل ذلك، أطلقت شمدساين برنامج »ستيلر«، 

وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل املتخصصة املصممة لتعريف 

الفنانني مبشهد األعامل واإلعالم يف عامل الفن. 

تَتبَّوأ شمدساين منصب املديرة التنفيذية للمنصة منذ إنشائها يف عام 

2015. وخالل فرتة عملها مع املنظمة، لعبت شمدساين دوراً أساسياً يف 

تطّورها. كام وقد قادت تطوير املنصة لتعزيز التعاون االسرتاتيجي مع 

عدد من املنظامت واألخصائيني الثقافيني عرب الدولة. تزدهر املبادرة عرب 

خلق الفرص للمواهب الشابة، وبالتايل املساهمة يف املشهد الثقايف 

العام يف دولة اإلمارات، وكذلك تؤكد التزام منصة إ. ع. م. الالمحدودة 

بتطوير الفن والثقافة يف املنطقة.

أرشفت أ.ع.م الالمحدودة عىل تطوير وتنفيذ ستة من املعارض الناجحة 

تحت رعايتها. وتواصل شمدساين العمل عن كثب مع سمو الشيخ زايد 

لتنفيذ مهمة املنصة الفنية وتوسيع نطاقها. كذلك تعمل شمدساين عن 

كثب مع قيّمي املعارض الفنية، وتحمل الصالحية يف اختيار الفّنانني 

ونطاق املعرض. كام تستمر ُمنارصًة قوية لتزويد الفّنانني الشباب 

بالخربات املحلية والدويل للحصول عىل َتِْثيل أوسع يف هذه املرحلة 

من مسريتهم املهنية.

كونها املستشارة فنية لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، 

أمضت شمدساين العقد املايض من الزمن يف التطوير والتعاون مع 

سموه لبناء مجموعته الواسعة من الفن الحديث واملعارص من الرشق 

األوسط وجنوب آسيا. شمدساين هي كذلك عضوة يف اللجنة االستشارية 

للربامج مؤسسة الرسكال الثقافية.

مع هذه الخربات يف تطوير الفنانني الشباب كجزء من أ.ع.م الالمحدودة 

ودورها االستشاري لسموه، عالوة عىل مشاركتها يف لجان اقتناء الفن يف 

الرشق األوسط التابعة لكل من مركز »بومبيدو« واملتحف الربيطاين، 

تتجّسد اهتاممات شمدساين الفنية والثقافية عرب مجموعة واسعة من 

التأثريات التي تبقى متصلة باملجتمع الفني واملشاركة املستمرة ضمن 

املشهد الدويل.

 

under its auspices. Shamdsani continues to 
work closely with His Highness Sheikh Zayed 
to put into effect the organization’s mission, 
and to widen its scope. She works closely 
with the curator, & exercises authority in the 
selection of artists and theme, whilst at the 
same time, she has been a strong advocate 
providing these young artists with the national 
and international exposure and opportunities 
for wider representation at this stage of their 
careers. 

As an art advisor to His Highness, she 
has spent the last decade developing and 
collaborating with His Highness Sheikh Zayed 
in the building of his extensive collection of 
modern and contemporary art from the Middle 
East and South Asia. She is a member of 
Alserkal Foundation’s Programming Advisory 
Committee.

With these experiences in developing 
young artists as part of UAE Unlimited, 
with her advisory role to His Highness, 
and with her participation on the Middle 
Eastern Art acquisition committees of the 
Centre Pompidou and the British Museum, 
Shamdsani’s art and culture interests have 
been shaped by a very broad set of influences 
and remains connected to the art community 
and a continued engagement on the global 
stage. 
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Salem AlSuwaidi: He is an Emirati writer 
and photographer from Abu Dhabi, and is 
the Founder & Editor-in-chief of SWALIF 
Publishing House, an art and literature 
collective for youth in the Khlaeej. He 
currently studies Politics and Geography and 
is interested in exploring nationalism, cultural 
hegemony, and post-colonial development. 
Salem aspires to become an academic in 
Middle Eastern Political Science and Urban 
Studies, as well as expand his curatorial 
portfolio through SWALIF.

Nadine Khalil: She is an independent arts 
writer, researcher, curator and content 
specialist. After a decade-long stint in art 
publishing, she is currently advising art 
institutions such as the Ishara Art Foundation, 
Goethe-Institut and the NYUAD Arts Center 
on editorial strategy and content development. 
She is former editor of Dubai-based 
contemporary art magazine, Canvas (2017-
2020) and Beirut-based magazines A mag 
and Bespoke (2010-2016). Her writing can 
be found in Art Agenda, Art Forum, The Art 
Newspaper, Art Review Asia, Artsy, Brooklyn 
Rail, FT, Ocula and the Women’s Review of 
Books. She has authored a series of artist 
monographs (Paroles d’Artistes) on Lebanese 
artists Samir Sayegh, Hanibal Srouji and the 
late filmmaker Jocelyne Saab, and curated for 
European film festivals such as MidEast Cut 
and the Arab Independent Film Festival.

سامل السويدي: هو كاتب ومصّور إمارايت من أبوظبي، وهو مؤسس 

ورئيس تحرير دار »سوالِف« للنرش، وهي مجموعة فنية وأدبية خليجية 

شبابية. يدرس السويدي حالياً السياسة والجغرافيا ويهتم بتقّص 

مفاهيم القومية والهيمنة الثقافية والتطّور يف حقبة ما بعد االستعامر. 

يطمح السويدي إىل التخصص األكادميي يف مجايَل العلوم السياسية 

والدراسات الحرضية يف الرشق األوسط، وكذلك التوّسع يف خرباته يف 

مجال التقييم الفني والثقايف عرب منصة »سوالِف«.

نادين خليل: هي كاتبة مستقلة يف مجال الفنون وباحثة وقيّمة معارض 

ومتخصصة يف مجال صناعة املحتوى. تُّوجت خرباتها يف مجاالت النرش 

الفني بعملها كمستشارة يف اسرتاتيجيات التحرير وتطوير املحتوى 

لصالح عدد من املؤسسات الفنية ومنها مؤسسة »إشارة« للفنون ومعهد 

»جوته« ومركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. خليل هي محررة سابقة 

يف »كانفاس«، مجلة الفن املعارص يف ديب )2020-2017( وكذلك مجلَّتَي 

»بيسبوك« و»أي« اللتان تتخذان من بريوت مقراً لهام )2010-2016(. 

كذلك ميكن االطالع عىل كتابات خليل يف كل من مطبوعات »آرت 

أجيندا«، »آرت فورَم«، »ذا آرت نيوزبيرب«، »آرت ريفيو آسيا«، »آرتيس«، 

»بروكلني ريل«، »إف يت«، »أوكيوال«، و»وومن ريفيو أوف بوكس«. عملت 

خليل عىل تأليف سلسلة من الدراسات الفنية لعدد من الفنانني اللبنانيني 

ومنهم سمري الصايغ وهنيبعل رسوجي واملخرجة الراحلة جوسلني 

صعب، كام قامت بتنظيم مهرجانات سينامئية أوروبية مثل »ميد إيست 

كَت« ومهرجان الفيلم العريب املستقل.

Shaikha Al Mazrou: Shaikha Al Mazrou’s 
sculptural experimentations and investigations 
are expressions of materiality—articulations 
of tension and the interplay between form 
and content as well as an intuitive, keenly 
felt understanding of materials and their 
physical properties. She combines and evolves 
ideas from contemporary artistic movements 
similarly preoccupied with formal and material 
elements, from colour theory to geometric 
abstraction.

Al Mazrou’s work has been shown in a number 
of exhibitions, including UAE Unlimited’s Public 
Privacy (2015), Dubai Community Theatre & 
Arts Centre (DUCTAC); From Barcelona to Abu 
Dhabi, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi (2017); 
The Art of Nature, Abu Dhabi Music & Arts 
Foundation (ADMAF) (2017); Homage without 
an Homage, Art Dubai (2017); Is Old Gold?, 
Dubai Community Theatre & Arts Centre 
(DUCTAC) (2017); Past Forward: Contemporary 
Art from the Emirates, Fowler Museum, 
University of California, Los Angeles (2015); 
1st International Arezzo Biennial of Art, Italy 
(2013); 14th Asian Art Biennale Bangladesh 
(2010); 28th Annual Exhibition of the Emirates 
Fine Arts Society, Sharjah Art Museum (2010) 
and Sharjah Cultural Days, Museum of Modern 
Art, Passau, Germany (2010).

In 2018 Al Mazrou was awarded the first 
Artist’s Garden commission by the Jameel 
Arts Centre for her public piece Green house: 
Interior yet Exterior, Manmade yet Natural.

She was one of five international artists 
commissioned by the Arab Fund for Arts and 
Culture to produce a public artwork at the 
Jalila Cultural Centre for Children in Dubai 
as part of Make Art Possible (2014). She has 
also taken part in residency programmes 
sponsored by the Delfina Foundation, London 
(in collaboration with Tashkeel, Dubai) and the 
Dubai Culture and Arts Authority, Bastakiya, 
Dubai (2011).

Al Mazrou, born 1988 is an Emirati artist 
and a professor of Visual Art at the New 
York University AbuDhabi. She received her 
bachelor’s degree from the University of 
Sharjah (2010) and a master’s from Chelsea 
College of Fine Art, University of the Arts, 
London (2014).

شيخة املزروع: تعّد التجارب والبحوث النحتية التي تُجريها شيخة 

د التفاعل بني الشكل  املزروع تعبرياًت عن املاديّة والتوتر وتجسُّ

واملضمون، اإلدراك البديهي املحسوس للمواد وخصائصها الفيزيائية. 

حيث أنها تجمع وتطّور األفكار املُستقاة من حركاٍت فنية معارصة تُعنى 

عىل نحٍو مامثٍل بالعنارص الشكلية واملادية، ابتداًء من نظرية األلوان 

ووصوالً إىل التجريدات الهندسية.

