RIYADH
JEDDAH

الرياض
جدة
ّ

BIENALSUR is especially
grateful to His Highness
Prince Badr bin Abdullah
bin Farhan Al Saud,
Minister of Culture,
for the honor of hosting
BIENALSUR in the
Kingdom of Saudi Arabia

يتقدم فريق بينالسور بالشكر
لصاحب السمو األمير
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة-على استضافته لمعرض بينالسور
في المملكة العربية السعودية

BIENALSUR,
other
dynamics
for art
and culture

بينالسور،
تقديم
ديناميات جديدة
ّ
للفن
ّ
والثقافة
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يمثــل حضــور معــرض بينالســور للمــرة الثانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،قيمــة
مهمــة بالنســبة لجهــود تنميــة القطــاع الثقافــي الســعودي ،إذ يعكــس حجــم الثقــة التــي

باتــت تؤطــر عالقتنــا بمنظمــي بينالســور ،وبالمتاحــف ،والمراكــز الثقافيــة ،والجامعــات

متولــدة مــن القيمــة التــي
العالميــة المرتبطــة بهــذا المعــرض الدولــي الهــام ،وهــي ثقــة ّ
تحتلهــا بالدنــا فــي العالــم ،ومكانتهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة.

يقــام المعــرض هــذه الســنة تحــت عنــوان" :أصــداء :عالــم بيــن التماثليــة واالفتراضيــة"
جســد أهميــة الصــدى مــن منظــور مفاهيمي معاصر ،وعبر مســتويات
وهــو عنــوان عميــق ُي ّ

تعبيــر رفيعــة ،تلتقــي مــع مســاعينا الدؤوبــة لتغذيــة الفضــاء الفنــي الســعودي بالتجــارب

النوعيــة التــي ترفــع مــن مســتوى الوعــي الفنــي ،وترتقــي بالذائقــة نحــو آفــاق
اإلبداعيــة
ّ
عاليــة مــن الجمــال.

ووزارة الثقافــة وهــي تســتضيف هــذا المعــرض ،إنمــا تســعى لتعزيــز مكانــة المملكــة
الدوليــة مــن خــال تبنّ ــي كافــة األبعــاد الفنيــة العالميــة وإتاحتهــا داخــل بالدنــا ،ومنــح

الفنانيــن الســعوديين مســاحة للتفاعــل مــع الحــراك الفنــي العالمــي ،عبــر بينالــي بينالســور

بــكل مــا يحملــه مــن أبعــاد حـ ّـرة للعمليــة الفنيــة ،والــذي يشــجع كل مــن يتعاطــى معــه علــى
مرونــة تجســيد أي مفهــوم عبــر أي وســط ممكــن ،وفــي رســالة إبداعيــة مطـ ّـرزة بالــرؤى
الفنيــة الخاصــة.

إن هــذه المســاحة الغنيــة التــي يخلقهــا بينالســور برهــان حقيقــي علــى أهميــة العمليــة
اإلبداعيــة ودورهــا فــي تنميــة الخيــال اإلنســاني وإعــادة تعريفــه بمــا يتــواءم مــع الســياق

الفنــي العالمــي ويعكــس القضايــا اإلنســانية الكبــرى ،وليــس لدينــا شــك فــي أن مشــهدنا

الملهمــة الشــبيهة التــي تســتطيع التحــاور مــع مــا يقدمه بينالســور
المحلــي عامــر بالتجــارب ُ
مــن مفاهيــم ورؤى جماليــة عميقــة.

وختامــاً  ..آمــل أن ُيســاهم المعــرض فــي تحقيــق مســاعي وزارة الثقافــة تجــاه تطويــر

القطــاع الثقافــي الســعودي ،وفــي توفيــر خيــارات فنيــة رصينــة للجمهــور الســعودي
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الشــغوف بالفنــون والــذي ينتظــر منــا دائمــاً أرقــى المعاييــر وأعالهــا ،وهنــا البــد لــي أن

أشــكر جميــع زمالئــي وزميالتــي فــي وزارة الثقافــة الذيــن عملــوا علــى هــذا المشــروع،
وتمكنــوا مــن جعــل بالدنــا محطــة رئيســية فــي رحلــة بينالســور حــول العالــم.

بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
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ـروع حضنتــه
بينالســور – بينالــي الجنــوب الدولـ ّـي للفـ ّـن المعاصــر – فــي دورتــه الثالثــة ،مشـ ٌ
وطـ ِّـور فيهــا للعالــم ،يقــام مــن يوليــو إلــى ديســمبر
الوطنيــةُ ،
جامعــة تريــس دي فيبريــرو
ّ

ـرة فــي  23دولـ ٍـة بمشــاركة أكثــر
 ،2021فــي أكثــر مــن  120موقعــاً فــي  50مدينـ ٍـة منتشـ ٍ

مــن  400فنّ ــان.

كشــبكة مــن التعــاون
ٍ
متعــدد األقطــاب ،يعمــل
للفــن المعاصــر
بينالســور هــو بينالــي
ّ
ّ

الثقافيــة والجامعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ،انطالقــاً
الترابطـ ّـي بيــن المتاحــف والمراكــز
ّ

الجنوبيــة وبتوجــه إبداعــي مفاهيمــي ُحـ ّـر .يدعــو البينالــي إلــى إعــادة التفكيــر فــي
مــن أمريــكا
ّ

المنطلقــات األساســية ،ســعياً إلــى المســاهمة فــي خلــق منطــق جديــد للتــداول الفنّ ـ ّـي
والعالمــي .ينشــئ بينالســور شــبكة أفقيــة تربــط
ــي
ّ
واالجتماعــي علــى المســتوى المحلّ ّ
ّ
ومتنوعة ،ينتج عنها
االجتماعيــة من أصول ومســارات مختلفة
والقيميــن والفئــات
الفنّ انيــن
ِّ
ّ
ّ

دوائـ َـر جديــدة للتبــادل المعرفــي ،تحــدث فقــط فــي إطــار هــذا المشــروع.

ناتجــة
ٍ
أعمــاال فنّ ّيــة ،ومشــاريع إبداعيــة
بمنهجيتــه غيــر المســبوقة،
ويتضمــن بينالســور،
ّ
ّ
ً
خاصــة وأعمــال مــن مقتنيــات محلّ ّيــة ،حيــث
دوليــة مفتوحــة ،إلــى جانــب دعـ ٍ
مــن دعــوة
ـوات ّ
ّ

تتفتّ ــح هــذه االســتراتيجية اإلبداعيــة الفريــدة عــن تنظيــم معــارض ،ومداخالت بيــن مقتنيات
مؤسســة شــريكة ،بينمــا تتعــزّ ز
كل
لخصوصيــات ّ
العامــة ،تســتجيب
المتاحــف ،وفــي األماكــن
ّ
ّ
ّ
ً
دولية حول القضايا األكثر إلحاحاً في عصرنا ،أال
مية،
من خالل محاور بينالسور َ
محادثة
ّ
الق ِّي ّ

وهــي ،فــي دورة  :2021الوعــي البيئـ ّـيُ ،طـ ُـر ٌق للعيــش ،السياســة الفنّ ّيــة ،العبــور والهجــرات،

الت
متحولــة.
تشــكُّ ٌ
ّ

يســعى بينالســور إلــى رســم خارطتــه الخاصــة المنفتحــة علــى القـ ّـارات الخمــس ُم ْعليــاً قـ ْـد َر
وتمتــد
الحــق فــي الثقافــة.
ّ
التنــوع ،دفاعــاً عــن
والتفــرد فــي
العالمــي،
ــي فــي
ّ
ُّ
ُّ
ّ
المحلِّ ِّ
الوطنيــة ،فــي بوينــس آيــرس ،إلــى جامعــة الفنــون
شــبكته مــن جامعــة تريــس دي فيبريــرو
ّ

أفقيــة
ديناميــات
فــي طوكيــو ،اليابــان ( 18370.3كــم) ،وهــذا النهــج الفريــد المبنـ ّـي علــى
ّ
ّ

الدوليــة الكبرى أو تأجيلهاُ ،ي َولِّ ــد إمكان الحفاظ
وتعاونيــة ،فــي وقــت إغــاق أهـ ّـم المعارض
ّ
ّ
كل
علــى هــذه الــدورة فــي خضـ ّـم جائحــة فيــروس كورونــا مــن خــال افتتــاح المعــارض فــي ِّ
الصح ّية.
موقـ ٍـع حســبما تســمح الظــروف
ّ
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Aníbal Y. Jozami
General Director
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Diana B. Wechsler
Artistic Director

األول فــي  8يوليــو بالمتحــف اإلقليمـ ّـي للفنــون الجميلة في ســالتا ،األرجنتين،
تـ ّـم االفتتــاح ّ

عبــر معــرض بعنــوان ( La Escucha y los Vientosالســمع والريــاح) ،يحتفــل بفـ ّـن األمــم
ـتمر حتّ ــى وصولــه ،فــي
عمــرت المنطقــة .وتقويــم افتتاحاتــه المتداخلــة مسـ ّ
األولــى التــي َ

العامــة ،بمــا
العالمــي ،برامــج بينالســور
ديســمبر  ،2021إلــى درجــة عاليــة مــن التفاعــل
ّ
ّ

فيهــا البودكاســت ،والطــاوالت المســتديرة ،ومحتــوى التواصــل االجتماعـ ّـي ،التــي ســتقام
ألي كان حــول العالــم ،عبــر
بالتــوازي مــع األنشــطة الميدانيــة علــى أرض الواقــع ،ســتتيح ٍّ
اإللكترونيــة؛ أن يشــارك فــي
االفتراضــي ،وتطبيــق بينالســور وقنــاة التلفــزة
الموقــع
ّ
ّ
المناقشــات ويتمتّ ــع بزيــارة المعــارض عــن بعــد.
متنوعــة ،ســتكون
ولتفــردات المعــرض وتفاعلــه مــع جماهيــر
لهــذه األســباب جميعــاً ،
ّ
ّ

ـي جاكــس فــي الريــاض ،وقصــر ُخــزام فــي جــدة ،مناســبة
محطــة بينالســور القادمــة فــي حـ ّ
مهمــة وفريــدة.

أنيبال يُ .خزامي
العام
المدير
ّ
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ديانا بِ .و ْشلر

المديرة الفنّ ّية

12843 KM

JAX District
City
Riyadh, Saudi Arabia

Address
Diriyah Industrial Zone

12009 KM

Qasr Khuzam
City
Jeddah, Saudi Arabia

Address
Al Kandarah District
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 12843كم

حي جاكس
ّ

المدينة

السعودية
العربية
الرياض ،المملكة
ّ
ّ

العنوان

الصناعية
الدرعية ،المنطقة
ّ
ّ

 12009كم

قصر ُخزام

المدينة

السعودية
العربية
جدة ،المملكة
ّ
ّ
ّ
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العنوان

حي الكَ ندرة
ّ

Echoes.
A World
between
the Analogue
and the
Virtual
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أصداء:
عالم
بين
التماثلية
ّ
واالفتراضية
ّ
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أصداء
اختبار للعالم
ٌ
واالفتراضية
التماثلية
بين
ّ
ّ
ـت له ــذا المع ــرض كاس ــتعارة
والر ْج ـ ُـع ظاه ــرة
صوتي ــة ُج ِعلَ ـ ْ
ّ
الص ــدى ّ
الطبيعيــة النتقالنــا عبــر العالــم بيــن المواقــف
ـعري ًة تعبــر عــن الطــرق
ّ
شـ ّ
واالفتراضي ــة.
التماثلي ــة
ّ
ّ
يتدف ــق أساس ــاً بي ــن بعدي ــن ،هم ــا الزم ــان والم ــكان،
ّ
جودن ــا
نعلَ ـ ُـم ّأن ُو َ
والح ــال ّأن طريقتن ــا المعت ــادة الختب ــار هذي ــن البعدي ــن كان ــت عل ــى
ـود التح ـ ّـدث ع ــن تنفي ــذ إج ــراءات ف ــي «الزم ــن الفعل ـ ّـي»
انف ــراد ،ل ــذا ن ـ ّ
ـخصياً
ـ
ش
ـه
ـ
س
نف
ـت
ـ
ق
الو
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
ب
نخت
ـوم
ـ
ي
ال
ـر،
ـ
اآلخ
َ
ـع
ـ
م
و «بالتزام ــن»
ّ
زماني-مكان ـ ٍّـي
ـال
ّ
وافتراضي ــاً ه ــذا
التدف ــق ال ــذي ي ـ ّ
ّ
ـؤدي إل ــى انتق ـ ٍ
ٍّ
ـرق أخ ــرى لتكوي ــن «الواقع ـ ّـي» ،يمكنن ــا مش ــاركة
تُ ْرس ــى في ــه ط ـ ٌ
ْ
ـكان ُمشــتَ َرك ،أو يمكننــا تنفيــذ
المواقــف «فــي الزمــن الفعلـ ّـي» بــا مـ ٍ
ـاطات «م ــع آخري ــن» ال الزم ــان فيه ــا ُم ْش ــتَ َر ٌك وال الم ــكان.
ٍ
نش ـ
كيفي ــة إنش ــاء مفه ــوم «الواق ــع» – بص ــرف
ه ــذا يثي ــر التس ــاؤل ح ــول
ّ
التدف ــق ،م ــن
ّ
النظ ــر ع ــن م ــدى إم ــكان تحدي ــده – انطالق ــاً م ــن ه ــذا
ه ــذه األص ــداء لبع ــض التج ــارب ف ــي غيره ــا.
وافـ َـي المشــاهد بتفكيـ ٍـر
فــي هــذا الصــدد ،يســعى المعــرض إلــى أن ُي ِ
ف ــي ه ــذه الطريق ــة لحل ــول الحاض ــر ،الغاي ــة م ــن ه ــذا النَّ خ ــبِ المتن ـ ِّـوع
تدف ـ ٍـق كه ــذا للف ــرد
م ــن الفنّ اني ــن واألعم ــال ه ــي إع ــادة إنش ــاء ّ
ـعري ،تحت ـ ّـل األعم ــال المخت ــارة مكانه ــا وكأنّ ه ــا
المعاص ــر م ــن ُب ْع ـ ٍـد ش ـ ّ
ـاس كام ــل ،داعي ـ ًـة الزائ ــر إل ــى
ُصنع ــت ل ــه ،بحي ــث تولّ ــد حال ــة انغم ـ ٍ
واف ،وإلــى التعـ ُّـر ِف
استكشــاف فضــاءات غيــر معتـ َـر ٍف بهــا علــى نحـ ٍـو ٍ
الد َه َش ــة والتفكُّ ــر.
بص ـ َـو ٍر م ــن ش ــأنها أن تثي ــر ّ
ُ
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اليومي ــة هم ــا الم ــكان
بم ــا ّأن البعدي ــن الرئيس ــين لتفكيرن ــا ف ــي التجرب ــة
ّ
والزم ــان ،فلنل ـ ِـق نظ ــرة عل ــى الطريق ــة الت ــي ترش ــدنا به ــا أعم ــال الفنّ ان ــات
والفنّ اني ــن المختاري ــن ف ــي ه ــذه الرحل ــة.
ـبياً  ،كم ــا ف ــي أعم ــال جوي ــل أندريانومياريس ــو،
ّإن جع ــل الم ــكان نس ـ ّ
وسيس ــيل ب ــارت ،وكاروال زي ــك ،ومهنّ ــد ش ــونو ،وداني ــال كانوغ ــار ،عه ــد
باقــه التناغمـ ّـي
العمــودي ،ورفايــل لوزانو-همــر ،وأناييــس لوليافــر ،لَ َي ِجـ ُـد ِط َ
ف ــي أعم ــال هوغ ــو أفيت ــا ودارن ألمون ــد حي ــث الزم ــان كذل ــك ق ــد ُج ِع ـ َـل
ـبياً  ،والذاك ــرة والتاري ــخ وتضمي ــن تخيي ــات الماض ــي والحاض ــر تكش ــفها
نس ـ ّ
للجمه ــور تجهي ــزات فيدي ــو لتاني ــا ديم ــان ،وغابريي ــا غول ــدر ،وكري ــس
الرس ــن ،وماتيل ــده ماري ــن ،وأنجيلي ــكا مارك ــول ،وفل ــوة ناظ ــر ،ولين ــا ق ــزاز
وس ــوجين لي ــم ،والص ــور م ــن فالي ــري ج ــوف واالعم ــال التركيب ــة التفاعلي ــة
ـوع م ــن
لس ــيف فاف ــر ،وأخي ــراً  ،عل ــى س ــبيل التطري ــب الختام ـ ّـيُ ،يق ـ َّـدم ن ـ ٌ
«بورتريــه» لظــروف الــذات فــي عملَ ـ ْـي دانيــة الصالــح وتونــي أورســلرّ ،أمــا
«محـ ّـرك البحــث» فســيكون شــعوراً بالمفاجــأة والغربــة فــي هــذا االقتــراح
الرام ــي إل ــى غ ــرس الاليقي ــن ف ــي عي ــن المش ــاهد ،وم ــن ثَ ـ َّـم الرغب ــة ف ــي
استكش ــافه والتفكي ــر في ــه إبداعي ــاًّ.
ـردية تنظي ــم المع ــارض ال يتعلّ ــق فق ــط باختي ــار الفنّ اني ــن
تح ـ ّـدي س ـ ّ
واألعم ــال ،ولك ــن كذل ــك بط ــرق ش ــحن الم ــكان بم ــا ي ــدور بي ــن األعم ــال
ـور
الحض ـ ُ
م ــن عالق ــة ،ف ــي محاول ــة لتولي ــد اقت ــراح دينام ـ ّـي يش ــعر في ــه ُ
الخاص ــة
بالتش ــجيع الختي ــار مس ــارات مختلف ــة ،وإقام ــة عالقته ــم
ّ
ـاص وتالي ــاً
ـخص يتب ــع ّ
كل ش ـ ٍ
تخي ــل ِّ
خط ــه الخ ـ ّ
باألعم ــال ،فالفك ــرة ه ــي ُّ
ـرديته الفري ــدة.
سـ ّ
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القي ــم لم ــكان الع ــرض تنط ــوي عل ــى ه ــذا الن ــوع م ــن
م ــا دام ــت مقارب ــة ِّ
التعريــف ،حيــن يتعلّ ــق األمــر بعكــس تجربــة المعــرض فــي كتــاب ،فــا بـ ّـد
مــن إعــادة النظــر فــي تسلســل األعمــال ،ومــا بينهــا مــن ِصــات ،وطريقــة
التوجيهي ــة للع ــرض،
تقديمه ــا إل ــى الق ــارئ ،عل ــى أس ــاس ه ــذه المب ــادئ
ّ
دعونــا نجـ ّـرب تَ َط ُّرقــاً ممكنــاً يتيــح لنــا أن نُ عيـ َـد ،عبــر قــراءة هــذه النصــوص
الماد ّي ــة
الموج ــزة ع ــن األعم ــال وصوره ــا ،تكوي ــن الص ــدى بي ــن التج ــارب
ّ
والرقمي ــة ،تحدي ــداً بي ــن األبع ــاد المختلف ــة
والتناظري ــة
واالفتراضي ــة،
ّ
ّ
ّ
منظـ ٌـم فــي فصــول قصيــرة تســلِّ ط
للواقــع الــذي نمـ ّـر فيــه ،هــذا المســار َّ
قدمتهــا األعمــال ،واضعـ ًـة بعضهــا فــي
الضــوء علــى بعــض الجوانــب التــي ّ
عالق ـ ٍـة م ــع بع ــض.
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In the space,
vis-à-vis time

