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Curatorial Statement

Arts AlUla and the French Agency for AlUla Development (Afalula) are pleased to present this 
open-air programme as a singular view into the AlUla Artist Residency and the works of the artists 
who have called this spectacular oasis-city home over the past several months. It is here, in the 
guest house and palm grove of Mabiti AlUla, that two groups of artists were invited to live and 
create. Palimpsest of Time unites the artists of the former residency that took place from October 
to December 2022 and the ones currently in residence until March 2023.

The AlUla Artist Residency invites artists from the region and abroad to pursue their artistic 
endeavours through experimentations in the unique and infinitely rich setting of AlUla, fostering 
the development of a locus of dialogue and collaboration amongst artists and with AlUla’s scientific 
and local populations. This show assembles thirteen artists who have come for an inquisitive stay 
in AlUla as exemplary practitioners of a complementary array of disciplines: poetry, painting, 
sculpture, photography, digital techniques, as well as video, installation, and performance arts.

Occurring in the formidable setting of AlUla with its 200,000 years of human history, this residency 
provides a privileged frame of reference that allows its actors to step back and re-examine the 
roles and modalities of creative practice in the current state of the world. How do we correspond 
with the creators of the past, and what precedent do we set for the audience of the future? 
What do we divulge to the world, and how do we make it listen? What do we take from nature, 
and how do we pay it back? Finally, how do we embrace the specificities of a place in our daily 
behaviours, thoughts, and cultural practices? Through time spent examining and investigating 
the world, artists can help us look differently at what surrounds us: They can tell us stories in all the 
languages they know, those of words or of forms. They feed, absorb, and accumulate all manners 
of cultural artefacts or natural elements, intertwining them with their imaginations to write the 
scenarios of an imagined future.

Ali Alghazzawi & Arnaud Morand



A palimpsest  is a manuscript or a folio whose writing was erased and replaced with another in a 
process that seeks to take advantage of the medium as reusable. Historians and archaeologists 
often rediscover, centuries later, texts that were thought to be lost, thanks to the trace that the first 
ink had deeply left in the fibres. Time always buries memories to make room for new stories and 
to better preserve older ones. AlUla, with its intricate blend of momentous layers from the past, 
present, and future vision, is itself a palimpsest. Here, the accumulation of narratives over eras 
composes a prosperous heritage that can be maintained and reinterpreted through the creative 
process offered by this residency programme. Artists today employ new languages, materials, and 
references that speak of our world and time. Yet, their works, especially in AlUla, harbour layers 
upon layers of storytelling of all sorts that form the bedrock of the Hejaz region and its culture.

Indeed, for artists, residing in AlUla is an invitation to rediscover their musings and experiments 
in a time and space made distinct by the profound proximity to a rich past, an abundance of 
archaeological remains, and a natural environment that conditions most human activities. The 
special place that ecologies, both natural and cultural, occupy in this city — or rather, the special 
place this city occupies in this landscape — prompts an everlasting rethinking of our position 
within the Earth and amongst other living beings. In considering the landscape a resource and 
ourselves integral parts of it, we reinvent our working techniques, our subjects of creation and 
conversation, and our perceptions of ourselves and of what and who is around us.



With this preamble, this show brings together a wide variety of creative fields and welcomes equally 
varied proposals: a romanticised investigation into the multiple meanings and symbols of date 
cultivation (Augustine Paredes); an uncanny account of man’s eerie, sometimes otherworldly 
encounters with nature (Monira Al Qadiri); a divinatory object that retraces the practices of 
the early Arabs and employs desert sands as messengers of fate (Sabine Mirlesse); a reading of 
the sedimentary strata of the region, transformed once again like building materials (BrickLab); 
polyglot poems that bring elements of the landscape into dialogue (Afra Atiq); a reinterpretation 
of territories through fictitious geographies (Agnieszka Kurant); artificial intelligence that gives 
form to the presence of women, often evicted from history (Daniah Al Saleh); an exploration of 
parasitic plants in the Arabian desert and their potential impact on the future of the Earth (Ayman 
Zedani); a fracture in the sensory world that opens onto its digital equivalent in the metaverse 
(Ben Elliot); an open-air workshop that is also the theatre of a fable about the excessive desire for 
power and the passage of time (Mohammad AlFaraj); a dialogue between the craftsmanship of 
metal and that of leather, around the ornate doors of the buildings of AlUla (Manon Wertenbroek); 
a photographic walk through the oasis-city and the intimate knowledge held by its inhabitants, 
putting into perspective its past and rapid transformation towards the future (M’hammed Kilito).



The creation of Arts AlUla within the Royal Commission for AlUla (RCU) is a commitment to crafting the next chapters in millennia 
of artistic creation, celebrating cultural inheritance, presenting the art of our time, and shaping a future propelled by creativity. 
Arts AlUla will bring a series of new initiatives, projects, and exhibitions, with artwork curation that speaks to RCU’s vision for the 
continued development of AlUla’s contemporary art scenes. Arts AlUla focuses on transferring the talents of the Saudi nation and 
the local AlUla community into meaningful long-standing social and economic opportunities. This is a key part of the Journey 
Through Time masterplan bringing together the 15 different landmark destinations for culture, heritage, and creativity across AlUla. 

The French Agency for AlUla Development (Afalula) was founded in Paris in July 2018 following an intergovernmental agreement 
signed by France and Saudi Arabia in April of that year. Afalula aims to support its Saudi partner, the Royal Commission for AlUla 
(RCU), in the co-construction of the economic, touristic, and cultural development of AlUla, a region located in the northwest of 
Saudi Arabia, which benefits from outstanding natural and cultural heritage. The agency’s mission is to mobilise French knowledge 
and expertise and to gather the finest operators and companies in the fields of archaeology, museography, architecture, 
environment, tourism, hospitality, infrastructure, education, security, agriculture, botany, and sustainable management of natural 
resources.

The fascination for the imprint of time is the axis of research that has united the thirteen artists. 
Each has, in their own way, paid homage to the marks that the past has left on the landscape, the 
city and its society, and at times the intriguing absence of traces and, therefore, of narratives. 
Who will talk about the lizard that ran on the soft sand last night once the winds have risen? 
Speculations of epigraphs rub shoulders with the doubts of archaeologists on sites of all periods. 
As in the Old Town, modern times are themselves the object of excavation, and the questions are 
already being asked: What will remain tomorrow? What should be left?

Historians tell us that in the past, young poets spent time in oases to enrich their knowledge of 
Arab culture and master the delicacies of its language with the Bedouins and the passing caravans 
of nomads. With this unique residency programme held at the present time, poets, artists, and 
storytellers of all kinds have come from far away to see AlUla and learn from its extraordinary 
resources: its stories, its landscapes, its people, and its promises for an imminent future.



Poet and scholar Dr Afra Atiq is recognised for her poetry, where oratory performance is 
integral to and inseparable from the literary experience. Her poetics seize on subjects 
centred on legacy, nostalgia, family ties, and interpersonal relationships, and put them 
in perspective against the backdrop of a culture or collective memory. Resolutely 
backed by powerful sentiment, her writing assumes autobiographical `themes in which 
everyone can revel. Among the particularities of her style is her multilingual writing, 
which enables her to combine Arabic and English within the same artistic space.

Afra Atiq, Dr
Born in 1988 in the UAE. She lives and works in Dubai. 

In AlUla, Dr Afra Atiq’s writing dwelled the stories of its rāwiyāt, groups of women 
storytellers, and the festivities of its jubilant tradition of nuthūr, a demonstration 
of generosity towards guests. Through the reciprocity of giving and offering, Dr 
Afra Atiq constructed a twofold poetic cycle that lets us in on a faint but fervent 
conversation inspired by wādi (valley) and samā’ (sky) that traverses AlUla’s 
geographical and metaphorical landscapes. Through this conversation, we are 
invited to consider what we can give when we have nothing and to contemplate 
what we can offer to someone who has everything.

BETWEEN WADI AND SAMAA
Poem, sound piece (3’)
2022

On an uncluttered stage and amidst a homely setting of palm leaves, Dr Afra Atiq’s 
reading performance set in motion an odyssey from nathr to bahr. Bahr, meaning 
ocean, is the Arabic term for a poem’s rhythmic structure or metre. It uses the 
nathr to mean prose but also as the singular form of nuthūr. Prose often does 
not appear to share the same space as poetry and frequently has to navigate a 
boundary separating the two, as does the poet in her work. The poem presented 
in this recording speaks to the valley’s longing for love and its struggle to contain 
joy and hope in the face of the sky’s unrequited love. Here, Dr Afra Atiq imagines a 
universe where the valley is loved and cherished, where time exists only to bring 
it and the sky into existence, and where their love is enough. Despite their hearts 
being troubled and worn from past experiences, they cling to the hope that love 
will be returned one day. The arrival of well-wishers bearing baskets of joy and 
love only adds to the poet’s yearning for a universe where that day ultimately 
came. The final lines bring a moment of peace, as the poet says “Ameen” with 
conviction and imagines an instant where there is no longer any wonder about 
what it feels like to be loved.



Dr Afra Atiq, Between Wadi and Samaa, 2022. 
Poem, performance. 
View of the poet’s performance during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 د. عفراء عتيق، » بين الوادي والسماء «، 2022.
 قصيدة، أداء ِشعري.

مشهد من أداء الّشاعرة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية «.



Inextricably linked with photography, writing, and publishing, Augustine Paredes’s painterly and 
collagic work is rooted in the investigation and récit of his personal canon. With confessional 
narration at the heart of his work, he skilfully addresses feelings of desire, loss, and longing, and 
retells the experience of displacement and uprooting not as an impression thereof but as an 
event unto itself. The produce is honest, often autobiographical anecdotes that unfold across 
various mediums, bound together by his poetic, intuitive, and playful approach to creation. 
Public participation, the space for delight and surprise, and the explication of otherness are 
indivisible components of his work. For Augustine, Paradise is a mirror gazing back at its viewer.

Augustine Paredes
Born in 1994 in the Philippines. He lives and works in Dubai, UAE.

The start of Augustine’s residency in AlUla coincided with the season of date 
palm harvest, a time in which the affinity between a date palm and its farmer is 
generally muddied. During this time, scenes of farmers pursuing the bounties of 
the trees they had been mothering are plentiful and conflicting: the unrelenting 
climb to their crowns, the destructive intent but tender and warm embrace of 
every stretch of their trunks, the tragic fall and imminent disintegration of their 
bunches, and the final act of pummelling to detach the last surviving fruits 
and burn the remains. The convoluted relationship of tenderness and violence 
between humans and date palms led Augustine Paredes to pursue a line of 
inquiry into the religious, literary, agricultural, social, and migratory phenomena 
surrounding the cultivating and transacting of dates.

THE BITTER TASTE OF SWEETNESS
Acrylic paint on canvas, zine, tarpaulin, sound pieces, 2022

The Bitter Taste of Sweetness is a varied body of work that tells us with candour: 
the sweetness of dates carries the burden and bitterness of their harvest. By 
going back and forth between his writing work and the various other disciplines he 
practises (painting, photography, publication, musical creation, and performance), 
Augustine deploys his narration through a multiplicity of objects. Integral to the 
work is a first-person story about a farmer-labourer hired by a farm owner looking 
to tend to his trees and harvest their dates. This story, where realistic and fantastic 
notes are mixed, is accompanied by a collection of poetry written from three 
perspectives: the universe’s, the palm tree’s, and the farmer’s. Both are central 
elements of the zine published by Augustine, and are also the common thread 
to the set of shimmering paintings that he presents in a crystalline pavilion in the 
palm grove of Mabiti AlUla. The paintings illustrate the scenes and characters of 
the farmer-labourer’s story and yet digress from it to become images that convey 
their own independent narratives. The inside of Augustine’s pavilion is bathed in 
the sounds of his poems, transformed into electronic lullabies that he composed 
throughout the residency.



Augustine Paredes, The Bitter Taste of Sweetness, 2022. 
Acrylic on canvas, metal structure, tarpaulin, sound pieces, zine, performance. 
View of the artist’s performance during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 أوغسطين پاريديس، » طعم الحالوة الُمرّ «، 2022.
 أكريليك على قماش، هيكل معدني، مشّمع، مقاطع صوتّية، مطويّة، أداء فني.

مشهد من أداء الفنان في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 «.



The oeuvre of Mohammad AlFaraj is one of inventive, spiritual, and allegorical narratives 
that come into corporeality through his unique plastic language. His choice of technique, 
be it video, sound, photography, installation, painting, or writing, is ceaselessly shepherded 
by an adaptation of creative process to context. He often creates composite works 
integrating found objects that, through his camaraderie, take on new lives. A mischievous 
storyteller, Mohammad AlFaraj invites audiences to voyage through his fiction and 
endow with shape and form the sets and creatures they encounter, demonstrating 
that another world, though imaginary, also exists. With his experiments, more playful 
than empirical, he approaches his work as a game and art as a daily recreation.

Mohammad AlFaraj
Born in 1993 in Saudi Arabia. He lives and works in Al-Ahsa.

Somewhere amidst the tranquil expanse of AlUla’s palm groves can one find the 
workshop of Mohammad AlFaraj, which he established as an open-air studiolo 
supplemental to the shared studio facility at Mabiti or a summer farm to which 
he migrated daily, exposing his work and self to the perils of weather and the 
shower of falling dates. There, he collected and assembled materials that he 
accrued and likenesses that he drew, painted, and sculpted, spending his days 
cultivating rhythms somewhat distinct from those of the world and the rapid 
transformations surrounding him. It is by no coincidence that he presents us 
with a troupe of objects and two films composing a parable that will elude those 
who do not pause and listen.