ُعرضت أعامل شيخة املزروع يف العديد من املعارض ومنها معرض 

»خصوصية عامة« )منصة أ.ع.م الالمحدودة، 2015(، مرسح ديب 

االجتامعي ومركز الفنون، معرض »من برشلونة إىل أبوظبي« )منارة 

السعديات، أبوظبي، 2017(؛ معرض »فن الطبيعة« )مؤسسة أبوظبي 

للموسيقى والفنون، 2017( ؛ معرض »تكريم بال تقدير« )آرت ديب، 

2017( ؛ »هل القديم أفضل؟« )مرسح ديب االجتامعي ومركز الفنون، 

2017(؛ »من املايض وإىل األمام: الفن املعارص من اإلمارات« )متحف 

فاولر، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، 2015(؛ بينايل أريزو الدويل 

األول للفنون)إيطاليا، 2013(؛ بينايل الفن اآلسيوي الرابع عرش )2010(؛ 

املعرض السنوي الثامن والعرشون لجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، 

متحف الشارقة للفنون )2010( وأيام الشارقة الثقافية، وكذلك يف متحف 

الفن الحديث يف باساو، أملانيا )2010(.

حصلت املزروع يف عام 2018 عىل أول تكليٍف فني لها يف حديقة الفنان 

مبركز جميل للفنون، والذي أنتجت عربه قطعتها العامة »الدفيئة: داخيل 

ولكن خارجي، طبيعي ولكن من صنع اإلنسان«.

كانت املزروع واحدة من خمسة فنانني عامليني كلََّفُهم الصندوق العريب 

للفنون والثقافة بإنتاج عمٍل فني عام يف مركز الجليلة الثقايف لألطفال 

يف ديب كجزء من فعالية »اجعل الفن ممكناً« )2014(. كام شاركت الفنانة 

أيضاً يف برامج اإلقامة التي ترعاها مؤسسة دلفينا بلندن بالتعاون مع 

مؤسسة تشكيل يف ديب، وكذلك ضمن هيئة ديب للثقافة والفنون مبنطقة 

البستكية يف ديب )2011(.

شيخة املزروع فنانة إماراتية من مواليد 1988 وهي أستاذة يف مجال 

الفنون البرصية يف جامعة نيويورك أبوظبي. حصلت عىل درجة 

البكالوريوس من جامعة الشارقة )2010( وشهادة املاجستري من كلية 

تشيليس للفنون الجميلة بجامعة الفنون يف لندن )2014(.
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Vikram Divecha: Beirut-born, Mumbai-
bred, Vikram Divecha is an artist based in 
Dubai. He holds an MFA in Visual Art from 
Columbia University and was a participant of 
the Whitney Museum’s Independent Study 
program. 

Divecha’s practice shifts between public art, 
site-specific interventions, installation, film, 
painting, drawing, photography and text. His 
practice raises questions about time, value 
and authorship by engaging people across 
urban and social spheres, and working with 
available material and space. Divecha terms 
this approach as ‘found processes’, which 
often sees him intervene within public and 
social systems. From wholesale exporters to 
municipal gardeners, architectural consultants 
to railway traffic managers, Divecha’s 
participants inform and shape his projects in 
various ways, at times for sustained durations. 
His ambitions new 34 minute film Dohrana 
(2021) commissioned by Warehouse 421 
continues his collaboration with Sharjah’s 
municipal gardeners, exploring Urdu poetry, 
choreographic postures, movements and music 
within the ever-green aesthetics of urban 
landscaping and traffic islands. 

Exhibitions include: Portrait of a Nation 
II, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi (2022); 
Sharbaka: Entanglement/Attunement, 19 
WSN, New York (2021); So Different, So 
Appealing, Warehouse421, Abu Dhabi (2021); 
On Foraging, Expo 2020, Dubai (2021); 
Love, Labour, Leisure, Goethe-Institut, Abu 
Dhabi (2021); Conjuncture, The Elizabeth 
Foundation for the Arts, New York (2020); 
Towards Opacity, Gallery Isabelle van den 
Eynde, Dubai (2020); Second Hand, Jameel 
Arts Center, Dubai (2019); Living Room: UIT 
(Use it together), ISCP, New York (2019); Rock, 
Paper, Scissors: Positions in Play, National 
Pavilion UAE, 57th Venice Biennale (2017); 
Tamawuj, Sharjah Biennial 13 (2017); Co-
Lab, Louvre Abu Dhabi, UAE (2017); Binary 
States India-UAE, Kochi (2016); Warehouse 
Project, Alserkal, (Dubai 2016); DUST, Centre 
for Contemporary Art, Warsaw (2015); UAE 
Unlimited’s  A Public Privacy, DUCTAC, Dubai 
(2015). Grants, commissions and scholarships: 

Sharjah Art Foundation; the Arab Fund for 
Arts and Culture; Alserkal Avenue; Department 
of Culture and Tourism Abu Dhabi; Institut 
Français; the Salama bint Hamdan Al Nahyan 
Foundation; Warehouse421; Goethe-Institut. 
Residencies: Land Art Mongolia; Temporary Art 
Platform, Lebanon.

Hazem Harb: B. 1980, Gaza, Palestine
Visual artist Hazem Harb’s trajectory, spanning 
several decades, maintains an unwavering 
dialogue with his symbolically charged 
homeland.

Moving from Gaza to Rome to receive his 
MFA at The European Institute of Design, 
and then on to the UAE, Harb has learnt to 
navigate life as a liminal. Knowing that his 
place of origin can never be just a ‘land’, the 
artist unleashes an ever-evolving repertoire 
of artistic techniques to negotiate a space 
which has been carved up and re-drawn 
many times. His art is at once subsumed in 
deep locality, fuelled by personal insight, and 
entangled in conversations that cannot be 
easily separated from the global arena. His 
practice is intended more as visual excavation 
than romanticisation of the Other, and 
through it, we can explore the paradoxical 
and pressured relations between people and 
places. Steering away from nostalgia and the 
fetishisation of displacement, he draws from 
academia, architecture, as well as European 
art traditions, to negotiate an axis of complex 
social and cultural relations; built and natural 
environments, longing and belonging.

The art of Hazem Harb present in significant 
private and public collections including: The 
British Museum, London, UK, Centre George 
Pompidou, Paris, Sharjah Art Foundation, UAE 
and the collection of HH Sheikh Zayed bin 
Sultan bin Khalifa AL Nayhan. 

Hazem Harb has exhibited extensively 
internationally, selected group and solo 
exhibitions include: 2021, Temporary Museum. 
For Palestine, Maraya Art Centre, UAE; 2020-
21, Global(e) Resistance, Centre Pompidou, 
Paris, France; 2020, Gohyang: Home, SeMA, 
Seoul Museum of Art, Korea; 2018, Kamel 

فيكرام ديفتشا: ولد فيكرام ديفتشا يف بريوت ونشأ يف مومباي، هو 

فنان مقيم يف ديب. حاصل عىل ماجستري يف الفنون املرئية من جامعة 

كولومبيا كام شارك يف برنامج الدراسة املستقلة يف متحف ويتني.

مارس  ديفيتشا  كل من الفن العام والتدخالت الخاصة باملوقع والرتكيب 

واألفالم والرسم والتصوير والنصوص. حيث تثري أعامله التساؤالت حول 

الزمن والقيمة والتأليف ويعمل عىل إرشاك املشاهد معه عرب املجاالت 

الحرضية واالجتامعية، والعمل باستخدام املواد واملساحة املتاحة 

له. يصف ديفيتشا هذا النهج بأنه “عملياٌت ُعرِثَ عليها” غالباً ما تُرى عرب 

تدخالته يف األنظمة العامة واالجتامعية. يقوم مشاركو ديفيتشا بتكوين 

وتشكيل مشاريعه بطرٍق مختلفة ويف بعض األحيان لفرتات طويلٍة بدءاً 

من املصدرين بالجملة ووصوالً إىل بستانيي البلديات واالستشاريني 

املعامريني ومديري حركة السكك الحديدية.

يواصل ديفيتشا يف فيلمه الجديد الذي تبلغ مدته 34 دقيقة وعنوانه 

»دهرانة« )2021( الذي يأيت بتكليٍف فني من معرض421، تعاونه مع 

بستانيّي بلدية الشارقة واستكشاف الشعر األردي واملواقف الكوريوغرافية 

والحركات واملوسيقى ضمن جامليات املشاهد الطبيعية الحرضية 

والجزر املرورية.

تشمل املعارض التي شارك فيها ديفيتشا: رؤى إماراتية 2 )منارة 

السعديات، أبوظبي، 2022(، رشبكة: التشابك والتناغم )19 شامل 

ساحة واشنطن، نيويورك، 2021(، مختلفة وجذابة للغاية )معرض421، 

أبوظبي،2021(، عن البحث عن الطعام )إكسبو 2020، ديب، 2021(، 

الحب والعمل والرتفيه )معهد جوته، أبوظبي، 2021(، ارتباط )مؤسسة 

إليزابيث للفنون، نيويورك، 2020(، نحو الغموض )غالريي ايزابيل فان 

دن ايندي، ديب، 2020(، ُمستعمل سابقاً )مركز جميل للفنون، ديب، 

2019(، غرفة املعيشة: استخدمها معاً )االستوديو الدويل وبرنامج تنظيم 

املعارض، نيويورك، 2019(، حجر، ورقة، مقص: مواقف يف اللعب 

)الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، بينايل البندقية السابع 

والخمسني، 2017(، تاوج )بينايل الشارقة 13، 2017(، املخترب املشرتك 

)متحف اللوفر أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 2017(، الدول الثنائية 

الهند-اإلمارات العربية املتحدة )كوتيش، 2016(، مرشوع املعرض 

)الرسكال، ديب، 2016(، غبار )مركز الفن املعارص، وارسو، 2015(، 

الخصوصية العامة )منصة إ. ع. م. الالمحدودة، مرسح ديب االجتامعي 

ومركز الفنون، ديب، 2015(. تتضمن املنح واللجان واملنح الدراسية التي 

نال عليها الفنان مؤسسات منها: مؤسسة الشارقة للفنون، الصندوق 

العريب للثقافة والفنون، الرسكال افنيو، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، 

املعهد الفرنيس، مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان، معرض421، 

معهد جوته. اإلقامات الفنية: فن األرض منغوليا، و»منصة فنية مؤقتة«، 

لبنان.

حازم حرب: مواليد 1980، غزة، فلسطني

يواصل الفنان التشكييل حازم حرب مسريته الفنية املمتدة عىل مدى 

عدة عقود، متبنياً حواراً راسخاً حول وطنه ورمزياته املفعمة.