في المكان،
تجاه الزمان

CAROLA
ZECH RIYADH AND JEDDAH 2021
28 BIENALSUR

29
كاروال زيك
بينالسور الرياض

وجدة 2021
ّ

CAROLA ZECH (Argentina)

Nosotros / Us, 2020-2021
Interactive installation, polished and
polychromed stainless steel
140 × 140 × 230 cm
Courtesy of the artist

Us is an interactive installation, designed for the public space. Its
purpose is to offer a ludic experience that shows us the different ways
in which we relate to space: our presence and actions as well as those
of others modify it. The work proposes an active reflection on space
“both in its physical aspects and in its connections with the context
where it is located and with the people who approach it to activate it
with their presence and movements,” in the words of the artist.
Three metallic plates of very attractive colours are offered as
free-standing planes in the space that share the spectators’ walkway. As
the spectators approach the piece, they notice that they can activate
some kind of movement: these planes rotate around a central axis and
change position, which alters not only the spatial relations but also the
ways in which the colours of the different planes impact on each other,
as well as the ways in which the viewer is reflected on these iridescent
metal surfaces.
This play of movements and reflections, of spaces that change and of
relations that are modified with each action, is the artist’s resource to
reflect on our responsibility as a community. In this sense, Carola Zech
concludes: “The construction of spaces offers us the challenge of the
existence of others, the dimension of the social and the relational. It
begs the fundamental question: how shall we live together; how shall
we coexist?”
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كاروال زيك (األرجنتين)
 / Nosotrosنحن2020– 2021 ،
للصدأ
مقاوم
عمل تركيبي تفاعلي ،فوالذ
َ
ِ
ومتعدد األلوان
مصقول
ِّ
 230 × 140 × 140سم
بإذن من الفنانة

العامــة ،بغــرض تقديــم تجربـ ٍـة تفاعليــة
مصمـ ٌـم لألماكــن
"نحــن" هــو عمــل تركيبــي تفاعلـ ٌّـي
ّ
َّ
عدلُ ــه وجــود
جودنــا وأفعالُ نــا ُي ِّ
توضــح لنــا الطــرق المختلفــة التــي نتعاطــى بهــا مــع المــكانُ ،و ُ
الماديــة،
اآلخريــن وأفعالهــم ،ويقتــرح العمــل تفكيــراً نَ ِشــطاً فــي المــكان «مــن حيــث جوانبــه
ّ
وارتباطاتــه بالســياق الــذي يوجــد فيــه ،وباألشــخاص الذيــن يقتربــون منــه لتفاعلــه بحضورهــم
وحركاتهــم» ،علــى حـ ّـد قــول الفنّ انــة.
جذابــة جـ ّـداً كمســطحات قائمــة بذاتهــا فــي الفضــاء
معدنيــة ذات ألــوان ّ
ـواح
ّ
تُ قـ َّـدم ثالثــة ألـ ٍ
المتفرجــون مــن إحــدى القطــع ،يالحظــون ّأن
المتفرجيــن ،فمــا إن يقتــربِ
المشــترك مــع ممـ ّـر
ّ
ِّ
وضعيتهــا ،مــا
وتغيــر
ـزي
ّ
ِّ
بإمكانهــم تنشــيط حركـ ٍـة مــا ،هــذه المســطحات تــدور حــول محــور مركـ ٍّ
المكانيــة وحســب ،ولكــن كذلــك الطــرق التــي تؤثِّ ــر بهــا األلــوان المختلفــة
يغيــر ال العالقــات
ّ
ّ
بعضهــا اآلخــر ،وكذلــك الطــرق التــي ينعكــس بهــا المشــاهد
لبعــض المســطحات فــي ألــوان ِ
المعدنيــة المتقزّ حــة.
علــى هــذه األســطح
ّ
تتغيــر ،والعالقــات التــي
هــذه المجموعــة مــن الحــركات واالنعكاســات ،واألمكنــة التــي
ّ
كم ْع َشـ ٍـر ،مــن هــذا
تتعـ ّـدل مــع ِّ
ـؤوليتنا َ
كل ِف ْعــل ،هــي مــا تنهــل منــه الفنّ انــة للتفكيــر فــي مسـ ّ
المنطلَ ـ ِـق تســتنتج كاروال ّأن« :بنــاء األمكنــة يواجهــان بالتحـ ّـدي الــذي يمثّ لــه وجــود اآلخريــن،
معــا؟ وكيــف
البعــد االجتماعــي والعالئقـ ّـي ،إنّ ــه يطــرح الســؤال األساسـ ّـي :كيــف نعيــش ً
نتعايــش؟».
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BART RIYADH AND JEDDAH 2021
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CÉCILE BART (France)

Off-screen Circles, 2021
Cotton and wool threads,
fishing weights, wooden arches
Diameter: 290 cm, 2 complete, 3 incomplete circles
Courtesy of the artist.

Toro #8 & Toro #9, 2021

Cotton and wool threads,
fishing weights, wooden arches
Diameter: 230 cm (Toro #8) 260 cm (Toro #9)
Courtesy of the artist

We tend to inhabit virtuality as “navigators” on the Internet: a hypothetically unlimited space through which it is possible to move from one
place to another in a fraction of a second, however distant they may be
in reality.
When we move in the real space, we do so in an attempt to explore its
limits, to identify its singular characteristics. We also travel through it
in a period of time in which our experience synchronically aligns both
dimensions.
It is precisely in order to restore this space-time experience and to
contribute to its aesthetic enrichment that the spectator is invited
to walk through the space, which is permeated by the colourful luminosity presented by the delicate work of Cécile Bart, whose coloured
threads hanging from high frames “sew” the atmosphere of the
exhibition halls, giving them a dreamlike dimension that will allow the
public to be carried away.
In the artist’s words, “the ideal spectators would be those who take
their time, who find their own rhythm. The perception of the works will
be modified during a ‘long’ journey, with breaks and adjustments....”
The visitor becomes a performer of the light and colour that transform the exhibition space with the artist’s work.
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سيسيل بارت (فرنسا)
دوائر خارج الشاشة2021 ،

خيوط قطن وصوف
خشبية
ثقاالت صيد السمك ،أقواس
ّ
ّ
القطر 290 :سم ،دائرتان مكتملتان 3 ،دوائر غير مكتملة
بإذن من الفنانة

تورو رقم  8وتورو رقم 2021 ،9

خشبية
ثقاالت صيد السمك ،أقواس
خيوط قطن وصوفّ ،
ّ
القطر 230 :سم (تورو رقم  260 ،)8سم (تورو رقم )9
بإذن من الفنانة

بحــار،
ـبحارة علــى اإلنترنــت (ّ – navigateur
نميــل إلــى العيــش فــي الواقــع االفتراضـ ّـي ك ـ ّ
التنقــل
ّ
نظريــاً يمكــن
لمتصفــح اإلنترنــت) :فضــاء غيــر محــدود
ّ
مـ ّـاح – هــو المقابــل الفرنسـ ّـي
ّ
ننتقــل مــن
عبــره مــن مــكان إلــى آخــر فــي جــزء مــن الثانيــة ،مهمــا تباعــدا فــي الواقــع .متــى ِ
المــكان الحقيقـ ّـي؟ فنحــن نفعــل ذلــك فــي محاولـ ٍـة الستكشــاف حــدوده ،وتحديــد خصائصــه
ـرة مــن الزمــن ،فيقتــرن كال البعديــن فــي تجربتنــا علــى
الفريــدة ،كذلــك نســافر عبــره فــي فتـ ٍ
نحـ ٍـو متزامــن .إنّ مــا تحديــداً مــن أجــل اســتعادة تجربــة «الزمــكان» هــذه ،والمســاهمة فــي
ـث األلــق الغنـ ّـي
إثرائهــا الجمالـ ّـي ،ســيكون المشــاهد مدعـ ّـواً إلــى الســير عبــر المــكان ،حيــث ينبـ ُّ
كأن خيوطهمــا المبهرجــة المتدلّ يــة
يقدمــه عمــا سيســيل بــارت
المرهفــانّ ،
َ
باأللــوان الــذي ّ
حلميــاً يشــطح بالجمهــور
أطـ ٍـر عاليــة «تخيــط» أجــواء قاعــات العــرض ،مــا يمنحهمــا ُبعــداً
مــن ُ
ّ
بعيــداً.
المثاليــون هــم أولئــك الذيــن يأخــذون
علــى حـ ّـد قــول الفنانــة« ،قــد يكــون المشــاهدون
ّ
الحسـ ّـي للعمــل أثنــاء رحلــة
ـاص .هكــذا ُيعـ َّـدل اإلدراك
ّ
وقتهــم ،والذيــن يجــدون إيقاعهــم الخـ ّ
ـؤدي للضــوء واللــون الــذي يحـ ِّـول
ـات
محطـ ٍ
ّ
"طويلــة" ذات
وتكيفــات…» يصبــح الزائــر ذاك المـ ّ
ُّ
فضــاء المعــرض مــع عمــل الفنانــة.
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MUHANNAD SHONO (Saudi Arabia)

Return to the infinite, 2021
Installation, 5 sand pillars on a mechanized table
Sand, reclaimed sand, binding agent (resin and catalyst)
Each pillar is 150 cm long × 18 cm in diameter
Overall approximate scale of the installation: 180 × 160 × 120 cm
Commissioned by the Ministry of Culture, Saudi Arabia

The span and the divide, 2021
Installation, engineered sand structure, rammed earth, reinforced soil,
compacted with several layers of horizontal mesh
Overall approximate scale of the installation: 800 × 300 × 300 cm
Commissioned by the Ministry of Culture, Saudi Arabia

Time alters matter, erodes it, modifies its conditions and spaces. This
finding, which initially stems from archaeological observation, and
from which numerous hypotheses and historical interpretations
of the development of regions, species and cultures also emerge, is
at the core of Muhannad Shono’s artistic and aesthetic approach.
“When I was younger,” recalls the artist, “I heard the story of a pilot
who reported unidentified structures emerging from the sand during
a training mission over the Empty Quarter in Saudi Arabia. The next
day, the pilot flew over those coordinates again, but the structures had
disappeared, apparently swallowed up by a sea of sand. Sands choose
what to reveal and what to hide.”
This memory unveils aspects of Shono’s poetics in which he enquires
into the dilemma of time, seeking to delve into its cycles of revelation
and concealment. It has been suggested that his work focuses on the
erosion of the past in order to reshape the future.
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السعودية)
مهند شونو (المملكة العربية
ّ
عودة إلى الالنهاية2021 ،
آلية
ٍ
رملي ٍة على
طاولة ّ
عمل تركيبي 5 ،أعمدة ّ
ومحفز)
ّ
مادة ماسكة (راتنج
رمل ،رمل مستصلحّ ،
كل عمود  150سم ،القطر  18سم
طول ّ
التقريبي 120 × 160 × 180 :سم
اإلجمالي
الحجم
ّ
ّ
السعودية
العربية
المملكة
الثقافة،
وزارة
من
بتكليف
ّ

االمتداد واالنقسام2021 ،

مدعمة،
مهندسة ،تراب مدكوك ،أرض
رملية
ّ
َ
عمل تركيبي ،بنية ّ
األفقية
طبقات من الشباك
ٍ
مدمجة ببضع
ّ
التقريبي 300 × 300× 800 :سم
اإلجمالي
الحجم
ّ
ّ
السعودية
بتكليف من وزارة الثقافة ،المملكة العربية
ّ

