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ض ت
ف
بع�ــا و�تــل لك ركــن ي� أغرفــة نــوم منـ أيـرة .وقعــت عينــاي عــى
تتكـ ّـدس جمموعــات مــن الكتــب فــوق
ف
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ـاروك مــور أ ي
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“يوميــات طـ ئـا� الزنـ بـرك”؛ و”غريــب فــروت” ليوكــو أونــو .كتــب تســتقر فــوق ض
بع�ــا تـــتناول ال بر�ب
أ
أ
الخـ ض
ـر هــو الغالب عليـــها.
اهلندوســية ،وعــدد ال حــر هل مــن الدفـ تـا� زاهيــة اللــوان ،وإن اكن اللــون
ن ف
“.بيجــو” و”الس” ،ت
لكبا�ــا ،ت�ومــان حولنــا ،ومل تســكن ت
ـدأ� ي� احلــوار
حرك�مــا حـ تـى بـ
ي
Towers of books fill up every corner of Munira’s bedroom. My eyes scan the room
and, among the eclectic collection of titles, I notice: The Sufi Path of Love; her most
recent favourite, Haruki Murakami’s Wind-up Bird Chronicles; Grapefruit by Yoko
Ono, books upon books about Hindu deities; and countless notebooks with frayed
corners, bursting spines and colourful pages, often questionably green. Munira’s two
dogs, Bijou and Lassie, circle us, and once we started our conversation, they calmed
down and curled up for a nap.

في كل مرة تذكرين فيها “التأرجح :سياقات عبثية” ،ال يسعني سوى التفكير في ذلك الحيز من الشعور الحدي.
ً
كنت أكرر الكما ذكرته منيرة من قبل ،حول الفصل بين فنجان غير مرئي عن الصحن الذي يستقر فوقه ،ومن ثم استغالل المساحة
ً
بين االثنين ،في محاولة لكي يبقوا معا .كيف تصفين تلك المساحة الحدية من الشعور؟ وكيف يمكننا أن
نصف هذه الحدية في كل من عالم الفن وفي أفكارك عن هذا المعرض؟ بمعنى آخر ..ما طبيعة ذلك الحيز بينهما؟
تهمنــي مســألة “المــا بيــن” هــذه ،لدرجــة أننــي اخترتهــا لتكــون موضــوع المعــرض الــذي أشــرفت عليــه لمنصــة أ .ع .م .الــا محــدودة،
والــذي أقيــم فــي معــرض ،421بعنــوان “بيــن” .إن فكــرة الحديــة فيمــا يتعلــق بحوارنــا المصاحــب لهــذا المعــرضُ ،
تكمــن فــي كــون
أ
حريــة الــذات موجــودة داخــل هــذه الحــدود ،لنــك عندمــا تعيشــين فــي الوحــدة ،فعندئــذ يجــب أن يلتــزم كيانــك بالقيــود أو التقاليــد
أ
ال كبــر لهــذه الوحــدة .وبعــد ذلــك ،عندمــا تنفصليــن عــن هــذه الوحــدة ،داخــل االنفصــال الــذي يحــدث يكــون لديــك مســاحة ال
حــدود لهــا ،ومســموح لــك فــي ذلــك الحيــز بالتذبــذب ،كمــا ُويســمح لــك بالتواجــد بــأي طريقــة تختــاري أن تكونــي متواجــدة فيهــا،
وهنــاك حريــة فــي ذلــك الحيــز مــن الشــعور الحــدي .وعندمــا تصليــن إلــى مرحلــة أن تكونــي الفــرد ،ســتجدين حســب اعتقــادي
ً
أ
بــأن نمــط الحريــة يتبــدد لنــك بــدأت تعتبريــن نفســك فــردا .وهنــا يصبــح الفــرد نســخة خارجيــة مــن نفســك ،وتبدئيــن فــي اختيــار
مــا توديــن أن تفصحــي عنــه مــن نفســك .لذلــك أعتقــد أن هــذا االنفصــال ،ذاك الحيــز مــن الشــعور الحــدي هــو بمثابــة البــدء فــي
استكشــاف الــذات فــي هــذا المعــرض.
أ
عنك ،أنك تعالجين تلك الفكار من خالل كتاباتك الشخصية واالحترافية .فمتى بدأت الكتابة؟
مما أعرفه ِ
أ
أو بالحرى ،متى بدأت ممارستك الجادة في الكتابة؟

ً
بــدأت استكشــاف عالــم الكتابــة بجديــة فــي أواخــر مرحلــة المراهقــة ،ولكننــي كنــت آنــذاك مــا أزال أمــارس الفــن .مهــا .نهضــت
أ
أ
منيــرة ،لتكشــف لــي عــن لوحتيــن قابعتيــن فــي ركــن الغرفــة ،متواريتيــن عــن النظــار .تغلــب علــى إحداهمــا درجــات اللــون الخضــر،
وتتداخــل فيهــا الزخــارف والنقــوش ،وفــي قلــب اللوحــة تبــرز عيــن أرجوانيــة لصقــت رموشــها فــوق ربــاط حــذاء مشــدود .أمــا اللوحــة
أ
ً
الخــرى فكانــت تميــل إلــى كونهــا أكثــر وضوحــا فــي التعبيــر حيــث تتكــون مــن ثــاث شــخوص تبــدو وكأنهــا هجيــن بيــن البشــر
والحيــوانَ ،م ّيـ ُ
ـزت فيهــا رأس بانــدا ،يســتند إلــى جــدار مــن القرميــد فيمــا بــدا لــي أن هنــاك رصيــف مغطــى بالثلــوج فــي بروكليــن.
لماذا توقفت عن الرسم؟
أنا متيقنة من أن موهبة الرسم متأصلة فيك.