انتقل حرب من غزة إىل روما لنيل عىل شهادة املاجستري يف الفنون 

الجميلة من املعهد األورويب للتصميم ومن ثم انتقل بعدها إىل 

اإلمارات العربية املتحدة. تعلَّم حرب كيفية اإلبحار يف خضّم الحياة 

بصفتها مراحل انتقالية، مدركاً أنه ليس من املمكن ملسقط رأسه أن 

يكون مجرّد “أرض”. يطلق الفنان العنان ملا يحمله من مخزوٍن فني تقني 

دائم التطور للتفاوض عىل مساحة تم نحتها وإعادة رسمها عدة مرات. 

تتسم أعامله الفنية بالعمق حيث تنبع من بصريته الشخصية وتندمج 

يف حواراٍت عاملية ال ميكن أن تنفصل عنها بسهولة. تهدف مامرسته 

إىل التنقيب البرصي أكرث من إضفاء الطابع الرومانيس عىل اآلخر، ومن 

خاللها ميكننا استكشاف العالقات املتناقضة واملضغوطة بني األفراد 

واألماكن. بعيداً عن الحنني إىل املايض وفتيشيّة اتلنزوح، يستمد حرب 

من األوساط األكادميية والهندسة املعامرية، فضالً عن التقاليد الفنية 

األوروبية، وسائل التفاوض حول محور العالقات االجتامعية والثقافية 

املعقدة، كذلك البيئات املبنية والطبيعية ومفاهيم الشوق واالنتامء.

أقتنيت أعامل حازم حرب الفنية ضمن مجموعات خاصة وعامة بارزة مبا 

فيها مجموعة املتحف الربيطاين بلندن )اململكة املتحدة(، مركز جورج 

بومبيدو )باريس(، مؤسسة الشارقة للفنون )اإلمارات العربية املتحدة(، 

وكذلك مجموعة سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

عرض حرب أعامله عىل نطاق واسع دولياً، ومن بني املعارض الجامعية 

والفردية املختارة: 2021، املتحف املؤقت. من أجل فلسطني: مركز 

مرايا للفنون، اإلمارات العربية املتحدة: 2021-2020، جلوبال )إي( 

ريسستانس، مركز بومبيدو، باريس، فرنسا: 2020، جوهيانغ: املوطن، 

معرض سيام، متحف سيول للفنون، كوريا؛ 2018، مؤسسة كامل الزار، 

جو تونس، تونس 2016، الحركة بركة، مركز مرايا للفنون، القصباء، 

Bi
og

ra
ph

ie
s

ية
ذات

 ال
ري

س
ال

Bi
og

ra
ph

ie
s

ية
ذات

 ال
ري

س
ال

Bi
og

ra
ph

ie
s

ية
ذات

 ال
ري

س
ال



74 75

Lazaar Foundation, Jaou Tunis, Tunisia and 
2016, Al Haraka Baraka: In Movement There 
is Blessing, Maraya Art Center, Al Qasba, UAE. 
Hazem Harb was selected to present work 
at 2019, Cairo Biennale 13, Egypt and 2017, 
Tunisian Pavilion, 57th Biennale di Venezia, 
Italy.

Zeinab Alhashemi: She is an Emirati 
conceptual artist based in Dubai. Having 
graduated from Zayed University with a BA 
in Arts and Science, the artist specialized in 
Multimedia Design, and has since become 
known for her large scale contemporary sight-
specific installations.

Alhashemi is fascinated with capturing the 
transformation of the UAE  following  the 
country’s construction and industrial booms 
from her own perspective. She examines 
the contrast as well as interdependence 
that came to exist  between  the  abstract,  
geometric shapes of urbanism and the organic 
form associated with her country’s natural 
landscape. Since Alhashemi’s childhood, 
the familiarity of traditional scenery and 
nature was largely disturbed to facilitate the 
rise of the man-made. In her experimental 
installations, in search of a new identity 
appropriate to the modern condition, the 
artist deconstructs the viewer’s understanding 
of their surroundings and introduces an 
alternative point of view, creating a new 
perception of the reality.

Drawing inspiration from the natural 
topography of the UAE, Alhashemi 
experiments with a variety of materials 
to position the viewer over the intangible 
boundary between the natural and artificial. 
While her work is reminiscent of the 
traditional landscape due to color and 
textures, such familiarity is quickly disturbed 
by the striking contrast arising from the use 
of industrial materials such as mesh metal - 
suddenly reminding of human interference. 
Alhashemi’s work in itself, is a true 
representation of her homeland today which 
strikes a delicate balance between modernism 
and tradition in an unexpectedly harmonious 
coexistence.

In her short career, the young artist has 
participated in numerous art fairs and festivals 
such as Sikka Art Fair and Dubai Design Week. 
Alhashemi’s work was featured in exhibitions 
at prominent galleries around the world as 
well as Sharjah Biennial 11. She participated 
in UAE Unlimited’s “Al Haraka Baraka” 2017 
at Maraya Art Centre. Her recent project 
Alhashemi was commissioned by the Institute 
de France and DCT Department of Culture 
and Tourism Abu Dhabi to showcase at the 
inauguration of the Louvre Abu Dhabi and was 
part of the Co-Lab Show in 2018. Currently 
the artist is one of the Artists in Residence 
for SETI-Institute in San Fransisco, an Art 
and Science  residency  that  encourages  an 
engagement and research between artists  
and  scientists.  Her  recent  commissions 
“Takween” is currently showing at EXPO2020 
Dubai at the Sustainability pavilion “Terra”.

Ammar Al Attar: He is a self-taught, Emirati 
mixed-media artist. Al Attar’s  practice seeks 
not only to document and translate, but also 
methodically research and examine aspects 
of regional ritual, material culture, and 
geographic orientation that are increasingly 
elusive in his rapidly globalizing society. His 
shift into performance art has given his work 
new depth, as it encompasses his gaze as 
both the subject and the observer. By using 
performance to translate interactions with his 
daily and natural environment, Al Attar widens 
the scope of possibility, providing a window 
into experience, perseverance, endurance, and 
ultimately creation. 
 
Ammar most recently participated in the 
exhibition Past, Borrowed, a collaborative 
exhibition between Warehouse421 and Gulf 
Photo Plus, curated around the theme of 
the Year of the 50th and the National Day 
celebrating the UAE’s Golden Jubilee. Before 
that for “Place I Call Home”, British Council 
and Foto Gallery 2019-20, Abu Dhabi Art 
2018, “Al Haraka Baraka”, Sharjah Art Centre 
2018, “Place and Unity”, Abu Dhabi 2018, 
Shara Art Fair, Jeddah KSA 2018, Emirati 
Expressions IV, Abu Dhabi 2015, “Accented”, 
Maraya Art Centre, Sharjah 2015, Emirates 
Fine Arts Society Annual Photography Show, 

اإلمارات العربية املتحدة. تم اختيار حازم حرب لتقديم أعامله ضمن 

بينايل القاهرة 13 يف عام 2019، مرص، ويف الجناح التونيس يف عام 

2017، بينايل البندقية السابع والخمسني، إيطاليا.         

زينب الهاشمي: هي فنانة إماراتية مقيمة يف ديب. تخصصت يف تصميم 

الوسائط املتعددة بعد تخرجها من جامعة زايد بدرجة البكالوريوس 

يف اآلداب والعلوم، وُعرفت منذ ذلك الحني برتكيباتها املعارصة ذات 

املناظر املؤثرة.

تُبدي الهاشمي شغفاً كبرياً بالتقاط التحّول الذي شهدته دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف أعقاب الطفرات العمرانية والصناعية التي حققتها 

الدولة من منظورها الخاص. كام تدرس التباين والرتابط الناشئ بني 

األشكال املجردة والهندسية للتوّسع الحرضي وكذلك النمط العضوي 

املرتبط باملناظر الطبيعية ملسقط رأسها. أملّت الهاشمي منذ طفولتها  

باالضطراب الكبري الذي طرأ عىل املناظر التقليدية والطبيعة املألوفة 

بغرض تسهيل الزحف العمراين برشي الصنع. ويف أعاملها الرتكيبية 

التجريبية، تسعى الفنانة للبحث عن هوية جديدة تتناسب مع حداثة 

الحالة، فتحاول تفكيك منظور املُشاهد ملُحيِطِه لتقّدم وجهة نظٍر بديلة 

عنه، مام يعمل بدوره عىل تكوين تصوٍر جديٍد للواقع.

تستلهم الهاشمي أفكارها من التضاريس الطبيعية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، وتجري التجارب عىل مجموعٍة متنوعٍة من املواد لوضع 

املشاهد فوق الحدود غري امللموسة ما بني الطبيعي والصناعي. ويف 

حني تستحرض أعاملها املناظر الطبيعية التقليدية نتيجة إليحاءات اللون 

والقوام، إال أن هذه األلفة تتزعزع برسعة نتيجة التباين الالفت للنظر 

الناتج عن استخدام املواد الصناعية مثل الشباك املعدنية التي تذكّرنا 

فجأة بالتدخل البرشي. تعترب أعامل الهاشمي يف حد ذاتها تثيالً حقيقياً 

لإلمارات اليوم، حيث تظهر توازناً دقيقاً ما بني الحداثة والتقاليد عرب 

تناغٍم غري متوقع بينهام.

شاركت الفنانة الشابة خالل مسريتها املهنية يف العديد من املعارض 

الفنية واملهرجانات مثل معرض سكة الفني وأسبوع ديب للتصميم. 

وُعرضت أعاملها يف أبرز صاالت العرض حول العامل وكذلك ضمن بينايل 

الشارقة 11. شاركت الهاشمي يف عام 2017 يف معرض منصة إ. ع. م. 

الالمحدودة »الحركة بركة« الذي أقيم يف مركز مرايا للفنون. كام كُلَِّفت من 

قبل معهد فرنسا ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي إلنجاز مرشوعها األخري 

وعرض أعاملها ضمن فعاليات افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، كام عرضت 

أعاملها ضمن معرض املخترب املشرتك يف عام 2018. الهاشمي هي حالياً 

إحدى الفنانني املقيمني يف معهد »سيتي« يف سان فرانسيسكو، وهو 

مقر للفنون والعلوم يشّجع املشاركة والبحوث ما بني الفنانني والعلامء. 

تُعرَض أعاملها املكلّفة األخرية حالياً تحت عنوان »تكوين« يف إكسبو 

2020 ديب ضمن جناح االستدامة »تريا«.