يغيــر ظروفهــا وأمكنتهــا ،هــذا االســتنتاج النابــع أصـ ًـا مــن
يقوضهــاّ ،
ـادةّ ،
الزمــن يحـ ِّـول المـ ّ
التاريخيــة لتطـ ُّـور
الفرضيــات والتفســيرات
مشــاهدة اآلثــار ،والــذي انبثــق منــه أيضــاً عــدد مــن
ّ
ّ
والجماليــة.
المناطــق واألنــواع والثقافــات ،هــو فــي صميــم مقاربــة مهنّ ــد شــونو الفنّ ّيــة
ّ
تدريبيــة فــوق
مهمــة
طيــار ،أبلــغ أثنــاء
يتذكّ ــر الفنّ ــان أنّ ــه حيــن كان أصغــر ســنًّ ا ،ســمع
ّ
ّ
«قصــة ّ
ّ
ـعودية ،عــن هيــاكل مجهولــة ّ
تكشــف عنهــا الرمــل،
العربيــة السـ
الربــع الخالــي فــي المملكــة
ّ
ّ
ـكأن
ـ
ل
ـت،
ـ
ف
اخت
ـاكل
ـ
ي
اله
ـن
ـ
ك
ل
ـات،
ـ
اإلحداثي
ـذه
ـ
ه
ـوق
ـ
ف
ـه
ـ
ق
تحلي
ـار
ـ
الطي
وفــي اليــوم التالــي ،عــاود
ّ
ّ
ّ
بحــراً مــن الرمــل قــد ابتلعهــا ،الرمــل يختــار مــا يبــدي ومــا يخفــي».
ـعريات شــونو ،يستفســر مــن خاللهــا عــن معضلــة
تكشــف هــذه الذكــرى عــن جوانــب مــن شـ ّ
الزمــان ،ســاعياً إلــى الخــوض فــي حلقــات الكشــف والحجــب ،وقــد افتُ ـ ِـر َض ّأن عملــه يركّ ــز علــى
تــآكل الماضــي مــن أجــل إعــادة تشــكيل المســتقبل.
ميكانيكيــة تعــرض أمــام أعيننــا هاتيـ ِـن
ـزة
يبتكــر شــونو ،وقــد وضــع ذلــك نصــب عينيــه ،أجهـ ً
ّ
األول
ـاهد
ـ
ش
الم
ـراه
ـ
ي
ـذي
ـ
ل
ا
ـل
ـ
م
الع
ـل
ـ
ع
تج
ـادة ،بطريقــة
العمليتيــن ،التــآكل
ّ
والتغيــرات فــي المـ ّ
ّ
ّ
الــذي يدخــل قاعــة المعــرض مختلفــاً عــن العمــل الــذي يــراه المشــاهد األخيــر ُق َب ْيـ َـل انتهــاء
الطبيعيــة
خياليــة ألزمنـ ٍـة أخــرى ال تعـ ّـدل المناظــر
ـزات مــن بقايــا
المعــرض ،كمــا ينصــب تجهيـ ٍ
ّ
ّ
ً
ـال ..يمثّ ــل
ـ
ح
كل
ّ
ـى
ـ
ل
ع
ـل،
ـ
م
الر
ـة
ـ
ك
لحر
ـة
ـ
ض
معر
ـح
ـ
ي
الر
ـب
ـ
ه
م
ـي
وحســب ،بــل تكــون بدورهــا فـ
ّ
ّ
ٍ
التغييــر بمــرور الزمــن والكشــف عــن الظــروف المختلفــة لوجــود العمــل جــزءاً أساسـ ًـياً مــن
العمليتيــن.
ـوة إلــى التفكيــر اإلبداعـ ّـي فــي
عملــه ،كمــا يمثّ ــل دعـ ً
ّ

39

بينالسور الرياض

وجدة 2021
ّ

With this purpose in mind, he creates mechanical devices that present
these processes of erosion and changes in matter before our eyes in
such a way that the work seen by the first viewer who walks into the
exhibition hall will differ from the work seen by the last viewer before
the exhibition closes. He also installs imaginary remnants of other
times that not only modify the landscape but are also exposed to the
wind and the movement of the sand. In both cases, change over time
and the revelation of different conditions of the work’s existence represent a fundamental part of his work, as well as an invitation to a creative
reflection on these processes.

MUHANNAD
SHONO
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ميكانيكيــة تعــرض أمــام أعيننــا هاتيـ ِـن
ـزة
يبتكــر شــونو ،وقــد وضــع ذلــك نصــب عينيــه ،أجهـ ً
ّ
األول
ـاهد
ـ
ش
الم
ـراه
ـ
ي
ـذي
ـ
ل
ا
ـل
ـ
م
الع
ـل
ـ
ع
تج
ـادة ،بطريقــة
العمليتيــن ،التــآكل
ّ
والتغيــرات فــي المـ ّ
ّ
ّ
الــذي يدخــل قاعــة المعــرض مختلفــاً عــن العمــل الــذي يــراه المشــاهد األخيــر ُق َب ْيـ َـل انتهــاء
الطبيعيــة
خياليــة ألزمنـ ٍـة أخــرى ال تعـ ّـدل المناظــر
ـزات مــن بقايــا
المعــرض ،كمــا ينصــب تجهيـ ٍ
ّ
ّ
ً
ـال ..يمثّ ــل
ـ
ح
كل
ّ
ـى
ـ
ل
ع
ـل،
ـ
م
الر
ـة
ـ
ك
لحر
ـة
ـ
ض
معر
ـح
ـ
ي
الر
ـب
ـ
ه
م
ـي
وحســب ،بــل تكــون بدورهــا فـ
ّ
ّ
ٍ
التغييــر بمــرور الزمــن والكشــف عــن الظــروف المختلفــة لوجــود العمــل جــزءاً أساسـ ًـياً مــن
العمليتيــن.
ـوة إلــى التفكيــر اإلبداعـ ّـي فــي
عملــه ،كمــا يمثّ ــل دعـ ً
ّ
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HUGO AVETA (Argentina)

Ante el tiempo, 2009
HD video

8’14”
Courtesy of the artist

The tangibility of time is hard to fathom nowadays. Let us think of the
different ways to refer to it: time is wasted, it is empty, it flies, it stops, it is
scarce, there is or there is not enough time for something....
The condition of time has become increasingly pressing and elusive
at once. However, when devices that could help societies to monitor
or regulate time began to be tested, its evanescence materialised, for
example, in sand. Hourglasses effectively accomplished the task of
associating the passage of time with the physical - real - passage of
sand from the top to the bottom of the clock. In a tangible way, its flow
showed what seemed to be intangible: time.
Taking this image of the past as a starting point and associating it with
the current experience of the awareness of a multiple, porous, complex
time, in this video Aveta places us “in front of time”: it is no longer linear
and neat as the hourglass showed it, but plural, turbulent, simultaneous.
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هوغو أفيتا (األرجنتين)
قبل الزمان2009 ،
الدقة
فيديو عالي ّ

 08:14دق ي ق ة
بإذن من الفنان

األيــام ،دعونــا نفكّ ــر فــي الطــرق المختلفــة
يتعـ ّـذر اســتيعاب ملموسـ ّـية الزمــن فــي هــذه ّ
يتوقــف ،ينقصنــا الوقــت ،هنــاك أو ليــس هنــاك
ّ
لإلشــارة إليــه :الوقــت ضائــع ،فــارغ ،يطيــر،
كاف لكــذا…
وقــت ٍ
ّإن الشــرط الزمنـ ّـي يــزداد إلحاحــاً وتفلّ تــاً معــاً  ،والحــال أنّ ــه مــا إن بــدأ اختبــار األجهــزة التــي يمكــن
يتجســد اضمحاللــه ،علــى ســبيل
أن تســاعد المجتمعــات فــي مراقبــة الوقــت أو تنظيمــه ،حتّ ــى
ّ
ـاد ّي -
الرمليــة فعـ ًـا
المثــال :رمـ ًـا ..لقــد أنجــزت الســاعات
مهمــة ربــط مــرور الزمــن بالمــرور المـ ّ
ّ
ّ
تدفــق الرمــل مــا
الواقعـ ّـي  -لمــن أعلــى الســاعة إلــى أســفلها بطريقــة ملموســة ،حيــث ُيظهــر ّ
بــدا أنّ ــه غيــر ملمــوس "الزمــن".
الحاليــة لوعـ ٍـي يــدرك الزمــن
انطالقــاً مــن هــذه الصــورة للماضــي ،وعبــر ربطهــا بالتجربــة
ّ
خط ّيــاً وال َجلِ ّيــاً كمــا
متعـ ّـدداً ومتراكبــاً  ،يضعنــا فيديــو أفيتــا «فــي وجــه الزمــن» ،لــم يعــد ّ
جمعيــاً مضطربــاً  ،متزامنــاً.
الرمليــة ،بــل بــات
أظهرتــه الســاعة
ّ
ّ
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دارن ألموند
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DARREN ALMOND (United Kingdom)

Perfect Time (11 x 2), 2013
22 digital clocks
Mixed media
159.6 × 60.5 × 14 cm
Courtesy of the artist and Xippas Galleries

In Reflection 014, 2016
Installation, acrylic on mirrored glass
12 panels, 146 × 154 × 3.5 cm (each)
Courtesy of the artist and Xippas Galleries

Darren Almond’s works focus on time and its myriad possible forms of
representation. In this exhibition, his work offers two altered modalities
of one of the latest ways to display hours as a mode of expressing time:
digital clocks.
Using real digital clocks that he assembles by superimposing them in
his work, he presents his “perfect time,” an irony on a way of measuring
time that may never reveal its complexity.
Along with this work, In Reflection 014 reinforces the idea of the impossibility of grasping time.
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دارن ألموند (المملكة المتّ حدة)
الوقت األمثل (2013, (2 x 11
 22ساعة رقمية

وسائط متعددة

 14 × 60.5 × 159.6سم

بإذن من الفنانة ،وجاليري شبياس

في انعكاس 2016 ,014

عمل تركيبي ،أكريليك على زجا ج عاكس
 12لوحاً  3.5 × 154 × 146 ،سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنانة ،وجاليري شبياس

تركّ ــز أعمــال دارن ألمونــد علــى الزمــن وأشــكال تمثيلــه التــي ال حصــر لهــا ،ففــي هــذا المعــرض
معدلتيــن لواحــدة مــن أحــدث الطــرق لعــرض الســاعات والدقائــق،
يقـ ّـدم عملــه بطريقتيــن
َّ
كوسـ ً
الرقميــة".
ـيلة للتعبيــر عــن الوقــت "الســاعات
ّ
يجمعهــا مــن خــال تركيبهــا فــي عملــه ،ليقـ ّـدم
الرقميــة
يســتخدم الســاعات
الحقيقيــة التــي ّ
ّ
ّ
«وقتــه األمثــل» ،وهــو ســخرية مــن طريقــة قيــاس الوقــت التــي قــد ال تكشــف أبـ ًـدا عــن مــدى
تراكُ ِبــه.
إلى جانب هذا العمل ،يعزّ ز عملُ ه اآلخر ،في انعكاس  ،014فكرة استحالة استيعاب الزمن.
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Vis-à-vis
nature and
the unexpected

تجاه
الطبيعة
والالمتوقع
َّ

GABRIELA
GOLDER
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GABRIELA GOLDER (Argentina)

52 tonos de azul / 52 shades of blue, 2020
Video installation, 7 channel video
Implementation of neural networks: Mario Guzmán
Courtesy of the artist

Raising our heads and looking up at the sky, a daily action we perform
almost without realising it, was curtailed during the long months of
confinement due to the pandemic. This led Gabriela Golder to undertake the daily exercise of finding a fragment of sky from her window
and recording its variations. She also invited other artists around the
world to record the skies they each saw. At the same time, she began
to search for and read texts in which naturalists, philosophers and
poets reflected on the sky. She also worked with theories of colour,
painting and design that referred to the different shades of blue, light
blue and other nuances associated with the repertoire of images that
she was gathering.
The work arises from this experience, in which the skies coexist on several screens placed side by side. Brief lines of text run through them:
they are fed by a computer into which all the information arising from
the bibliographical research was uploaded, and which it chooses in response to the type of sky projected on the screen.
This relationship between texts and images, the activation of senses
triggered by the videos in this machine designed to “interpret” such
images, places us on the threshold of the dilemma that this exhibition,
between the real and the virtual, seeks to reflect upon.
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غابرييال غولدر (األرجنتين)
 52 / 52 shades of blue, 2020درجة من األزرق2020 ،
عمل تركيبي لفيديو من  7قنوات
العصبية :ماريو غوزمان
تطبيق الشبكات
ّ
بإذن من الفنانة

نؤديــه تقريبــاً دون أن نــدرك ،بــات محــدوداً
رفــع رؤوســنا والنظــر إلــى الســماء هــو فعـ ٌـل يومـ ٌّـي ّ
خــال أشــهر الحجــر الطويلــة بســبب الجائحــة ،ممــا دفــع غابرييــا غولــدر إلــى التمريــن اليومـ ّـي
المتمثّ ــل بالعثــور علــى جــزءٍ مــن الســماء مــن نافذتهــا وتســجيل اختالفاتــه ،كمــا دعــت فنّ انيــن
كل منهــم الســماء التــي رأتهــا ،وفــي الوقــت
آخريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى أن يسـ ّـجل ٌّ
بالطبيعيــات ،وفالســفة،
مهتميــن
نفســه شــرعت تبحــث عــن نصــوص تقرأهــا لعلمــاء أو
ّ
ّ
نظريــات اللــون والرســم والتصميــم التــي
وشــعراء تفكــروا فــي الســماء ،كمــا عملــت أيضــاً علــى
ّ
أشــارت إلــى درجــات مختلفــة مــن اللــون األزرق ،األزرق الفاتــح وغيــره مــن الفــوارق الدقيقــة
المرتبطــة بفئــة الصــور التــي كانــت تجمعهــا.
ينشــأ العمــل مــن هــذه التجربــة حيــث تتواجــد الســماء علــى شاشــات مختلفــة موضوعــة جنبــاً
ـوب ُح ّملــت فيــه جميــع
كتابيــة مختصــرةّ ،
إلــى جنــب ،تدنــو مــن خاللهــا ســطور
ّ
يغذيهــا حاسـ ٌ
ً
ـتجابة لنــوع الســماء المســقطة
المعلومــات الناشــئة عــن البحــث المرجعـ ّـي ،وهــو يختارهــا اسـ
علــى الشاشــة.
هــذه العالقــة بيــن النصــوص والصــور ،وتفعيــل األحاســيس التــي تطلقهــا قطــع الفيديــو
المصممــة لـ«تفســير» مثــل هــذه الصــور ،تضعنــا علــى أعتــاب المعضلــة التــي
فــي هــذه اآللــة
ّ
يســعى هــذا المعــرض ،بيــن الواقعـ ّـي واالفتراضـ ّـي ،إلــى التفكيــر فيهــا.
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TANJA DEMAN (Croatia)

Horizon, 2021
Film essay, 4K and HD video, sound, colour
25 min

SUJIN LIM (South Korea)

Landscape Painting, 2019
HD Single-channel video

31’40”
Courtesy of the artist

Oil Painting, 2017

HD Single-channel video

7’57”
5 pieces, digital c-print: 120 × 80 cm (each)
Courtesy of the artist

No landscape is neutral, every landscape has multiple layers of history, interpretation, and importance. This claim can be applied to different works in this exhibition, from Muhannad Shono’s to Hugo Aveta’s,
or Angelika Markul’s. However, their viewpoint and approach bring
these two videos into a direct dialogue, considering the convergence
of points of view and perspectives of the visual projects produced by
two artists who dwell in different cultural spaces: Tanja Deman and
Sujin Lim. Both address environmental change by looking at the marine horizon, revealing to the spectator multiple aspects of their respective history.
Deman’s video Horizon embodies a contemplative attitude towards the
sea, thereby alerting to the contemporary ecological crisis. Set on an
isolated island in the Adriatic Sea, this film depicts different moments in
the transformation of the landscape.
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تانيا ديمان (كرواتيا)
أفق2021 ،

ملون
فيلمي ،بلو راي  ،4Kوفيديو عالي ّ
مقال
الدقة ،مع صوتّ ،
ّ

 25:00دق ي ق ة

بإذن من الفنانة

الجنوبية)
سوجين ليم (كوريا
ّ
الطبيعية2019 ،
رسم المناظر
ّ
أحادي القناة
الدقة
فيديو عالي ّ
ّ

 31:40دق ي ق ة
بإذن من الفنانة

زيتية2017 ،
لوحة ّ

أحادي القناة
الدقة
فيديو عالي ّ
ّ
 07:57دق ي ق ة
رقمية
كروموجينية
 5قطع ،طبعة
ّ
ّ
 80 × 120سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنانة

واألهم ّيــة،
ـات متعـ ّـددة مــن التاريــخ والتفســير
مــا مــن منظـ ٍـر طبيعـ ٍّـي محايــد ،لـ ّ
ـكل منظـ ٍـر طبقـ ٌ
ّ
كل هــذا ينطبــق علــى أعمــال مختلفــة فــي هــذا المعــرض ،مــن أعمــال مهنــد شــونو إلــى
أعمــال هوغــو أفيتــا أو انجليــكا ماركــول ،والحــال ّأن وجهـ َـة النظـ ِـر والنهـ َـج فــي هذيــن العرضيــن
لتدخالتهمــا فــي حــوار مباشــر ،بفعــل تالقــي وجهــات النظــر والتطلّ عــات بيــن مشــروعين
كل فــي فضــاء ثقافـ ّـي مختلــف :تانيــا ديمــان ،وشــوجين
بصرييــن مــن نتــاج فنّ انتيــن تُ قيمــان ًّ
ّ
للمشــاهد عــن
ليــم ،كلتاهمــا تعالجــان
ـري ،كاشــفتان ُ
التغيــر البيئـ ّـي عبــر النظــر إلــى األفــق البحـ ّ
ّ
كل منهمــا.
جوانــب متعـ ّـددة مــن تاريــخ ٍّ
البيئيــة
منبهــاً علــى األزمــة
ينطــوي فيديــو أفــق لديمــان علــى موقـ ٍ
ّ
تأملـ ّـي تجــاه البحــرّ ،
ـف ّ
المعاصــرة ،هــذا الفيلــم المحـ ّـد ُد موقعـ ُـه علــى جزيــرة منعزلــة فــي البحــر األدرياتيكـ ّـي يصـ ِّـور
لحظــات مختلفــة مــن تحـ ّـول المنظــر الطبيعـ ّـي.
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The subtlety of its image engages in a dialogue with Landscape Painting, the work of Lim’s, who also explores the dimensions of change in
the natural environment and along with it, of the landscape on another horizon, from another island, in this case in South Korea. Through
paintings inspired by the stories and memories of her father, the Korean
artist recreates certain aspects of the altered landscape.
Both artists share a common motif: the desire to incorporate environmental awareness into the realm of art.
SUJIN LIM
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الطبيعيــة ،أال وهــو عمــل ليــم الــذي يستكشــف
رهافــة الصــورة تقيــم حــواراً مــع رســم المناظــر
ّ
الطبيعيــة ،وعــرض المناظــر الطبيعيــة فــي أفــق آخــر ،مــن
أيضــاً أبعــاد التغييــر فــي البيئــة
ّ
الجنوبيــة ،وتعيــد الفنّ انــة –
جزيــرة أخــرى ،ومــن زاويــة أخــرى ،وتمثــل فــي هــذه الحالــة كوريــا
ّ
معينــة مــن المنظــر
عبــر لوحــات مســتوحاة مــن قصــص والدهــا وذكرياتــه – تكويـ َـن جوانــب ّ
الطبيعـ ّـي المعــدل.
البيئيــة جــزءاً مــن
ثمــة دافـ ٌـع مشــترك يجمــع بيــن الفنّ انتيــن ،أال وهــو الرغبــة فــي جعــل التوعيــة
ّ
ّ
عالــم الفــن.
سوجين ليم
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VALÉRIE JOUVE (France)

Untitled (The Facades), 2002-2004
Photograph
Dimension variables
Courtesy of the artist and Xippas Gallery

Untitled (The Trees), 2004-2018
Photograph
Dimension variables
Courtesy of the artist and Xippas Gallery

MATILDE MARIN (Argentina)

Solo una brisa suspiraba / Just a Breeze Sighing, 2020
Original idea and artistic direction: Matilde Marin
Edition and sound: Ignacio Laxalde
Postproduction graphics: Julieta Anaut
Music: Marta Lambertini
2’ 56”
Courtesy of the artist

Through the observation process proposed in the exhibition, Valérie
Jouve’s photographs also contribute an element of surprise by presenting images in which the human construction blends with the natural
one, and vice versa. Thus, the urban landscape is captured in singular
moments that allow us to question the ways in which we usually look at
and perceive our surroundings.
The counterpoint between still and moving images is part of the ways
in which we experience the representation of the world. In the words
of Matilde Marin, “the moving image is linked to reality, records its
traces in an almost tangible way that is close to us.” That is why her
videos propose to immerse the public in an audio-visual situation that
prompts them to reflect on their own place through a landscape. Marin
68 BIENALSUR RIYADH AND JEDDAH 2021

فاليري جوف (فرنسا)
بال عنوان (الواجهات)2002-2004 ،
صور
أبعاد مختلفة
إصدار من خمس+طبعتَ ي فنّ ان
بإذن من الفنّ انة ،وجاليري شيباس

بال عنوان (األشجار)2004-2018 ،
صور
أبعاد مختلفة
إصدار من خمس+طبعتَ ي فنّ ان
بإذن من الفنّ انة ،وجاليري شيباس

ماتيلده مارين (األرجنتين)
جر ُد
زفر ْت2020 ،
ٍ
ُ / Solo una brisa suspirabaم ّ
نسمة َ
األساسية واإلدارة الفنّ ّية :ماتيلده مارين
الفكرة
ّ
التحرير والصوت :إغناثيو السالده
ِخطاطة ما بعد اإلنتاج :خولييتا أناوت
الموسيقى :مارتا المبرتيني
 02:56دق ي ق ة
بإذن من الفنانة

عمليــة المراقبــة المقترحــة فــي المعــرض ،تســاهم صــور فاليــري جــوف أيضــاً فــي
عبــر
ّ
ـري ضمــن البنــاء الطبيعــي
عنصــر المفاجــأة ،وذلــك بتقديمهــا صــوراً ينصهــر فيهــا البنــاء البشـ ّ
وبالعكــس ،هكــذا ُيلتقــط المشــهد الحضــري فــي لحظــات فريــدة تتيــح لنــا إعــادة النظــر فــي
ـادة إلــى محيطنــا وندركــه.
الطــرق التــي ننظــر بهــا عـ ً
الطبــاق التناغمـ ّـي بيــن الثابــت والمتحـ ّـرك مــن الصــور ،ينتمــي إلــى الطــرق التــي نختبــر بهــا
المتحركــة ،حســب قــول ماتيلــده ماريــن ،مرتبطــة بالواقــع ،تسـ ّـجل
تمثيــل العالــم «الصــورة
ّ
آثــاره بطريقــة شــبه ملموســة وتكــون قريبــة منّ ــا» ،لذلــك ترمــي بمقاطــع الفيديــو إلــى غمــر
ـاص مــن خــال
ـمعي-بصري يدفعهــم إلــى التفكيــر فــي مكانهــم الخـ ّ
الجمهــور فــي موقــف سـ ّ
«ألن المنظــر الطبيعـ ّـي يصبــح
منظــر طبيعـ ّـيّ ،أمــا لمــاذا المناظــر الطبيعيــة؟ ،فتقــول ماريــن:
ّ
العمليــات
طريقــة للتفكيــر ورؤيــة الصــور علــى نطــاق يتجــاوز الفــرد ،ســواء أعلــى عجائــب
ّ
الطبيعيــة انفتــح ،أم علــى المواجهــات بيــن الحيــاة البشـ ّـرية وغيــر البشـ ّـرية ،أم علــى ترحــال
ّ
ّ
تتكشــف عنــه».
ـوم ،وعالقتهــم بــاألرض ومــا
قـ ٍ
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wonders why landscape: “because landscape becomes a way of thinking and seeing images on a scale that exceeds the individual, whether
by opening up to the wonder of natural processes, to the encounters of
human and non-human life, or to the journeys of a community, its relationship with the land and its revelations.”
The counterpoint between the still image and the questions that arise
from these and other works featured in this exhibition, in which the
moving image sometimes resolves situations that the photograph
leaves on hold, invites the viewer to find his or her own solutions.

MATILDE MARIN
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الطبــاق التناغمـ ّـي بيــن الصــورة الثابتــة واألســئلة التــي تنشــأ عــن هــذا وذاك مــن األعمــال
المعروضــة فــي هــذا المعــرض ،حيــث تحـ ّـل الصــورة المتحركّ ــة أحيانــاً المواقــف التــي تتركهــا
ـاهد(ة) إلــى البحــث مــن جهتهـ( ــا) عــن حلــول.
الصــورة معلقــة ،تدعــو المشـ ِ

ماتيلده مارين
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ANGELIKA MARKUL (Poland/France)

Yonaguni Area, 2016
Film with sound, 3D images
Music by: Simon Ripoll-Hurier
19’47”
Courtesy of the artist

This installation is designed between fantasy and reality. It features a
volume that restores the ghostly presence of the myth of Yonaguni, the
city submerged in the Sea of Japan, and gives a compelling material
presence to the piece, which invades the space of the spectator. The
video is only screened when the inquisitive spectator decides to explore
the strange territory displayed in the exhibition space.
The work revisits the story of a peculiar stone formation that lies at the
bottom of the sea off the coast of Japan and that, due to its characteristics, raises doubts as to whether it is an ancient sunken civilisation or a
natural formation that resembles architecture.
In Yonaguni Area, Angelika Markul combines a sculptural installation
and a video, through which she introduces the audience to the mysterious beauty of the seabed. The camera pans the waters and depicts the
surfaces it encounters in order to reinforce the enigma that inspires
this project: is this a lost civilisation? Is it the lost continent of Mu?
The artist says that in 1986–1987, a 250 m long and 25 m high stone
building resembling a step pyramid was discovered under the waters
off the coast of the Japanese island of Yonaguni. In the course of her
research, she also found that smaller objects had been discovered, and
she believes that the entire site might have been a small city, in which
the step pyramid, called “The Monument,” could have served as a citadel. Her reference is Professor Masaaki Kimura, a physicist at the Uni-
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أنجيليكا ماركول (بولندا  /فرنسا)
منطقة يوناغوني2016 ،

ثالثية األبعاد
عمل تركيبي لفيديو ،فيلم ،لون ،صوت ،صور
ّ
موسيقى :سيمون ريبول-اورييه
 19:47دق ي ق ة
بإذن من الفنانة

ـبحي
ُص ِّمــم هــذا العمــل التركيبــي بيــن الخيــال والواقــع ،وهــو يضـ ُّـم
ّ
مجســماً يعيــد الحضــور الشـ ّ
ماديــاً مقنعــاً
ألســطورة يوناغونــي ،المدينــة المغمــورة فــي بحــر اليابــان ،ويعطــي حضــوراً ّ
للقطعــة التــي تغــزو فضــاء المشــاهد ،ال ُيعــرض الفيديــو ّإل متــى يقـ ّـرر المشــاهد المســتقصي
المبينــة فــي فضــاء العــرض.
استكشــاف المنطقــة الغريبــة
َّ
ـري غريــب كامـ ٍـن فــي قــاع البحــر قبالــة ســواحل
قصــة تكويـ ٍـن حجـ ٍّ
العمــل يعيــد النظــر فــي ّ
مميزاتــه ،يثيــر التســاؤالت حــول كونــه أثــراً لحضــارة قديمــة غارقــة أم
اليابــان ،وهــو بفعــل ّ
طبيعيــاً يشــبه العمــارة.
تكوينــاً
ّ
تجمــع أنجيليــكا ماركــول فــي منطقــة يوناغونــي ،بيــن العمــل التركيبــي النحتـ ّـي والفيديــو،
معرفــة الحضــور مــن خــال هــذا العمــل بالجمــال الغامــض لقــاع البحــر ،حيــث تتحـ ّـرك الكاميــرا
ّ
مســحاً عبــر الميــاه وتصـ ّـور الســطوح التــي تصادفهــا مــن أجــل تعزيــز اللغــز الــذي يلهــم هــذا
المشــروع ،أهــذه حضــارة مفقــودة؟ أهــي القــارة المفقــودة المسـ ّـماة مــو؟
تقــول الفنّ انــة ّإن مبنـ ًـى حجريــاًّ يبلــغ طولــه  250متــراً وارتفاعــه  25متــراً يشــبه الهــرم المــدرج قــد
اليابانيــة ،فــي ســياق
ـف تحــت الميــاه ،فــي  ،1987-1986قبالــة شــاطئ جزيــرة يوناغونــي
اكتُ ِشـ َ
ّ
بحثهــا ،وجــدت أيضــاً ّأن أشــياء أصغــر قــد اكتُ ِشـ َـفت وهــي تعتقــد أن الموقــع بأكملــه ّربمــا
ـذكاري» ،كان
ـدرج ،المسـ ّـمى بـ«النصــب التـ
ّ
كان مدينــة صغيــرة ،حيــث مــن الجائــز ّأن الهــرم المـ ّ
يشــغل دور حصـ ٍـن حصيــن ،مرجعهــا هــو البروفيســور ماســاآكي كيمــورا ،الفيزيائـ ّـي فــي جامعــة
توصــل العالــم الجيولوجـ ّـي األســتاذ فــي
ريوكيــوس ،الــذي حلّ ــل األطــال ،ومــن جهـ ٍـة ُأخــرى ّ
االدعــاء
جامعــة بوســطن روبــرت شــوش ،بعــد إجــراء اختبــارات فــي الموقــع ،إلــى الطعــن فــي ّ
طبيعيــة.
ـوى
بـ ّ
ّ
ـأن الجســم كان مــن صنــع اإلنســان ،معتقــداً أنّ ــه مــن عمــل قـ ً
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versity of the Ryukyus, who analysed the remains. On the other hand,
a professor at Boston University, geologist Robert Schoch, after conducting on-site tests, disputed the claim that the object was man-made,
considering it to be the work of natural forces.
Although the controversy has not yet been settled in the scientific
world, it is a stimulating starting point for the artist’s gaze, which, with
this work, raises questions about the ways in which societies construct
their narratives and historical memory and reconfigure their present
in relation to imagined pasts, while at the same time casting doubts regarding natural or human creation.

ANGELIKA MARKUL
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مهمــا يكــن مــن أمــر الجــدل الــذي لــم يحســم بعــد فــي العالــم العلمـ ّـي ،فإنّ ــه لَ نقطـ ُـة
محفــزة لنظــرة الفنّ انــة التــي تثيــر عبــر هــذا العمــل أسـ ً
ـئلة ،حــول الطــرق التــي تبنــي
ّ
ـاق
انطـ ٍ
التاريخيــة ،وتعيــد تشــكيل حاضرهــا علــى صلـ ٍـة بمواضــع
ـردياتها وذاكرتهــا
ّ
بهــا المجتمعــات سـ ّ
أطبيعيــة هــي أم بشـ ّـرية
متخيلــة ،مــع إثــارة الشــكوك فــي الوقــت نفســه حــول الكائنــات
ّ
َّ
الصنــع؟

أنجيليكا ماركول
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HUGO AVETA (Argentina)

La fascinación de la falla / The fascination
of the fault, 2019
Site-specific installation, mixed media
Dimension variables
Courtesy of the artist

CHRIS LARSON (United States)

Deep North, 2008
HD Video

6’41”
Courtesy of the artist

Deep North Front
Deep North TV
Deep North Kitchen
Deep North Bed, 2008
Photographs
60 x 60 cm (each)
Courtesy of the artist

In different ways, Hugo Aveta and Chris Larson bring into the exhibition
hall perplexing situations that are unexpectedly presented to the viewer. Larson’s imagination leads him to transfer to the North the fragile
lightweight wooden architecture of the south of the United States, exposing it and its inhabitants to utterly unsustainable conditions: a very
thick layer of ice covers the entire construction from floor to roof as
well as all the objects. The characters inhabiting these spaces move
around in a tiresome way, though with a certain degree of stiffness,
probably due to the clothes they are wearing. What apparently keeps
them active (alive?) is the need to put in motion a wooden and iron arti-
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هوغو أفيتا (األرجنتين)
 / 2019 La fascinación de la fallaفتنة الصدع2019 ،
عمل تركيبي محدد الموقع
أبعاد مختلفة
بإذن من الفنان

كريس الرسن (الواليات المتحدة)
الشمال العميق2008 ،

الشمال العميق2008 ،
الدقة
فيديو عالي ّ
 06:41دق ي ق ة
بإذن من الفنان

جبهة الشمال العميقة
تلفاز الشمال العميق
مطبخ الشمال العميق
سرير الشمال العميق2008 ،
صور
 60 x 60سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنان

ـف ُم ِربكَ ــة
يجلــب كريــس الرســن وهوغــو أفيتــا إلــى قاعــة المعــرضٌّ ،
كل علــى طريقتــه ،مواقـ َ
متوقــع إلــى المشــاهدّ ،أمــا الرســن فيقــوده خيالــه إلــى نقــل العمــارة
َّ
مقدمــة بشــكل غيــر
َّ
ّ
معرضــاً ّإياهــا
ـبية الخفيفــة الــوزن
الهشــة مــن جنــوب الواليــات المتّ حــدة إلــى الشــمالّ ،
الخشـ ّ
تغطــي
مــع ســكّ انها لظــروف غيــر مســتدامة علــى اإلطــاق ،طبقــة غليظــة جـ ّـداً مــن الجليــد ّ
ـخصيات المقيمــة فــي
البنــاء بأكملــه مــن
األرضيــة إلــى الســقف وكذلــك جميــع الكائنــات ،الشـ ّ
ّ
ً
معينــة مــن الصالبــة ،ربمــا بســبب المالبــس
ـة
ـ
ج
در
ـى
ـ
ل
ع
ـو
ـ
ل
و
،
ـة
ـ
ق
مره
ك
ـر
ـ
ح
ّ
َ
هــذه األمكنــة تت ّ
التــي ترتديهــا ،مــا يبــدو أنّ ــه ُيبقيهــم نَ ِشــطين علــى قيــد الحيــاة! ،هــو الحاجــة إلــى تحريــك
يتجمــد
وحديديــة ،قطعــة مــن مطحنــة قديمــة هــي الشــيء الوحيــد الــذي لــم
ـبية
ّ
ّ
قطعــة خشـ ّ
عمــا يجــب العثــور عليــه فــي
بعــد ،الغــرض مــن هــذه الفنتازيــا هــو مراجعــة األفــكار المســبقة ّ
الواقعيــن.
كل مــن
الشــمال وفــي الجنــوب ،وكيــف ُي َه ّيــأ ً
َ
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fact, a piece from an old mill that is the only thing that has not yet frozen.
The purpose of this fantasy is to revise the preconceived ideas of what
to find in the north and in the south, and how to configure both realities.
In turn, Aveta’s work, The fascination of the fault, raises other questions that also refer to the gesture of deconstructing and relocating
elements with the aim of generating a situation of estrangement
that sheds light on other ideas. What is the point of creating a bridge
whose centre is receding and setting it up in an exhibition space? This
is one of the questions underlying his work, followed by others that he
poses directly to the spectator: what is the sense of a bridge on the
verge of collapse that has lost its function and seeks to become an
art object? Its presence may suggest the tragic destiny of the lack of
connection between two points, a metaphor for other absences in our
contemporary world.
Both works create a horizon of uncertainty. Both turn the aesthetic act
into an intense moment to revise, by contrasting the materiality and situations invoked, the real/virtual experience that each of them proposes.