ً
أنــا متأكــدة مــن ذلــك أيضــا ،ولكــن ينتابنــي الشــعور بالخــوف مــن هــذه الفكــرة .أخشــاها .توقفــت عــن الرســم عندمــا عــدت مــن
نيويــورك إلــى أبوظبــي .شــعرت فجــأة بــأن حريتــي فــي الوجــود قــد ُســلبت منــي ولــم تعــد كمــا كنــت أتمناهــا ،حاولــت الرســم ،وأتذكــر
أننــي أحضــرت مجموعــة مــن اللوحــات وجهــزت غرفتــي لذلــك ،ولكــن كان نظــري يــدور فــي الغرفــة وأنــا أفكــر فيمــا أنــا عليــه ،وفــي
التناقــض الكبيــر بينــي وبيــن محيطــي .لــم أعــد أســتطيع االســتمرار فــي رســم لوحاتــي مــع اســتمرار شــعوري بالقلــق .لذلــك توقفــت
وركــزت فــي الكتابــة.

“Every time you mentioned The Cup and The Saucer, I was thinking more of the liminal space
between the two.” I mimic a gesture which Munira had done once before, separating
an invisible cup from its saucer, and then seizing the floating space in between, as if to keep it
from escaping. “How would you characterise that liminal space? How is liminality
characterised in both the art-world and in your ideas of what this exhibition is about? In other
”?words, the space in between, what is it
“On a personal note, the issue of the “in-between” is extremely important to me, to the point
that I chose it as a theme for the exhibition I curated for U.A.E. Unlimited, which was also set in
Warehouse421, titled Bayn. The idea of liminality, with regards to our conversations adjacent to
this exhibition, is that the freedom of self exists within this liminality, because when you are in the
unit, then your being has to adhere to the larger restraints or traditions of this unit. And then, when
you separate from this unit, within that divorce or separation, you have the liminal space, and in
that liminal space you’re allowed to fluctuate, you’re allowed to exist in whichever way you choose
to, and there’s liberty in that liminal space. When you arrive to being the individual, I personally
think that the liberty kind of goes away because you begin to brand yourself as an individual. So,
”I think that separation, that liminal space, is where we begin to explore the self in the exhibition.

“From what I know about you, I know that you process these ideas through your
personal and professional writing. When did you start writing? Or rather, when did you
”?start having a more serious experience of writing
“I started exploring writing seriously in my late teenage years, but then, at that time, I was still
practising as an artist. Wait —” Munira stood up to reveal two canvases that were leaning against
the corner, concealed from our sight. One of them is predominantly covered in hues of green, with
representational motifs melting into each other, muddling in the centre of the canvas, with a purple
eye, and the eyelashes glued on frayed shoelaces. The other painting is more representational three
— figures which appear to be animal-human hybrids — I could make out the head of a panda
standing against a red brick wall of, what appeared to me to be, a snowy pavement in Brooklyn.

“Why did you stop painting?” I ask, staring at the paintings.
”“I’m sure painting exists somewhere within you.
“I’m sure — I’m terrified by the idea though. Intimidated by it, more so. I stopped painting when
I moved back to Abu Dhabi, after New York. All of a sudden, I felt like my freedom to exist, as I
wish, was taken. I would come in, and I would want to paint, I remember, I had a canvas set and
prepped in my room, and I just became very confined. I was looking at my room, thinking of who
I am, and the big contrast between myself and my surroundings. I could no longer produce without
”anxiety. So, my painting stopped, and my writing became full-fledged.