عاّمر العطّار: هو فنان إمارايت متعدد الوسائط وذايتّ التعلّم. ال تسعى 

مامرسات العطّار الفنية إىل التوثيق والرتجمة فحسب، بل وتسعى كذلك 

إىل البحث املنهجي ودراسة مناحي الطقوس والثقافة املادية اإلقليمية، 

وكذلك التوّجهات الجغرافية التي تراوغ باحثي الحارض بشكٍل متزايٍد 

يف مجتمعات اليوم الحارض رسيعة العوملة. ساهم انتقال العطّار إىل 

فنون األداء كوسيطٍة فنيٍة يف إضفاء ُعمٍق جديٍد عىل أعامله نظراً الشتامل 

هذا األسلوب الفني لنظرته كموضوٍع ومراقٍب يف الوقت ذاته. من خالل 

استخدام األداء لرتجمة تفاعالته مع بيئته اليومية والطبيعية، يوّسع 

العطّار من حيز االحتامالت الكامنة، ويقّدم نافذًة عىل مفاهيم الخربة 

ل، وكذلك اإلبداع ذاته كحصيلٍة لذلك. واملثابرة والتحمُّ

شارك العطّار مؤخراً يف معرض »املايض املُستعار«، وهو معرٌض 

أقيم بالتعاون ما بني معرض421 و»جلف فوتو بلَس« وتم تنسيقه حول 

موضوع عام الخمسني واليوم الوطني لالحتفال باليوبيل الذهبي لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة. تتضّمن مشاركاته الفنية السابقة معرض »ما 

أدعوه موطناً« )املجلس الثقايف الربيطاين ومعرض الصور 2020-19(، 

فن أبوظبي 2018، »الحركة بركة« )مركز الشارقة للفنون 2018(، »املكان 

والوحدة« )أبوظبي 2018(، معرض »شارة« الفني )جدة، اململكة العربية 

السعودية 2018 (، »تعبريات إماراتية 4« )أبوظبي 2015(، معرض 

»أكسنتد« )مركز مرايا للفنون، الشارقة 2015(، معرض التصوير السنوي 

لجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية )الشارقة 2015(، معرض »املايض، 

إىل األمام« )سفارة دولة اإلمارات الواليات املتحدة، املعرض املتنّقل 

2014(، »أنا اآلخر« )متحف الشارقة للفنون 2014(، وكذلك يف بينايل 

الشارقة 2013.

نال العطّار العديد من الجوائز من قبل مؤسسات منها جمعية اإلمارات 

للفنون الجميلة 2014، معرض اإلمارات للتصوير 2014، وكذلك 

برنامج التكليف الفني ملؤسسة فن أبوظبي 2018. أقتُنيَت أعامله ضمن 

مجموعات فنية عامة وخاصة يف جميع أنحاء الرشق األوسط يف محافل 

منها مؤسسة الشارقة للفنون، مؤسسة بارجيل للفنون، مؤسسة أبوظبي 
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Sharjah 2015, “Past, Forward” UAE Embassy 
to the United States, touring show 2014, “The 
Other Me”, Sharjah Art Museum 2014, and in 
the Sharjah Biennial in 2013.

He has also been recognized with various 
prizes, including by the Emirates Fine Arts 
Society 2014, Emirates Photography Exhibition 
2014, and Art Abu Dhabi Commision 2018. 
His pieces are held in public and private 
collections throughout the Middle East 
at Sharjah Art Foundation, Barjeel Art 
Foundation, Abu Dhabi Music and Arts 
Foundation, as well as internationally at the 
British Museum and Yinchuan Museum of 
Contemporary Art in China.
 
Ammar currently works from a studio in the 
Sharjah Art Foundation collection building.

Talal Al Ansari: (b.1983)He is an illustrator 
based in Abu Dhabi, UAE. He received his 
Bachelor Degree in Architecture from the 
American University of Sharjah (2008). Al 
Ansari’s style is delicate, dense, and complex 
and his work revolves around the central idea 
that simplicity is complexity and through that 
he captures stories through digital illustrations 
with themes inspired by the Islamic religion.

Maytha Al Shamsi: Maytha Saeed Al Shamsi 
is an Emirati/Pakistani Musician, Writer and 
Artist. She graduated from Brunel University 
with a BA in Sonic Arts and Sound Engineering 
and an MA in Creative Writing. Al Shamsi 
works on various projects which involve the 
Media and Film Industry, as well as appearing 
in a short time capsule film in commemoration 
of the 50th year of the UAE. She has 
previously exhibited Sound Art at Warehouse 
421, Bayn for UAE Unlimited. Al Shamsi has 
also participated in the Zemmana exhibition 
of Manarat Saadiyat creating a three-piece 
installation alongside her creative partner 
Ghada Al Sayegh. 

Salem Al Mansoori: He is a new media/
interactive designer. His body of work crosses 
disciplines and ranges from digital fabrication 
to data visualisation to algorithm-based visual 
art installations. A computational engineer 
by profession, Salem’s passion lies in the 
construction of aesthetic systems that are 
capable of generating infinitely varying visual 
elements. 

In 2015, Salem completed his Master’s in 
Interactive Telecommunications in the ITP 
programme at Tisch School of the Arts, NYU, 
in New York, where he studied computational 
media, physical computing, data visualisation, 
and creative technology. 

Salem’s work has been exhibited in the 
Emirates Society of Fine Arts, Design Days 
Dubai, and Tashkeel, among others. He is the 
winner of Tashkeel/Van Cleef & Arpel’s first 
edition of Middle East’s Emerging Designer of 
the Year award in 2013. 

Shaikha Al Ketbi: She is a visual artist 
whose multi-media practice spans across 
photography, drawing and installation art. Her 
work explores themes of self- awareness and 
blurs the line between fiction and reality. Much 
of her current practice involves instantaneous 
performative responses to isolated landscapes 
framed through her vivid, experiential dreams.

Al Ketbi is a graduate of Zayed University and 
her work has been included in exhibitions 
including the 2018 Arab Women Artists Now 
exhibition ‘Perpetual Movement’ in London, 
2018; Art Bahrain 2018; Armenia Art Fair 
2018; UAE Unlimited’s ‘Ishara: Signs, Symbols 
and Shared Languages’ exhibition 2018; the 
Zayed University graduate exhibition in 2016; 
‘Collectivity’ at Maraya Art Centre; and the 
2018 Tribe Magazine’s ‘Tribe: Contemporary 
Photography from the Arab World’ in 
Washington, DC. She participated in the 
Salama bint Hamdan Al Nayhan Foundation 
Emerging Artists Fellowship from 2016-17. 
She is also one of the founding members of 
the Public Art Collective, a group dedicated to 
the research and advancement of public art 
dialogue in the UAE.

للموسيقى والفنون، وكذلك دولياً ضمن مجموعة املتحف الربيطاين 

ومتحف ينتشوان للفن املعارص يف الصني. يعمل العطّار حالياً من 

مشغله الفني التابع ملجموعة مؤسسة الشارقة للفنون.

طالل األنصاري: )م. 1983( هو رسام من إمارة أبو ظبي يف اإلمارات 

العربية املتحدة. حصل األنصاري عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة 

املعامرية من الجامعة األمريكية يف الشارقة يف عام 2008. يتميز أسلوب 

األنصاري الفني بالدقة والكثافة والتعقيد، ويتمحور عمله حول فكرة 

مركزية مفادها ُكمون التعقيد يف البساطة، ليلتقط من خالل هذه الرسالة 

قصصا استوحى موضوعاتها من الدين اإلسالمي وص ّورها باستخدام 

الرسوم الرقمية.

ميثاء الشاميس: ميثاء سعيد الشاميس موسيقية وكاتبة وفنانة إماراتية/

باكستانية، وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف الفنون الصوتية 

وهندسة الصوت من جامعة برونيل وكذلك عىل درجة املاجستري يف 

الكتابة اإلبداعية. تعمل الشاميس يف العديد من املشاريع التي تشمل 

اإلعالم وصناعة األفالم، إىل جانب ظهورها يف فيلٍم قصري احتفاالً 

باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة. سبق للشاميس 

عرض أعاملها الصوتية يف معرض 421  وكذلك يف معرض »بني« الذي 

أقامته منصة إ. ع. م. الالمحدودة، كام شاركت يف معرض »زّمانا« الذي 

أقيم يف منارة السعديات عرب عملها الرتكيبي املكّون من ثالث قطع 

وبالتعاون مع رشيكتها اإلبداعية الفنانة غادة الصايغ.

سامل املنصوري: هو مصمم للوسائط التفاعلية الجديدة. تتخطى 

مجموعة أعامله التخصصات وترتاوح من التصنيع الرقمي إىل تصور 

البيانات وإىل الرتكيبات الفنية املرئية القامئة عىل الخوارزميات. ونتيجة 

لتخصصه املهني يف الهندسة، يكمن شغف املنصوري يف بناء أنظمة 

جاملية قادرة عىل توليد عنارص برصية متغرية بشكل ال نهايئ.

أتّم املنصوري يف عام 2015 درجة املاجستري يف االتصاالت التفاعلية 

من كلية تيش العليا للفنون بجامعة نيويورك يف نيويورك، حيث درس 

الوسائط الحاسوبية، والحوسبة املادية، وتصّور البيانات، والتكنولوجيا 

اإلبداعية.

ُعرضت أعامل املنصوري يف جمعية اإلمارات للفنون الجميلة ومعرض 

»أيام التصميم« ومؤسسة »تشكيل« وغريها، كام حاز عىل جائزة تشكيل/

فان كليف أند آربلز يف دورتها االفتتاحية ألفضل مصمم ناشئ يف الرشق 

األوسط لعام 2013.

شيخة الكتبي: شيخة فهد الكتبي هي فنانة يدور عملها املتعدد الوسائط 

يف مجال التصوير، والرسم وفن الركيب. تستكشف أعاملها مواضيع 

الوعي الذايت حيث تزيل الحدود بني الخيال والواقع. العديد من أعاملها 

الحالية يتضمن ردود فعل أدائية فورية للمناظر الطبيعية املعزولة من 

خالل أحالمها االختبارية الحيوية.
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Saba Qizilbash: She was born in Lahore and 
raised in Abu Dhabi, UAE. She has a BFA in 
Painting from National College of Art, Pakistan 
and a Master’s degree in Art Education from 
Rhode Island School of Design, USA.