THE DATE-FRUIT OF KNOWLEDGE
Stop-motion film with sound (3’)
2022
A stop-motion film in which each scene is drawn by hand in the sandy soils of the 
artist’s workshop. Frame by frame, it illustrates the story of a lost bird whose hubris 
and impatience play tricks on him. A nod to the rapid transformations taking place 
in the region, this fable reminds us that time is the capricious and indispensable 
accomplice of any achievement.
RECORD
Wooden board, collage, prints on paper, charcoal, various elements, 
2022
This composition of drawings and collages can be thought of as the cornerstone 
of Mohammad AlFaraj’s workshop. Hosted on a found and humble wooden board, 
it has accumulated layers and layers of impressions from the life of the artist and 
the entities that have crossed his path. This self-erasing notebook is a collection 
and recollection of time spent in the region and an intermediate stage that 
accompanies creation.
THE FRUIT OF THOUGHT AND HEART
Film with sound (3’), charcoal and palm tree decoction on paper, fig tree, 
2022
This multi-media installation combines various experiments carried out by 
the artist throughout his residency. Some experiments led to works on paper, 
while others resulted in a video record of his bodily explorations of the oasis’s 
environment.

A BIRD THAT ESCAPED THE CAGE, DREAMING OF ITS NEST
Palm leaf stems, 
2022
This sculpture is part of the Fossils of Knowledge series.
SMALL GESTURES
Mixed and scattered media, 
2022
Small Gestures is a set of discrete objects and interventions spread around 
Mohammad AlFaraj’s workshop.



Mohammad AlFaraj, The Date-Fruit of Knowledge, 2022. 
Mixed-media installation. 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022 (detail).

 محمد الفرج، » تمرة المعرفة «، 2022.
 تركيبة متعددة الوسائط.

مشهد لتركيبة الفنان في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية «.

© Mohammad AlFaraj © محمد الفرج



With her profound focus on social commentary and the relationship between Arab culture 
and mass media, Daniah Al Saleh investigates the construction of collective memory. Through 
her practice, she seeks to decipher the clichés and stereotypes emanating from images 
and messages on news platforms. Coming from a background in geometric abstraction, 
her work has since evolved to encompass archival images, computer technologies, and 
artificial intelligence programs. The subjectivity and margin of interpretation that were 
once the painter’s prerogative can now be entrusted to a technological tool that can 
modify and generate images from a database, supporting the artist in her active mission to 
deconstruct the standards of her practice, particularly concerning the female narrative.

Daniah Al Saleh
Born in 1970 in Saudi Arabia. She lives and works between Jeddah, Saudi Arabia, and London, UK.

The millennial history of AlUla and its enduring archaeological and folk records 
convey to curious listeners and onlookers many chronicles of great kings and 
priests and several stories of the quotidian lives of its people. Few, however, impart 
any information about those of its women. Almost invisible in the narratives of 
the past, female presence is mentioned in only a few anecdotes that Daniah Al 
Saleh seeks to speculate upon, catalogue, interpret, and relay. Where historical 
evidence falls short, alternative realities begin to take hold: Augmented by 
machine-learning networks and the curated dataset of the artist, the landscapes 
of AlUla become receptacles in which her research culminates, implanting 
amorphous displays of real women in painted panels of liminal terrains.

HINAT
Photo transfer, watercolour, acrylic paint, watercolour paper, cotton 
canvas, projectors, videos (5’ each on loop), 2022

The title of the work, Hinat, refers to the name of the Nabataean woman whose 
remains were found in Tomb 117 at the archaeological site of Hegra. “This is the 
tomb which Hinat daughter of Wahbu made for herself and for her children and 
her descendants forever”: this explicit mention of Hinat is a rare instance of a 
categorical allusion to a woman in the history of the region. With an installation 
that mixes different imaging techniques (photographic transfer, painting, video, 
and algorithmic generation) across several panels, Daniah Al Saleh imagines 
Hinat alive, forever immortalised in a world where memories, fiction, and reality 
can meet. Like ghosts finally making their return, the anonymous women’s 
silhouettes and the fabrics they wave are distorted as if in a blurred memory that 
nevertheless manages to embody their histories and their discreet presence.



Daniah Al Saleh, Hinat, 2022. 
Photo transfer on paper, acrylic, cotton canvas, projectors, videos. Series of 2. 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 دانية الصالح، » ِهْيَنْت «، 2022.
 صور منقولة على ورق، أكريليك، قماش قطنّي، أجهزة بروجكتر، مقاطع فيديو. سلسلة من 2.

مشهد لتركيبة الفنانة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية « )تفصيلة(.



With documentary photography as his medium of choice, M’hammed Kilito pursues a 
comparative study of oases across the sundry territories of the Mashriq and Maghrib. 
Witnessing a world on the verge of transformation, he is particularly interested in the 
efforts to preserve, enhance, and sustainably develop its deserts’ oases, seeking to portray 
the stories of their communities as actors or arbiters of change. A silent and inquisitive 
observer, M’hammed Kilito retraces the encounters and discoveries of his accumulative 
explorations through his photographs, painting authentic pictures of these sites and 
their singular societies, manifold specificities, rich heritage, and abundant resources.

M’hammed Kilito
Born in 1981 in Ukraine. He lives and works in Casablanca, Morocco.

Faithful to the techniques of analogue photography and his medium-format 
camera, M’hammed Kilito seeks to record and relay the beauty of AlUla with 
portrayals that differ from those to which people have grown accustomed. 
Working on a temporal axis that encompasses the oasis-city’s past, present, and 
future, he is set to capture perceptions of its material and immaterial heritage. His 
work reflects on AlUla’s ongoing societal, cultural, and economic transformations, 
as well as its aspirations for the future that may soon unfold through its 
megaprojects. Via the prism of a multitude of subjects, ranging from seasonal 
work to abandoned places, urban neighbourhoods, archaeological remains, 
farms, and luxury hotels, he unites several facets of AlUla and presents them as a 
comprehensive and immersive story.

UNTOLD TALES
Prints on fabric (series of 8), prints on paper (series of 26), zine
2022

The set of large-scale photographs printed on fabric welcomes the public to 
the palm grove and guides the route traversing the scattered artworks up to a 
purpose-built Bedouin tent. In this domestic setting, M’hammed Kilito establishes 
a small photography gallery and distributes a zine showcasing a larger sample of 
his photographic wanderings and encounters in AlUla. His photos, notably silent, 
freeze this unique moment in the city’s transformation, identifying the memory 
of a history that has disappeared or will soon do so within its construction sites. 
His photos also shed light on the people who have come from afar to labour in 
the shadows and serve as the true lungs of the oasis. With his eye that always 
seeks the proper distance, first analytical, curious, and fascinated, he frames 
his subjects by giving them the space that embodies and expresses the more 
general phenomena that condition them.



M’hammed Kilito, Untold Tales, 2022. 
Prints on paper (series of 26). 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 محمد كيليطو، » حكايات لم تُحكى «، 2022.
 صور على ورق )سلسلة من 26(.

مشهد لتركيبة الفنان في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 «.



Through experimentations in photography, sculpture, and installation, Sabine Mirlesse 
pursues narratives centred on landscapes, their physical, metaphysical, and historical 
characteristics, and the divinatory practices that may have once inhabited them. 
Since time immemorial, humans have sought to extrapolate meaning from nature, 
hoping to illuminate their futures by interpreting elemental signs from the soil, 
strata, and lustre of their terranean surroundings. Viewing geological sites as mystic 
thresholds upon which one may beseech the Earth, Sabine seeks to recount the world’s 
divinatory methods, referencing through her practice the varied techniques, rituals, 
and instruments people have used to inform their relation to the metaphysical.

Sabine Mirlesse
Born in 1986 in the USA. She lives and works in Paris, France.

Geomancy is a method of divination whose etymological root originates in the 
Arabian Peninsula and carries several mythological associations rooted in Islamic 
mysticism. A Latin calque of the Arabic ‘ilm ar-raml (the science of the sand), 
this divinatory system bases itself upon the making and interpreting of random 
markings and patterns in the sand. Through a monumental and interactive series 
of works inspired by this ancient art, Sabine Mirlesse institutes within AlUla a 
profound mythology of symbols and objects, positing impressions of several 
geomantic readings, reimagining the use of historical artefacts, and staging 
dialogues between audiences, artworks, and the natural phenomena that 
surround them. It’s a geomantic universe at the edge of the oasis, referencing the 
source as the prime example of how we read the Earth.

GEOMANCY
Brass, sand 
2022

The installation presented in the palm grove is an interactive work and a delicate 
instrument which makes it possible to disperse sand on the ground with each 
participant’s gesture. The public is invited to set the brass pendulums in motion: 
the resulting movement differs with the subtleties of each person’s position, as 
well as the delineation that forms on the engraved plates, also in brass, laying 
in the sands below. Their various shapes, which sometimes take the form of 
eyes, and the dot-shaped inscriptions that appear within them, are inspired by 
a remarkable 13th-century geomantic device used to decipher the positions of 
grains of sand thrown at random and thus deduce answers to specific questions 
posed by the geomancer. The artist was inspired by the same design to create 
a monumental work, modified, this time, to invite the user to become both actor 
and interpreter of a reading-in-progress. The three pendulums are mathematical 
instruments with calculable rotations. When set in sway, a reflection is made on 
the individual’s agency, uniqueness, and question. The falling sand references the 
passage of time, and the clusters of dots allow the findings to be interpreted by 
applying them to cardinal directions, colours, and the different aspects of daily 
life.



 سابين ميرليس، » ِعلم الرّمل «، 2022.
 نحاس، رمل.

مشهد لتركيبة الفنانة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 « )تفصيلة(.

Sabine Mirlesse, Geomancy, 2022. 
Brass, sand. 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022 (detail).



Manon Wertenbroek’s work ties together two seemingly disparate yet harmoniously 
complementary dimensions of her artistic inquiry. On the one hand, her imaginative and 
intellectual pursuits delve into the human body and its inherent capacity to betray elements 
of our identity, past, and ability to reinvent ourselves. On the other hand, her affection for 
techniques and materials drives her to give equal attention to the skills she employs in 
transforming them, imbuing her works with the patience and technicality of handcrafting. 
Her ideas, steeped in psychoanalysis, are embodied in sculptural works, photographs 
and installations that exude a contained sensuality whilst being rife with symbolism.

Manon Wertenbroek
Born in 1991 in Switzerland. She lives and works in Paris, France.

Since arriving in AlUla, Manon Wertenbroek quickly grew an interest in its tafoni, 
small cavities formed by wind corrosion in the most fragile parts of rocks and 
mountainsides. Observing their organic shapes, textures, and tints, she imagined 
the mountains as giant bodies that could be walked through. With the very 
particular way she detects an organic, carnal, and possibly living dimension in 
the most varied objects, Wertenbroek also walked through AlUla’s city centre and 
examined the specific ornaments of the area to inform her own artwork.

I WAS HERE
Wood, locally sourced leather tinted with natural dyes,  
palladium-plated brass, 121×35×3.5cm
2023

In AlUla, Manon Wertenbroek collected over 120 photographs of its metal doors 
which she gathered into a digital archive. As part of her interest in domestic 
spaces, the door symbolises the passage between private and public, suggesting 
a sense of inaccessibility while allowing room for projection. Her research led to 
the creation of this sculpture, manifesting her interest in the geometric patterns 
and patinas of the doors. The title refers directly to the notes and signatures 
written on each.

CONATUS
C-prints mounted on aluminium
2023

Through this series of light sculptures made out of latex, acrylics and textile 
mixed with sand and pigments from the desert, Manon Wertenbroek creates a 
connection between landscape and body, recalling the energies and memories 
of the places she visited. The prints are reprographies of the light sculptures she 
made during her residency, as the works will be exhibited at the Contemporary 
Art Museum of Lausanne beginning in March 2023.



Manon Wertenbroek, I Was Here, 2023. 
Wood, locally sourced leather tinted with natural dyes, palladium-plated brass.

 مانون ڤيرتبروك، » كنُت هنا «، 2023.
خشب، جلد محلي الصنع ملّون بصبغات طبيعية، نحاس مطلي بالبالديوم.

© Manon Wertenbroek نبروك رت © مانون ڤي



Monira Al Qadiri has always been fascinated by the history and archaeology of the Gulf 
region, particularly that of Saudi Arabia, where part of her family originates. She has 
spent the last decade creating sculptures, installations, videos, and performances that 
assume a range of strategies to explain the Persian Gulf region’s staggering urban and 
economic development over the last decades. Sensible in her works is the excellent 
attention she pays to the swift and profound transformation of lifestyles in the age of 
oil, which impacts our relations to global geopolitics and local natural ecosystems.

Monira Al Qadiri
Born in 1983 in Senegal. She lives and works in Berlin, Germany.

Since the beginning of her residency, Monira Al Qadiri has been particularly 
inspired by the hidden structures and geological features of the desert, a 
theme that she extensively deals with in her practice. Exploring the vast deserts 
surrounding the oasis-city of AlUla, she has paid particular attention to the 
different manners by which humans and nature mutually challenge one another. 
Where humans readily appropriate the resources their lands provide, nature, with 
no shortage of tricks, retaliates to construct environments that are hostile to our 
presence. This personified nature enters Monira Al Qadiri’s research in different 
forms, one being the endemic plant Calotropis procera and the symbolism 
it carries. Residing in arid lands, this plant can survive without a single drop of 
water for three years, but it also secretes a white milky substance that can cause 
blindness if inserted in the eye. It also appears in her work through certain places 
little known to the inhabitants of AlUla and where Al Qadiri returned several times 
to collect and shoot images for her film, Guardian.

THE GUARDIAN
Film, sound
2023

Through this film, Monira Al-Qadiri stages and makes tangible the extraordinary 
sensation one can experience after spending time in the solitude of remote 
nature. Elements, landscapes, and even the most discreet living beings gradually 
acquire a separate, intimidating presence whose spiritual or otherworldly power is 
invisible but irrevocable. In this work, seemingly ordinary scenes taken in natural 
landscapes are brought to life by a whispering voice as if speaking through 
them. The Guardian suggests a dreamlike dialogue between humans and the 
environments from which they come, as much as it is foreign to them.



Monira Al Qadiri, The Guardian, 2023. 
Film, sound. 
Still from the artist’s film.

 منيرة القديري، » الوصّي «، 2023.
 فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنانة.

© Monira Al Qadiri يرة القديري © من



Agnieszka Kurant’s interdisciplinary oeuvre spans installation, sculpture, and film. Residing 
at an intersection of art and science, her largely conceptual body of work explores 
how complex social and cultural systems can operate in ways that confuse distinctions 
between fiction and reality. Probing collective and non-human intelligence (Artificial 
Intelligence, animal and microbial intelligence), the artist explores the transformations 
of the human and the future of labour and creativity in the 21st century.