CHRIS LARSON
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ّأمــا أفيتــا ،فيثيــر عملــه ،فتنــة الصــدع ،أســئلة أخــرى تشــير أيضــاً إلــى حركــة تفكيــك العناصــر
ونقلهــا بهــدف توليــد حالــة مــن االغتــراب التــي تلقــي ضــوءاً علــى أفــكار أخــرى ،إذن مــا الداعــي
إلنشــاء جســر يتداعــى أوســطه ،وجعلِ ــه فــي مــكان عــرض؟ هــذا واحــد مــن األســئلة األساسـ ّـية
فــي عملــه ،تليــه أسـ ٌ
أي معنً ــى لجسـ ٍـر علــى وشــك
ـئلة ُأخــرى يطرحهــا مباشــرة علــى المتفـ ّـرجّ :
فنيــاً ؟ حضــور هــذا الجســر قــد ُيعطــي
االنهيــار قــد خســر وظيفتــه ويســعى إلــى أن يصبــح كائنــاً ّ
ـوي لفقــد الصلــة بيــن نقطتيــن ،أو اســتعارة لغيابــات أخــرى فــي
فكـ ً
ـرة عــن المصيــر المأسـ ّ
عالمنــا المعاصــر.
كال العمليــن يولِّ ــد أفقــاً مــن عــدم اليقيــن ،كالهمــا يحـ ّـول الفعــل الجمالـ ّـي لحظـ ًـة مكثّ فــة
الواقعي/االفتراضـ ّـي
الماد ّيــة والمواقــف المنـ ّـوه بهــا – تجربــة
لتُ راجــع – عبــر إبــراز تناقــض
ّ
ّ
كل منهمــا المعاصــرة ،هــذا الفيلــم المحـ ّـد ُد موقعـ ُـه علــى جزيــرة منعزلــة فــي
التــي يقترحهــا ٌّ
البحــر األدرياتيكـ ّـي يصـ ِّـور لحظــات مختلفــة مــن تحـ ّـول المنظــر الطبيعـ ّـي.

كريس الرسن
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JOËL
ANDRIANOMEARISOA
RIYADH AND JEDDAH 2021
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JOËL ANDRIANOMEARISOA (Madagascar)

Dancing with the angels I, 2021
Installation, mixed media
260 × 80 × 80 cm
Courtesy of the artist and Sabrina Amrani Gallery

Dancing with the angels III, 2021
Installation, mixed media
210 × 130 × 130 cm
Courtesy of the artist and Sabrina Amrani Gallery

Dancing with the angels V, 2021
Installation, mixed media
180 × 100 × 100 cm
Courtesy of the artist and Sabrina Amrani Gallery

ANAÏS LELIÈVRE (France)

Sandstone 1, 2021
Installation, printed PVC,
reproduction of a drawing of a sandstone fragment
Courtesy of the artist

Sandstone 2, 2021

Installation, printed PVC and adhesive,
reproduction of a drawing of a sandstone fragment
Courtesy of the artist

Hundreds of discarded printed pages become a tangible volume,
a walkable place, a place to explore and inhabit. This is how Anaïs
Lelièvre’s orthographies emerge from the imagination and take shape
and occupy the space through an unusual material for constructing
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جويل أندريانومياريسو (مدغشقر)
رقصاً مع المالئكة |2021 ،
تقنيات مختلفة 80 × 80 × 260 ،سم
ّ
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

رقصاً مع المالئكة ||2021 ،
تقنيات مختلفة 130 × 130 × 210 ،سم
ّ
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

رقصاً مع المالئكة 2021 ،
تقنيات مختلفة 100 × 100 × 180 ،سم
ّ
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

أناييس لوليافر (فرنسا)
رملي 2021 ،1
حجر
ّ

رملي
حجر
ِ
رسم
ُ
عمل تركيبي ،بي في سي مطبوع،
استنساخ ِ
قطعة ٍ
ّ
بإذن من الفنانة

رملي 2021 ،2
حجر
ّ

رملي
حجر
ِ
رسم
ُ
عمل تركيبي ،بي في سي مطبوع،
استنساخ ِ
قطعة ٍ
ّ
بإذن من الفنانة

مئــات الصفحــات المطبوعــة المهملــة تصيــر مجلّ ــداً ملموســاً  ،ومكانــاً يمكــن الســير فيــه،
مكانــاً لالستكشــاف والســكن ،هكــذا تنبثــق مــن الخيــال قواعــد اإلمــاء الخاصــة بأناييــس
الماد ّيــة :أال
عاديــة لبنــاء الفضــاءات
ـادة غيــر
ّ
ّ
لوليافــر ،وتتشــكّ ل وتحتـ ّـل المــكان مــن خــال مـ ّ
وهــي الــورق المطبــوع ،حيــث تتالقــى النصــوص والصــور لتعكــس بعــداً آخــر لألصــداء ،وفــي
هــذه الحــال علــى األخـ ّـص يتـ ّـم ذلــك بيــن الخيــال والواقــع الملمــوس كاإلســمنت.
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physical spaces: printed paper. Texts and images converge to reflect
on another dimension of echoes. Particularly in this case, this happens
between the imaginary and the concrete.
The hypothesis thus installed is that if texts are capable of evoking diverse
places in our minds, why not give them physical existence from the materials that usually sustained those writings in analogue times? In this way,
the spectator is confronted with an unexpected space to explore and decipher from the memory of other spaces other readings, other transits.
Another invitation to natural, physical and performative memory is
present in the work of Joël Andrianomearisoa who suggests “that we
follow the intimate choreographed path with those who continue to live
in each of us.” A myriad of artificial flowers of different origins - replicas
of tulips, tropical flowers, agapanthus - intertwine to create a powerful
volume suspended in space to modify it with their presence: it arouses
estrangement and at the same time a peculiar energy to be interpreted.
ANAÏS LELIÈVRE
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الفرضيــة الم ُـ ــنْ َ
متنوعــة فــي أذهاننــا،
ـادرة علــى اســتحضار أماكــن
شأة إذا كانــت النصــوص قـ ً
ّ
ّ
ـادة تلــك الكتابــات فــي األوقــات
ـواد التــي تدعــم عـ ً
فلمــاذا ال نمنحهــا وجــوداً
فيزيائيــاً مــن المـ ّ
ّ
ـك التشــفير
َّ
ـاء غيــر
ـ
ض
ف
ج
ـر
ـ
ف
المت
ـه
ـ
ج
يوا
ـة،
التناظريــة؟ بهــذه الطريقـ
متوقـ ٍـع لالستكشــاف وفـ ّ
ّ
ّ
ً
ُ
ُ
مــن ذاكــرة فضــاءات أخــرى ،وقــراءات أخــرى ،وانتقــاالت أخــرى.
ـرة فــي عمــل جويــل أندريانومياريســو الــذي
واألدائيــة ،حاضـ ً
الطبيعيــة
ثمــة دعــوة إلــى الذاكــرة
ّ
ّ
ّ
المصمــم كرقصــة مــع أولئــك الذيــن يواصلــون العيــش
يقتــرح «أن نتبــع المســار الحميمـ ّـي
ّ
االصطناعيــة مــن أصــول مختلفــة – نســخ
ـدد ال يحصــى مــن الزهــور
ّ
فــي كل واحــد منّ ــا» ،عـ ٌ
طبــق األصــل مــن زهــور األقحــوان ،والزهــور االســتوائية ،والبوتــوس ،واألغابانثــوس – تتضافــر
قويــة معلّ قــة فــي الفضــاء لتعديلــه بحضورهــا ،إنهــا تثيــر القطيعــة وفــي الوقــت
لتكويــن كتلــة ّ
نفســه طاقـ ًـة غريبــة تســتدعي التفســير.

أناييس لوليافر
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FAVRE
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SÈVE FAVRE (Switzerland)

Être au pied du mur, 2021
(Edition for BIENALSUR Saudi Arabia)
Mixed media on paper
Dimension variables
Courtesy of the artist

Être au pied du mur (a French expression meaning to face one’s own responsibility) is a seemingly simple installation which, attached to a wall
of the exhibition hall, features a sort of constellation made up of small
white, black, and sandy-coloured boxes. The work, however, represents
a space for interaction, since it is the public who will redefine the limits
of the piece through their actions. They will be able to change positions,
combine colours with the different boxes, and even expand the surface
to the sides or on the floor. The aim is to prompt reflection on our participation in the construction and/or destruction of social relationships.
Each box will keep in its folds, stains, and traces, the marks of the interaction so that at the end of the exhibition the artist will recover all
the pieces to build with them another work that will somewhat be the
memory of that action carried out by the public during the exhibition.
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سيف فافر (سويسرا)
 / Être au pied du murفي وجه الحائط 2021 ،

(نسخة العمل في بينالسور السعودية)
وسائط متعددة على الورق
أبعاد مختلفة
بإذن من الفنانة

ـرج يضطـ ّـر المــرء إلــى
«فــي وجــه الحائــط» (تعبيــر فرنسـ ّـي يعنــي الوقــوع فــي موقــف حـ ٍ
رفـ ٌـق بجــدار فــي قاعــة
ظاهريــاً ُ ،م َ
ـخصية) هــو عمــل تركيبــي بســيط
ّ
ـؤولية الشـ ّ
مواجهــة المسـ ّ
ملونـ ٍـة باألبيــض واألســود
يتضمــن نوعــاً مــن كوكبــة
المعــرض،
مكونــة مــن ُعلَ ــبٍ صغيــرة ّ
ّ
ّ
ـور هــم الذيــن ســيعيدون رســم حــدود
الحضـ ُ
ـاء للتفاعــل ،حيــث ُ
والرملـ ّـي ،ومــع ذلــك يمثّ ــل فضـ ً
القطعــة مــن خــال أفعالهــم ،وســيكونون قادريــن علــى تغييــر المواضــع ،وتغييــر دمــج األلــوان
العلَ ــب ،وحتــى توســيع المســاحة إلــى الجوانــب أو علــى األرض؛ وذلــك لتحقيــق
بيــن مختلــف ُ
االجتماعيــة،
ـوري فــي مشــاركتنا بالبنــاء و/أو الهــدم فــي العالقــات
ّ
الهــدف مــن التفكيــر الفـ ّ
طياتهــا ،ولطخاتهــا ،وآثارهــا ،بعالمــات التفاعــل بحيــث تســتعيد
وســتحتفظ ّ
كل علبـ ٍـة فــي ّ
الفنّ انــة فــي نهايــة المعــرض جميــع القطــع لتبنــي بهــا عمـ ًـا آخــر ســيكون إلــى حـ ٍّـد مــا ذكــرى
ـور طيلــة المعــرض.
ذلــك العمــل الــذي ّ
الحضـ ُ
نفــذه ُ
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RAFAEL LOZANO-HEMMER (Mexico)

Bifurcation, 2012
Computer, Kinect sensor, projector, metal, motor,
Arduino processor, fumigated wood
Edition of 1 + 1 AP
Courtesy of the artist

LINA GAZZAZ (Saudi Arabia)

Shadow / Light Room, 2021
Interactive installation, 40 images of light, laser-cut wood.
Wooden ceiling and floor / white, transparent plastic thread, metal hooks
Dimension variables
Reproduced by the Ministry of Culture, Saudi Arabia
Courtesy of the artist

“This artistic intervention is an attempt to reveal part of the meaning
and the metaphor inherent to our primary cognition of visual information, travelling the path from light to ideas.” This is how Lina Gazzaz
defines the driver of her project Shadow / Light Room, which this installation is part of.
“By means of artistic interpretation, the work seeks to reveal the metaphorical meaning of the connection between quantum mechanics
(the duality of the behaviour of light in the observer/observed) and the
Qur’anic (duality of the inner light and the light that surrounds us),”
notes the artist. She explores and seeks to capture in different manners the action of light on the elements in order to activate ideas from
these light effects. Thus, she chooses to engage the spectator in experimentation and the discovery of various effects by installing a series of
cut-out shapes, whose source is the random drawings of shadows on
a wall, suspended in a dark space in which the public must “unveil” the
shapes using the luminosity of their mobile phones. Each spectator will
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رفايل لوزانو-همر (المكسيك)
مفترق2012 ،
َ

محرك،
ِ
كمبيوتر،
مستشعر كينِ كتِ ،مسالط ،معدنّ ،
مدخن
ّ
معالج أردوينو ،خشب
خاص بالفنّ ان
إصدار من ّ 1 + 1
بإذن من الفنان

السعودية)
لينا قزاز (المملكة العربية
ّ
غرفة الظل  /الضوء2021 ،

ـتيكي أبيــض
ـبيان ،خيــط بالسـ
ّ
عمــل تركيبــي تفاعلـ ّـي 40 ،صــورة للضــوء ،خشــب
مقطــع بالليــزر ،ســقف وأرضيــة خشـ ّ
ّ
معدنيــة
شــفاف ،عالقــات
ّ
السعودية
أعيد إنتاج العمل التركيبي من قبل وزارة الثقافة ،المملكة العربية
ّ
بإذن من الفنانة