In 2018, Qizilbash was selected as one of 
the artists for UAE Unlimited’s collaborative 
programme with Alserkal Avenue titled Ishara. 
Her installation titled Land Marks included 
100 graphite drawings installed in the 
prestigious exhibition space Concrete. 

The same year she received the Campus Art 
Dubai Grant. In 2018 Qizilbash was awarded 
the Salama bint Hamdan Al Nahyan Emerging 
Artists Fellowship (SEAF) in partnership with 
Rhode Island School of Design. In 2019 she 
was the recipient of Vogue Hong Kong Woman 
Artist award.  Saba has been a finalist for the 
Sovereign Asian Art Prize from 2017-2020, a 
member of Campus Art Dubai from 2014-2016 
and was artist-in-residence at Sitka Center 
for Art and Ecology (Oregon) from 2000-
2001. Saba’s work has been showcased in 
Abu Dhabi, Dubai, New Delhi, Hong Kong, San 
Francisco, New York, Lahore and Karachi. She 
has also designed a number of community art 
workshops in Dubai, Lahore, New Delhi and 
Providence. 

She is currently pursuing a research-based 
MFA from the Ruskin School of Art, University 
of Oxford.

Amna Al Dabbagh: She is an Emirati cultural 
researcher and artist from Dubai. Her 
background in graphic design and architecture 
paved the way to her interest in working on 
installations, space-based experiences and 
typography. She is also passionate about 
literature, especially poetry, language, culture 
and meteorology, which all found their way 
into her work. Her work is research-driven; 
she considers research as her window to the 
world as her energy stems from feeding her 
curiosities.

Being passionate about research and 
exhibitions, Amna found her niche in working 
for Barker Langham, a cultural and heritage 
consultancy based in Dubai and London. She 
contributes her knowledge of her country 
and the Middle East, as well as her adept 
research and interpretive skills. With a design, 
architecture and art background, she supports 
across projects on developing exhibitions and 
narratives.

Amna exhibited her work in several exhibitions 
locally and internationally. She undertook 
an internship at Venice Biennale and an art 
residency in Yarat Contemporary Art Centre in 
Baku, where she spent six weeks of research 
and preparing for her first solo exhibition. 
She was the first runner-up in the ADMAF 
- Gulf Capital Creativity Award in 2015, the 
Outstanding Graphic Design Student Award 
upon graduation and was shortlisted for 
Sheikha Manal Young Artist Award in 2012. 
She participated in UAE Unlimited’s exhibition 
“Ishara” at Concrete, Dubai in 2018.

تخرجت شيخة من جامعة زايد وأدرجت أعاملها يف العديد من املعارض، 

مبا يف ذلك معرض “بربيتيال موفمنت” يف مهرجان “الفنانات العربيات 

اآلن” عام 2018، ومعرض “الفن البحريني” عام 2018، ومعرض أرمينيا 

للفنون عام 2018، ومعرض “إشارة: إشارات ورموز ولغات مشرتكة” لعام 

2018، ومعرض خريجي جامعة زايد يف 2016، ومعرض “الجامعية” 

يف مركز مرايا للفنون، و”القبيلة: التصوير املعارص من العامل العريب” 

ملجلة ترايب عام 2018 يف واشنطن العاصمة. كام حازت عىل منحة 

مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان للفنانني الناشئني يف الفرتة 

من 2016 إىل 2017. كام تعترب شيخة واحدة من األعضاء املؤسسني 

ملجموعة الفنون العامة، وهي مجموعة تختص يف البحث يف حوار الفن 

العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والنهوض به.

صبا قزلباش: ولدت صبا قزلباش يف الهور ونشأت يف أبوظبي عاصمة 

اإلمارات العربية املتحدة. حصلت قزلباش عىل بكالوريوس الفنون 

الجميلة يف الرسم من الكلية الوطنية للفنون يف باكستان، ودرجة 

املاجستري يف الرتبية الفنية من مدرسة رود آيالند للتصميم يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

تم اختيار قزلباش يف عام 2018 ضمن فناين برنامج إ. ع. م. الالمحدودة، 

والذي أقيم بالتعاون مع جادة »الرسكال آفينيو« تحت عنوان »إشارة«، 

ن تركيبها بعنوان »معالِم« 100 رسٍم جرافيتيٍّ ثُبِّتَت يف مساحة  حيث تضمَّ

معرض »كونكريت« املرموقة.

يف نفس العام، حصلت قزلباش عىل منحة برنامج »كامبَس آرت ديب«، 

وكذلك نالت زمالة برنامج مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان للفنانني 

الناشئني املُقام بالرشاكة مع كلية رود آيالند للتصميم. يف عام 2019، 

حصلت قزلباش أيضاً عىل جائزة »فوغ هونغ كونغ« للفنانات، كام تم 

اختيارها ضمن املرحلة النهائية لجائزة الفنون اآلسيوية املستقلة لألعوام 

2020-2017. انضّمت قزلباش كذلك كعضو لربنامج »كامبَس آرت ديب« 

خالل األعوام 2016-2014، عالوة عىل إقامتها الفنية يف مركز »سيتكا« 

للفنون والبيئة )أوريغون( خالل عامي 2001-2000. ُعرضت أعامل قزلباش 

يف كل من أبوظبي وديب ونيودلهي وهونغ كونغ وسان فرانسيسكو 

ونيويورك والهور وكراتيش، كام أرشفت عيل تصميم عدٍد من ورش 

العمل الفنية املجتمعية يف ديب والهور ونيودلهي وبروفيدنس.

تسعى قزلباش حالياً للحصول عىل شهادة املاجستري يف الفنون الجميلة 

من كلية روسكني للفنون بجامعة أكسفورد.

آمنة الدباغ: هي باحثة ثقافية وفنانة إماراتية من إمارة ديب. مهََّدت خلفيتها 

يف التصميم الجرافييك والهندسة املعامرية الطريق أمام اهتاممها 

بالعمل عىل الرتكيبات والتجارب القامئة عىل املساحة وعىل أعامل 

الطباعة. إضافة إىل شغفها باألدب وخاصة الشعر، فهي كذلك شغوفة 

باللغة والثقافة واألرصاد الجوية، وجميعها عنارص وجدت جميعها 

طريقها إىل أعاملها الفنية القامئة عىل األبحاث، إذ تعترب البحث نافذتها 

عىل العامل حيث تنبع طاقتها اإلبداعية من تغذية واستكشاف اهتامماتها 

املختلفة.

كونها شغوفة بالبحوث واملعارض، وجدت الدبّاغ ضالّتها يف العمل لدى 

»باركر النجهام«، وهي رشكٌة استشارية ثقافية وتراثية مقرها يف كل من 

ديب ولندن، حيث تساهم مبعرفتها بدقائق مسقط رأسها وغريه من دول 

الرشق األوسط، فضالً عن توظيف مهاراتها البحثية والتفسريية املتعّمقة. 

بخلفية يف التصميم والهندسة املعامرية والفنون، تدعم الدبّاغ يف 

عملها املشاريع املتعلقة بتطوير املعارض والسياقات الرسدية.

عرضت الدبّاغ أعاملها يف عدة معارض محلية ودولية، إضافة إىل إتامها 

التدريب يف بينايل البندقية الدويل وإقامتها الفنية يف مركز »يارات« 

للفن املعارص يف باكو، حيث أمضت ستة أسابيع من البحث والتحضري 

ملعرضها الفردي األول. حازت الدبّاغ عىل املركز الثاين ضمن جائزة 

»جلف كابيتال« لإلبداع بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 

يف عام 2015، وكذلك جائزة الخّريج املتميز يف التصميم الجرافييك، 

إضافة إىل ترشيحها لجائزة الشيخة منال للفنانني الشباب يف عام 2012. 

شاركت الدبّاغ يف معرض »إشارة« الذي أقامته منصة إ. ع. م. الالمحدودة 

»كونكريت« يف ديب يف عام 2018.
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Tor Seidel: He is a German artist and 
filmmaker who also works as a lecturer and 
author, among other things. He first studied 
art and then philosophy, earning an M.A. in 
Philosophy/Archeology/Religious Studies at 
Freie Universität Berlin. In his work as an artist 
and photographer, he has traveled extensively 
in Europe, Asia, Africa and the Mena region.
He has also worked as a commercial 
photographer for clients ranging from Zaha 
Hadid to Vanity Fair and as an art director 
for European art, architecture and fashion 
magazines. In Berlin, he was active in various 
art collectives, such as Haus des Lehrers and 
Urban Catalyst. Tor performed on artistic 
media stages, including several times at Pecha 
Kucha. Together with artists such as The 
Static Hand, James Welburn and Fabrica, he 
produced various soundtracks and albums.

Since 2017, Tor has been a lecturer in the 
Fine Arts Program in Video/Installation 
and Photography at the Fine Arts College, 
University of Sharjah.

He has published two books on the 
emirate, “The Dubai”, (Hatje-Cantz 2015), 
“Mannequins”, (Kerber 2018), and has 
exhibited in Dubai, London, Miami, Berlin, 
Sharjah, and Venice, among others.

Tor has received several awards, including 
the 2017 Syngenta Photo Award, and was 
nominated for the German Photo Book Award 
in 2015 and 2018. Tor was a participant of the 
UAE Unlimited exhibition “Tashweesh” 2019 
collaboration with Maraya Art Centre. His first 
institutional solo exhibition in the UAE “In 
Uncharted Territories” at Maraya Art Center 
was on view in 2020. Kerber published another 
artist book by Tor, “In Uncharted Territories,” 
a documentation of the seven elements of 
his solo exhibition in 2020, in collaboration 
with philosopher Jay Hetrick. In 2021, Tor also 
completed the first two episodes of “I Wanna 
Leave,” an experimental arthouse film project 
that will continue.

Recently, Tor published his first novel, “Der 
Vorpalast,” with Neobooks/Rowohlt Verlag, 
Germany (2022). The text also forms the 

template for the screenplay of some episodes 
of “I Wanna Leave.”

Zara Mahmood: is a Pakistani artist based in 
Dubai. She holds a Bachelor’s degree in Fine 
Art from the National College of Arts (NCA) in 
Lahore, where she specialized in Printmaking. 
After acquiring her undergraduate degree, she 
pursued a Master’s program in Fine Art at the 
University for the Creative Arts (UCA), UK, with 
a focus on Painting.