Agnieszka Kurant
Born in 1978 in Poland. She lives and works in New York City, USA.

During her residency in AlUla, Agnieszka Kurant intends to focus on the 
transformations of the human being and the self-organisation of communities in 
reconstructing the commons. This research will be conducted in collaboration 
with experts who have dedicated their time and expertise to studying AlUla to 
expand Kurant’s and shed light on the links between biology and technology.

NONORGANIC LIFE (CHEMICAL GARDEN)
Prints
2021–23

Chemical Garden is a two-print installation by Kurant that was created 
between 2021 and 2023. The work investigates the digital, biological, 
and mineral relationship and consists of complex crystalline structures 
resembling plants. These structures were created by mixing water glass 
(sodium silicate) with inorganic chemicals, including salts of metals (copper, 
cobalt, manganese, chromium, and iron) used in modern computers and 
whose industrial extraction leads to the devastation of entire ecosystems. 
Paradoxically, modern research shows that chemical gardens in hydrothermal 
vents on the seafloor are a plausible path for the origin of life on Earth. Some 
of the earliest purported fossils of life might be from fossilised chemical 
gardens. The work explores how organic and inorganic substances are 
continually reorganised into various unstable forms. Chemical Garden was 
created in collaboration with Dr Magdalena Osial.



Agnieszka Kurant, A.A.I. (Artificial Artificial Intelligence), 2016 - 2018. 
Termite mounds built by colonies of termites out of coloured sand, gold, and crystals.

 أجنييشكا كورانت، » .A.A.I )ذكاء اصطناعي اصطناعي( «، 2016–2018.
تالل من إنشاء نمل أبيض في رمال ملونة وذهب وكريستال.

© Agnieszka Kurant يرة القديري © من



Ben Elliot is a multi-disciplinary artist whose work encompasses digital media, video, 
installation, and painting. He addresses contemporary themes such as the impact of 
emerging technologies, the rise of influence marketing, and the formation of socioeconomic 
trends. In his creative process, Elliot incorporates cutting-edge companies, individuals, 
and objects to examine the concepts and values they embody. In recent years, Elliot’s 
work has evolved to maintain a strong connection to new technologies, using them in 
his art not only as digital tools but also exploring them as subjects in their own right.

Ben Elliot
Born in 1994 in France. He lives and works in Paris.

Prior to his current residency, Ben Elliot began working on creating a metaverse 
called Metaone. At the intersection of physical and digital paradigms, the parallel 
world of Metaone is divided into various environments inspired by several places 
worldwide that have a specific relationship with forward-looking innovation, 
including AlUla. Metaone envisions being a digital answer to these new kinds 
of cities and societies that strive to develop analogously with their natural 
habitats, considering biomimetic forms as a type of design whose potentials 
are yet to be explored. Elliot cultivates interest in places where history, nature, 
technology, and sciences can coexist and potentiate each other. He approaches 
them like crucibles where humanity’s relationships to the space we live in can be 
profoundly remodelled through shapes (architecture, urban planning) or values 
(sustainability, well-being). There, the metaverse provides him with a tool and a 
rationale to envision a future that may not be so fictitious.

SMARTSUIT VR STUDIES
Print
2022 

One of Ben Elliot’s many fields of investigation concerns clothing, the second 
interface between our bodies and the outside world after the skin. His project, 
Smartsuit, is a speculative, minimalist, and utilitarian garment streamlined 
for daily use. Acting as a true bioskin, it is made to restore attention to the 
body’s natural needs and to fulfil them when they tend to be more and 
more neglected. Constructed from smart biomaterials and acting as a new 
exoskeleton, Smartsuit adapts to unlimited colours and forms intuitively to 
its user’s individuality while responding to its environment. The suit adapts 
to the weather, provides the warmth, energy, and nutrients needed by 
the host, optimises the body’s performance levels, enhances the senses, 
stores unlimited data, and connects intuitively to all social networks. It is a 
comprehensive instrument meant to address the various vulnerabilities that 
humans currently face and thus soften the relationship of mistrust they have 
developed towards natural phenomena.



Ben Elliot, Smartsuit VR Studies, 2022.  
Print on paper.

 ِبن إليوت، » دراسات حول بدلة الواقع االفتراضي «، 2022.
مطبوعة.

© Ben Elliot ن إليوت. © بِ



Through videos, installations, immersive environments, and a strong interest in the 
sciences, Ayman Zedani exposes his inquiries regarding the interactions between humans 
and non-human worlds. Plunging the public directly into the heart of his questions and 
the cohabitation scenarios he imagines, he aims to upend our comprehension of the 
past and challenge our acceptance of the future. He intertwines his specific interest in 
the Gulf region with his investigative practices, invites audiences to observe symbioses 
between species, and creates narratives open to many interpretations and questions.

Ayman Zedani
Born in 1984 in Saudi Arabia. He lives and works in Riyadh.

Continuing his previous research about the parasitic plants of the Arabian desert, 
Ayman Zedani broadened his field of investigation during his recent residency to 
include the new archaeological discoveries in AlUla. The façades of the great site 
of Hegra, particularly the figures of carved eagles that adorn them, have become 
the focus of one of his current projects. The heads of these eagles are missing 
today, attracting the interest of specialists and catching the eye of the artist who 
seeks to shed light on this absence through a science fiction narrative that will 
take the form of an animated film. This speculative approach based on fictional 
scenarios resonates with other works by Ayman Zedani, in which he uncovers a 
broad spectrum of possibilities through well-known objects from the environment 
of the region, as seen in his installation, The Keepers.

THE KEEPERS
Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand
Commissioned by the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Courtesy of the artist
2022

This installation is a culmination of Ayman Zedani’s research on the parasitic 
plants of the Arabian desert over the past few years. These plants are known for 
their ability to acquire genes from their host plants, thereby ensuring the survival 
of their offspring. This continuous process of gene appropriation results in the 
formation of an archive of the desert’s history and, possibly, the keys to a liveable 
future. This work is part of an extensive series that Zedani has been developing 
to shed light on non-human models that can help us contemplate the impacts of 
climate change, the loss of biodiversity, and the future of the Earth.



Ayman Zedani, The Keepers, 2022. 
Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand. 
View of the artist’s installation at the Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 2022. 
Commissioned by the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

 أيمن زيداني، » الحرّاس «، 2022.
 قطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال.

 بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون.
مشهد لتركيبة الفنان في صالة بادن-بادن للفنون، 2022.

© Artur Weber ر ب ر وي آرت © ب



BrickLab is a Jeddah-based architecture studio co-founded by brothers Abdulrahman and 
Turki Gazzaz creating architecture for cultural uses and artistic installations that responds 
to their commissions’ sociopolitical and economic contexts. Their practice probes the 
boundaries between art, material research, and built environments and merges technical 
mastery with conceptual rigour and interdisciplinary design. Inviting reflection upon 
dynamic elements that often go unnoticed, they explore the “gaps between graphics, 
product design, interiors, and architecture” through innovative investigations of the 
site, object, and the user: the component parts of our social and physical worlds.

BrickLab
Established in 2015 in Jeddah, Saudi Arabia.

With their broad definition of and unique approach to architecture, the BrickLab 
duo examines materials found innately in nature and explores their potential for 
new architectural creations. During their current residency in AlUla, BrickLab 
aims to create a material that could be used globally for building or cladding 
while being unique to the region. This work, fundamentally based on pre-existing 
materials and resources, is an enterprise that aims to build for the future with 
what we inherit from the past, not only on the scale of humanity but also on that 
of terrestrial geology. With a process that seeks to develop material samples and 
different scales of rammed-earth objects ranging from small products to complete 
architectural structures, BrickLab intends to connect with the landscapes of 
AlUla to gain a deeper understanding of it and of similar landscapes worldwide.

SAND SCRIPTURES
Sand panels
2019

Sand Scriptures is a series of 60×120cm sand panels that tell the story of AlUla 
and its civilisations through its landscapes. For this work, sand was carefully 
collected from select locations and cast into oversized tiles through an innovative 
process of concrete mixing. Each tile showcases the unique characteristics of its 
origin, including its granularity, colour, and geographical location. This work maps 
and documents the cultural and geological identity of the AlUla region while also 
showcasing the modern process of production.

EXPERIMENTS IN RAMMED EARTH
Sand, natural pigments, concrete 
2018

Experiments in Rammed Earth explores the connection between spatial qualities 
and human perception. This work attempts to capture the essence of the AlUla 
region and to understand its very texture through sand samples collected from 
different areas of AlUla since 2018 and used in various ways to bring out their 
unique qualities. Here, sand is mixed with concrete, transformed into rammed 
earth, and infused with natural pigments to create a material that represents 
the unique texture of AlUla. Through this work, the BrickLab duo invites us to 
contemplate and appreciate the texture of the region and the role it plays in 
shaping its architecture.



BrickLab, Sand Scriptures, 2019. 
Sand panels. 
View of the WEHE Collective Design Exhibition, Athr Gallery, Jeddah, 2019.

 استوديو بريكالب، » مخطوطات الرمال «، 2019.
 ألواح رملية.

مشهد من معرض التصميم الجماعي » واحة « في أثر غاليري، جدة، 2019.

© Mohammed Eskandarani © محمد اسكندراني
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1 Afra Atiq
2 Augustine Paredes
3 Mohammad AlFaraj
4 Daniah Al Saleh
5 M’hammed Kilito
6 Sabine Mirlesse
7 Manon Wertenbroek
8 Monira Al Qadiri
9 Agnieszka Kurant
10 Ben Elliott
11 Ayman Zedani
12 BrickLab

د. عفراء عتيق
أوغسطين پاريديس

محمد الفرج
دانية الصالح

محمد كيليطو
سابين ميرليس

مانون ڤيرتنبروك
منيرة القديري

أجنييشكا كورانت
بن إليوت

أيمن زيداني
استوديو بريكالب





 استوديو بريكالب، » تجارب في التربة المدكوكة «، 2018.
رمال، صبغات طبيعية، خرسانة.

BrickLab, Experiments in Rammed Earth, 2018. 
Sand, natural pigments, concrete.

© BrickLab ريكالب © استوديو ب



ــن  ــد الرحم ــوان عب ــه األَخ ــدة أسس ــة ج ــي مدين ــاري ف ــم المعم ــتوديو للتصمي ــو اس ــكالب ه بري
ــة  ــة الفنّي ــال التركيبي ــة واألعم ــات الثقافي ــة للممارس ــاحات مخصص ــم مس ــزاز لتصمي ــي ق وترك
ــي  ــن ف ــة األخوي ــث ممارس ــة. تبح ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي ــياقاتها السياس ــتجيب لس ــي تس الت
ــان  ــن اإلتق ــا بي ــج م ــا تدم ــة، كم ــات المبني ــة والبيئ ــاث المادي ــون واألبح ــن الفن ــا بي ــات م التقاطع
التقنــي والدقــة المفاهيميــة والتصميــم متعــدد االختصاصــات. يدعــو عملهمــا إلــى التفكيــر فــي 
ــومات  ــن الرس ــوات بي ــف الفج ــا، ويستكش ــهو عنه ــم الس ــا يت ــا م ــي غالًب ــة الت ــر الديناميكي العناص
ــر اســتقصاءات مبتكــرة للمــكان  ــة عب ــة والهندســة المعماري ــم الســلع والمســاحات الداخلي وتصمي

ــة. ــة والمادي ــا االجتماعي ــة لعوالمن ــزاء المكّون ــتخِدم، أي األج ــرض والمس والغ

س عام 2015 في جدة )المملكة العربية السعودية(. أُسِّ

ــي  ــص ثنائ ــتثنائّي يفح ــا االس ــاري ونهجهم ــم المعم ــع للتصمي ــا الواس ــر تعريفهم عب
اســتخدامها فــي  إمكانــات  بالطبيعــة ويستكشــف  المتأصلــة  المــواد  بريــكالب 
ــي  ــال، يســعى الثنائ ــة فــي الُع ــدة. خــالل إقامتهمــا الحالي ــة جدي تصميمــات معماري
ــا  ــع كونه ــي م ــاء المبان ــاء أو إلكس ــا للبن ــتخدامها عالمًي ــن اس ــادة يمك ــكيل م لتش
فريــدة مــن نوعهــا. يشــكل هــذا العمــل الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى مــواد 
ومــوارد موجــودة مســبًقا مشــروًعا يســعى للبنــاء للمســتقبل باســتخدام موروثــات 
الماضــي، ليــس فقــط علــى مســتوى البشــرية، ولكــن أيًضــا علــى نطــاق الجيولوجيــا 
ــة  ــر مــواد وأغــراض مصنوعــة مــن الترب ــي تســعى لتطوي ــة الت ــر العملي ــة. عب األرضي
ــة  ــاكل معماري ــرة وهي ــن منتجــات صغي ــراوح مــا بي المدكوكــة بأحجــام مختلفــة تت
كاملــة، يعتــزم ثنائــي بريــكالب التواصــل مــع مشــاهد الُعــال الطبيعيــة الكتســاب فهــم 

ــم. ــة المشــابهة حــول العال ــة والمشــاهد الطبيعي أعمــق للمدين

» مخطوطات الرمال «
ألواح رملية

2019
ــة  ــي قص ــم تحك ــم 60×120 س ــة بحج ــواح رملي ــلة أل ــال « سلس ــات الرم » مخطوط
ــال  ــت رم ــل ُجمع ــذا العم ــاء ه ــة. إلنش ــاهدها الطبيعي ــر مش ــا عب ــال وحضاراته الُع
بعنايــة مــن مواقــع ُمختــارة وُصّبــت لصنــع بالطــات كبيــرة الحجــم عبــر عمليــة مبتكــرة 
ــة  ــة حبوبي ــك درج ــي ذل ــا ف ــأها، بم ــرادة منش ــة ف ــر كل بالط ــمنت. تُظه ــط اإلس لخل
الرمــال ولونهــا وموقعهــا الجغرافــي. يرســم هــذا العمــل ويوثــق الهويــة الثقافيــة 

ــة. ــاج الحديث ــات اإلنت ــال، كمــا يســتعرض عملي ــة لمنطقــة الُع والجيولوجي

» تجارب في التربة المدكوكة «
رمال، صبغات طبيعية، خرسانة

2018
يستكشــف هــذا العمــل عالقــة الصفــات المكانيــة بــاإلدراك البشــري، ويســعى لرصــد 
ــم جمعهــا مــن  ــي ت ــات الرمــال الت ــر عين ــال وفهــم قوامهــا عب جوهــر منطقــة الُع
ــراز  ــذ عــام 2018 واســتخدامها بطــرق مختلفــة إلب مناطــق مختلفــة حــول الُعــال من
ــة  ــة وملّون ــة مرصوص ــّكل ترب ــمنت ليش ــل باإلس ــط الرم ــا، ُخل ــدة. هن ــا الفري صفاته
باألصبغــة الطبيعيــة فــي مــادة تعكــس نســيج الُعــال الفريــد. عبــر هــذا العمــل، يدعونا 

ــر نســيج المنطقــة ودوره بتشــكيل عمارتهــا. ــكالب للتمّعــن فــي وتقدي ــي بري ثنائ



Ayman Zedani, The Keepers, 2022. 
Sculptural objects, audio setup, wall prints, sand. 
View of the artist’s installation at the Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 2022.Commissioned by the 
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

 أيمن زيداني، » الحرّاس «، 2022.
 قطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال.

 بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون.
مشهد لتركيبة الفنان في صالة بادن-بادن للفنون، 2022.

© Artur Weber ر ب ر وي © آرت



عبــر أعمالــه فــي الفيديــو والتركيــب والبيئــات التفاعليــة واهتمامــه الشــديد بالعلــوم يكشــف أيمــن 
زيدانــي أبحاثــه وتحرياتــه عــن عالقــات العالــم البشــري بعوالــم األحيــاء األخــرى. ويســعى عبــر إخــراط 
الجمهــور مباشــرة بصلــب أســئلته وســيناريوهات التعايــش التــي يتخيلهــا إلــى َقلــب فهمنــا للماضــي 
ــتقصائية  ــاته االس ــج بممارس ــة الخلي ــه بمنطق ــج اهتمام ــذا ويدم ــتقبل. ه ــا للمس ــّدي قبولن وتح
ويدعــو الجمهــور لمالحظــة التعايــش بيــن أنــواع األحيــاء المختلفــة، خالقــا ســرديّات تتيــح تأويــالت 

وأســئلة عــدة.

ُولد عام 1984 في المملكة العربية السعودية. يعيش ويعمل في الرياض.

ــع  ــة، وّس ــراء العربي ــي الصح ــة ف فيلي ــات الطُّ ــول النبات ــابق ح ــه الس ــتكماال لبحث اس
أيمــن زيدانــي مجــال بحثــه خــالل إقامتــه الفنيــة األخيــرة ليشــمل اكتشــافات أثريــة 
جديــدة فــي الُعــال. فأصبحــت واجهــات موقــع الِحْجــر العظيمــة، وخاصــة منحوتــات 
ــت رؤوس النســور  ــة. جذب ــن بعضهــا، محــور إحــدى مشــاريعه الحالي ــي تزيّ النســور الت
المفقــودة اليــوم اهتمــام المختصيــن والفنــان الــذي يســعى لتســليط الضــوء علــى 
ــر فيلــم رســوم متحركــة. يرتبــط  ــال علمــي تُحكــى عب ــة خي ــر رواي هــذا الفقــدان عب
ــة بأعمــال أخــرى أليمــن  هــذا النهــج االستشــرافي المبنــي علــى ســيناريوهات ُمتخيَّل
زيدانــي يكشــف فيهــا طيًفــا واســًعا مــن االحتمــاالت عبــر أغــراض معروفــة مــن بيئــة 

المنطقــة كمــا فــي عملــه التركيبــي الــذي يحمــل عنــوان » الحــرّاس «.

» الحّراس «
قطع نحتية، تركيب صوتي، ملصقات جدارية، رمال

بتكليف من صالة بادن-بادن للفنون
بإذن من الفنان

2022
ــة  فيلي ــات الطُّ ــول النبات ــي ح ــن زيدان ــث أيم ــا لبح ــي ختام ــل التركيب ــذا العم ــي ه يأت
فــي الصحــراء العربيــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. تُعــرف هــذه النباتــات 
بقدرتهــا علــى اكتســاب الجينــات مــن النباتــات المضيفــة وبالتالــي ضمــان بقــاء نســلها. 
تــؤدي هــذه العمليــة المســتمرة لتمّلــك الجينــات إلــى تكويــن أرشــيف لتاريــخ الصحــراء 
وربمــا لمفاتيــح مســتقبل صالــح للعيــش. هــذا العمــل هــو جــزء مــن سلســلة طويلــة 
يقــوم أيمــن بتطويرهــا لتســليط الضــوء علــى نمــاذج غيــر بشــرية قــد تســاعدنا علــى 

التفكيــر فــي آثــار الكارثــة المناخيــة وفقــدان التنــوع الحيــوي ومســتقبل الكوكــب.



Ben Elliot, Smartsuit VR Studies, 2022.  
Print on paper.

 ِبن إليوت، » دراسات حول بدلة الواقع االفتراضي «، 2022.
مطبوعة.

© Ben Elliot ن إليوت. © بِ



بِــن إليــوت فنــان متعــدد التخصصــات يضــم عملــه الوســائط الرقميــة ومقاطــع الفيديــو واألعمــال 
التركيبيــة والرســم. يتنــاول فــي عملــه موضوعــات معاصــرة مثــل وقــع التقنيــات الناشــئة وظهــور 
ل النزعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. يدمــج بِــن فــي عمليتــه اإلبداعيــة  » التســويق المؤثِّــر « وتشــكُّ
ــدها  ــي يجس ــم الت ــم والقي ــي المفاهي ــث ف ــك للبح ــراض وذل ــراد واألغ ــورة واألف ــركات المتط الش
ــدة  ــات الجدي ــاط قــوي بالتقني ــى ارتب ــرة ليحافــظ عل ــه فــي الســنوات األخي كل منهــم. تطــّور عمل

واســتخدامها فــي فنــه ليــس كأدوات رقميــة وحســب بــل كموضوعــات فــي حــد ذاتهــا.

بن إليوت
ُولد عام 1994 في فرنسا. يعيش ويعمل في باريس.

ــن إليــوت العمــل علــى تشــكيل مســاحة افتراضيــة  قبــل بــدء إقامتــه الحاليــة بــدأ بِ
مشــتركة )ميتاڤيــرس( اســمها » ميتــاَون «. مــا بين النمــاذج الماديــة والرقمية، ينقســم 
عالــم » ميتــاَون « المــوازي إلــى عــدة بيئــات مســتوحاة مــن أماكــن مختلفــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم والتــي لهــا عالقــة خاصــة باإلبــداع االستشــرافي ومنهــا الُعــال. 
ــدة  ــات الجدي ــدن والمجتمع ــوع الم ــة لن ــة رقمي ــون إجاب ــاَون « ألن تك ــعى » ميت تس
التــي تســعى جاهــدة للتطــور بصــورة مماثلــة لبيئاتهــا الطبيعيــة، آخــذًة فــي االعتبــار 
ــم تُكَشــف إمكانياتهــا بعــد.  ــي ل ــم الت ــة كإحــدى التصامي أشــكال المحــاكاة الحيوي
ــا  ــخ والطبيعــة والتكنولوجي ــي يتعايــش فيهــا التاري ــن االهتمــام باألماكــن الت ــزرع بِ ي
ــادة  ــح إع ــن كأدوات تتي ــذه األماك ــاول ه ــر، ويتن ــم اآلخ ــزز كل منه ــوم ويع والُعل
تشــكيل عالقــات البشــر بمــكان عيشــهم مــن خــالل األشــكال )كالهندســة المعماريــة 
ــرس  ــاك، يوفــر الميتاڤي ــة(. هن ــم )كاالســتدامة والعافي ــط الحضــري( أو الِقَي والتخطي

ــا. ــن أداة ومبــررًا لتصــّور مســتقبل قــد ال يكــون خيالًي لِب

» دراسات حول بدلة الواقع االفتراضي «
مطبوعة

2022
تتعلــق إحــدى مجــاالت بحــث بِــن إليــوت العديــدة بالمالبــس، فهــي الواجهــة الثانيــة 
التــي تصــل أجســادنا بالعالــم الخارجــي بعــد الجلــد. يقتــرح مشــروع » بدلــة « نموذًجــا 
لمالبــس استشــرافية وتجريديــة ونفعيــة أُدرجــت لالســتخدام اليومــي. كمــا لــو كانــت 
ــة  ــم الطبيعي ــات الجس ــى احتياج ــاه إل ــرد االنتب ــة ل ــة البدل ــم صناع ــا «، ت ــًدا حيويً » جل
وتلبيتهــا عنــد إهمالهــا. تــم صنــع البدلــة مــن مــواد حيويــة ذكيــة لتعمــل كهيــكل 
خارجــي جديــد ويمكــن أن تأخــذ الوانًــا عــدة وأن تتشــكل وفــق فرديــة المســتخدم 
فيمــا تســتجيب للبيئــة فــي ذات الوقــت. تتكيــف البدلــة مــع الطقــس وتوفــر الــدفء 
والطاقــة والتغذيــة الالزمــة للمضيــف كمــا تحّســن مســتوى أداء الجســم وتقــّوي 
ــات المحــدودة وتتصــل  بشــبكات التواصــل االجتماعــي ببداهــة.  حواســه وتخــزن بيان
باختصــار فهــي أداة شــاملة تهــدف لمعالجــة نقــاط ضعــف البشــر المختلفــة وبالتالــي 

تلييــن عالقتهــم المرتابــة بالظواهــر الطبيعيــة.



Agnieszka Kurant, Nonorganic Life (Chemical Garden), 2021 - 2023. 
Sodium silicate, copper, nickel, cobalt, chromium, manganese, iron, zinc salts. 
In collaboration with Dr Magdalena Osial.

 أجنييشكا كورانت، » حياة العضوية )الحديقة الكيميائية( «، 2021–2023.
 سيليكات الصوديوم، نحاس، نيكل، كوبالت، كروميوم، منغنيز، حديد، أمالح الزينك.

بالتعاون مع د. ماجدالينا أوسيال.

© Agnieszka Kurant يرة القديري © من



ــون  ــن الفن ــا بي ــالم. م ــات وأف ــة ومنحوت ــاال تركيبي ــة أعم ــت الفنّي ــكا كوران ــة أجنييش ــم ممارس تض
والعلــوم، تستكشــف مجموعــة أعمالهــا المفاهيميــة طــرق عمــل الُنُظــم الثقافيــة واالجتماعيــة 
ــري  ــر البش ــي وغي ــذكاء الجمع ــي ال ــر تقّص ــع. عب ــال والواق ــن الخي ــات بي ــّوش الفروق ــث تش بحي
ــرية  ــوالت البش ــاف التح ــة استكش ــاول الفنان ــي(، تح ــي والميكروب ــي والحيوان ــذكاء االصطناع )كال

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــداع ف ــل واإلب ــتقبل العم ومس

أجنييشكا كورانت
ُولدت عام 1978 في بولندا. تعيش وتعمل في مدينة نيويورك )الواليات المتحدة األمريكية(.

ــر  ــّوالت البش ــى تح ــز عل ــال التركي ــي الُع ــا ف ــالل إقامته ــت خ ــكا كوران ــزم أجنييش تعت
وســبل التنظيــم الذاتــي للمجتمعــات عنــد إعــادة تشــكيل المشــاع. ســيتم إجــراء هــذا 
البحــث بالتعــاون مــع خبــراء كرســوا وقتهــم وخبراتهــم لدراســة الُعــال وإثــراء بحــث 

أجنييشــكا وإلقــاء الضــوء علــى ِصلــة علــم األحيــاء بالتكنولوجيــا.

» حياة العضوية )الحديقة الكيميائية( «
مطبوعتان

2022
» الحديقــة الكيميائيــة « عمــل تركيبــي مكــّون مــن طبعتيــن أنتجتهــا أجنييشــكا بيــن 
ــة  ــة والمعدني ــة والبيولوجي ــات الرقمي ــل العالق ــدرس العم ــي 2021 و2023. ي عام
ــاكل  ــم إنشــاء هــذه الهي ــات. ت ــة معقــدة شــبيهة بالنبات ــاكل بلوري ويتكــّون مــن هي
عبــر مــزج الزجــاج الــذواب )ســيليكات الصوديــوم( بمــواد كيميائيــة غيــر عضويــة مثــل 
ــد( المســتخدمة  ــز والكــروم والحدي ــت والمنغني أمــالح المعــادن )كالنحــاس والكوبال
فــي  صناعــة الحواســيب الحديثــة والتــي يــؤدي اســتخراجها إلــى دمــار نُُظــم بيئيــة 
ــق  ــون الحدائ ــة ك ــرت إحتمالي ــة أظه ــات الحديث ــات أّن الدراس ــن المفارق ــا. وم بأكمله
الكيميائيــة الشــبيهة والواقعــة فــي فتحــات حراريــة مائيــة فــي قــاع البحــر مســارا 
ــات  ــر الكائن ــدم أحافي ــض أق ــل بع ــود أص ــد يع ــى األرض. ق ــاة عل ــل الحي ــا ألص مرجح
الموجــودة إلــى حدائــق كيميائيــة متحجــرة. وهكــذا، يستكشــف هــذا العمــل كيفيــة 
ــة  ــكال مختلف ــي أش ــتمرار ف ــة باس ــر العضوي ــة وغي ــواد العضوي ــم الم ــادة تنظي إع

ــا أوســيال. وغيــر مســتقرة. تــم إنشــاء هــذا العمــل بالتعــاون مــع د. ماجدالين



Monira Al Qadiri, The Guardian, 2023. 
Film, sound. 
Still from the artist’s film.

 منيرة القديري، » الوصّي «، 2023.
 فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنانة.