”?“Because it was something that you could control more, not as exposed, private

َ
ً
ُ
هل ِلكون الكتابة ت َمثل نشاطا يمكنك السيطرة عليه بدرجة أكبر ،لكونه أشد خصوصية؟
 بالفعــل هــذه هــي الحقيقــة .لقــد بــدأت الكتابــة بســبب مــا واجهتــه مــن صعوبــات فــي التعلــم ،حتــى أننــي كنــت ادرس فــي صــفتعليمــي خــاص وليــس فــي الصــف العربــي العــادي كبقيــة الطالبــات .نصحتنــي معلمتــي بــأن أمــارس الكتابــة فــي دفتــر يوميــات
ً
ً
باســتمرار .كانــت كتابتــي تتنــاول دومــا أســئلة عميقــة جــدا عــن استكشــاف الــذات ،بالرغــم مــن كونــي صغيــرة فــي العمــر .ثــم فــي
الجامعــة كان اهتمامــي الرئيســي فــي الحيــاة يتمحــور حــول فكــرة الزمــن ،وكنــت احــاول استكشــاف ذلــك بعمــق مــن خــال كتاباتــي.
ً
آ
ومــن الســطور التــي دونتهــا وال أزال أتذكرهــا بوضــوح “ ...مــا كان كان .ومــا هــو الن ،لــم يكــن أبــدا .ومــا ســيكون ســيكون” .بــدأت
أ
ً
الكتابــة بجديــة أكبــر خــال العــام الــذي انتقلــت فيــه إلــى نيويــورك ،لننــي ســمحت لنفســي بــأن أكــون أكثــر صدقــا مــع ذاتــي،
ً
ً
ـكل كبيــر .استكشــف دومــا شــعورا مــا مــن خــال ســياق مرئــي .شــعرت بكونــي
وشــاعرية ًأكثــر .فــكل كتاباتــي تبــدو بصريــة بشـ ٍ
أكثــر تحــررا عندمــا كنــت فــي نيويــورك .فهنــاك لــم أكــن مرتبطــة بــأي شــيء .فهــي مدينــة تواجــدت فيهــا بشــكل فــردي ومنفصــل عــن
أ
الوحــدة .شــرعت فــي كتابــة يومياتــي هنــاك ،وكانــت الصفحــات القليلــة الولــى منهــا تمثــل مناجــاة للنفــس .وعــادة مــا يحمــل كل
أ
دفتــر يوميــات فــي صفحاتــه الولــى مــا يمثــل ســمة ذلــك الدفتــر بالكامــل .وعندمــا عــدت للوطــن ،زاد إلحــاح الكتابــة لــدي كنــوع
مــن التعبيــر عــن النفــس .وأعتقــد أنــي كنــت قــادرة علــى تحقيــق النضــج فــي كتاباتــي .حيــث باتــت تلــك الكتابــات تمثــل حاجــة
ضروريــة ،وليســت مجــرد رغبــة.
ً
هل كانت عملية استبدال شكل من أشكال التعبير بآخر أشد تركيزا تبدو طبيعية لك أم كانت مؤلمة؟
أ
كنت سوف تستمرين في الرسم أم أنك ستختارين التعبير البصري؟
ولو كانت المور مختلفة ،هل ِ
ً
أعتقــد أن مــن المرجــح جــدا أن أفعــل ذلــك .لقــد اعتبــرت نفســي فنانــة .لــم أرغــب فــي االعتـراف بــأن الكتابــة شــكل مــن أشــكالً
أ
أ
التعبيــر لــدي لننــي كنــت أمارســها س ـرا ،وبخصوصيــة كبيــرة ،نفســي تكتــب لنفســي .إنهــا ممارســة ذاتيــة للغايــة .لننــي ســمحت
أ
ً
لنفســي بوجودهــا فــي هــذا القالــب .وكان مؤلمــا .هــذا التنقــل بيــن الرســم والكتابــة ،وكان هنــاك الكثيــر مــن اللــم بعــد العــودة مــن
نيويــورك إلــى أبوظبــي ،حيــث تعيـ ّـن علــي أن أعــاود مخاطبــة نفســي ،والتــي اعتقــدت أنهــا وصلــت إلــى ذروة مــا اعتقــدت أنهــا
آ
الحريــة؛ والن أنظــر إلــى الــوراء بنــوع مــن الشــك ،ربمــا لــم تكــن هنــاك حريــة بــل اســتقالل ،ذلــك الشــعور الــذي وصلــت إليــه وأنــا
ً
فــي نيويــورك  .كان التخلــي عمــدا عــن الرســم بمثابــة احتجاجــي الصامــت.
ً
فكرت يوما أنك في مرحلة ما من حياتك سوف تعودين للتعبير عن نفسك بهذه الطريقة؟ التعبير البصري ،ربما ليس بالمعنى
هل
ِ
التقليدي للرسم ،أو في أن تكوني فنانة في مجتمع أو معرض .هل تخليتي أن تعاودي التصالح مع ذلك الجزء من ذاتك؟
أ
ـكل كبيــر؛ حرصــت علــى وضعهــا بعيــدة عنــي
هــل ســأعود للرســم؟ أســتطيع أن أخبــرك أن تلــك العمــال الفنيــة تثيــر عاطفتــي بشـ ٍ
ومــن ثــم أعيدهــا أمامــي ثانيــة ،شــعرت باالنهيــار .تخيلــت المــدى الــذي كنــت ســأصل إليــه لــو كنــت تابعــت رســم لوحاتــي .ولكننــي
ً
بعــد ذلــك فكــرت فيمــا كان يمكــن أن يحــدث لــو تابعــت الرســم فعــا  ...مــا الــذي كان ســيحدث لكتابتــي؟ أي منهمــا يشــكل أهميــة
آ
ً
أكثــر مــن الخــر بالنســبة لــي؟ أنــا أكثــر ارتباطــا بالرســم والفــن البصــري مــن الكتابــة .وطــوال حياتــي ،كان أســاتذتي فــي الفنــون
أ
يقولــون لــي بأننــي ســأصبح فنانــة رائعــة .وبــدأت أتذكــر الكثيــر مــن المحتــوى الــذي صاحــب تلــك العمــال .وأنــا أعتقــد بــأن الكتابــة
تمثــل ترجمــة لذلــك الفــن البصــري.

“Yes. I started writing due to my learning disabilities, I had to be put in a special education class
rather than Arabic class. My special education teacher told me that I should keep a journal and
write in it consistently. My writing was always very deep — questions of self-exploration — since
I was very young. Then at university, my main concern in life became the notion of time, and, I
was exploring that in-depth in my writing. One of the lines I clearly remember was: ‘What once
was, once was. What now is, never was. What will be, will be.’ The year I moved to New York, I
started writing more seriously, because I allowed myself to be more honest with myself. I wrote
more poetically — all of my writing is extremely visual. I’m always exploring a feeling through a
visual context. I felt as though I was my most liberated self and freest form when I was in New
York. There, I’m not tied down to anything. And, it’s a city where I exist fully individually and in
separation to the unit. I started a journal there and the first few pages were a plea to self — the first
pages of all of my notebooks set the theme for the rest of the notebook. When I came home it just
became extremely important for me to write and to know how to express myself. I think I was able
”to mature as a writer. It became a serious need, as opposed to a want.