Her works have been shown in Beirut, 
Dubai, Karachi, Lahore, Madrid, Sharjah 
and Philadelphia including solo shows at 
Sabrina Amrani (Madrid) and Cuadro Fine 
Art Gallery (Dubai). Her recent exhibitions 
include Landscape of Memory, Koel Gallery 
(Karachi, 2020), Microcosm III, Gandhara Art 
Space (Karachi, 2019) and Tashweesh, Maraya 
Art Centre (Sharjah, 2019) in collaboration 
with UAE Unlimited. Zara was a member of 
Campus Art Dubai in its fifth iteration in 2016 
(CAD 5.0). She has designed and led drawing 
workshops at Jameel Arts Centre, Sharjah 
Museum, Dubai Ladies Club and The Pavilion 
in conjunction with START. She is currently 
teaching at the American University in Dubai 
and at Zayed University, and is a member of 
Dubai-based alternative rock/electronica band 
Sail Into Night.

Rawdha Al Ketbi: b. 1997, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates (UAE) Lives and works in Abu 
Dhabi. Rawdha Al Ketbi is an Emirati visual 
artist. Al Ketbi graduated with a BFA in visual 
arts, and minor in Curatorial Practices from 
the College of Arts and Creative Enterprises 
at Zayed University. Al Ketbi completed the 
prestigious program of the Salama bint 
Hamdan Emerging Artist Fellowship (SEAF) 
in collaboration with Rhode Island School of 
Design, for the ‘Community and Critique: SEAF 
2018/19 Cohort 6 exhibition.

Al Ketbi’s main practice involves photography, 
mixed media and installation art, and she 
predominantly works with found materials 
and memories from abandoned places. 
Her work has been exhibited in a number 
of art institutions including Tashweesh, 

تور سايدل: هو فناٌن ومخرج أفالٍم أملاين يعمل أيضاً كُمحارٍض ومؤلف 

من بني أعامله األخرى. درس سايدل الفن أوالً ثم الفلسفة، وحصل عىل 

درجة املاجستري يف الفلسفة وعلم اآلثار والدراسات الدينية من جامعة 

برلني الحرة. سافر خالل عمله كفنان ومصور إىل العديد من الدول يف 

أوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

عمل سايدل أيضاً مصوراً تجارياً ملجموعة كان من ضمنها املعامرية زها 

حديد ومجلة »فانيتي فري«، كام عمل مديراً فنياً ملجالت الفن والعامرة 

واألزياء األوروبية. ويف برلني، شارك سايدل يف مجموعاٍت فنية مختلفة 

مثل »بيت املعلمني« واستوديو »أوربان كاتاليست«. كام قام باألداء عىل 

منصات الوسائط الفنية، حيث قام باألداء عدة مرات يف »بيتشا كوتشا« 

باملشاركة مع فنانني آخرين مثل »ذا ستاتيك هاند« و»جيمس ويلبرين« 

و»فابريكا« وأنتج سايدل العديد من مقاطع املوسيقى التصويرية 

واأللبومات.

يعمل سايدل منذ عام 2017 محارضاً ضمن برنامج الفنون الجميلة يف 

الفيديو والرتكيب والتصوير بكلية الفنون الجميلة يف جامعة الشارقة. وقد 

نرََشَ كتابني عن اإلمارة هام »ديب« )هاتيه-كانتز، 2015( و»العارضات« 

)كريبر، 2018(، كام َعرََض أعامله يف كل من ديب ولندن وميامي وبرلني 

والشارقة والبندقية وغريها.

حصل سايدل عىل العديد من الجوائز ومنها جائزة »سينجينتا« للتصوير 

لعام 2017، ورُشحت أعامله لجائزة كتاب الصور األملانية يف عامي 2015 

و 2018. شارك سايدل يف معرض منصة إ. ع. م. الالمحدودة »تشويش« 

يف عام 2019 بالتعاون مع مركز مرايا للفنون. وأقام معرضه الفردي 

املؤسيس األول يف دولة اإلمارات  يف عام 2020 تحت عنوان »يف 

األقاليم املجهولة« يف مركز مرايا للفنون.

نرشت دار »كريبر« كتاباً فنياً آخر من تأليف سايدل َحَمَل عنوان املعرض 

»يف األقاليم املجهولة«، وجاء توثيقاً لعنارص ملعرضه الفردي السبعة 

يف عام 2020. كام أتّم  يف عام 2021 الحلقتني األوىل من مرشوع 

الفيلم التجريبي “أوّد املغادرة” بالتعاون مع الفيلسوف جاي هيرتيك، 

واملزمع االستمرار يف إنتاجه.

نرش سايدل مؤخراً روايته األوىل »واجهة القرص« مع دار »نيوبوكس 

وروهلت فريالغ« بأملانيا )2022(، حيث يشّكل النص أيضاً منوذجاً 

لسيناريو بعض حلقات مرشوع » أوّد املغادرة«.

زارا محمود: هي فنانة باكستانية مقيمة يف ديب. حصلت عىل درجة 

البكالوريوس يف الفنون الجميلة من كلية الفنون الوطنية يف الهور، 

حيث تخصصت يف الطباعة. ومن ثم التحقت بربنامج املاجستري يف 

الفنون الجميلة بجامعة الفنون اإلبداعية يف بريطانيا بتخصص يف 

الرسم.

ُعرضت أعاملها يف بريوت وديب وكراتيش والهور ومدريد والشارقة 

وفيالدلفيا، مبا يف ذلك يف معارض فردية مثل غالريي سابرينا عمراين 

)مدريد( وغالريي كوادرو للفنون الجميلة )ديب(. تشمل معارضها األخرية 

»منظر طبيعي للذاكرة« )كول غالريي، كراتيش، 2020(، »العامل املصغر 

3« )مساحة غاندهارا الفنية، كراتيش، 2019(، و»تشويش« )مركز مرايا 

للفنون، الشارقة، 2019، بالتعاون مع منصة إ. ع. م. الالمحدودة(. 

انضمت زارا كعضو يف »كامبَس آرت ديب« يف دورته الخامسة يف عام 

2016 )كامبَس آرت ديب 5( كام قامت بتصميم وقيادة ورش الرسم يف 

مركز جميل للفنون ومتحف الشارقة ونادي وجناح ديب للسيدات بالتعاون 

مع »ستارت«. تقوم زارا حالياً بالتدريس يف الجامعة األمريكية يف ديب 

وجامعة زايد، وهي عضو يف فرقة الروك/اإللكرتونيكا املوسيقية البديلة 

»سيل إنتو نايت« يف ديب.

روضة الكتبي: مواليد 1997. أبوظبي. اإلمارات العربية املتحدة. تقيم 

وتعمل يف أبوظبي. روضة الكتبي فنانة تشكيلية إماراتية حاصلة عيل 

درجة البكالوريوس يف الفنون البرصية وهي خّريجة برنامج مامرسات 
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commissioned by UAE Unlimited at Maraya 
Arts Centre in Sharjah (2019), and Stranded 
and Welcoming at Al Serkal Avenue in Dubai 
(2018).

Al Ketbi exhibited Neither Visible Nor 
Concealed, a collaborative installation with 
Ayesha Hadhir and Shaikha Al Ketbi, curated 
by Rokni Haerizadeh, Ramin Haerizadeh and 
Hesam Rahmanian in Beyond: Emerging 
Artists program in Abu Dhabi Art (2019). 
A later Version of this installation was 
created in March 2020 for the launch of 
Foundry in Downtown Dubai, UAE. In 2021, As 
collaborations continued, Ayyn installation 
merged in Jebal Hafeet Desert Park – Abu 
Dhabi Art Commissioned Artists Visual 
Campaign.

Majd Alloush: He is a Syrian artist whose 
work spans multiple disciplines including 
printmaking, sculpture, photography, moving 
image, installation and performance. His 
creative practice challenges the notion of 
borders in concept, content, and medium, 
by exploring psychology, geopolitics, and 
social and environmental issues such as 
the ramifications of war and displacement. 
Alloush strategically creates work wherein 
multiple interpretations are possible, 
requiring the viewer’s own worldview to 
inform the meaning. His work is situated 
within contemporary hybrid practice, at the 
intersection of traditional processes and 
innovative methodology. He was a participating 
artist in UAE Unlimited’s exhibition “Intimaa: 
Belonging” in 2020 at NYU Abu Dhabi. Alloush 
holds a BFA from the University of Sharjah, 
Class of 2018, and is currently pursuing his 
MFA in Art and Media at NYU Abu Dhabi. 

Saeed AlMadani: He is an Emirati artist. He 
has a Master’s degree in printmaking from the 
Royal College of Art in London.

Saeed’s practice draws on elements of 
conceptual, minimalist, scientific and abstract 
strategies, where he explores the relationship 
between identity and place, and the process 
of writing and non-representational art 
in articulating attachments and in (de)
constructing identities. His work also 
questions how objects and performance 
combined allow for the construction of 
meaning, obsession and a sense of place. 

Selected exhibitions include UAE Unlimited’s 
Intimaa: Belonging, NYU Abu Dhabi, Abu Dhabi 
(2020), March Project, Sharjah Art Foundation, 
Sharjah (2019); Nom, Guest Projects, London 
(2018); Portrait of a Nation, Me Collectors 
Room, Berlin (2017); and Emirati Expressions, 
Manarat al Saadiyat, Abu Dhabi (2015). 

His work is part of private and public 
collections such as Royal College of Art Print 
Collection and ADMAF. He delivered artist 
talks locally and internationally on topics 
concerning time, space and place, as well as 
printmaking in the expanded field.

In 2014, Saeed completed the Sheikha Salama 
Foundation and Rhode Island School of 
Design Emerging Artist Fellowship. He was the 
recipient of the Abraaj Innovation Scholarship 
Award and the Salama Emerging Artist 
Scholarship.

التقييم الفني التابع لكلّية الفنون والصناعات اإلبداعية يف جامعة زايد. 