© Monira Al Qadiri يرة القديري © من



لطالمــا افُتتنــت منيــرة القديــري بتاريــخ وآثــار منطقــة الخليــج، ال ســيما المملكــة العربيــة الســعودية 
حيــث يعــود أصــل جــزء مــن عائلتهــا. أمضــت منيــرة العقــد الماضــي فــي إنشــاء منحوتــات وأعمــال 
ــري  ــور الحض ــرح التط ــتراتيجيات لش ــدة اس ــة ع ــة موظف ــروض أدائي ــو وع ــع فيدي ــة ومقاط تركيبي
واالقتصــادي المدهــش فــي منطقــة الخليــج العربــي علــى مــدى العقــود الماضيــة. يبــدو فــي 
أعمالهــا االهتمــام الــذي توليــه للتحــوالت الســريعة والشــاملة ألنمــاط المعيشــة فــي عصــر النفــط 

والتــي تؤثــر علــى عالقاتنــا بالجغرافيــا السياســية العالميــة والنظــم البيئيــة الطبيعيــة المحليــة.

منيرة القديري
ُولدت عام 1983 في السنغال. تعيش وتعمل في برلين )ألمانيا(.

ــمات  ــة والس ــاكل الخفّي ــري بالهي ــرة القدي ــت مني ــة أُلهم ــا الفني ــدء إقامته ــذ ب من
ــا باســتفاضة فــي  ــي تعالجه ــات الت ــة للصحــراء، وهــي إحــدى الموضوع الجيولوجي
ممارســتها الفنيــة. استكشــفت الفنانــة الصحــاري الشاســعة المحيطــة بمدينــة الُعــال 
وواحتهــا وأولــت اهتماًمــا خاًصــا للطــرق المختلفــة التــي يتحــدى بهــا البشــر والطبيعة 
بعضهــم البعــض. عندمــا يســتغل البشــر المــوارد التــي توفرهــا األرض، تقــوم الطبيعــة، 
ــة  ــذه الطبيع ــر ه ــا. تظه ــة لوجودن ــات معادي ــق بيئ ــر خل ــتجابة عب ــردد باالس دون ت
ــال(  ــض الجم ــر )أو بي ــات العش ــا نب ــدة، منه ــكال ع ــرة بأش ــث مني ــي بح ــنة ف المَؤنَس
المتفشــي ورمزيتــه. باســتوطانه األراضــي القاحلــة، يمكــن لهــذا النبــات أن يعيــش دون 
قطــرة مــاء واحــدة لمــدة ثــالث ســنوات، ولكنــه يفــرز أيًضا مــادة حليبيــة بيضاء تســبب 
العمــى إن أصابــت العيــن. تظهــر هــذه النبتــة كذلــك فــي عملهــا فــي بعــض األماكــن 
غيــر المعروفــة لســكان الُعــال حيــث عــادت منيــرة عــدة مــًرات لجمــع والتقــاط الصــور 

لفيلمهــا بعنــوان » الوصــّي «. 

» الوصّي «
فيلم

2023
عبــر هــذا الفيلــم، تقــوم منيــرة القديــري بتجســيد وإظهــار شــعور غيــر مألــوف قــد 
ــا تكتســب  ــة. تدريجًي ــة الطبيعــة النائي ــه المــرء بعــد قضــاء وقــت فــي عزل يشــعر ب
العناصــر والمشــاهد الطبيعيــة وحتــى أكثــر الكائنــات تكتًمــا وجــوًدا منفصــاًل ذو قــوة 
ــة لكنهــا مهيِمنــة. فــي هــذا العمــل، يُحيــي صــوٌت هامــٌس  كونيــة وروحانيــة خفّي
المشــاهد التــي تبــدو عاديــة والمصــورة فــي الطبيعــة ليبــدو كمــا لــو أنــه يتحــدث 
مــن خاللهــا. يشــير فيلــم » الوصــي « إلــى حــوار أشــبه بالحلــم بيــن البشــر وبيئاتهــم 

التــي أتــوا منهــا وتغربــوا عنهــا.



Manon Wertenbroek, Conatus, 2023. 
C-prints mounted on aluminium.

 مانون ڤيرتنبروك، » نزعة طبيعية «، 2023.
مطبوعات كروموجينية مثبتة على األلومنيوم.

© Manon Wertenbroek نبروك رت © مانون ڤي



ــة، فمــن جهــة تتعمــق  ــن لممارســتها الفنّي ــن متناغَمي ــن بُعَدي ــروك بي ــون ڤيرتنب ــط أعمــال مان ترب
ــر  ــن عناص ــي ع ــى التخل ــة عل ــه الكامن ــري وقدرت ــد البش ــي الجس ــة ف ــة واإلبداعي ــاعيها الفني مس
مــن هويتــه وماضيــه إلعــادة ابتــكار ذاتــه. مــن جهــة أخــرى، يدفعهــا شــغفها بالتقنيــات والمــواد 
الفنيــة لصــرف نفــس القــدر مــن االهتمــام علــى المهــارات التــي تســتخدمها فــي تحويــل األجســاد 
ــون الغارقــة  ــة فــي أعمالهــا. وهكــذا، تتجســد أفــكار مان ــر والحرفي وإضفــاء قــدر عــال مــن الصب
ــية  ــح بحس ــة تنض ــاال تركيبي ــورا وأعم ــات وص ــم منحوت ــال تض ــي أعم ــي ف ــل النفس ــي التحلي ف

ــة. ــة تعــج بالرمزي مكبوت

مانون ڤيرتنبروك
ُولدت عام 1991 في سويسرا. تعيش وتعمل في باريس )فرنسا(.

نّمــت مانــون منــذ وصولهــا إلــى الُعــال اهتمامــا بالتجويــة التــي آكلــت أكثــر األجــزاء 
هشاشــة مــن الصخــور وســفوح الجبــال. بعــد أن راقبــت أشــكالها العضويــة وقوامهــا 
ــا.  ــير عبره ــن الس ــة يمك ــام عمالق ــاَل كأجس ــذه الجب ــون ه ــت مان ــا، تخّيل وتصّبغه
وبهــذه الطريقــة الفريــدة، تكشــف بُعــًدا عضويـًـا وجســديًا وربمــا قــد يكــون حًيــا فــي 
أكثــر األجســام تنّوًعــا. ســافرت مانــون أيًضــا عبــر وســط مدينــة الُعــال وفحصــت الزخــارف 

الخاصــة بالمنطقــة إلثــراء أعمالهــا الفنيــة.

» كنُت هنا «
خشب، جلد محلي الصنع ملّون بصبغات طبيعية، نحاس مطلي بالبالديوم، 121×35×3.5 سم

2023
جمعــت مانــون ڤيرتنبــروك مــا يزيــد عــن 120 صــورة ألبــواب الُعــال المعدنيــة وجمعتها 
فــي أرشــيف رقمــي. تبًعــا الهتمامهــا بالمســاحات المنزليــة، تنظــر مانــون إلــى البــاب 
ــدم  ــي بع ــو يوح ــام، فه ــاص والع ــن الخ ــا بي ــور م ــة العب ــة إلمكاني ــه دالل ــى أن عل
إمكانيــة الوصــول بينمــا يتيــح مســاحة للعــرض فــي الوقــت ذاتــه. أّدى بحــث مانــون 
ــة  ــة التــي تجســد اهتمامهــا باألنمــاط الهندســية وأطلي ــة الفني إلنشــاء هــذه التركيب
األبــواب. يشــير عنــوان العمــل مباشــرة إلــى الخربشــات والتوقيعــات المكتوبــة علــى 

كل منهــا.

» نزعة طبيعية «
مطبوعات كروموجينية مثبتة على األلومنيوم

2023
مــن خــالل هــذه السلســلة المكّونــة مــن المنحوتــات الخفيفــة المصنوعــة مــن مــادة 
اللََّثــى واألكريليــك واألقمشــة الممزوجــة بالرمــل والصبغــات الصحراويــة، تخلــق مانــون 
ڤيرتنبــروك صلــة بيــن المشــاهد الطبيعيــة والجســد مســتحِضرة طاقــات وذكريــات مــن 
ــات  ــن المنحوت ــل ع ــق األص ــخ طب ــي نس ــات ه ــذه المطبوع ــا. ه ــي زارته ــن الت األماك
الخفيفــة التــي صنعتهــا خــالل فتــرة إقامتهــا نظــرا ألن األصــل ســيعرض فــي متحــف 

لــوزان للفــن المعاصــر فــي مــارس 2023.



Sabine Mirlesse, Geomancy, 2022. 
Brass, sand. 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 سابين ميرليس، » ِعلم الرّمل «، 2022.
 نحاس، رمل.

مشهد لتركيبة الفنانة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 « )تفصيلة(.



ــعيها  ــي س ــس ف ــارب ميرلي ــة، تق ــال التركيبي ــت واألعم ــر والنح ــي التصوي ــارب ف ــالل تج ــن خ م
ــة،  ــة والتاريخي ــة والميتافيزيقي ــا المادي ــة وخواصه ــر الطبيعي ــول المناظ ــزة ح ــا متمرك ميثولوجي
إضافــة إلــى الممارســات النبوئيــة التــي قــد اســتوطنتها فــي يــوم وزمــن مــا. فمنــذ القــدم تطلــع 
البشــر نحــو اســتنباط المعنــى مــن الطبيعــة، آمليــن أن يمكنهــم ذلــك مــن إنــارة مســتقبلهم بتفســير 
اإلشــارات األوليــة مــن تربتهــا وطبقاتهــا وتأللــؤ أراضيهــا. فبالنظــر إلــى المواقــع الجيولوجيــة كعتبــة 
ــر  ــة بذك ــة القديم ــرق النبوئي ــرد الط ــابين لس ــعى س ــا األرض، تس ــتقرئ به ــة نس ــة أو صوفي غامض
الممارســات والطقــوس والشــعائر واألدوات التــي عمــد إليهــا النــاس فــي فهمهــم لعالقتهــم مــع 

ــي. المافوق-طبيع

سابين ميرليس
ُولدت عام 1986 في الواليات المتحدة األمريكية. تعيش وتعمل في باريس )فرنسا(.

ــن  ــوي م ــا اللغ ــُتقَّ جذره ــي اش ــج كهنوت ــي منه ــة األرض( ه ــي )عراف الجيومانس
ــي  ــذرة ف ــطورية المتج ــات األس ــن االرتباط ــر م ــل الكثي ــة ويحم ــرة العربي ــبه الجزي ش
التصــوف اإلســالمي. اســتعار الالتينيــون المصطلــح العربــي » ِعلــم الرّمــل « وترجمــوه 
ــن  ــى تكوي ــم عل ــذا الِعل ــتند ه ــي «. يس ــظ » جيومانس ــت بلف ــة خرج ــة حرفي ترجم
وتفســير العالمــات واألنمــاط العشــوائية فــي الرمــال، األمــر الــذي كان غالبــا مــا يتــم 
باســتعمال أدوات خاصــة معقــدة وثمينــة. ُملَهمــًة مــن هــذا الفــن القديــم، تابعــت 
ســابين ميرليــس األســاطير والــدالالت العميقــة للرمــوز واألشــياء فــي الُعــال وافترضــت 
انطباعــات عــن العديــد مــن القــراءات المختصــة فــي هــذا العلــم. كمــا عملــت ســابين 
ــة، واســتندت فــي  ــى إعــادة تصــور اســتخدام بعــض القطــع والمصنوعــات األثريّ عل
ــن «  ــة » عي ــون. فكلم ــع والعي ــات، أي الينابي ــدر الواح ــى مص ــارة إل ــى اإلش ــك إل ذل
ــا مصــدر الميــاه وتعنــي عيــن الرؤيــة أيضــا، وهــي مثــال رئيســي وبســيط  تعنــي هن
علــى كيفيــة اســتقرائنا لــألرض. عبــر عملهــا تســعى الفنانــة إلــى إنشــاء حــوارات بيــن 

ــا. ــط بن ــي تحي ــة الت ــة  والظواهــر الطبيعي المشــاهدين واألعمــال الفني

» ِعلم الّرمل «
نحاس، رمل

2022
ــي وأداة دقيقــة  ــل عمــل تفاعل ــب اإلنشــائي المعــروض فــي بســتان النخي إّن التركي
تمّكــن مســتخِدَمها مــن نثــر الرمــال علــى األرض. تدعــو الفّنانــة الجمهــور إلــى أرجحــة 
ــك  ــتخِدم، وكذل ــكان المس ــالف م ــا باخت ــاوت تذبذباته ــية، إذ تتف ــدوالت النحاس البن
الرســم الــذي يتشــّكل علــى األلــواح النحاســية المنقوشــة والمزروعــة علــى الرمــال. 
اســُتلِهَمت األشــكاُل المختلفــة كالعيــون والنقــوش المنقطــة مــن جهــاز جيومانســي 
ــات الرمــل  خــالب يعــود إلــى القــرن الثالــث عشــر يُســتخَدم لفــّك رمــوز مواضــع حبيب
ــددة  ــئلة مح ــى أس ــات عل ــتنتاج إجاب ــراءة واس ــي لق ــوائيا وبالتال ــت عش ــي أُلقي الت
يطرحهــا القــارئ. اســتوحت الفنانــة عملهــا مــن تصميــم هــذا الجهــاز وابتدعــت عمــال 
فنيــا يتيــح للمســتخِدم أن يصيــر الفاعــل والمفســر فــي ذات الوقــت. إّن البنــدول أداة 
ــي  ــريحها تفض ــد تس ــة عن ــدوالت الثالث ــاب، وإّن البن ــة للحس ــة قابل ــة ذات أرجح رياضي
إلــى تســاؤالت عــن ُمســتخِدمها. تُِشــير الرمــال المتســاقطة إلــى مــرور الوقــت، وتتيــح 
ــوان  ــماوية واألل ــات الس ــع االتجاه ــا م ــج بمقارنته ــير النتائ ــاط تفس ــات النق مجموع

ــاة المختلفــة. ــك ضمــن مجــاالت الحي وقيــاس ذل



M’hammed Kilito, Untold Tales, 2022. 
Prints on fabric (series of 6). 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022 (detail).

 محمد كيليطو، » حكايات لم تُحكى «، 2022.
 صور على قماش )سلسلة من 6(.

مشهد لتركيبة الفنان في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 « )تفصيلة(.