?“But was that process of replacing one form of expression with intensifying another
Was it natural or painful? If things were different, do you think you’d still be painting,
”?or expressing visually
“I think I very likely would have. I considered myself and my trajectory of self to be that of an
artist. I didn’t want to acknowledge or accept writing as my form of expression because it was
always a secret – that level of privacy – confiding in myself, for myself. It’s a very self-involved
practice. Because I was allowed to exist in this form. And it was painful, the switch from painting to
writing, and there was, in general, a lot of pain coming back to Abu Dhabi after New York. I had to,
sort of, re-address myself, having thought I had reached the pinnacle of what I believed was liberty.
Now, I look back and it’s kind of questionable, independence, maybe, is a better word for what I
”achieved in New York. This whole process of consciously leaving painting - it was my silent protest.

“Do you think that at some point in your life, you will go back to expressing yourself in that
way? Visual expression, maybe not in the conventional sense of painting, or existing as an artist
”?within the community, or exhibiting. Do you imagine reconciling with that part of yourself
“Would I ever go back to painting? I can tell you I became extremely emotional when I saw these
artworks, I kept putting them away and brought them back multiple times. And then, I just
broke down. I suddenly saw what could have been if I continued. But then, I thought what could
have been if I did continue painting? What would have happened to my writing? What is more
important? I am more attached to painting and visual art than I am to writing. All my life I was told
by my art teachers that I would become a great artist. I’m starting to remember a lot of the content
”that comes with these works. I really think that my writing is a translation of these visuals.

لم أكن أتوقع هذه المفاجأة اليوم.
المصالحة مستمرة ،حتى لو لم تكوني تقصدينها .ننتقل إلى إالشراف الفني للمعرض :متى أصبحت ّقيمة فنية؟
وما رأيك في هذا التوصيف ،والدور الذي يستلزمه؟ لماذا تعتقدين أنك سوف تستمرين في القيام بهذا الدور مع الفنانين؟
ً
“الشـراف الفنــي فــي القــرن الحــادي
عندمــا تخرجــت مــن الجامعــة ،شــاركت فــي برنامــج مدتــه شــهرا فــي نيويــورك ،وكان ِبعنــوان إ
ً
والعشــرين” .فوجئــت بــأن زمالئــي يدركــون تمامــا مــا يقومــون بــه ،بينمــا كنــت أشــارك لمجــرد التســلية ،ولذلــك لــم أكــن مقتنعــة بذلــك
ً
الــدور بعــد .وخــال تلــك الفتــرة ،كان اهتمامــي منصبــا فــي التعــرف علــى تاريــخ الفنــون .ووجــدت فــي الفــن المعاصــر متعــة كبيــرة.
لقــد نشــأت فــي منــزل وجــدت فيــه والدتــي مغرمــة بالقطــع الفنيــة القديمــة ،وكنــت أشــاركها االســتمتاع بذلــك الفــن ،والتأمــل فــي تلــك
أ
العمــال قبــل أن أخبرهــا بالحقبــة التاريخيــة والمكانيــة التــي تنتمــي إليهــا.
ً
بعــد ذلــك ،أتذكــر يومــا كنــت أتجــول فيــه فــي نيويــورك ونفــذت بطاريــة هاتفــي .لــم أتمكــن مــن طلــب أي ســيارة أجــرة وكنــت متوتــرة.
ـان .ذهبــت فــي ذلــك االتجــاه .وجدتهــم
وفجــأة ،رأيــت مجموعــة مــن النــاس يتجمعــون فــي زحــام حــول بقعــة تبعــد عنــي بضعــة مبـ ٍ
أ
ً
أناســا مبدعيــن للغايــة .شــعرت بينهــم بالمــان ،وقــررت أن أعــرف ســبب هــذا التجمهــر .كانــت هنــاك مســاحة بحجــم غرفتــي ،دخلتهــا
ً
ورأيــت فيهــا أعمــاال فنيــة معاصــرة ،وكانــت دهشــتي بالغــة عندمــا عرفــت أن هــذه االعمــال هــي لفنانيــن مــن الخليــج! طــرق ســمعي
ً
لغــات ولهجــات أعرفهــا ،ورأيــت أعمــاال تتنــاول أشــياء يدركهــا أي مبــدع خليجــي .كانــت هــذه بدايــات الجماعــة الفنيــة الخليجيــة،
أ
وكنــت متواجــدة فــي واحــد مــن معارضهــم الولــى .وأتذكــر أننــي قلــت لنفســي “إذن ،الفــن المعاصــر هــو إبــداع ُيمثــل موضوعــات
ً
ذات صلــة بنــا وبالعصــر الــذي ننتمــي إليــه  .ومســتقبال ســوف تكــون مثــل هــذه الممارســات احــدى وســائل فهــم المجتمــع والثقافــة
أ
ً
والديــن وغيــر ذلــك ،تمامــا مثلمــا عرفــت ماهيــة تاريــخ الفــن ،والطريقــة التــي يحكــي لنــا بهــا عــن الزمنــة” .هنــا كان التحــول.
والشـراف الفنــي ،ألن ّ
القيــم الفنــي
وعندمــا عــدت ،بــدأت أدرك أننــي راويــة .وأعتقــد أنــه ال يوجــد هنــاك فصــل بيــن روايــة القصــص إ
يــروي قصــة مــن خــال كل عمــل فنــي يتناولــه ،أمــا الـراوي فهــو يــروي القصــص مــن خــال الكلمــات .وبعــد أن أنهيــت مشــروعي
مــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي ،تقدمــت بطلــب للعمــل كمســاعدة ّ
القيــم الفنــي فــي برنامــج إالقامــة الفنيــة فــي آرت دبــي ،ولــم أكــن
ً
أعــرف مــا هــو فعليــا مــن الناحيــة المهنيــة ،ولكــن بعــد ذلــك تعلمــت الكثيــر مــن خــال العمــل فــي هــذا المجــال.
وعندمــا تيقنــت مــن مقدرتــي علــى ُممارســة العمــل باعتبــاره مهنتــي خــال هــذه التجربــة مــع آرت دبــي ،التقيــت محمــد أحمــد
أ
إبراهيــم ،الــذي ّ
غيــر حياتــي .بــدأ يتحــدث معــي بعمــق حــول حريــة الــذات باللغــة العربيــة ،وكانــت هــذه هــي المــرة الولــى التــي
ً
أواجــه فيهــا تحديــا يتمثــل فــي التفكيــر الجــاد باللغــة العربيــة .ظهــر لــي هــذا الشــخص مــن العــدم وهــو يخاطبنــي بأبيــات مــن الشــعر.
بالشـراف الفنــي .وقتهــا شــعرت بأنــي مغرمــة بفكــرة أن أكــون ّقيمــة فنيــة .لذلــك أعتقــد أن هــذا
وانــا أديــن لــه بالفضــل فيمــا يتعلــق إ
أ
أ
هــو الســبب فــي كونــي أصبحــت ّقيمــة فنيــة مســتقلة ولسـ ُ
ـت تابعــة لي مؤسســة ،لننــي أحــب أن أفكــر بحريــة وأحــب التفكيــر فيمــا
أ
أ
ً
ً
يجــري فعليــا علــى الرض للتعبيــر عــن ذلــك جنبــا إلــى جنــب مــع الفنانيــن الذيــن يبدعــون العمــال .عندهــا أشــعر بأننــي اصبحــت
مثــل هــؤالء المبدعيــن.