أتّت الكتبي برنامج زمالة مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان للفنانني 

الناشئني املرموق بالتعاون مع كلية رود آيالند للتصميم يف دورته 

السادسة تحت معرٍض بعنوان »املجتمع والنقد: معرض الدفعة السادسة 

.»2019/2018

تشمل مامرسات الكتبي الفنية الرئيسية التصوير الفوتوغرايف والوسائط 

املختلطة وفن الرتكيب، وهي تعمل يف الغالب باستخدام املواد 

املوجودة والذكريات العائدة للمواقع املهجورة. ُعرضت أعاملها يف عدد 

من املؤسسات الفنية ومنها يف معرض »تشويش« الذي أقيم يف مركز 

مرايا للفنون يف الشارقة بتكليٍف من منصة إ. ع. م. الالمحدودة )2019(، 

وكذلك ضمن معرض »عالقون ومرّحبون« يف جدة »الرسكال أفينيو« 

الفنية مبدينة ديب )2018(.

عرضت الكتبي عمالً تركيبياً عنوانه »ال مريئ وال مخفي« بالتعاون مع 

عائشة حضري وشيخة الكتبي تحت تقييٍم فّني من روكني حائرزاده 

ورامني حائرزاده وحسام رحامنيان ضمن برنامج »ما هو أبعد: الفنانون 

الناشئون« عىل هامش فعاليات فن أبوظبي )2019(. وقد تم إنشاء نسخٍة 

الحقٍة من هذا الرتكيب الفني يف مارس 2020 لصالح حفل إطالق مساحة 

»فاوندري« الفنية يف وسط مدينة ديب. ومع استمرار التعاون، تم يف 

عام 2021 دمج تركيب »عني« الفني يف منتزه جبل حفيت الصحراوي 

ضمن الحملة املرئية لتكليف أعامل فناين أبوظبي. 

مجد علوش: هو فنان سوري تشمل أعامله الفنية عدة تخصصات منها 

الطباعة والنحت والتصوير وتحريك الصور والرتكيب واألداء. تتحدى 

مامرسته اإلبداعية اعتبارات الحدود من حيث املفهوم واملحتوى 

والوسيط ، وذلك من خالل استكشاف أعامله ملواضيع علم النفس 

والجغرافيا السياسية والقضايا االجتامعية والبيئية مثل تداعيات الحرب 

والنزوح. ينشئ علوش أعامله الفنية بأسلوٍب اسرتاتيجي مُيَكُِّن من خالله 

تفسرياٍت متعددة، مام يتطلب من املشاهد رؤية العمل من منظوره 

للعامل لتوضيح املعنى. تقع أعامل علوش ضمن املامرسات الخليطة 

املعارصة وعند التقاطع الكامن ما بني العمليات التقليدية واملنهجيات 

املبتكرة. شارك الفنان يف معرض »إنتامء« الذي نظّمته منصة “إ. ع. م. 

الالمحدودة” يف عام 2020 يف جامعة نيويورك أبوظبي. علوش حاصل 

عىل بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة الشارقة يف عام 2018، 

ويتابع حالياً دراسة درجة املاجستري يف الفنون واإلعالم يف جامعة 

نيويورك أبوظبي.

سعيد املدين: فنان إمارايت حاصل عىل درجة املاجستري يف الطباعة من 

الكلية امللكية للفنون يف لندن.

تعتمد مامرسات املدين الفنية عىل عنارص من االسرتاتيجيات املفاهيمية 

والتقليلية والعلمية والتجريدية التي يستكشف من خاللها العالقة ما بني 

الهوية واملكان، وكذلك عمليات الكتابة ومامرسات الفن غري التمثييل عند 

التعبري عن التعلّقات وعند بناء الهويات وتفكيكها. كام تستجوب أعامله 

الفنية أيضاً تكاتف األشياء واألداء معاً لبناء املعنى والهواجس واإلحساس 

باملكان.

تشمل بعض املعارض املختارة التي شارك املدين فيها معرض إ. ع. 

م. الالمحدودة »انتامء« )جامعة نيويورك أبوظبي، أبوظبي، 2020(، 

مرشوع مارس )مؤسسة الشارقة للفنون، الشارقة 2019(، »نوم« )مشاريع 

الضيف، لندن، 2018(، »إمارات الرؤى« )غرفة مقتني أنا، برلني، 2017(، 

و»تعابري إماراتية« )منارة السعديات، أبوظبي، 2015(.

أقتُِنيَت أعامل املدين ضمن مجموعاٍت خاصة وعامة منها مجموعة 

الكلية امللكية لألعامل الفنية املطبوعة وكذلك مجموعة أبوظبي للثقافة 

والفنون، كام ألقى املدين العديد من املحارضات الفنية محلياً ودولياً 

يف مواضيع ترتبط بالزمان واملكان واملكان وصناعة الطباعة يف املجال 

الفني األوسع.

أتم املدين يف عام 2014 برنامج زمالة مؤسسة سالمة بنت حمدان آل 

نهيان للفنانني الناشئني بالتعاون مع كلية رود آيالند للتصميم، كام نال 

عىل جائزة مؤسسة أبراج لالبتكار ومنحة مؤسسة سالمة بنت حمدان آل 

نهيان للفنان الناشئ.
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Ahmed Al Mannai: Born in Ras Al Khaimah, 
Emirati poet Ahmed Al Mannai holds a BA in 
International Political Science and Fine Arts 
from the United Arab Emirates University. He 
published his first poetry collection “Al Insan 
Geddan” (The Very Human) in 2018, and during 
his studies at the university he founded and 
chaired the “Poetry and Poets Council”, a 
creative platform for student poets. Al Mannai 
was chosen to compete in the reality television 
show “Million’s Poet”.

He participated in several local and 
international poetry events, such as Tan-Tan 
Festival in Morocco (2015), Sharjah Folklore 
Poetry Forum (2014) and Al Meydan Program 
(2014, 2016). His poems have gained wide 
popularity on social media.

Al Mannai’s recent publication of poems, 
titled “Messages to God”, came in the form of 
supplications based on carefully considered 
vocabulary, which the poet described as a 
godsend benediction. 

Al Mannai believes in the power of words and 
regards poetry as an important and necessary 
tool to express deep feelings and thoughts. 
Since his childhood, he resorted to writing 
to explore what can only expressed with 
poetry. Moreover, he used various patterns 
and rhythmic structures of poetry to allow 
recipients to experience a wide variety of 
feelings. 

In his poems, Al Mannai mostly uses spoken 
poetry, loaded with indications and symbols 
that go beyond the spoken dialect. This is 
evident when he recites and publishes his 
poems himself, especially on social media.

Ali Al Maazmi: Emirati poet Ali Al Maazmi, 
born in Dubai, holds a BA in mechanical 
engineering from the Higher Colleges of 
Technology in Sharjah. He has published 
poetry in several cultural supplements and 
papers in local and international newspapers; 
in 2020, he produced his first book “The Raven 
Tomb”. 

Al Maazmi was one of the poets participating 
in UAE Unlimited’s 6th annual exhibition for 
emerging artists “Intimaa” at NYU Abu Dhabi in 
February 2020, where they introduced poetry 
into the exhibition for the first time.

Al Maazmi chose prose poetry, and he 
leveraged narration and structuring techniques 
that are based on internal rhythms through 
the choice of vocabulary and sentences. He 
is keen to diversify his poetic style, touching 
on questions of an existential and mystical 
nature. Al Maazmi believes that prose poems 
nowadays provide poets with an open space to 
move freely, making poems more of a poetic 
revelation for the poet to explore himself and 
the world.

Poet’s previous painful life experiences are 
illustrated by his poems; this is evident in 
the references allowing the reader to feel 
the pain of early childhood loss, and cases of 
extreme alienation. These themes constitute 
an essential feature of his poetry. Al Maazmi’s 
poems also contain many unexpected 
emotional expressions, which places his poetry 
in a middle ground between contemporary 
poetry and poetic literature related to the 
heritage of Arab poets of the sixties.

Ali Al Maazmi describes his poetic experience 
as an attempt to test different expressive tools 
and shake off the influence of classic poetry 
that attracted him during his early poetry 
writing attempts

أحمد املّناعي: ولد الشاعر اإلمارايت أحمد املّناعي يف إمارة رأس الخيمة، 

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية الدولية 

والفنون الجميلة من جامعة اإلمارات. نرش املّناعي ديوانه الشعري األول 

يف عام 2018 تحت عنوان “اإلنسان جداً”. كام أسس وترأّس أثناء دراسته 

الجامعية “مجلس الشعر والشعراء”، وهو منرٌب إبداعي للشعراء من 

الطالب. تم اختيار املّناعي للمنافسة يف الربنامج التلفزيوين الجامهريي 

“شاعر املليون”.

شارك املّناعي يف العديد من الفعاليات الشعرية املحلية والدولية ومنها 

مهرجان طانطان يف املغرب )2015(، ومنتدى الشارقة لفولكلور الشعر 

)2014(، وبرنامج امليدان )2014، 2016(. اكتسبت قصائده شعبية واسعة 

عىل وسائل التواصل االجتامعي.

يأيت إصدار املّناعي لديوانه األخري وعنوانه “رسائل إىل الله” يف هيئة 

ابتهاالٍت مبنيٍّة عىل مفرداٍت مدروسٍة بعناية، يصفها الشاعر بأنها نعمة من 

الله تعاىل.

يؤمن املّناعي بقوة الكلامت، ويعترب الشعر أداًة مهمًة ورضورية للتعبري 

عن املشاعر واألفكار العميقة. منذ طفولته، لجأ املّناعي إىل الكتابة 

الستكشاف ما ال ميكن التعبري عنه إال بالشعر، مستخدماً أمناطاً لغويًة 

مختلفًة وهياكل شعرية إيقاعية تتيح للمتلّقي اختبار مجموعٍة متنوعٍة من 

املشاعر من خاللها.

غالباً ما يستخدم املّناعي يف أشعاره الشعر املنطوق املفعم بالدالالت 

والرموز التي تتجاوز اللهجة املنطوقة، وهو ما يتجىّل يف قراءاته ونرشه 

ألشعاره بشكٍل شخص وخاصة عىل وسائل التواصل االجتامعي.

عيل املازمي: الشاعر اإلمارايت عيل املازمي من مواليد إمارة ديب، وهو 

حاصل عىل بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من كلية التقنية العليا يف 

الشارقة. نرش املازمي أشعاره يف العديد من الصحف واملالحق الثقافية 

يف الصحف املحلية والعاملية، كام أصدر يف عام 2020 كتابه األول 

بعنوان »قرب الغراب«.

كان املازمي أحد الشعراء املشاركني يف املعرض السنوي السادس 

ملنصة إ. ع. م. الالمحدودة للفنانني الناشئني، والتي أقيمت تحت عنوان 

»انتامء« يف جامعة نيويورك أبوظبي يف فرباير من عام 2020، حيث 

شهدت املنصة عرضها الشعري األول.