ــة  ــة مقارن ــو لدراس ــد كيليط ــعى محم ــي، يس ــيطه الفن ــي كوس ــر الفوتوغراف ــاره التصوي باختي
للواحــات المتناثــرة فــي أراضــي المشــرق والمغــرب. يقــف كيليطــو شــاهدا علــى عالــم علــى حافــة 
التحــول، ويهتــم بشــكل خــاص فــي جهــود الحفــاظ علــى الواحــات الصحراويــة وتحســينها وتنميتهــا 
المســتدامة، ســاعيا إلــى تصويــر قصــص المجتمعــات التــي تعيــش فــي كنفهــا، فهــي مجتمعــات 
فاعلــة صانعــة للتغييــر فــي ذات الوقــت الــذي هــي الحكــم علــى هــذه التغيــرات. يعيــد محمــد 
تتبــع الحــوادث واالكتشــافات التــي مــر عليهــا فــي رحلتــه االستكشــافية عبــر الصــور التــي التقطهــا 
راســما بهــا صــورا أصيلــة لتلــك المواقــع وفــرادة مجتمعاتهــا التــي تفيــض بالتــراث الغنــي والمصــادر 

الوفيــرة.

محمد كيليطو
ُولد عام 1981 في أوكرانيا. يعيش ويعمل في الدار البيضاء )المغرب(.

ــطة  ــه متوس ــوغ( وكاميرت ــري )األنال ــي التناظ ــر الفوتوغراف ــات التصوي ــا لتقني مخلص
الحجــم، يســعى محمــد كيليطــو إلــى توثيــق جمــال الُعــال ونقلــه عــن طريــق عــرض 
ــى  ــل عل ــالل العم ــن خ ــا. م ــى رؤيته ــاس عل ــاد الن ــي اعت ــك الت ــن تل ــف ع ــور تختل ص
ــة العــال وحاضرهــا ومســتقبلها، يقــوم كيليطــو  ــي يشــمل ماضــي مدين محــور زمن
ــه  ــر المــادي. يعكــس عمل ــة المــادي وغي ــراث المدين بالتقــاط التصــورات المرتبطــة بت
ــن  ــال ع ــال، فض ــي الُع ــتمرة ف ــة المس ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــوالت االجتماعي التح
التطلعــات إلــى مســتقبل سيتكشــف قريبــا مــن خــالل مشــاريعها العمالقــة الجاريــة. 
ــى  ــات والثيمــات، مــن العمــل الموســمي إل ــف الموضوع يعمــل مــن منظــورِ مختل
ــادق  ــزارع والفن ــة والم ــا األثري ــى البقاي ــة إل ــاء الحضري ــورة واألحي ــن المهج األماك

ــة. ــا ليقدمهــا كقصــة شــاملة وتفاعلي ــدا إياهــا كّله الفاخــرة، موّح

» حكايات لم ُتحكى «
صور على قماش )سلسلة من 8(، صور على ورق )سلسلة من 26(، مطويّة

2022
ــب  ــاهدين وترّح ــاش بالمش ــى القم ــة عل ــرة المطبوع ــور الكبي ــة الص ــي مجموع تلتق
بهــم فــي بســتان النخيــل، دالـّـًة إياهــم علــى الطريــق المــارّ باألعمــال الفنيــة المتناثــرة 
ــذه  ــي ه ــور. ف ــرا للص ــا صغي ــوي معرض ــت لتحت ــي بُِنَي ــة الت ــِة البدوي ــى الخيم وحت
ــر مــن الصــور  ــة تحتــوي علــى مجموعــة أكب ــوزع محمــد كيليطــو مطوي الخيمــة ي
التــي التقطهــا فــي أرجــاء الُعــال. أّمــا صــوره فهــي صامتــة بشــكل ملحــوظ وتعمــل 
ــرة  ــن ذاك ــف ع ــة، إذ تكش ــا المدين ــرّ فيه ــي تم ــدة الت ــة الفري ــد اللحظ ــى تجمي عل
ــن المواقــع اإلنشــائية  ــى االختفــاء بي ــذي قــد قــارب عل ــذي اختفــى أو ال ــخ ال التاري
ــد  ــن بعي ــوا م ــن قدم ــخاص الذي ــى األش ــوء عل ــا الض ــوره أيض ــّلط ص ــة. تس المختلف
ــن تســعيان  ــه وعدســته الّتي ــض. بعين ــب الواحــة الناب ــوا بالخفــاء بصفتهــم قل ليعمل
ــر  ــي يؤّط ــي والفضول ــلوبه التحليل ــر وبأس ــب للتصوي ــد المناس ــل الُبع ــا لتحصي دائم
ــة  ــر عــن الظواهــر العاّم ــه بمنحهــا المســاحة التــي تجّســد وتعّب كيليطــو موضوعات

ــر عليهــا. التــي تؤثّ



 دانية الصالح، » ِهْيَنْت «، 2022.
 صور منقولة على ورق، ألوان مائّية، ورق ألوان مائّية، أجهزة بروجكتر، مقاطع فيديو. سلسلة من 5.

مشهد لتركيبة الفنانة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية « )تفصيلة(.

Daniah Al Saleh, Hinat, 2022. 
Photo transfer on paper, watercolour, watercolour paper, projectors, videos. Series of 5. 
View of the artist’s installation during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022 (detail).



ــالم،  ــة واإلع ــة العربي ــن الثقاف ــا بي ــة م ــي والعالق ــق االجتماع ــى التعلي ــغوف عل ــا الش بتركيزه
تتفحــص دانيــة الصالــح بنــاء الذاكــرة العربيــة الجمعيــة والجماعيــة. فمــن خــالل عملهــا وســعيها، 
ــر  ــة والكليشــيهات النابعــة مــن الصــور والرســائل عب ــة تفكيــك وترجمــة الصــور النمطي تحــاول داني
ــي  ــة الفن ــاج داني ــور نت ــي، تبل ــد الهندس ــن التجري ــة م ــا المنبثق ــن خلفيته ــة. فم ــات اإلخباري المنص
ــذكاء  ــات ال ــات الحاســوبية وبرمجي ــوم الصــور األرشــيفية والتقني ــن ليشــمل الي وتطــور مــذاك الحي
االصطناعــي. فهوامــش التفســير التــي كانــت حكــرا علــى الرســام باتــت اليــوم كمــا لــو أنهــا فــي 
ــات،  عهــدة األدوات التكنولوجيــة والتــي بإمكانهــا تعديــل وخلــق ورســم الصــور مــن قواعــد البيان
ــا  ــي م ــدا ف ــا، وتحدي ــا ومهنته ــر صنعته ــك معايي ــدؤوب لتفكي ــعيها ال ــي س ــة ف ــة الفنان داعم

ــق بالمــرأة. يتعل

دانية الصالح
ــعودية(  ــدة )الس ــي ج ــل ف ــش وتعم ــعودية. تعي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام 1970 ف ــدت ع ُول

ــدة(. ــة المتح ــدن )المملك ولن

ينقــل تاريــخ مدينــة الُعــال الــذي يرجــع إلــى آالف الســنين بســجالتها األثريــة والشــعبية 
العديــد مــن ِســَير الملــوك والكهنــة العظمــاء وقصصــا عــن الحيــاة اليوميــة 
للشــعوب التــي عاشــت فــي كنفهــا. ومــع ذلــك فــإن قلــة قليلــة مــن تلــك الروايــات 
تضمنــت علــى ِذكــرٍ لنســائها وكأنهــن غيــر مرئيــات فــي التاريــخ. تســعى دانيــة الصالــح 
إلــى اســتحضار القصــص التــي تذكــر ذلــك الحضــور النســائي وتتكهــن فيهــا بتبويبهــا 
وتفســيرها ونقلهــا. ولمــا أصــاب القصــور األدلــة التاريخيــة تــرك مســاحة يترســخ بهــا 
الواقــع البديــل: فبمــا تعــززه شــبكات التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي وبمجمــل 
الُمدخــالت التــي اختارتهــا الفّنانــة تصيــر مشــاهد الُعــال الطبيعّيــة أوعيــة تتجســد فيهــا 
أعمالهــا، غارســًة فيهــا تمثيــالت بأشــكال مختلفــة لنســاء حقيقّيــات فــي لوحــات ذات 

تضاريــس بينّيــة مرســوّمة.

» ِهْيَنْت «
صــور منقولــة، ألــوان مائّيــة، أكريليــك، ورق ألــوان مائّيــة، قمــاش قطنــّي، أجهــزة بروجكتــر، مقاطــع 

فيديــو )5 دقائــق متكــرّرة(
2022

يشــير عنــوان العمــل إلــى اســم المــرأة النبطّيــة التــي ُعِثــَر علــى رفاتهــا فــي الضريــح 
ــة بنــت  ــح الــذي صنعتــه هين ــري. » هــذا هــو الضري رقــم 117 فــي موقــع الِحجــر األث
وهــب لنفســها وألوالدهــا ولذريتهــا إلــى أبــد اآلبديــن «: إّن فــي هــذه اإلشــارة الصريحة 
إلــى هينــة مثــال نــادر للحديــث عــن المــرأة فــي تاريــخ المنطقــة. مــن خــالل تركيبهــا 
الــذي يمــزج بيــن تقنيــات التصويــر المختلفــة )نقــل الصــور، الرســم، الفيديــو، والتوليــد 
الخوازمــي(، تتخّيــل دانيــة الصالــح أّن هينــة حّيــة تُــرزق، مخّلــدًة إياهــا أبــد الدهــر فــي 
ــات مــع الخيــال والواقــع. فكمــا األشــباح العائــدون فــي  عالــم تلتقــي فيــه الذكري
نهايــة المطــاف، كذلــك الخيــاالت المشوشــة لهــؤالء النســوة المجهــوالت فــي ذاكــرة 

جســدت تاريخهــن ووجودهــن المتحفــظ رغــم كل شــيء.



 محمد الفرج، » ثمرة الفكر والقلب «، 2022.
 فيلم مع صوت.

مشهد من فيلم الفنان.

Mohammad AlFaraj, The Fruit of Thought and Heart, 2022. 
Film, sound. 
Still from the artist’s film.

© Mohammad AlFaraj © محمد الفرج



ــم  ــى العال ــة، والتــي تأتــي إل إن مســيرة وأعمــال محمــد الفــرج واحــدة مــن الســرديات اإلبداعيــة والروحيــة والمجازي

ــة، أم  ــا، صــورة، كتاب ــت صوت ــات، ســواء كان ــاره للتقني ــة االســتثنائية. وإن اختي ــة الجميل ــه الفني المــادي مــن خــالل لغت

ــا، ترعــاه بــال كلــل عمليــة مــن تكييــف اإلبــداع مــع الســياق. غالبــا مــا يبتــدع الفــرج أعمــاال مركبــة تقــوم علــى  تركيب

إدمــاج مــا عثــر عليــه مــن أغــراض، باثـًـا فيهــا الحيــاة مــن خــالل رفقتــه. كقــاص مشــاغب، يدعــو محمــد الفــرج الجمهــور 

إلــى رحلــة يوظــف فيهــا خيالــه ليمنــح الشــكل والمظهــر للمواقــع والمخلوقــات التــي يواجههــا المســتمعون ليظهــر 

لنــا أن عالمــا آخــرا، رغــم كونــه خياليــا، موجــود أيضــا. عبــر تجاربــه التــي هــي مرحــة ولعوبــة أكثــر مــن كونهــا وقائعيــة، 

يقــارب الفــرج أعمالــه كلعبــة وفنــه كمتعــة يوميــة.

محمد الفرج
ُولد عام 1993 في المملكة العربية السعودية. يعيش ويعمل في األحساء.

فــي مــكان مــا وســط الرحــاب الهادئــة لبســاتين النخيــل فــي الُعــال يجــد المــرء منــا 
ــق أو كُملحــق  ــي أنشــأها كاســتوديو فــي الهــواء الطل مشــغل محمــد الفــرج الت
تكميلــي لالســتوديو التشــاركي فــي » مبيتــي الُعــال «. كمــا أنــه مــن الممكــن اعتبــاره 
مزرعــة صيفيــة لجــأ إليهــا يوميــا، معرّضــا نفســه وعملــه لتقلبــات الجــو ووابــل ثمــار 
ــي كان  ــواَد الت ــب الم ــان ورك ــم الفن ــاك، راك ــر. هن ــه كالمط ــوق رأس ــاقطة ف المتس
قــد عثــر عليهــا والتشــبيهات التــي رســمها ونَحَتهــا وقضــى أيّامــه فــي خلــق وإيجــاد 
إيقاعــات متمايــزة عــن تلــك التــي يعمــل بهــا العالــم والتحــوالت الســريعة المحيطــة 
ــع  ــن القط ــة م ــان مجموع ــا الفن ــدم لن ــة إًذا أن يق ــل الصدف ــن قبي ــس م ــه. لي ب

وفيلميــن يحبــكان موعظــة راوغــت كل مــن لــم يلبــث لينصــت

» تمرة المعرفة «
فيلم بتقنية إيقاف الحركة مع صوت )3 دقائق(

2022
ــه  ــرت علي ــر ضــاّل أثّ ــة قصــة طائ ــا الحكاي ــروي لن ــو اآلخــر، ت ــان. إطــارا تل لمشــغل الفن
غطرســته وقلــة صبــره وتالعبــا بــه. فــي إشــارة إلــى التحــوالت الســريعة التــي تحــدث 
فــي المنطقــة، تذكرنــا هــذه الحكايــة بــأن الوقــت هــو الشــريك المتقلــب والضــروري 

المصاحــب ألي إنجــاز.