“I wasn’t expecting this surprise today. Reconciliation is happening,
whether you intend for it, or not. They feed into each other. Moving on to curation:
?When did you become a curator? What do you think of the word
And, the role that comes with it? Why do you think you will continue being in this
”?position of working with artists
“When I graduated from university, I did a month-long program in New York called curating in the
21st century. I was very surprised by my peers who knew exactly what they were doing, and I was
just kind of dabbling in it, so I wasn’t really convinced yet. Then during that time, my hat of art was
very historical: the canon of art history was the only important canon to me. Funnily enough, I was
very condescending towards contemporary art. I was brought up in a house with a mother who
collects serious antiquities and I was taken along with her – honestly, I had a good time – looking
at things and telling her which era they came from.
Then, I remember a day I was walking around in New York and my phone died. I couldn’t find any
cabs and I was nervous. And suddenly, I see a group of people huddled and crowded around a space
a couple of blocks down. So I walked in that direction, I looked at the people and they looked very
creative and that made me feel safe, before hailing a cab, I decided to see what the commotion was
about. And then, I went into a space the size of my room, and I walked in and I saw contemporary
art, from the Gulf! I was shocked. It was all language that was very relevant to me, artwork that
spokeof things relevant to any Khaleeji creative. It was the beginning of the GCC collective, one
of their first shows. I remember thinking to myself, ‘huh ... so Contemporary art is the creation of
stories that are relevant for us now. In the future, they will become the foundation of how we understandsociety, culture, religion, so on and so forth, just like what I have known to be true about
the history of art, and how it was telling of its time’. So, I converted.
When I moved back, I started to realise that I am a storyteller. I think there is no separation between
storytellers and curators because curators tell stories through objects, and storytellers tell stories
through words. After I finished my project with NYU Abu Dhabi, I applied for the role of assistant
curator of Art Dubai’s residencies program. I didn’t know what curating was, technically speaking,
but I learned on the job.
When I did believe that I could start doing this for a living, is during that experience with Art
Dubai, I met Mohammed Ahmed Ibrahim and he changed my life. He started talking to me very
deeply about the freedom of self, in Arabic, and that was the first time I was challenged to think
intellectually in Arabic. He just came out of nowhere and started speaking lines of poetry to me.
I attribute my curatorial presence to that dialogue and exchange. I fell, completely, in love with
the idea that I built of what a curator should be. I think this is why I am an independent curator,
as opposed to a curator who works for an institution, because I like to think freely, and I like to
think about what’s truly going on the ground in order to express that alongside the artists who are
”producing the visuals. I feel like I am an equal creative to the visual creative.