المتأصلــة فــي
«هــذه المداخلــة الفنّ ّيــة محاولــة للكشــف عــن جــزء مــن المعنــى واالســتعارة
ّ
البصريــة ،ســائرين علــى الــدرب مــن الضــوء إلــى األفــكار» .هكــذا
إدراكنــا األساسـ ّـي للمعلومــات
ّ
تحـ ّـدد لينــا قــزّ از محـ ّـرك مشــروعها غرفــة الظــل  /الضــوء ،الــذي يشــكّ ل هــذا التجهيــز جــزءاً منــه.
ـازي للعالقــة بيــن
«مــن خــال التفســير الفنّ ـ ّـي ،يســعى العمــل إلــى الكشــف عــن المعنــى المجـ ّ
(ازدواجيــة ســلوك الضــوء فــي الراصد/المرصــود) ،والقــرآن الكريــم الــذي يذكــر
ميكانيــكا الكــم
ّ
(ازدواجيــة الضــوء الداخلـ ّـي والضــوء الــذي يحيــط بنــا)» ،كمــا تالحــظ الفنّ انــة ،إذ تستكشــف
ّ
وتســعى بشــتّ ى الطــرق إلــى التقــاط تأثيــر الضــوء فــي العناصــر مــن أجــل تنشــيط األفــكار مــن
ـاهد فــي التجريــب واكتشــاف التأثيــرات
الضوئيــة ،هكــذا اختــارت إشــراك المشـ ِ
هــذه التأثيــرات
ّ
المختلفــة عــن طريــق تجهيــز مؤلّ ــف مــن سلســلة مــن األشــكال المقتطعــة ،مصدرهــا الرســوم
للحضــور
ـكان ُمظلِ ــم حيــث ينبغــي ُ
العشـ ّ
ـوائية للظــال علــى الحائــط ،وقــد ُعلِّ َقــت فــي مـ ٍ
ـكل
«كشــف النقــاب» عــن األشــكال ،مســتعملين إضــاءة هواتفهــم المحمولــة ،كمــا ســتكون لـ ّ
ـاهد تجربــة مختلفــة ،لكنّ هــم سيســاهمون جميعــاً فــي هــذا االقتــراح القاضــي بتوليــد
ُمشـ ِ
ـكار مــن الضــوء.
أفـ ٍ
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have a different experience, but all of them will contribute to this proposal to generate ideas from light.
Rafael Lozano-Hemmer’s series of works Shadow Objects also uses the
peculiar ways in which light falls on objects and the effects it provokes.
Bifurcation is one of the works in the series, where the artist presents a
Y-shaped small branch suspended from a thread that moves with the
flow of air in the exhibition hall and from a small motor. A beam of light
shines on the branch and casts its shadow on the wall. However, only
the whole tree from which the branch comes can be seen. The paradox
of the part for the whole is expressed in this work as a latent question.
The branch and the shadow of the tree are always oriented in the same
way; yet the branch is the physical presence while there is only a virtual
presence of the tree: once again the tension, once again the echoes between the two modes of experiencing the “real.” This work is “inspired
by writers Octavio Paz and Adolfo Bioy Casares, among others, who hold
that absence and presence are not opposites,” concludes the artist.
LINA GAZZAZ
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الظـ ّـل ،تســتخدم طرقــاً غريبــة لســقوط
كذلــك سلســلة أعمــال رفايــل لوزانو-همــر ،كائنــات ِّ
ٰ
الضــوء علــى األشــياء والتأثيــرات التــي تثيرهــا ،مفتـ َـرق هــو أحــد أعمــال هــذه السلســلة ،يقـ ّـدم
تدفــق الهــواء فــي
الفنّ ــان فيــه غصنــاً صغيــراً علــى شــكل حــرف  ،Yمعلّ قــاً بخيــط يتحـ ّـرك مــع ّ
موجــه إلــى الغصــن يلقــي
وثمــة شــعاع مــن الضــوء
ّ
قاعــة المعــرض ومــن محـ ّـرك صغيــرّ ،
كل مــا يمكــن رؤيتــه هــو الشــجرة الكاملــة التــي يأتــي منهــا
بظاللــه علــى الحائــط ،والحــال ّأن ّ
كامــن ،أمــا
ـؤال ِ
الغصــن ،مفارقـ ُـة [مجــاز] الجــزء عــن الـ ّ
معبـ ٌـر عنهــا ُ
ـكل فــي هــذا العمــل ّ
كسـ ٍ
دائمــا بالطريقــة نفســها ،ومــع ذلــك فــإن الفــرع هــو
الغصــن وظـ ّـل الشــجرة فهمــا
موجهــان ً
ّ
وهـ َـي
أيضــاِ ،
ـور افتراضـ ّـي للشــجرةُ ،هـ َـو ذات التوتّ ــر ً
الحضــور المـ ّ
ـاد ّي بينمــا ال يوجــد ســوى حضـ ٍ
األصــداء بيــن النمطيــن التماثلـ ّـي واالفتراضـ ّـي الختبــار «الواقعــي» ،أخيــراً  ..يخلــص الفنّ ــان إلــى
ـتوحى مــن الكاتبيــن أوكتافيــو بــاث وأدولفــو بيــوي كاســاريس اللذيــن
ّأن هــذا العمــل «مسـ
ً
طرفــي نقيــض».
يريــان مــع آخريــن ّأن الغيــاب والحضــور ليســا علــى َ
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DANIEL CANOGAR (Spain)
Loom, 2020
Installation, HDR screen, generative animation, computer
Courtesy of the artist

Yield, 2019
Installation, 4K screen, generative custom software, computer
Courtesy of the artist

Ripple, 2016
Installation, 4K screen, generative custom software, computer
Courtesy of the artist

The Internet has created a new information reality. From the habit
- somewhat socially prevalent - of a controlled situation in which the
news could be read every day in the morning or evening newspaper, to
the continuous and uninterrupted flow of information and news that
the Internet has created, not much more than a century and a half has
elapsed. Radio and television were also added as alternatives to expand
on the news, offer images, testimonies; in short, different shades and
nuances of content. But all these channels yielded to the power of the
Internet, which put an end to those old rituals of news consumption.
The ways in which information reaches and conditions us is part of
Daniel Canogar’s proposal in this series of generative works with which
he produces, through sophisticated technological and AI formats, rich
visual textures of moving images that present different flows of content
to which we are daily exposed.
Among the selected works, Ripple attempts to grasp the new informational and digital reality. The palette of colours that flow in the projection is from CNN videos. “Every time this ubiquitous audio-visual channel
adds a video to its website – approximately one every ten minutes – it
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دانيال كانوغار (إسبانيا)
Loom, 2020

توليدية ،كمبيوتر
متحركة
شاشة  ،HDRرسوم
ّ
ّ
بإذن من الفنان

Yield, 2019
توليدية ،كمبيوتر
مخصصة
برمجية
شاشة ،4K
ّ
ّ
ّ
بإذن من الفنان

Ripple, 2016
توليدية ،كمبيوتر
مخصصة
برمجية
شاشة ،4K
ّ
ّ
ّ
بإذن من الفنان

اجتماعيــاً إلــى حـ ٍّـد مــا
إعالميـ ًـة جديــدة ،مــن االعتيــاد – الســائد
أحــدث اإلنترنــت حقيقـ ًـة
ّ
ّ
الصباحيــة أو
كل يــوم فــي الصحيفــة
– لوضـ ٍـع خاضــع للرقابــة ،حيــث يمكــن قــراءة األخبــار ّ
ّ
ـتمر بــا انقطــاع للمعلومــات واألخبــار الــذي أحدثــه اإلنترنــت،
ّ
ـائية ،إلــى
التدفــق المسـ ّ
المسـ ّ
ُ
ـف مــن الزمــان ،كذلــك أضيــف الراديــو والتلفزيــون كبديليــن
وقــد مـ ّـر مــا ال يزيــد عــن قــرن ونصـ ٍ
للتوســع فــي األخبــار ،وتقديــم الصــور ،والشــهادات ،باختصــار ،ظــال مختلفــة وفــروق دقيقــة
ّ
كل هــذه القنــوات ســلّ مت الســلطة لإلنترنــت التــي وضعــت حـ ّـداً لتلــك
فــي المحتــوى ،لكـ ّـن ّ
وتكيفنــا هــي
الطقــوس القديمــة الســتهالك األخبــار ،أمــا الطــرق التــي تصلنــا بهــا المعلومــات
ّ
التوليديــة التــي ينتــج بهــا،
ـزء مــن اقتــراح دانيــال كانوغــار فــي هــذه السلســلة مــن األعمــال
ّ
جـ ٌ
غنيـ ٍـة
ـة
ٍ
ـ
بصري
ـواد
ٍ
ـ
م
ـن
ـ
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ـ
ع
االصطنا
ـذكاء
ـ
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ـ
ي
التكنولوج
ـن
ـ
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رة
ـو
ـ
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مت
ـيقات
ـ
س
تن
ـر
عبـ
ّ
ّ
ّ
ّ
تدفقــات مختلفــة مــن المحتــوى الــذي نتعـ ّـرض لــه يوميــاً.
المتحركــة ،تقـ ّـدم ّ
للصــور
ِّ
مــن بيــن األعمــال المختــارة ،يحــاول  Rippleفهــم الواقــع الرقمـ ّـي والمعلوماتـ ّـي الجديــد،
كل
تتدفــق فــي العــرض مأخــوذة مــن مقاطــع فيديــو ســي إن إن «فــي ّ
ّ
كلوحــة األلــوان التــي
كل مــكان مقطوعــة فيديــو إلــى
ـمعية-البصرية المنتشــرة فــي ّ
مـ ّـرة تضيــف هــذه القنــاة السـ ّ
كل عشــر دقائــق تقريبــاً – تســقط
موقعهــا علــى الويــب – بمعـ ّـدل مقطوعــة فيديــو واحــدة ّ
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drops from the top of the screen, leaving behind an undulating trail that
covers the previous news. The result is a work made up of international
news that is constantly mutating and never repeats itself,” explains
Canogar. Ripple uses abstraction to portray the dynamic social fabric
created by the new electronic information society.
Yield is the name of another work selected for this exhibition. It operates
on another type of information, that of the commodities market and its
fluctuation in real time. In turn, Loom shows abstract animations developed with data from Google Trends, also in real time. Queries overlap
and dissolve before the viewer, words appear and disappear fleetingly.
The colours are modulated in accordance with the persistence of the
topics, and the intensity and warmth are given by the vitalising tendency
of the query and by its level of popularity. “Stripped of headlines, graphic
images and statistics, each phrase inspires a contemplative experience,
an opportunity for the viewer to reflect on what is flowing through the collective consciousness at any given moment. Loom blends the transcendental with the banal to portray the spirit of our time in generative motion.”
DANIEL CANOGAR
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مــن أعلــى الشاشــة ،مخلّ فـ ًـة مسـ ً
تغطــي األخبــار الســابقة ،والنتيجــة عمـ ٌـل مؤلَّ ــف
ـحة مائجـ ًـة ّ
فســر كانوغــار ،ويســتخدم
مــن أخبــار
تتغيــر باســتمرار وال تكـ ّـرر نفســها أبــداً » ،كمــا ُي َّ
دوليــة ّ
ّ
 Rippleالتجريــد لتصويــر النســيج االجتماعـ ّـي الدينامـ ّـي الــذي أنشــأه مجتمــع المعلومــات
اإللكترونـ ّـي الجديــد.
ـوع آخــر مــن المعلومــات،
 Yieldهــو اســم عمـ ٍـل آخــر اختيــر لهــذا المعــرض ،إنّ ــه يعمــل علــى نـ ٍ
أال وهــو ســوق الســلع وتقلّ باتــه فــي الزمــن الفعلـ ّـيّ ،أمــا  Loomفيعــرض بــدوره رســوماً
تجريديــة جــرى تطويرهــا باســتخدام بيانــات مــن  ،Google Trendsكذلــك فــي
متحركــة
ّ
ّ
الزمــن الفعلــي تتداخــل طلبــات البحــث وتختفــي أمــام الناظــر ،وتظهــر الكلمــات وتختفــي
ـدفء هــو
يوفــر الكثافـ َـة والـ
بشــكل عابــر ،وتُ َعـ َّـدل األلــوان وفقــاً الســتمرار الموضوعــات ،ومــا ِّ
َ
جرد من العناوين الرئيسـ ّـية
ّ
ـعبيته،
االتّ جاه
«كل تعبير – إذ ُي َّ
الحيوي لالســتعالم ومســتوى شـ ّ
ّ
ً
يتدفــق
ّ
تأم ّليــة ،وفرصــة للتفكيــر فيمــا
والرســوم
البيانيــة واإلحصــاءات – ُيلهـ ُـم الناظــر تجربــة ُّ
ّ
عبــر الوعــي الجماعـ ّـي فــي ّأيــة لحظــة ،ويمــزج  Loomبيــن المتســامي والمبتَ ـ َـذل لتصويــر روح
التوليديــة».
عصرنــا فــي الحركــة
ّ

دانيال كانوغار
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AHAAD ALAMOUDI (Saudi Arabia)

The Green Light, 2021
Video Installation, multi-channel, colour, sound
Courtesy of the artist and Athr Gallery

A great deal of what we experience today is exposed to different forms
of mimicry. Information is produced, gathered, and shared in continuous loops. With every iteration, the mimicked form brings with it
new information to each point of circulation. Through its continuous
movement, it begins to take shape and is reshaped, and thus this cycle begins, and we come into existence in the cycle. Once a message
is shared, it is received and repeated. This is how Alamoudi introduces
the premises that give rise to her video installation focused on the ways
in which information is shared and at the same time defines us as subjects in society.
A complex dynamic of lights is activated to the sounds of voices singing
Arabic pop songs. Each voice is identified with a unit that is constructed
and reconstructed as the light is turned on and off. The messages become
latent and, as the lights are turned on, the messages are spread again.
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السعودية)
عهد العمودي (المملكة العربية
ّ
الضوء األخضر2021 ،

متعدد القنوات مع صوت
عمل تركيبي ،فيديو
ّ
بإذن من الفنّ انة ،وجاليري أثر

ممــا نختبــره اليــوم ألشــكال مختلفــة مــن التقليــد ،فنحـ ُـن ننتــج المعلومــات
يتعـ ّـرض قــدر كبيــر ّ
كل اســتعادة يجلــب النمــوذج المقلَّ ــد معــه
ـات متواصلــة ،ومــع ّ
ونجمــع ونُ شـ َـار ُك فــي حلقـ ٍ
َ
ـتمرة ،حيــث يبــدأ
معلومــات جديــدة إلــى ّ
كل نقطــة تــداول ،وذلــك مــن خــال حركتــه المسـ ّ
بالتشــكّ ل وإعــادة التشــكّ ل ،وهكــذا تبــدأ هــذه الــدورة ،ونصبــح موجوديــن فــي الــدورة بمجـ ّـرد
مشــاركة الرســالة ،يتـ ّـم تســلّ مها وتكرارهــا ،هكــذا تقـ ّـدم العمــودي المبــادئ التــي ّأدت إلــى
يحددنــا
تجهيزهــا الفيديــو المركِّ ــز علــى طــرق مشــاركة المعلومــات وهــو فــي الوقــت نفســه ّ
ـذوات فاعلــة فــي المجتمــع.
ٍ
كـ
َّ
العربيــة،
ـعبية
معقــدة مــن األضــواء علــى وقــع أصـ ٍ
ّ
ديناميــة
تنشــط
ّ
ـوات لتأديــة األغانــي الشـ ّ
ّ
ويحـ َّـدد كل صــوت بوحــدة يتــم إنشــاؤها ،وإعــادة بناؤهــا عنــد تشــغيل الضــوء وإيقافــه،
ُ
فتصبــح الرســائل كامنــة ،وعنــد تشــغيل األضــواء تنتشــر الرســائل مـ ّـر ًة أخــرى.
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FILWA NAZER (Saudi Arabia)

In the Fold, 2019
Installation, textile
Dimension varies
Commissioned by the Saudi Art Council

In the Fold “is an interactive textile installation that examines mimicry
from a sociological point of view,” as Filwa Nazer defines her work. Her
starting point is Roger Caillois’ research on mimicry in insects as a
defence strategy, which she applies to society. She creates a textile
device that clearly looks like a kind of tunic and, due to the way it is
suspended in space, the spectator is invited to interact with it. Nazer
seeks to explore the behaviour of people in society, to rethink the
importance of assimilation and imitation, and their effects on individuality. In other words, with this interactive work she proposes a
revision of the human condition.
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السعودية)
فلوة ناظر (المملكة العربية
ّ
الطية2019 ،
داخل
ّ

عمل تركيبي لمنسوجات
أبعاد مختلفة
ّ 
السعودي
بتكليف من المجلس الفنّ ّي

اجتماعيــة»،
ـيجي تفاعلـ ّـي يتنــاول المحــاكاة مــن وجهــة نظــر
داخــل
ّ
ّ
الطيــة «عمــل تركيبــي نسـ ّ
كمــا تحـ ِّـدد فلــوة ناظــر عملهــا ،حيــث كانــت نقطــة انطالقهــا هــي بحــث روجيــه كايــوا حــول
وتطبــق الفنّ انــة ذلــك علــى المجتمــع ،وقــد
دفاعيــة،
المحــاكاة لــدى الحشــرات كاســتراتيجية
ّ
ّ
ـيجياً يبــدو بوضــوح وكأنــه نــوع مــن ســترة ،وبســبب طريقــة تعليقــه فــي
ابتكــرت جهــازاً نسـ ّ
ـاهد مدعـ ّـواً إلــى التفاعــل معــه ،وتســعى ناظــر إلــى استكشــاف ســلوك
الفضــاء ،يكــون المشـ ِ
أهم ّيــة االســتيعاب والتقليــد ،وتأثيرهمــا
النــاس فــي المجتمــع ،وذلــك إلعــادة التفكيــر فــي ّ
ـري.
فــي
الفرديــة ،بعبــارة أخــرى تقتــرح مــن خــال هــذا العمــل التفاعلــي مراجعــة الوضــع البشـ ّ
ّ
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TONY OURSLER (United States)

aU>t-0, 2019
Installation, glass, wood, LED screens, audio, video, acrylic,
resin, computer
152.4 × 20.3 × 20.3 cm
Courtesy of the artist and Lisson Gallery