» ِسِجّل «
لوح خشبي، كوالج، مطبوعات على ورق، فحم، عناصر أخرى

2022
والكــوالج  الرســومات  يجمــع  الــذي  التشــكيل  هــذا  إلــى  النظــر  باإلمــكان 
ــبي  ــوح خش ــى ل ــَع عل ــرج، إذ ُوِض ــد الف ــغل محم ــة لمش ــر الزاوي ــه حج ــى أن عل
متواضــع كان قــد ُعِثــر عليــه ســابقا. يحتــوي اللــوح علــى طبقــات متراكمــة 
مــن االنطباعــات التــي كونهــا الفنــان خــالل حياتــه والكيانــات المختلفــة التــي 
ــان  ــاه الفن ــذي قض ــت ال ــى الوق ــارة إل ــو إش ــّي المح ــجل ذات ــذا الّس ــا. ه ــرّ عليه م
اإلبداعيــة. لعمليتــه  مصاحبــة  وســيطة  مرحلــة  وهــو  الُعــال،  منطقــة   فــي 

» ثمرة الفكر والقلب «
فيلم مع صوت )3 دقائق( ، مستخلص من فحم ونخيل على ورق، شجرة تين

2022
ــا  ــي أجراه ــة الت ــارب المختلف ــن التج ــائط بي ــدد الوس ــب المتع ــذا التركي ــع ه يجم
ــا  ــورق بينم ــى ال ــال عل ــى أعم ــه إل ــض تجارب ــه. أدت بع ــرة إقامت ــوال فت ــان ط الفن
 نتــج عــن األخــرى مقطــع فيديــو عــن استكشــافاته الجســدية لبيئــة الواحــة.

» طائر هرب من القفص حلًما بالعش «
فروع نخل

2022
 هذه التركيبة جزء من سلسلة » أحافير المعرفة « . 

» إيماءات صغيرة «
وسائط متعددة ومتناثرة

2022
ــان  ــرها الفن ــي نش ــة الت ــالت المتفرق ــة والمداَخ ــياء المنفصل ــن األش ــة م مجموع

ــغله. ــول مش ح



 أوغسطين پاريديس، » طعم الحالوة الُمرّ «، 2022.
 أكريليك على قماش، هيكل معدني، مشّمع، مقاطع صوتّية، مطويّة، أداء فني.

مشهد من أداء الفنان في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية 2022 «.

Augustine Paredes, The Bitter Taste of Sweetness, 2022. 
Acrylic on canvas, metal structure, tarpaulin, sound pieces, zine, performance. 
View of the artist’s performance during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.



ــة فــي  ــه الفني ــة والنشــر. أمــا أعمال ــر والكتاب ــة ال تنفــك عراهــا مــع التصوي ــط أوغســطين بصل يرتب
ــه نجــد  ــب أعمال ــه الســردية الخاصــة. فــي قل الرســم والكــوالج فهــي متجــذرة فــي نظــم مبادئ
اعترافــات محاكــة بمهــارة لتتطــرق إلــى مزيــج مــن مشــاعر الرغبــة والفقــدان والحنيــن، وبهــا يعيــد 
ســرد تجربــة التهجيــر واالقتــالع ال كانطباعــات عنهــا بــل كحــدث قائــم فــي حــد ذاتــه. إنتاجــه صــادق 
وغالبــا يبــدو وكأنــه حكايــة ذاتيــة لحياتــه الشــخصية تجلــت عبــر مختلــف الوســائط المنتظمــة فــي 
ــرور  ــرح والس ــة للف ــاحة المخصص ــة والمس ــاركة العام ــد. إن المش ــق الجدي ــغفه لخل ــاعريته وش ش
ــإن  ــطين، ف ــبة ألوغس ــه. بالنس ــن أعمال ــزأ م ــية ال تُجت ــات أساس ــالف مكون ــر ولالخت ــه لآلخ ومقاربت

الفــردوس مــرآة تحــدق فــي الناظــر إليهــا.

ولد عام 1994 في الفلبين. يقطن ويعمل في دبي.

ــو  ــر، وه ــف التم ــم قط ــع موس ــال م ــي الُع ــطين ف ــة أوغس ــة إقام ــت بداي تزامن
ــرى  ــة. ن ــة طيني ــر موحل ــا فتصي ــة وُمزارعه ــن النخل ــة بي ــه اأُللف ــوش في ــت تتش وق
ــي  ــن ف ــة للُمزارعي ــاهد المتناقض ــن المش ــد م ــام العدي ــن الع ــرة م ــذه الفت ــي ه ف
ســعيهم إلــى قطــف خيــرات األشــجار التــي كانــوا يرعونهــا، فنــرى تســّلقهم الــدؤوب 
ــداد مــن  ــكّل امت ــة ل ــة الدافئ ــرة واالحتضان ــة المدمِّ ــًوا بالّني ــى تيجانهــا متل نحــو أعل
ــرى  ــرا ن ــر، وأخي ــد التم ــيكا لعناقي ــا وش ــاويا وانتزاع ــا مأس ــرى تهاوي ــّم ن ــا، ث جذوعه
ــت  ــا. دفع ــرق بقاياه ــّبثة لح ــار المتش ــر الثم ــل آخ ــذي يفص ــم ال ــرب الحاس ــل الّض فع
هــذه العالقــة المعّقــدة بيــن البشــر والنخيــل والمختلطــة بمشــاعر الحنــان والعنــِف 
الفّنــاَن إلــى متابعــة مســار بحثــه المتعّلــق بالظواهــر الدينيــة واألدبيــة واالجتماعيــة 
والزراعيــة التــي تحيــط بزراعــة التمــور والتعامــل معهــا، إضافــة إلــى مواضيــع الهجــرة 

ــا.. ــة بقطافه المتعلق

» طعم الحالوة الُمّر «
أكريليك على قماش، مطويّة، مشّمع، مقاطع صوتّية

2022
ــا بصراحــة أّن حــالوة التمــر تحمــل  ــوع يخبرن ــرّ « هــو عمــل متن » طعــم الحــالوة الُم
عــبء ومــرارة حصادهــا. مــن خــالل تنقلــه ذهابــا وإيابــا بيــن كتاباتــه والوســائط األخــرى 
ــيقي  ــداع الموس ــر واإلب ــي والنش ــر الفوتوغراف ــم والتصوي ــها )كالرس ــي يمارس الت
ــط  ــي وس ــر. ف ــن المناظي ــد م ــالل العدي ــن خ ــه م ــطين روايت ــرد أوغس واألداء( يس
عملــه كتــب أوغســطين قّصــة تُســَرد بصيغــة المتكّلــم وهــو فــالح اســتأجره صاحــب 
ــزج  ــي تمت ــة الت ــذه القص ــب ه ــا. تصاح ــد تموره ــجارها ويحص ــي بأش ــة ليعتن مزرع
فيهــا المالحظــات الواقعيــة والخياليــة مجموعــة ِشــعرية ُكِتَبــت مــن ثــالث وجهــات 
نظــر: نظــرة الكــون ونظــرة النخلــة ونظــرة المــزارع. إّن كالًّ مــن القّصــة والمجموعــة 
ــا  ــا أيض ــطين، وهم ــرها أوغس ــي نش ــة الت ــي المطوي ــان ف ــران محوري ــعرية عنص الشَّ
العامــل المشــترك لمجموعــة اللوحــات المتأللئــة التــي يقّدمهــا الفنــان فــي 
الجنــاح البلــوري فــي بســتان النخيــل فــي » مبيتــي الُعــال «. توّضــح اللوحــات مشــاهد 
وشــخصيات قصــة ذاك الفــالح، ومــع ذلــك تبتعــد عنهــا لتصبــح صــورا تنقــل ســرديات 
مســتقلة. تُغَمــر المســاحة الداخليــة مــن الجنــاح البلــوري بأصــوات قصائــد أوغســطين، 

ــه.  ــرة إقامت ــة قــام بتأليفهــا خــالل فت ــدات إلكتروني ــى تهوي ــت إل ــي تحول والت



Dr Afra Atiq, Between Wadi and Samaa, 2022. 
Poem, performance. 
View of the poet’s performance during the AlUla Artist Residency’s Open Studio 2022.

 د. عفراء عتيق، » بين الوادي والسماء «، 2022.
 قصيدة، أداء ِشعري.

مشهد من أداء الّشاعرة في يوَمي االستوديو المفتوح لـ » إقامة الُعال الفنية «.



تُعــرف الشــاعرة واألكاديميــة د. عفــراء عتيــق بأعمالهــا الشــعرية والبالغيــة التــي تدمــج بيــن أدائيــة 
خطابيــة غيــر منزوعــة عــن التجربــة األدبيــة. أمــا أعمالهــا الشــعرية فتتمحــور حــول مواضيــع ثقافيــة 
وتراثيــة وتتنــاول مســائل المــوروث والحنيــن إلــى الماضــي والروابــط األســرية، إضافــة إلــى القضايــا 
الشــخصية، واضعــة إياهــا كلهــا ضمــن منظــور وخلفيــة مــن المــوروث الثقافــي والذاكــرة الجمعية. 
ــخصية  ــادا ش ــا أبع ــرض كتاباته ــة، وتفت ــة قوي ــاعر جياش ــى مش ــي إل ــكل أساس ــق بش ــتند عتي تس
ــلوبها  ــزات أس ــن ممي ــع. ضم ــاول الجمي ــي متن ــات ف ــي موضوع ــأن تحاك ــا ب ــمح له ــة تس وذاتي
وفرادتــه إتقانهــا للغــات متعــددة، األمــر الــذي مكنهــا مــن دمــج اللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة فــي 

ذات الحيــز الفنــي.

د. عفراء عتيق
ُولدت عام 1988 في اإلمارات العربية المتحدة. تعيش وتعمل في دبي.

ــَير  ــال النظــر فــي ِس ــب فــي الُع ــت د. عفــراء عتيــق بكتاباتهــا المتعــددة الجوان أمعن
» الراويــات «، وهــّن مجموعــة مــن النســاء اللواتــي يحترفــن حكايــة القصــص، وفــي 
ــى  ــة عل ــكر دليل ــة والش ــرة للبهج ــاءات مثي ــي احتف ــور، وه ــة بالنث ــد المرتبط التقالي
ــاء،  ــذل والعط ــن الب ــادل بي ــي التب ــا ف ــالل تفكيره ــن خ ــوف. م ــاه الضي ــرم تج الك
تســتعرض د. عفــراء عتيــق حلقــة شــعرية تتيــح لنــا االســتماع إلــى حــوار خافــت لكنــه 
ــا  ــل الجغرافي ــدى العم ــماء. يتع ــوادي والس ــن ال ــتوحى م ــة مس ــبوب العاطف مش
نحــو المجــاز الكامــن فــي المشــاهد الطبيعيــة لمنطقــة العــال، وبــه تدعونــا الشــاعرة 
ــا أن  ــه، وبمــا يمكنن ــك شــيئا نعطي ــا أن نعطــي عندمــا ال نمل ــل بمــا يمكنن ــى التأّم إل

ــك كّل شــيء. نقدمــه لشــخص مل

» بين الوادي والسماء «
قصيدة، مقطع صوتي )3 دقائق(

2022
ــت د.  ــل حرّك ــعوف النخي ــن س ــدم بي ــع المهن ــو ذو الطاب ــرح الصح ــذا المس ــى ه عل
ــعريين. أّمــا البحــر فهــو  عفــراء عتيــق بأدائهــا الشــعري رحلــة مــن الّنثــر إلــى البحــر الشِّ
ــعر، وأّمــا  المصطلــح العربــي لإليقــاع أو مجمــع األوزان التــي تنظــم عليهــا أبيــات الشِّ
النثــر فهــو الــكالم الفنــي الــذي لــم يحكمــه النظــم اإليقاعــي إضافــة إلــى كونــه 
ــعر  مفــرد الّنثــور، أي نثــر الحلــوى والهدايــا عنــد االحتفــال. غالبــا ال يشــترك الّنثــر مــع الشِّ
ــة  ــدود الفاصل ــن الح ــل بي ــب التنق ــى الكات ــن عل ــة، إذ يتعّي ــاحة الفني ــي ذات المس ف
مــة فــي  بينهمــا، وهــو مــا تفعلــه الشــاعرة فــي كتاباتهــا. تخاطــب القصيــدة الُمَقدَّ
هــذا التســجيل عــن شــوق الــوادي للحــب وعــن صراعــه الحتــواء مشــاعره بالبهجــة 
ــات  ــا ب ــا عالًم ــق هن ــل د. عفــراء عتي ــماء. تتخي ــه الّس ــم تُباِدل ــذي ل ــه ال واألمــل وحّب
ــماِء  ــه والس ــن إال لجمع ــه الزَّم ــعى في ــا ال يس ــزَّزا ُمَكرَّم ــا ُمع ــوادي محبوب ــه ال في
فــي حــّب وأُلفــة وافَييــن. رغمــا عــن كونهمــا مهموَميــن ومتهالَكيــن بحكــم تجــارب 
ــري  ــا. تس ــٍض يوًم ــا لبع ــع حّبهم ــِل أن يرج ــّبثين بأم ــزاالن متش ــا ال ي ــي إال أنهم الماض
ــوق  ــى ت ــن إل ــّو، ُمضفي ــون ســالاًل مــن الفــرح والُحُن ــن يحمل ــدة لتضــم مهّنئي القصي
الشــاعرة للعالــم الــذي يأتــي فيــه ذاك اليــوم أخيــرا. تختتــم الشــاعرة قصيدتهــا بأســطر 
تجلــب لحظــة ســالم وقناعــة، فبقولهــا » آميــن « تتــراءى لهــا ُهَنيَهــة لــم يعــد فيهــا 

للــوادي أّي شــّك حيــال حــب الســماء لــه.