ما الذي تشعرين به عند سماعك تعبير “منظومة الكلمات”؟
أ
أ
أشــعر باالختنــاق .لن النظــام مفهــوم يتــم فرضــه علــى مجموعــة مــن الشــخاص علــى عكــس النظــام الــذي يقــوم المــرء بصياغتــه
َ
ً
لنفســه ،قــد يبــدو فوضويــا للغايــة؛ وأفضــل مثــال علــى ذلــك يتمثــل فــي غرفتــي هــذه ،قـ ْـد ال تبــدو مرتبــة ولكنــي أعــرف فيهــا مــكان
ً
كتبــي ،أعــرف بالضبــط مــكان كل شــيء .ولكننــي أعتقــد بأنــه تــم دفعنــا دفعــا للمشــاركة فــي نظــام وضــع لعمــوم النــاس ،وعندمــا
ً
ً
وجــدت نفســي أعيــش ضمــن هــذا النظــام لــم أعــد أنتــج ،وشــعرت بأننــي اشــبه بماكنــة وجــزءا مــن مصنــع ،وأنــا ال أقتنــع أبــدا بفكــرة
المصنــع هــذه .الرفاهــة العقليــة تســيطر علــى كل شــيء .وأنــت تكــون أكثــر ســيطرة علــى ذلــك عندمــا ال يوجــد شــيء آخــر يســيطر
أ
عليــك .أمــا أنــا فلــدي عقليــة مرنــة لننــي انفصلــت عــن أي مؤسســة وأي أجنــدة .ويجــب عليــك أن تقــدم أفضــل مــا لديــك ومــا تؤمــن
بــه ،وســوف يقــودك هــذا إلــى حيــث تريــد أن تصــل .فالنجــاح كلمــة فضفاضــة .وال يمكــن تحقيــق النجــاح فــي ســياق إرضــاء الــذات
ً
إال عندمــا تكــون صادقــا فــي عملــك وفيمــا تقــوم بــه.

”?“When I say the word system, how do you react
“I suffocate. Because a ‘system’ is a notion that is placed on a group of people, as opposed to a selfmade system, which could seem very chaotic. A great example of that is my room. I know where my
books are, I know exactly where everything is symbolically placed. But I think we’ve been pushed
to participate in a system that is made for the masses, and when I existed in that system, I no longer
produced, and I felt like I was part of an assembly line, and that assembly line didn’t work for me.
Mental well-being controls everything. You are more in control of that when there is nothing else
controlling you. I had more of an elastic mind because I separated myself from an institution and
its agenda. You must present your best foot forward in what you believe in, and that is going to lead
you where you need to go. Success is such a loose term. Success in the context of satisfaction of self
”can only be attained when you are truthful in your art and in your practice.

Multi-colored metallic
stacked Star Stickers

An interview with Hashel Al Lamki
by Shaikha Al Ketbi
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When I think of Hashel, I find myself picturing a map of the world and moving a little
icon that I imagine represents him — a metallic iridescent star sticker, like the ones our teachers
used to stick on our shirts in school — around the places I know he has spent some time
for art purposes. The star floats between New York, Cairo, Al Ain, Abu Dhabi, India and Spain.
As we both share the same hometown, Al Ain, I was, naturally, particularly interested in learning
more about his upbringing in the land of luscious oasis and scarlet deserts. But we both know
there’s much more to Al Ain than just that.

?“Can you talk to me about Al Ain – what was it like growing up there
”?What kind of significance does it have on your work

ّ
“هل حدثتني عن العين ،كيف كانت نشأتك هناك؟
ما هو تأثيرها في عملك؟”
“ربمــا تكــون هــذه هــي أول مــرة أعــود فيهــا إلــى تاريــخ حياتــي ،القصيــر .فلقــد كنــت فــي حالــة عــدم االســتقرار المكانــي أغلــب
أ
أ
الوقــت ،وهــذه هــي المــرة الولــى التــي أجلــس فيهــا لتأمــل كل شــيء .وفــي هــذا المعــرض ،نحــن فــي تفاعــل مباشــر أو غيــر مباشــر
أ
أ
مــع فكــرة التنقــل بيــن المــدن .وبالنســبة لمدينــة العيــن ،فــإن القصــد مــن ذلــك هــو النظــر إلــى الصــول وفهمهــا ،لنــك فــي مرحلــة
مــا وعندمــا تنظريــن إلــى تلــك الخريطــة ،تبــدأ فــي التفكيــر “أيــن كانــت البدايــة” .كان معظــم تكوينــي فــي العيــن ،وهــو مــا أجدنــي
آ
آ
الن أتعامــل معــه طــوال الوقــت .أنــا فــي كرســي الناقــد؛ أحــاول أن أفهــم مــا كان يحــدث آنــذاك ومــا يجــري الن .وأعتقــد أن هــذه
ً
أ
الفــكار واضحــة جــدا فــي عمــل فرســاي ،التــي تتكــون مــن  52لوحــة علقتهــا هنــا فــي االســتوديو بطريقــة الصالــون الفنــي .ال توجــد
أي داللــة لهــذا العــدد بالتحديــد لكننــي بــدأت للتــو رســم لوحــات تعكــس جــذوري فــي تلــك الغرفــة”.