اختار املازمي تبّني الشعر النرثي أسلوباً له، فاستخدم واستفاد من 

تقنيات هذا األسلوب من الرسد والهيكلة القامئة عىل اإليقاعات الداخلية 

عند اختيار املفردات والجمل. كام يحرص املازمي عىل تنويع أسلوبه 

الشعري، متناوالً قضايا ذات طبيعٍة وجوديٍة وصوفية. يؤمن املازمي 

كذلك بتوفري القصائد النرثية يف الوقت الحارض ملساحٍة مفتوحٍة 

للشعراء للتنقل بحرية، مام يجعل من القصائد أقرب منها إىل الوحي 

الشعري للشاعر الستكشاف نفسه والعامل من حوله.

تتضح التجارب الحياتية املؤملة للشاعر عرب قصائده، وتتضح يف املراجع 

التي تتيح للقارئ الشعور بأمل فقدان الطفولة املبكر وحاالت االغرتاب 

الشديد بأنواعه، حيث تشّكل هذه املواضيع ِسَمًة أساسية يف شعر 

املازمي. عالوة عىل ذلك، تحوي قصائد املازمي العديد من التعبريات 

العاطفية غري املتوقعة، ما يََضُع شعره يف الوسط ما بني الشعر املعارص 

واألدب الشعري املرتبط برتاث الشعراء العرب يف حقبة ستينيات القرن 

العرشين.

يصف عيل املازمي تجربته الشعرية بأنها محاولٌة الختبار أدواٍت تعبرييٍة 

مختلفة ومسعى لنفض تأثريات الشعر الكالسييك الذي اجتذبه سابقاً 

خالل محاوالته املبكرة يف كتابة الشعر.
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Hassan Al Najjar: Emirati poet Hassan Al 
Najjar, born in Khor Fakkan city, holds a 
Batchelor’s degree in Islamic Studies and 
aMaster’s degree in Arabic Language and 
Literature, and he is currently pursuing his Ph. 
D in the same field. 

Al Najjar published three poetry collections, 
“Haneen Al Maraya” (2007), “Hamamat Al 
Rooh” (2011) and “Ala Wesadati masson Men 
Alqalaq” (2017). Hassan also participated in 
several poetic and cultural events. Hassan was 
one of the poets participating in 
UAE Unlimited’s 6th annual exhibition for 
emerging artists “Intimaa” at NYU Abu Dhabi in 
February 2020, where they introduced poetry 
into the exhibition for the first time.

He has always been an admirer of Arabic 
language. He explained that he had always 
liked the literary expression class, because it 
provided him with a challenging environment 
with regards to language recitation and 
creative writing. Later, his passion for 
language turned towards poetry, which he 
believed was a prestigious and highly revered 
representation of the language. 

During high school years, the Arabic language 
teacher who taught him was a good poet; and 
he reviewed Hassan’s poems and helped to 
revise them, providing Hassan with tips that 
improved his skill in poetic structure and style. 

Al Najjar noted that the sea and mountain 
environment of Khor Fakkan was his main for 
the majority of poems in his first title.  For 
him, writing poetry is the only way to express 
feelings that cannot be disclosed through 
other means. He pointed that poetry is the 
only way for him alleviate his sufferings and 
give him strength to carry on.

حسن النّجار: الشاعر اإلمارايت حسن النّجار من مواليد مدينة خورفكان، 

وهو حاصل عىل شهادة البكلوريوس يف الدراسات اإلسالمية ودرجة 

املاجستري يف اللغة العربية وآدابها، ويتابع حالياً دراسة درجة الدكتوراه 

يف نفس املجال.

نرش النّجار ثالث دواوين شعرية هي »حنني املرايا« )2007(، »حاممات 

الروح« )2011(، »عىل وساديت مسٌّ من القلق« )2017(، كام شارك 

يف العديد من الفعاليات الشعرية والثقافية. كان حسن من الشعراء 

املشاركني يف املعرض السنوي السادس ملنصة إ. ع. م. الالمحدودة 

للفنانني الناشئني، والتي أقيمت تحت عنوان »انتامء« يف جامعة نيويورك 

أبوظبي يف فرباير من عام 2020، حيث شهدت املنصة عرضها الشعري 

األول.

لطاملا كان النّجار من أشد املعجبني باللغة العربية، موّضحاً شغفه 

الخاص بفئة التعبري األديب نظراً لتوفريها له بيئًة مفعمًة بالتحديات من 

حيث اإللقاء اللغوي والكتابة اإلبداعية. تحّول شغف النّجار باللغة يف 

وقٍت الحٍق إىل الشعر الذي يؤمن بتمثيله املرموق واملوقّر لبالغة اللغة 

العربية.

تأثر النّجار خالل سنوات دراسته الثانوية مبدرس اللغة العربية الذي 

يذكر كونه شاعراً بليغاً. حيث راجع قصائد حسن وساعده يف مراجعتها، 

َنت مهاراته الناشئة حينها يف الرتكيب الشعري  مقدماً له النصائح التي حسَّ

واألسلوب األديب.

يشري النّجار إىل لعب البيئة البحرية والجبلية ملدينة خورفكان لدوٍر 

أسايس يف معظم قصائد ديوانه األول. بالنسبة له، فإن كتابة الشعر 

هي الطريقة الوحيدة للتعبري عن املشاعر التي ال ميكن الكشف عنها عرب 

وسائٍل أخرى. كام يعّد النّجار الشعر مبثابة السبيل الوحيد أمامه للحّد من 

همومه ومنحه العزم عىل امليض قدماً.

Shamma Al Bastaki: She is a poet and artist 
from Dubai currently pursuing a Masters 
degree in Middle Eastern Studies at Harvard 
University. She graduated from NYU Abu 
Dhabi with a double major in Literature 
& Creative Writing and Social Research & 
Public Policy.  She is the 2019 winner of the 
ADMAF Creativity Award for her ethno-poetry 
collection ‘House to House | ’, an excerpt 
of which was published in the Asymptote 
Journal and taught in universities and schools 
in Japan, the U.S., and the UAE. In 2020, she 
was commissioned by UAE Unlimited and 
participated in their 2020 ‘Intimaa’ exhibition 
at the NYUAD Project Space. Additionally, 
she was a member of the sixth cohort of 
the Salama Bint Hamdan Emerging Artists 
Fellowship and has served as an Ambassador 
for the Louvre Abu Dhabi since 2015. 
Shamma is a co-founder of  JARA Collective 
– a chapbook press for experimental writing 
with sister presses in Bangalore, Paris, and 
New York. She is also a founding member 
of Untitled Chapters, a literary group for 
women Emirati writers, as well as an inaugural 
member of the Cultural Office Women’s 
Creative Network. 

شاّم البستيك: هي شاعرة وفنانة من ديب يف طريقها حالياً إلتام درجة 

املاجستري يف دراسات الرشق األوسط من جامعة هارفارد. تخرجت 

البستيك من جامعة نيويورك أبوظبي بتخصص مزدوج يف األدب والكتابة 

اإلبداعية والبحث االجتامعي والسياسة العامة. حازت عىل جائزة مجموعة 

أبوظبي للثقافة والفنون لإلبداع لعام 2019 عن مجموعتها الشعرية 

اإلثنية »بيت لِبيت«، والتي نرُشت مقتطفاٌت منها يف مجلة »أسيمبتوت« 

وتم تدريسها يف جامعات ومدارس يف كل من اليابان والواليات املتحدة 

واإلمارات العربية املتحدة. يف عام 2020 ، كُلفت البستيك من قبل 

منصة إ. ع. م. الالمحدودة للمشاركة يف معرض »إنتامء« )2020( يف 

مساحة املشاريع التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي. عالوة عىل ذلك، كانت 

البستيك كذلك عضواً يف الدفعة السادسة من برنامج زمالة سالمة بنت 

حمدان آل نهيان للفنانني الناشئني، وهي تعمل كسفرية ملتحف اللوفر 

أبوظبي منذ عام 2015. أسست البستيك مع شقيقتها مجموعة »جارا«، 

وهي مطبعٌة لكتيّبات الكتابات التجريبية لها نظائر يف كل من بنغالور 

وباريس ونيويورك. البستيك هي أيضاً عضٌو مؤسٌس ملجموعة »فصول بال 

عنوان«، وهي مجموعٌة أدبيٌة للكاتبات اإلماراتيات. فضالً عن كونها عضواً 

مؤسساً للمكتب الثقايف ضمن الشبكة اإلبداعية النسائية.

بيت لبيت
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Cover Design

Referencing the blink of an eye and the 
subtlety of capturing a glimpse was the 
inspiration for the cover design for this 
exhibition. The six domes that go to form 
the Arabic design are a nod to the six 
previous exhibitions of UAE Unlimited, 
together here becoming Wamda. A 
playfulness in composition recalls 
experimentation inherent in art and 
creative consciousness. Simplicity in form 
and composition draws the eye, while 
the almost bubbly curved lines provoke 
a sense of daydreaming that fills the 
negative space. A playful juxtaposition 
of linear space and fluid movement, 
the symbolic detail of the cover design 
gracefully recalls moments in transition 
caught for a brief instant of reflection.

تصميم الغالف

كانت اإلشارة إىل طرفة العني والرباعة يف التقاط 

اللمحة هام مصدر إلهام تصميم غالف هذا 

املعرض. تثّل القباب الست التي تشكل التصميم 

العريب إشارًة إىل املعارض الستة السابقة فمنصة 

إ. ع. م. الالمحدودة، والتي تشّكل هنا مجتمعة 

لـ»ومضة«. يستحرض املرح يف التكوين مبادئ 

التجريب املتأصلة يف الفن والوعي اإلبداعي. تجذب 

البساطة يف الشكل والتكوين عني الُمشاهد، بينام 

تثري الخطوط املنحنية شبه الفقاعية إحساساً بأحالم 

اليقظة التي تأل املساحة السلبية. تجاُوٌر َمِرٌح بني 

الفضاء الخطّي والحركة االنسيابية والتفاصيل الرمزية 

لتصميم الغالف تستدعي برشاقة اللحظات االنتقالية 

ٍل قصرية. التي يتم التقاطها يف لحظة انعكاٍس/تأمُّ
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