PHOTO: pp.118-119©️Tony Oursler. Courtesy of Lisson Gallery

Science fiction has recurrently imagined the replacement of the human with the machine. Artificial intelligence renders those fantasies
real while at the same time it arouses concern and begs the question
of whether human creations will eventually replace us. Oursler’s
work aims to give form - ironically, parodically - to what we imagine
with a feeling of horror. A glass structure contains several small
screens. Each of them reproduces the functionality of a part of a face
to be arranged as a whole: two eyes, a mouth, their movements, and
their expressions attempt to restore some semblance of humanity.
This figure created by Oursler alludes to the memory of robotics in
the image of a kind of electronic scarecrow by making use of AI to animate the remnants of humanity in the piece.
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توني أورسلر (الواليات المتّ حدة)
2019 ,aU>t-0
عمل تركيبي ،زجاج ،خشب ،شاشات  ،LEDصوت ،فيديو ،أكريليك،
راتنج ،كمبيوتر
 20.3 × 20.3 × 152.4سم
بإذن من الفنان ،وجاليري ليسون

الصور من ص ©️ 119-118 .توني أورسلر .بإذن من جاليري ليسون

ـال العلمـ ّـي مــراراً وتكــراراً حلــول اآللــة محـ ّـل اإلنســان ،حيــث يجعــل الــذكاء
يصـ ّـور الخيـ ُ
حقيقيــة بينمــا يثيــر القلــق ويفــرض الســؤال فــي الوقــت نفســه
التخيــات
االصطناعــي تلــك
ّ
ّ
ـتحل محلّ نــا فــي النهايــة ،ويهــدف عمــل أورســلر إلــى إعطــاء
عمــا إذا كانــت مبتكــرات البشــر سـ ّ
ّ
نتخيلــه بشــعور مــن الرعــب ،كعــرض
شــكل – علــى ســبيل المفارقــة ،المحــاكاة الســاخرة – لمــا ّ
كل واحــدة منهــا تعيــد إنتــاج وظيفــة
هيــكل زجاجـ ّـي يحتــوي علــى بضــع شاشــات صغيــرةّ ،
ككل :عينــان ،وفــم ،وحركاتهمــا ،وتعابيرهمــا تحــاول اســتعادة
ّ
جــزء مــن الوجــه ليجــري ترتيبهــا
ـانية ،كمــا تلمــح هــذه الصــورة التــي أنشــأها أورســلر إلــى فكــرة تكنولوجيــا
بعــض مظاهــر اإلنسـ ّ
الروبــوت فــي ذاكرتنــا كنــوع مــن الفزّ اعــة اإللكترونيــة مــن خــال اســتخدام الــذكاء االصطناعـ ّـي
ـانية فــي القطعــة.
لتحريــك بقايــا اإلنسـ ّ
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DANIAH ALSALEH (Saudi Arabia)

Evanesce, 2021
Video installation
8’46”
Created by StyleGan 2
Courtesy of the artist

How can collective memory and the effects of the passing of time be
represented? This question underlies the visual experiment of Daniah
Alsaleh, who chooses a vast repertoire of images to attempt an answer.
The artist considers the Egyptian cinema produced between the 1950s
and the 1970s - its golden age - to be responsible for constructing
socio-cultural representations that are embedded in the memory of
society, laden with emotional patterns, sensations, feelings, modes of
behaviour and so on. The artist relies on this film corpus to compile over
20,000 images that, through an AI system, serve as “data” to be arranged
and reread.
She carefully compiled a large number of black and white films, collected
hundreds of photograms of the iconic characters from the films, entered the data sets into a program and trained it with the data sets
gathered over long hours. As the artist points out, “the training produced
what is called a ‘latent stroll,’ in which you can see how AI produced
distorted images from the data set, conveying to the viewer a feeling
of erosion, disintegration and fragmentation of a memory. The final
clip of moving images represents the assimilation of many films put
together and layered in a single space.” Thus, the fading, distorted
images exhibit - represent - the effects of time on memory.
It is worth noting that this complex operation has two visual results
offered to the public: a video that records these eroded remnants of images as remnants of memory, and a series of paintings, fixed portraits
of the state of these iconic images in the present to which the materiality of painting perhaps seeks to restore some warmth, some humanity.
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السعودية)
دانية الصالح (المملكة العربية
ّ
تالشي2021 ،
عمل تركيبي لفيديو

 08:46دق ي ق ة

 StyleGan 2أنتِ َج بوساطة
بإذن من الفنانة

الجماعيــة وتأثيــرات مــرور الزمــن؟ هــذا الســؤال هــو أســاس تجربــة
كيــف يمكــن تمثيــل الذاكــرة
ّ
البصريــة ،وهــي تختــار مجموعــة كبيــرة مــن الصــور لمحاولــة اإلجابــة.
دانيــة الصالــح
ّ
المصريــة المنتجــة بيــن الخمســينات والســبعينات – عصرهــا
تعتقــد الفنّ انــة ّأن الســينما
ّ
متأصلــة فــي ذاكــرة المجتمــع،
ة-ثقافيــة
اجتماعي
الذهبـ ّـي – مســؤولة عــن بنــاء تمثيــات
ّ
ّ
ّ
العاطفيــة واألحاســيس والمشــاعر وأنمــاط الســلوك ومــا إلــى ذلــك ،حيــث
محملــة باألنمــاط
ّ
ّ
ـام
تعتمــد الفنّ انــة علــى هــذا المتــن مــن األفــام لتجميــع أكثــر مــن عشــرين ألــف صــورة ،عبــر نظـ ٍ
للــذكاء االصطناعــي ،تعمــل بمثابــة «بيانــات» ينبغــي ترتيبهــا وإعــادة قراءتهــا.
الفوتوغرافيــة
جمعــت بعنايــة عــدداً كبيــراً مــن األفــام باألبيــض واألســود ،ومئــات الصــور
ّ
األيقونيــة فيهــا ،وأدخلــت مجموعــات البيانــات فــي برامــجّ ،دربتهــا علــى مــدار
ـخصيات
للشـ
ّ
ّ
ســاعات طويلــة ،كمــا تشــير الفنّ انــة« ،أنتــج التدريــب مــا يسـ ّـمى " "latent strollحيــث يمكــن
للمــرء أن يــرى كيــف أنتــج الــذكاء االصطناعـ ّـي صــوراً مشـ ّـو ً
هة مــن مجموعــة البيانــات ،مــا ينقــل
إلــى المشــاهد شــعوراً بالتــآكل والتفــكّ ك والتشـ ّـظي فــي الذاكــرة ،وتمثّ ــل المقطوعــة األخيــرة
مجمعـ ًـة علــى طبقــات فــي مــكان
المتحركــة اســتيعاب العديــد مــن األفــام
مــن الصــور
ّ
ّ
واحــد» .هكــذا ،فــإن الصــور المشـ ّـوهة الباهتــة تَ عـ ِـرض – تُ مثِّ ــل – تأثيــرات الزمــن فــي الذاكــرة.
بصريتيــن معروضتيــن علــى الحضــور،
المعقــدة نتيجتيــن
ّ
العمليــة
تجــدر اإلشــارة إلــى ّأن لهــذه
ّ
ّ
مقطوعــة فيديــو تسـ ّـجل هــذه البقايــا المتآكلــة للصــور علــى أنهــا بقايــا ذاكــرة ،وسلســلة مــن
األيقونيــة فــي الوقــت الحاضر ،والتي ربما تســعى
اللوحــات ،هــي صــور ثابتــة لحالــة هــذه الصــور
ّ
ـانية.
ـدوي رســماً وتلوينــاً إلــى أن تعيــد لهــا بعــض الــدفء ،بعــض اإلنسـ ّ
ماد ّيــة التصويــر اليـ ّ
ّ
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The starting point of this itinerary has been the
space-time tension and the various ways in which
these key dimensions of our everyday experience
are now being challenged.
Each artist, and naturally each work, brings a nuance or an inflection that contributes to expanding
the complexity of possible situations arising from
the singular condition of inhabiting between the analogue and the digital, between the physical and the
virtual, each of them representing possible terms
for a configuration of contemporary experience.

Diana B. Wechsler,
Buenos Aires, August 2021
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كان ــت نقط ــة البداي ــة ف ــي مس ــار ه ــذه الرحل ــة توتّ ــر الزم ــكان،
والط ــرق المختلف ــة الت ــي يتع ـ ّـرض له ــا اآلن للتح ـ ّـدي ،ه ــذان
اليومي ــة.
البع ــدان الرئيس ـ ّـيان لتجربتن ــا
ّ
كل عمـــل ،يجلـــب فارقـــاً بســـيطاً أو
كل فنّ ـــان ،وبالطبـــع ّ
ّ
انعطاف ــاً يس ــاهم ف ــي توس ــيع تعقي ــد المواق ــف المحتمل ــة
التناظريـــة
الناجمـــة عـــن الحالـــة الفريـــدة للحلـــول بيـــن
ّ
وكل ذلـــك ّ
يمثـــل
ّ
واالفتراضيـــة،
الماد ّيـــة
والرقميـــة ،بيـــن
ّ
ّ
ّ
االصطالحـــات الممكنـــة لتكويـــن التجربـــة المعاصـــرة.
ديانا بِ .و ْشلر
بوينس آيرس ,أغسطس 2021
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In the space, vis-à-vis time
CAROLA ZECH (Argentina)
Nosotros / Us, 2020-2021

Interactive installation, polished and
polychromed stainless steel
140 × 140 × 230 cm
Courtesy of the artist

CÉCILE BART (France)
Off-screen Circles, 2021

Cotton and wool threads, fishing weights,
wooden arches
Diameter: 290 cm, 2 complete,
3 incomplete circles
Courtesy of the artist

Toro #8 & Toro #9, 2021
Cotton and wool threads, fishing weights,
wooden arches
Diameter: 230 cm (Toro #8) 260 cm (Toro
#9)
Courtesy of the artist

MUHANNAD SHONO (Saudi
Arabia)
Return to the Infinite, 2021

Installation, 5 sand pillars on a
mechanized table
Sand, reclaimed sand, binding agent
(resin and catalyst)
Each pillar is 150 cm long × 18 cm in
diameter
Overall estimated scale of the installation:
180 × 160 × 120 cm
Commissioned by the Ministry of Culture,
Saudi Arabia
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The span and the divide, 2021
Installation, engineered sand
structure, rammed earth, reinforced
soil, compacted with several layers of
horizontal mesh
Overall estimated scale of the installation:
800 × 300 × 300 cm
Commissioned by the Ministry of Culture,
Saudi Arabia

HUGO AVETA (Argentina)
Ante el tiempo, 2009
HD video

8’14”
Courtesy of the artist

DARREN ALMOND (United Kingdom)
Perfect Time (11 x 2), 2013
22 digital clocks
Mixed media
159.6 × 60.5 × 14 cm
Courtesy of the artist
and Xippas Galleries

In Reflection 014, 2016
Installation, acrylic on mirrored glass
12 panels: 146 × 154 × 3.5 cm (each)
Courtesy of the artist and Xippas Galleries

Vis-á-vis nature
and the unexpected
GABRIELA GOLDER (Argentina)
52 tonos de azul
/ 52 shades of blue, 2020

Video installation, 7 channel video
Implementation of neural networks:
Mario Guzmán
Courtesy of the artist

في المكان ،إزاء الزمان
كاروال زيك (األرجنتين)

 / Nosotrosنحن2020 – 2021 ،

للصدأ مصقول
مقاوم
عمل تركيبي تفاعلي ،فوالذ
َ
ِ
ومتعدد األلوان
ِّ
 230 × 140 × 140سم

بإذن من الفنانة

سيسل بارت (فرنسا)

دوائر خارج الشاشة2021 ،

ثقاالت صيد السمك،
خيوط قطن وصوفّ ،
خشبية
أقواس
ّ
القطر 290 :سم ،دائرتان مكتملتان 3 ،دوائر غير
مكتملة
بإذن من الفنانة

تورو رقم  8وتورو رقم 2021 ،9

ثقاالت صيد السمك،
خيوط قطن وصوفّ ،
خشبية
أقواس
ّ
القطر 230 :سم (تورو رقم  260 ،)8سم (تورو رقم
)9
بإذن من الفنانة

السعودية)
مهند شونو (المملكة العربية
ّ
عودة إلى الالنهاية2021 ،

آلية
ٍ
رملي ٍة على
طاولة ّ
عمل تركيبي 5 ،أعمدة ّ

ومحفز)
ّ
مادة ماسكة (راتنج
رمل ،رمل مستصلحّ ،
كل عمود  150سم ،وقطره  18سم
طول ّ

االمتداد واالنقسام2021 ،

مهندسة ،تراب مدكوك ،أرض
رملية
َ
عمل تركيبي ،بنية ّ
األفقية.
الشباك
طبقات من ِ
ٍ
مدعمة ،مدمجة ببضع
ّ
ّ
المقدر للعمل التركيبي300 × 800 :
اإلجمالي
الحجم
ّ
ّ
×  300سم
السعودية
بتكليف من وزارة الثقافة ،المملكة العربية
ّ

هوغو أفيتا (األرجنتين)
قبل الزمان2009 ،

فيديو عالي الجودة
 08:14دقيقة
بإذن من الفنان

دارن ألموند (المملكة المتّ حدة)
الوقت األمثل (2013 ،(11 × 2

 22ساعة رقمية
وسائط متعددة
 14 × 60.5 × 159.6سم
بإذن من الفنانة ،وجاليري شبياس
في انعكاس 2016 ،014
عمل تركيبي ،أكريليك على زجاج عاكس
 12لوحاً  3.5 × 154 × 146 ،سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنانة ،وجاليري شبياس

تجاه الطبيعة
والالمتوقع
َّ

المقدر للعمل التركيبي160 × 180 :
اإلجمالي
الحجم
ّ
ّ

غابرييال غولدر (األرجنتين)

السعودية
بتكليف من وزارة الثقافة ،المملكة العربية
ّ

عمل تركيبي لفيديو من  7قنوات

×  120سم

 52 /52 tonos de azulدرجة من األزرق2020 ،

العصبية:
تطبيق الشبكات
ّ
ماريو غوزمان

بإذن من الفنانة
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TANJA DEMAN (Croatia)
Horizon, 2021

Film essay, 4K and HD video
colored with sound
25’
Courtesy of the artist

SUJIN LIM (South Korea)
Landscape Painting, 2019
HD Single-channel video
31’40”
Courtesy of the artist

Oil Painting, 2017
HD Single-channel video
7’57”
5 pieces, digital c-print:
120 × 80 cm (each)
Courtesy of the artist

VALÉRIE JOUVE (France)

Untitled (The Facades), 2002-2004

ANGELIKA MARKUL (Poland/
France)
Yonaguni Area, 2016

Film, color with sound, 3D images
Music by: Simon Ripoll-Hurier
19’47”
Courtesy of the artist

HUGO AVETA (Argentina)

La fascinación de la falla /
La fascination de la faille, 2019
Site-specific installation, mixed media
Dimension variables
Courtesy of the artist

CHRIS LARSON (United States)
Deep North
HD Video

6’41”
Courtesy of the artist

Untitled (The Trees), 2004-2018

Deep North Front
Deep North TV
Deep North Kitchen
Deep North Bed
2008

Photographs
Dimension variables
Courtesy of the artist and Xippas Gallery

Photographs
60 x 60 cm (each)
Courtesy of the artist

MATILDE MARIN (Argentina)

ANAÏS LELIÈVRE (France)

Photographs
Dimension variables
Courtesy of the artist and Xippas Gallery

Solo una brisa suspiraba / Just a
Breeze Sighing, 2020
Original idea and artistic direction:
Matilde Marin
Edition and sound: Ignacio Laxalde
Postproduction graphics: Julieta Anaut
Music: Marta Lambertini
2’56”
Courtesy of the artist
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Sandstone 1, 2021