“This is the first time I’ve ever looked back through the history of my short existence. I’ve been on
the move a lot and this is the first time that I’ve sat down to truly reflect. With this exhibition, we’re
directly, or indirectly, being informed by that shift between cities and moving around. Specifically,
with Al Ain, the intent is to look within and understand our origins, because at some point, while
looking at that map you have to really see where it all started. Most of my algorithm was informed
and developed in Al Ain, and now, I find myself challenging it all the time. I find myself being
critical and trying to understand what was happening then, and now. I think these thoughts are
very clear in the Versailles piece, which consists of 52 paintings that I hung here in my studio, in
a salon-style manner. There is no significance to that number, but I just started painting images of
”my origin in that room.

”?“What are you challenging about it now, as an adult

“وما التحدي الذي تتعامل معه اليوم كشخص بالغ؟”
ً
ً
“أعتقــد أنــه  ...الذاكــرة .التنقــل يكســبك الكثيــر .ولكــن معالجــة وفهــم ذلــك يســتغرق وقتــا .أواجــه دائمــا مشــكلة مــع الذاكــرة .فــي
أ
العيــن ،لــم أســتقر فــي مدرســة واحــدة ل كثــر مــن ثــاث ســنوات .ليــس لــدي أصدقــاء طفولــة أســتطيع أن أذكــر أســماءهم .مدرســتي
آ
َّ
الثانويــة كانــت مدرســة ُجــل طلبتهــا مــن الوافديــن ،لذلــك ســافر الطلبــة بعــد تلــك المرحلــة وفقــدت االتصــال بهــم .والن ،عــدت وأنــا
ً
أ
أحمــل شــعورا بالغربــة ..وكأننــي لــم أعــد أعــرف هــذا المــكان .لقــد اختفــى الشــخاص الذيــن كان بينــي وبينهــم تواصــل ولــو قصيــر.
هــذا هــو القصــد مــن هــذه اللوحــات ..اســترجاع الذاكــرة ،بغــض النظــر عــن كونهــا حقيقــة أو محــض خيــال ،وربمــا حينهــا لــم أبــذل
الجهــد الكافــي للتواصــل”.
“إذن ،فأنت تتناول فكرة الكيفية التي نحفظ بها الذكريات؛ وكيف أننا نتذكرها بطريقة مختلفة عندما نكبر؟”
ً
“بالفعــل .وأركــز أيضــا علــى تعاملنــا الرومانســي مــع المعالــم .فقــد كان التجــول فــي أرجــاء جبــل حفيــت يمثــل أحــد الطقــوس العائليــة.
أ
لكــن هــذا ليــس حقيقــة .إنــه ليــس مــا تحتويــه اللوحــة ،لنهــا تقــدم الواقــع أو الخيــال برومانســية فائقــة“ .أعجبتنــي الطريقــة التــي
ُ
اســتخدم بهــا هذيــن المصطلحيــن المتناقضيــن ،كمــا لــو أنــه يتدفــق دون جهــد بيــن حالتيــن .تصــور العديــد مــن لوحاتــه االثنتيــن
أ
وخمســين مشــاهد نعرفهــا فــي العيــن ومــا حولهــا ،مــن خــال باقــة تشــكيلية خياليــة تشــبه تلــك الطيــاف التــي نراهــا أمامنــا عندمــا
نفكــر أعيننــا”.
“وفــي لوحــة ّدوار مستشــفى تــوام الــذي تميــزه تماثيــل الخيــول؛ هــذا المنظــر هــو أول مــا يـراه المولــود الخــارج مــن رحــم أمــه .هــو
تركيــب غايــة فــي إالبــداع حيــث أن مــا يثيــر االنتبــاه إنــه بمــرور الوقــت تــم اســتبدال جميــع الــدوارات بإشــارات مــرور باســتثناء دوار
تــوام الــذي مــا يـزال يحتفــظ بخصوصيتــه كنصــب تــذكاري ضخــم وحقيقــي ،لذلــك رســمت لــه لوحــة .كمــا رســمت لوحــة لمحطــات
البنزيــن ،فقــد كان أبــي يعمــل فــي شــركة أدنــوك ،وكانــت وظيفتــه آنــذاك العمــل علــى إنشــاء جميــع محطــات الوقــود تلــك وكنــت
ً
ً
أرافقــه خــال عملــه أحيانــا .ومــع التحــول الحضــاري المتســارع حاليــا فقــد أصبحــت المحطــات الحديثــة فائقــة التقنيــة والروعــة”.

“I think,” he pauses, “memory. Because with moving around, you take in so much. But to process
and comprehend, it takes a while. I’ve always had issues with memory. In Al Ain, I didn’t stay in any
of the schools I attended for longer than three years at a time. I don’t have a childhood friend that I
can actually name. My highschool was an expat highschool, so they all moved out of the country after
school, and I lost touch with them. So now as an adult going back to Al Ain, it feels so foreign. It feels
like I don’t know this place anymore. Even the people that I had a small connection to, or memory
with, are gone. These are what the paintings are — they are trying to retrieve a memory. It could be the
”truth or just a fantasy, maybe I was just there but I wasn’t putting in any effort to build connections.