ــداع  ــة إلرث اإلب ــول القادم ــة الفص ــا بصياغ ــال )RCU( التزام ــة الُع ــة لمحافظ ــة الملكي ــن الهيئ ــال « ضم ــون الُع ــاء » فن د إنش
الفنــي المتجــذر منــذ آالف الســنين، ويتمثــل ذلــك فــي االحتفــاء بــاإلرث الثقافــي وتقديــم الفــن المعاصــر وتشــكيل مســتقبل 
ــة  ــة الهيئ ــي تحاكــي رؤي ــدة والت ــادرات والمشــاريع والمعــارض الجدي ــون العــال سلســلة مــن المب ــداع. تقــدم فن ــه اإلب يكلل
الملكيــة لمحافظــة الُعــال للتطويــر المســتمر لمشــاهد الفــن المعاصــر فــي الُعــال، وعلــى رأس أولوياتهــا الفنــون حيــث أنهــا 
المســاهم الرئيســي لتشــكيل طابــع الُعــال وجــودة حيــاة مجتمعهــا المحلــي وأحــد عوامــل ازدهــار المســتقبل االقتصــادي 
ــب  ــام المواه ــدى أم ــة الم ــة طويل ــة واالقتصادي ــرص االجتماعي ــاق والف ــح اآلف ــى فت ــال عل ــون الُع ــز فن ــة. ترّك للمنطق
الســعودية ومجتمــع الُعــال المحلــي. يُعــد هــذا كلــه جــزءا أساســيا مــن » الرحلــة عبــر الزمــن « والتــي تجمــع بيــن 15 وجهــة 

ــارزة مختلفــة للثقافــة والتــراث واإلبــداع فــي جميــع أنحــاء الُعــال. ب

تأسســت الوكالــة الفرنســية لتطويــر الُعــال )Afalula( فــي باريــس فــي يوليــو 2018 بموجــب اتفاقيــة حكوميــة دوليــة بيــن 
ــة  ــعودي — الهيئ ــريكها الس ــم ش ــة لدع ــعى الوكال ــام. تس ــن ذاك الع ــل م ــهر أبري ــي ش ــعودية ف ــة الس ــا والمملك فرنس
ــال  ــة الُع ــة لمنطق ــياحية والثقافي ــة والس ــة االقتصادي ــترك للتنمي ــاء المش ــي البن ــال )RCU( — ف ــة الُع ــة لمحافظ الملكي
الواقعــة فــي شــمال غــرب المملكــة الســعودية ذات اإلرث الطبيعــي واإلنســاني المتمّيــز. تتمثــل مهمــة الوكالــة فــي حشــد 
ــة  ــارة والبيئ ــف والعم ــار والمتاح ــم اآلث ــاالت عل ــي مج ــركات ف ــراء والش ــل الخب ــع أفض ــية وجم ــرات الفرنس ــارف والخب المع

ــة. ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــات واإلدارة المس ــة والنباتّي ــن والزراع ــم واألم ــة والتعلي ــة التحتي ــات والبني ــياحة والخدم والس

إّن االنبهــار ببصمــة الزمــن هــو محــور البحــث الــذي جمــع الفنانيــن والفنانــات الثالثــة عشــر. 
ــي  ــا الماض ــي تركه ــات الت ــى العالم ــارة إل ــاص باإلش ــلوبه الخ ــم بأس ــام كل منه ــد ق ولق
ــر  ــاب المحّي ــى الغي ــان إل ــض األحي ــي بع ــا، وف ــة ومجتمعه ــى المدين ــة وعل ــى الطبيع عل
ــت  ــي مش ــحلية الت ــن الس ــيتحدث ع ــذي س ــن ال ــرودها. م ــاب س ــي غي ــار وبالتال ــك اآلث لتل
ــول  ــات ح ــاذت التخمين ــا ح ــاح؟ لطالم ــت الري ــد أن هب ــٍس بع ــة أم ــة ليل ــال الناعم ــى الرم عل
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــدة، وكم ــة ع ــن أزمن ــع م ــي مواق ــار ف ــاء اآلث ــكوك علم ــوش ش النق
ــا  ــي، وه ــب األساس ــث والتنقي ــوع البح ــو موض ــث ه ــر الحدي ــإّن العص ــة ف ــة القديم المدين

ــذي يجــب تركــه؟ ــا ال ــدا، وم ــذي ســيبقى غ ــا ال ــرح بالفعــل: م هــي األســئلة تُط

يخبرنــا المؤرخــون أنّــه وفــي الماضــي قضــى الشــعراء الشــباب وقتــا فــي الواحــات إلثــراء 
معرفتهــم بالثقافــة العربيــة وإلتقــان تفاصيــل اللغــة مــع البــدو وقوافــل الرُّّحــل العابــرة. 
ومــع برنامــج اإلقامــة الممّيــز هــذا والُمقــام فــي وقتنــا الحاضــر، جــاء الشــعراء والفنانــون 
ــن  ــوا م ــال وليتعّلم ــروا الُع ــن لي ــة األماك ــن كاّف ــاط وم ــع األوس ــن جمي ــص م ورواة القص

مواردهــا االســتثنائية: مــن قصصهــا وطبيعتهــا وأهلهــا ووعودهــا للمســتقبل اآلتــي.



ــة ويرحــب بالمقترحــات  هــذا ويجمــع المعــرض مجموعــة واســعة مــن المجــاالت اإلبداعي
المتنوعــة، ففيــه بحــث رومانســّي عــن المعانــي والرمــوز المتعــددة لزراعــة التمــور 
ــة  ــع الطبيع ــة م ــان المخيف ــارب اإلنس ــب لتج ــارق وعجي ــرد خ ــس(، وس ــطين پاريدي )أوغس
)منيــرة القديــري(، وجســم تنبــؤي يتتّبــع ممارســات العــرب األوائــل ويســتعين برمــال 
ــة  ــي المنطق ــوبية ف ــات الرس ــراءة للطبق ــس(، وق ــابين ميرلي ــدر )س ــل للق ــراء كرس الصح
ــع  ــات تجم ــددة اللغ ــد متع ــكالب(، وقصائ ــتديو بري ــاء )اس ــواد للبن ــى م ــت إل ــي تحول والت
بيــن عناصــر مــن مشــهد الُعــال الطبيعــي وتدعوهــا للحــوار )عفــراء عتيــق(، وإعــادة تفســير 
ــي  ــت(، وذكاء اصطناع ــكا كوران ــة )أجنييش ــات الوهمي ــي ذات الجغرافّي ــق واألراض للمناط
ــش فــي التاريــخ )دانيــة الصالــح(، وبحــث فــي النباتــات  يعطــي شــكال لوجــود المــرأة المهمَّ
فيليــة فــي الصحــراء العربيــة وتأثيرهــا المحتمــل علــى مســتقبل األرض )أيمــن زيدانــي(،  الطُّ
ــي يتســبب بفتــح عالــم مــوازٍ لــه فــي الميتاڤيــرس )بــن إليــوت(،  وكســر فــي العالــم الِحسِّ
ــة المفرطــة  ــة تتحــّدث عــن الرغب ــل مســرًحا لحكاي وورشــة عمــل فــي الهــواء الطلــق تمّث
ــد حــول  ــة المعــدن والجل ــن حرفّي فــي النفــوذ ومضــيِّ الزمــن )محمــد الفــرج(، وحــوار بي
ــة  ــر مدين ــة عب ــة تصويري ــرا نزه ــروك(، وأخي ــون ڤيرتنب ــة )مان ــال المزخرف ــي الُع ــواب مبان أب
ــاه الســريع  الُعــال والمعــارف العميقــة التــي يحملهــا ســّكانها مــع مراعــاة ماضيهــا واالتّج

ــو(. ــد كيليط ــتقبلها )محم ــو مس نح



ــُتبِدل  ــا واس ــب عليه ــا ُكِت ــَي م ــات أو أوراق ُمِح ــّدة مخطوط ــخ ِع ــرّ الّتاري ــى م ــت عل ُعرَِف
بكتابــة أخــرى فــي عمليــة تســعى إلعــادة اســتخدام الوســيط. غالبــا مــا يكتشــف 
ــا  ــد أنه ــا اعُتِق ــات نصوص ــذا مخطوط ــل هك ــرون وبفض ــد ق ــار بع ــاء اآلث ــون وعلم المؤرخ
ضاعــت، وذلــك بفضــل األثــر العميــق الــذي تركــه الِحبــر األّول فــي أليــاف الورقــة. إّن الوقــت 
ــد مــن القصــص وليحافــظ علــى مــا مضــى منهــا.  ــات ليفســح المجــال للجدي يدفــن الذكري
ــا المتشــابك والجامــع للماضــي والحاضــر  ــال نفســها مخطوطــة متراكمــة بمزيجه ــّد الُع تَُع
ــاظ  ــن الحف ــرا يمك ــا مزده ــا تراث ــّكل هن ــور يش ــر العص ــات عب ــم الرواي ــتقبل، وإّن تراك والمس
عليــه وإعــادة تفســيره مــن خــالل العمليــة اإلبداعيــة التــي يقدمهــا هــذا البرنامــج. 
ــا، ومــع  ــا وزمنن ــو اليــوم لغــات ومــواّد ومراجــع جديــدة تتحــدث عــن عالمن يســتخدم فنان
ــص  ــن القص ــات م ــو طبق ــات تل ــى طبق ــوي عل ــا تحت ــدا هن ــم وتحدي ــإّن أعماله ــك ف ذل

ــا. ــاز وثقافته ــة الحج ــاس لمنطق ــر األس ــكل حج ــي تش ــرديات الت والس

ــم  ــاف تأّمالته ــادة اكتش ــوة إلع ــي دع ــال ه ــي الُع ــة ف ــإّن اإلقام ــن، ف ــبة للفناني ــا بالنس ّم
ــزَا بقربهمــا العميــق مــن مــاٍض عامــر ومــن وافــرٍ مــن  وتجاربهــم فــي زمــان ومــكان تمّي
ــز الخــاص  ــات الطبيعيــة التــي ســاهمت فــي تشــكيل األنشــطة البشــرية. إّن الحّي ــار والبيئ اآلث
ــز  ــة الُعــال )أو باألحــرى الحّي ــة بمعنييهــا الطبيعــي والثقافــي فــي مدين ــذي تتخــذه البيئ ال
ــر فــي  ــى إعــادة التفكي ــا إل ــة( تدفعن ــال فــي خضــّم هــذه البيئ ــذي تتخــذه الُع الخــاص ال
ــورد  ــع األرض كم ــا م ــي تعاملن ــات. ف ــن الكائن ــا م ــن غيرن ــا وبي ــل كوكبن ــن حق ــا م موقعن
ــا  ــا وحوارن ــات إبداعن ــاليبنا ولموضوع ــرٍ ألس ــادُة نظ ــا إع ــزأ منه ــزاء ال تُجت ــنا كأج ــع أنفس وم

ــا. ــا فــي بيئاتن ــط بن ــا ألنفســنا ولمــا يحي وفهمن



بيان فّني

ــم  ــال )Afalula( تقدي ــر الُع ــية لتطوي ــة الفرنس ــع الوكال ــراكة م ــال « بالش ــون الُع ــرّ » فن يس
ــال  ــة « وأعم ــال الفني ــة الُع ــاف » إقام ــد الستكش ــور فري ــوح كمنظ ــج المفت ــذا البرنام ه
الفنانيــن والفنانــات الذيــن اتخــذوا مــن هــذه الواحــة بيتــا لهــم خــالل األشــهر الماضيــة. هنــا 
فــي بيــت ضيافــة وبســتان نخيــل » مبيتــي الُعــال « ُدعَيــت مجموعتــان مــن الفنانيــن للعيــش 
ولإلبــداع. يجمــع معــرض » مخطوطــات عبــر الحاضــر « أعمــال الفنانيــن والفنانــات المشــاركين 
فــي برنامــج اإلقامــة الــذي جــرى بيــن أكتوبــر وديســمبر 2022 إضافــة إلــى أعمــال الفنانيــن 

ــات المقيميــن فــي الوقــت الحالــي وحتــى مــارس 2023. والفنان

ــاعيهم  ــة مس ــا لمواصل ــة وخارجه ــن المنطق ــن م ــة « الفناني ــال الفني ــة الُع ــو » إقام تدع
ــوار  ــكان للح ــر م ــى تطوي ــجيع عل ــة التش ــة بغي ــدة والغني ــال الفري ــة الُع ــي بيئ ــة ف الفني
والتعــاون بيــن الفنانيــن والمجتمعــات العلميــة والمحليــة فــي الُعــال. يضــم هــذا المعــرض 
ــا وفنانــة حضــروا إلــى الُعــال وأقامــوا بهــا بصفتهــم ممارســين اســتثنائيين  ثالثــة عشــر فنان
ــعر والرســم والنحــت والتصويــر والتقنيــات  لمجموعــة متكاملــة مــن الوســائط كالشِّ

ــون األداء. ــة وفن ــائية الفني ــب اإلنش ــو والتراكي ــى الفيدي ــة إل ــة، إضاف الرقمي

ــد إلــى مائتــي  ــة مــع تاريخهــا البشــري العائ ــة الُعــال المهيب تُعَقــد هــذه اإلقامــة فــي بيئ
ــن  ــر والتمع ــادة النظ ــا إع ــن فيه ــح للعاملي ــزا يتي ــا متمي ــارا مرجعي ــر إط ــام، وتوف ــف ع أل
فــي أدوار وأســاليب الممارســات اإلبداعيــة فــي الوضــع الحالــي للعالــم. كيــف نتحــاور مــع 
مبدعــي الماضــي، ومــا هــو المثــال أو الحالــة الجديــدة التــي نطرحهــا لجمهــور المســتقبل؟ 
ــف  ــة وكي ــن الطبيع ــذ م ــاذا نأخ ــات؟ م ــى اإلنص ــع عل ــف نحّث ــم، وكي ــف للعال ــّم نكش ع
ــا  ــلوكياتنا وأفكارن ــي س ــكان ف ــات الم ــل خصوصي ــف نتقّب ــرا، كي ــا؟ وأخي ــل إليه ــرد الجمي ن
ــافه،  ــم واستكش ــص العال ــي فح ــه ف ــذي يقضون ــت ال ــر الوق ــة؟ عب ــاتنا اليومي وممارس
ــرد  ــن س ــكان الفّناني ــف، فبإم ــكل مختل ــا بش ــة محيطن ــى رؤي ــاعدتنا عل ــن مس ــن للفناني يمك
ــب،  ــكاال وتراكي ــات أو أش ــت كلم ــواء كان ــا، س ــي يعرفونه ــات الت ــع اللغ ــا بجمي ــص لن القص
ــع  ــجونها م ــي وينس ــاج الفن ــاليب اإلنت ــة أس ــون كاف ــتوعبون ويراكم ــّذون ويس ــم يغ فه

ــل. ــتقبل متخيَّ ــيناريوهات لمس ــا س ــوا لن ــم ليخّط خياله

علي الغزاوي وآرنو موران
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تمرة المعرفة
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كنُت هنا

 منيرة القديري
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 بن إليوت
دراسات حول بدلة الواقع االفتراضي
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