Installation, printed PVC, reproduction
of a drawing of a sandstone fragment
Courtesy of the artist

Sandstone 2, 2021
Installation, printed PVC
and adhesive, reproduction
of a drawing of a sandstone fragment
Courtesy of the artist

تانيا ديمان (كرواتيا)

أنجيليكا ماركول (بولندا  /فرنسا)

مقال فيلمي ،بلو راي  4Kوفيديو عالي الدقة،
مع صوت ،ملون
 25:00دقيقة
بإذن من الفنانة

ثالثية
عمل تركيبي لفيديو ،فيلم ،لون ،صوت ،صور
ّ
األبعاد
موسيقى :سيمون ريبول-اورييه
”19’47
بإذن من الفنانة

الطبيعية2019 ،
رسم المناظر
ّ

هوغو أفيتا (األرجنتين)

أفق2021 ،

الجنوبية)
سوجين ليم (كوريا
ّ
أحادي القناة
الدقة
فيديو عالي ّ
ّ
 31:40دقيقة
بإذن من الفنانة

زيتية2017 ،
لوحة ّ

أحادي القناة
الدقة
فيديو عالي ّ
ّ
 07:57دقيقة
رقمية
كروموجينية
 5قطع ،طبعة
ّ
ّ
 80 × 120سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنانة

فاليري جوف (فرنسا)

بال عنوان (الواجهات)2002-2004 ،

صور
أبعاد مختلفة
إصدار من خمس مع طبعتَ ي فنّ ان
بإذن من الفنّ انة ،وجاليري شيباس

بال عنوان (األشجار)2004-2018 ،

صور
أبعاد مختلفة
إصدار من خمس مع طبعتَ ي فنّ ان
بإذن من الفنّ انة ،وجاليري شيباس

ماتيلده مارين (األرجنتين)

جر ُد
زفر ْت،
ٍ
ُ / Solo una brisa suspirabaم ّ
نسمة َ
2020
األساسية واإلدارة الفنّ ّية :ماتيلده مارين
الفكرة
ّ
التحرير والصوت :إغناثيو السالده
ِخطاطة ما بعد اإلنتاج :خولييتا أناوت
الموسيقى :مارتا المبرتيني
 02:56دقيقة
بإذن من الفنانة

131

بينالسور الرياض

وجدة 2021
ّ

منطقة يوناغوني2016 ،

 / La fascinación de la fallaفتنة الصدع2019 ،
عمل تركيبي محدد الموقع
أبعاد مختلفة
بإذن من الفنان

كريس الرسن (الواليات المتحدة)

الشمال العميق,
الدقة
فيديو عالي ّ
 06:41دقيقة
بإذن من الفنان

جبهة الشمال العميقة
تلفاز الشمال العميق
مطبخ الشمال العميق
سرير الشمال العميق2008 ،
صور
 60 x 60سم (قياس كل منهما)
بإذن من الفنان

أناييس لوليافر (فرنسا)
رملي 2021 ،1
حجر
ّ

رسم
ُ
عمل تركيبي ،بي في سي مطبوع،
استنساخ ِ
رملي
حجر
ِ
قطعة ٍ
ّ
بإذن من الفنانة

رملي 2021 ،2
حجر
ّ

رسم
ُ
عمل تركيبي ،بي في سي مطبوع،
استنساخ ِ
رملي
حجر
ِ
قطعة ٍ
ّ
بإذن من الفنانة

JOËL ANDRIANOMEARISOA
(Madagascar)
Dancing with the angels I, 2021
Mixed media
260 × 80 × 80 cm
Courtesy of the artist
and Sabrina Amrani Gallery

Dancing with the angels III, 2021
Mixed media
210 × 130 × 130 cm
Courtesy of the artist
and Sabrina Amrani Gallery

Dancing with the angels V, 2021
Mixed media
180 × 100 × 100 cm
Courtesy of the artist
and Sabrina Amrani Gallery

SÈVE FAVRE (Switzerland)
Être au pied du mur, 2021

(Edition to BIENALSUR in Saudi Arabia)
Mixed media on paper
Dimension variables
Courtesy of the artist

On lights and shadows
LINA GAZZAZ (Saudi Arabia)
Shadow / Light Room, 2021

Interactive installation, laser-cut
wood, wooden ceiling and floor, white,
transparent plastic thread, metal hooks
Dimension variables
Reproduced by the Ministry of Culture,
Saudi Arabia
Courtesy of the artist

RAFAEL LOZANO-HEMMER (Mexico)
Bifurcation, 2012

Computer, kinect sensor, projector, metal,
motor, arduino processor, fumigated wood
Edition of 1 + 1 AP
Courtesy of the artist
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DANIEL CANOGAR (Spain)
Loom, 2020

Installation, HDR screen,
generative animation, computer

Yield, 2019
Installation, 4K screen, generative
custom software, computer

Ripple, 2016
Installation, 4K screen, generative
custom software, computer

AHAAD ALAMOUDI (Saudi Arabia)
The Green Light, 2021

Video installation,
multi-channel video with sound
Dimension variables
Courtesy the artist and Athr Gallery

On the human condition
FILWA NAZER (Saudi Arabia)
In the Fold, 2019

Installation, textile
Dimension varies
Commissioned by the Saudi Art Council

TONY OURSLER (United States)
aU>t-0, 2019

Installation, glass, wood, LED screens,
audio, video, acrylic, resin, computer
152.4 × 20.3 × 20.3 cm
Courtesy of the artist and Lisson Gallery

DANIAH ALSALEH (Saudi Arabia)
Evanesce, 2021

Video installation
8’46”
Created by StyleGan 2
Courtesy of the artist

جويل أندريانومياريسو (مدغشقر)

دانيال كانوغار (إسبانيا)

تقنيات مختلفة
ّ
 80 × 80 × 260سم
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

توليدية ،كمبيوتر
متحركة
شاشة  ،HDRرسوم
ّ
ّ
بإذن من الفنان

رقصاً مع المالئكة 2021 ،I

رقصا مع المالئكة 2021 ،III
ً

تقنيات مختلفة
ّ
 130 × 130 × 210سم
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

رقصاً مع المالئكة 2021 ،V

تقنيات مختلفة
ّ
 100 × 100 × 180سم
بإذن من الفنّ ان ،وجاليري صابرينا عمراني

سيف فافر (سويسرا)

 / Être au pied du murفي وجه الحائط,
2021

عنوان العمل في بينالسور السعودية
وسائط متعددة على الورق
أبعاد مختلفة
بإذن من الفنانة

في األضواء
والظالل

السعودية)
لينا قزاز (المملكة العربية
ّ
غرفة الظل  /الضوء2021 ،

عمل تركيبي تفاعلي ،مكون من  40صورة للضوء،
خشبية ،أبيض،
خشب مقطوع بالليزر ،سقف وأرضية
ّ
خيط بالستيكي شفاف ،عالقات معدنية
أبعاد مختلفة
أعيد إنتاج العمل التركيبي من قبل وزارة الثقافة،
السعودية
المملكة العربية
ّ
بإذن من الفنانة

رفايل لوزانو-همر (المكسيك)
مفترق2012 ،
َ

محرك،
ِ
كمبيوتر،
مستشعر كينِ كتِ ،مسالط ،معدنّ ،
مدخن
ّ
معالج أردوينو ،خشب
خاص بالفنّ ان
إصدار من ّ 1 + 1
بإذن من الفنان
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2020, Loom

2019, Yield

توليدية ،كمبيوتر
مخصصة
برمجية
شاشة ،4K
ّ
ّ
ّ
بإذن من الفنان

2016, Ripple

توليدية ،كمبيوتر
مخصصة
برمجية
شاشة ،4K
ّ
ّ
ّ
بإذن من الفنان

السعودية)
عهد العمودي (المملكة العربية
ّ
الضوء األخضر2021 ،

عمل تركيبي لفيديو ،فيديو متعدد القنوات مع صوت
أبعاد مختلفة
بإذن من الفنانة ،وأثر جاليري

في الوضع
البشري
ّ
السعودية)
فلوة ناظر (المملكة العربية
ّ
الطية2019 ،
داخل
ّ

عمل تركيبي لمنسوجات
أبعاد مختلفة
الفني السعودي
بتكليف من المجلس
ّ

توني أورسلر (الواليات المتّ حدة)

2019 ,aU>t-0

عمل تركيبي ،زجاج ،خشب ،شاشات  ،LEDصوت ،فيديو،
أكريليك ،راتنج ،كمبيوتر
 20.3 × 20.3 × 152.4سم
بإذن من الفنان ،وجاليري ليسون

السعودية)
دانية الصالح (المملكة العربية
ّ
تالشي2021 ،

عمل تركيبي لفيديو
 ٠8:46دقيقة
 StyleGan 2تم إنشاؤه بواسطة
بإذن من الفنانة

The Saudi Ministry of Culture has the pleasure of hosting the 3rd edition
of BIENALSUR exhibition titled Echoes. A World between the Analogue
and the Virtual at the JAX District, Riyadh from October 15 (9/3/1443AH)
– November 15, 2021 (10/4/1443AH) and at the Qasr Khuzam in Jeddah
from November 30 (25/4/1443AH) – December 30, 2021(25/5/1443AH)
The Exhibition and the catalogue have been produced by the Cultural
Assets and Centers Deputyship, Ministry of Culture of Saudi Arabia in
collaboration with BIENALSUR team/ Argentina.
Cultural Assets and Centers Deputyship team

Mona Khazindar
Arjan Alahmadi
Mohammed Alenezi
Tala Alghamdi
Thamer Alhamidi
Hala Alhedeithy
Sarah Alkuhaimi
Sarah Almutlaq
Attia Alrajhi
Ibrahim Alsanousi
Yara Bana
Karim Maatoug
Salwa Samargandi
Yassmeen Tukan
Warm thanks are extended to all the departments of the Ministry of Culture
that supported the 3rd edition of BIENALSUR including the Centre for Development Projects, Events, and International Cultural Relations.
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يترافــق نشــر كتيــب المعــرض مــع النســخة الثالثــة مــن معــرض بينالســور بعنــوان "أصــداء :عالــم
واالفتراضيــة" الــذي تســتضيفه وزارة الثقافــة فــي حـ ّـي جاكــس فــي الريــاض مــن
بيــن التماثُ ّليــة
َّ
 9ربيــع األول 1443ه ،الموافــق  15أكتوبــر ،إلــى  10ربيــع اآلخــر الموافــق  15نوفمبــر ،2021
وفــي قصــر ُخــزام مــن  25ربيــع األول 1443ه ،الموافــق  30نوفمبــر إلــى  25جمــادى األول
الموافــق  30ديســمبر .2021
وقــد ُأعــد هــذا المعــرض والكتالــوج مــن قبــل وكالــة األصــول والمراكــز الثقافيــة فــي وزارة
الثقافــة ،الســعودية بالتعــاون مــع فريــق بينالســور /األرجنتيــن
فريق وكالة األصول والمراكز الثقافية
منى خزندار
أرجان األحمدي
محمد العنزي
تالة الغامدي
ثامر الحميدي
هال الحديثي
سارة الكحيمي
سارة المطلق
عطية الراجحي
إبراهيم السنوسي
يارا بانا
كريم معتوق
سلوى سمرقندي
ياسمين طوقان
نتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع األقســام فــي وزارة الثقافــة التــي دعمــت النســخة الثالثــة مــن
معــرض بينالســور ،بمــا فــي ذلــك مركــز المشــاريع التطويريــة والفعاليــات والعالقــات الثقافيــة
الدولية.
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BIENALSUR Team
General Director
Aníbal Y. Jozami
Artistic and Academic Director
Diana B. Wechsler
Institutional Director
Martin Kaufmann
General Advisor
Marlise Ilhesca
Legal Advisor
Mauricio de Nuñez
Coordination
of Institutional Relations
Fabián Blanco
Carlos Peralta
International Curatorial
Committee BIENALSUR 2021
Enrique Aguerre (URY)
Manolo Borja (ESP)
Estrella de Diego (ESP)
Andrés Duprat (ARG)
Alexia Fabre (FRA)
João Fernandes (PRT)
Marta Gili (ESP)
Valeria González (ARG)
Abdellah Karroum (MAR)
Mona Khazindar (SAU)
Emma Lavigne (FRA)
Bartomeu Mari (ESP)
Jose-Carlos Mariategui (PER)
Simon Njami (CHE)
Nada Shabout (GBR)
Nayla Tamraz (LBN)
Maria Wills (COL)
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Curatorial Work Committee
BIENALSUR 2021

General coordination
Liliana Piñeiro (ARG)
Curatorial team
Benedetta Casini (ITA)
Leandro Martínez Depietri (ARG)
Marina Aguerre (ARG)
Florencia Qualina (ARG)
Florencia Battiti (ARG)
Fernando Farina (ARG)
Production Team
for Saudi Arabia venues
Juana Carranza Vélez
Emiliana Scaramella
Exhibition Designer
Leandro Sanchez
Technical Coordinator
Piren Benavidez Ortiz
Blas Lamagni
Julián Ottomano
Artwork Assembly
Fernando Brizuela
Communications
Coordinator
Marisa Rojas
Press Coordinator
Marina Guimaraes
Claribel Terre
Editorial Coordinator
Florencia Incarbone

فريق بينالسور

اللجنة التنظيمية
لمعرض بينالسور 2021

العام
المدير
ّ
أنيبال يُ .خزامي
واألكاديمية
الفنية
المديرة
ّ
ّ
ديانا بِ .و ْشلر
اإلدارة التأسيسية
مارتن كوفمان
المستشار العام
مارليز إيليسكا
المستشار القانوني
ماوريسيو دي نونيز
تنسيق العالقات المؤسسية
فابيان بالنكو
كارلوس بيرالتا
لجنة تنظيم معرض بينالسور العالمية 2021
إنريكي أجوير(األوروغواي)
مانولو بورجا (إسبانيا)
إستريال دي دييغو (إسبانيا)
أندريس دوبرات (األرجنتين)
ألكسيا فابر (فرنسا)
جواو فرنانديز(البرتغال)
مارتا جيلي (إسبانيا)
فاليريا غونزاليس (األرجنتين)
عبدالله كروم (المغرب)
منى خزندار (المملكة العربية السعودية)
إيما الفين (فرنسا)
بارتوميو ماري (إسبانيا)
خوسيه كارلوس مارياتغي(بيرو)
سيمون نجمي (سويسرا)
ندى شبوط (المملكة المتحدة)
نايلة تمراز (لبنان)
ماريا ويلز (كولومبيا)
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التنسيق العام
ليليانا بينيرو (األرجنتين)
فريق تنظيم المعرض
بينيديتا كاسيني (إيطاليا)
لياندرو مارتينيز ديبيتري (األرجنتين)
مارينا أجوير (األرجنتين)
فلورينسيا كولينا (األرجنتين)
فلورينسيا باتيتي (األرجنتين)
فرناندو فارينا (األرجنتين)
فريق اإلنتاج
في المملكة العربية السعودية
خوانا كارانزا فيليز
إميليانا سكاراميال
ماريا ماركوس ميركانتي
مصمم المعرض
لياندرو سانشيز
المنسق التقني
بيرين بينافيدز أورتيز
بالس الماجني
جوليان أوتومانو
تجهيز األعمال الفنية
فرناندو بريزويال
منسق التواصل واإلعالم
ماريسا روخاس
منسق صحفي
مارينا جيماريز
كالريبل تيري
منسق التحرير
فلورينسيا إنكاربوني

Audiovisual Production
UNTREF Media
Federico Consiglieri
Santiago Camarda
Ariel Riveiro
Luciano B. Cieza
Graphic Designers
Estudio Rainis
Marina Rainis
Tamara Ferechian
Valeria Torres
Juan Gutiérrez Romero
Translation
Laura Fryd
Eduardo Reneboldi
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اإلنتاج السمعي البصري
أوتريف ميديا
فيديريكو كونسيلييري
سانتياغو كاماردا
أرييل ريفيرو
لوسيانو ب .سيزا
مصممي الجرافيك
إستوديو رينيس
مارينا رينيس
تمارا فيرشيان
فاليريا توريس
خوان غوتيريز روميرو
ترجمة
لورا فرايد
إدواردوا رينيبولدي

139

بينالسور الرياض

وجدة 2021
ّ