“So, you’re challenging the idea of how we record that memory,
”?or how we tend to remember things differently as we’re growing up
“Yes. And also, focusing on romanticising monuments. With Jebel Hafit, it was a family thing
where we’d go up the mountain. But that’s not what’s in the painting, it isn’t reality, it is a super romanticised reality, or fantasy.” I like how he uses those two wildly contrasting terms interchangeably
as though he’s effortlessly flowing between the two states. Many of the 52 paintings depict recognisable scenes in Al Ain, and beyond, often with a fantastical colour palette, akin to the phosphenes
we see when rubbing our eyes. Hashel continues, “And then, with the Tawam Hospital roundabout,
with the horses, that’s the first thing you see when you come out of your mother’s womb. It’s so
iconic because if you observe: over time, all the roundabouts have been replaced with traffic lights,
except the Tawam roundabout – it’s still there. It’s huge. It’s truly a monument; so there is a painting
of that as well. And, the petrol stations. My dad worked for ADNOC so his job, back then, was
establishing all of these petrol stations and I’d accompany him. With the rapid shift now, the newer
”… ones are a super

ّ
“هذه هي المستقبلية الحتمية” تدخلت قائلة“ ،من المثير لالهتمام أن نفكر في تفاعل المدينة مع هذه المعالم
أ
ً
كقوة في حد ذاتها .ولكن ،دعنا نمضي قدما عبر الخريطة ،كيف تصف الوقت الذي قضيته في نيويورك؟ ما هي الحداث
الهامة التي شهدتها هناك؟ كيف كانت تجربة االلتحاق بكلية العمارة وتأثيرها في ممارستك الفنية؟”
ً
“عندمــا ســافرت إلــى نيويــورك ،كنــت مســتعدا للتعامــل مــع تجــارب جديــدة واســتيعابها ،لذلــك تقدمــت بطلــب االلتحــاق بـــ “كليــة
بارســونز للتصميــم “ .أتذكــر أن والــدي نصحنــي بااللتحــاق بكليــة يمكننــي أن أحصــل منهــا علــى شــهادة تؤهلنــي للحصــول علــى
“وظيفــة جيـ ّـدة” حينمــا أعــود .وفــي كليــة “البيئــات المشــيدة” ،تخصصــت فــي العمــارة ،لكننــي لــم أؤمــن قــط بمــا كنــت أفعلــه وبــأن
أ
هــذا هــو مســتقبلي .كنــت أقضــي معظــم الوقــت فــي كليــة الفنــون الجميلــة وكليــة الزيــاء ،وتعمــدت أن آخــذ الكثيــر مــن المــواد
أ
ّ
االختياريــة بهمــا ،المــر الــذي شــكل فــي النهايــة أكثــر مــا أفــاد ممارســتي الفنيــة .أعتبــر أن دراســتي للعمــارة كانــت بمثابــة تشــكيل
ً
ً
هيــكل خارجــي لخبراتــي ،بالمعنــى المنطقــي فإنهــا فوضــى ،لكنهــا فوضــى منظمــة ،لعبــت دورا رئيســيا فــي حياتــي.
فــي جانــب مــن شــخصيتي هنــاك حــب للعمــل الخيــري إالنســاني؛ وربمــا يظهــر ذلــك فــي ممارســتي الفنيــة .وخــال إحــدى المــواد
التــي درســتها فــي بارســونز ،كنــت أقــوم بتنفيــذ مشــروع فــي هايتــي ،عقــب الزلـزال الــذي وقــع فيهــا عــام  ،2010وكانــت تجربــة حقيقيــة
أ
أ
بالنســبة لــي .رأيــت الشــخاص الذيــن فقــدوا مقومــات البقــاء واحتياجاتهــم إالنســانية الساســية ،وحاولــت المســاعدة فــي إيجــاد
أ
حلــول وأســاليب مبتكــرة للتعامــل مــع وضعهــم المأســاوي .وفــي إحــدى خيــام المــم المتحــدة ،كان هنــاك قســم كامــل تــم إعــادة
تهيئتــه ليكــون صالــون تجميــل ،حيــث كانــت الســيدات يعتنيــن بشــعرهن ويجعلــون منــه ظفائــر ،ويضعــن فــي أطـراف ضفائرهــن تلــك
أ
أ
الشــرطة المطاطيــة الصغيــرة .فكــرت فــي أننــا نســتطيع أن نحصــل علــى تلــك الشــرطة المطاطيــة ونحــاول التوصــل عــن طريقهــا إلــى
منظومــة مــا تســاعد فــي ذلــك الموقــف الراهــن ،بينمــا كنــت أفكــر فــي الســتائر ومنافــذ التهويــة.
وفــي غواتيمــاال ،التقيــت النســاجات الحرفيــات .والجديــر بالذكــر أن الشــركات الكبــرى تقتــل مــن خــال إنتاجهــا الواســع أســواقهن
أ
ً أ
ً
ً
ً
شــيئا فشــيئا .وكان هــذا مشــروعا ممتعــا لننــي قمــت بتعليــم الســيدات أساســيات نظريــة اللــوان .ثــم منحتهــن كامي ـرات رخيصــة
وعلمتهــن طريقــة التقــاط الصــور واالســتعانة بهــا فــي تصميــم أشــكال جميلــة ومميــزة فــي النســيج ليــس بمقــدور مصانــع الشــركات
أن تنتــج مثلهــا .أمــا أهالــي نيويــورك ،فقــد كان تعاملــي مــع كل شــخص بمثابــة وضــع لبنــة فــي تكويــن الفنــان الــذي أنــا عليــه اليــوم”.
“هل فكرت في العودة للعيش في نيويورك؟”

ً
“ليس في نيويورك .أو في الواليات المتحدة ،ولكن قد أذهب إلى مكان جديد كليا”.
“أنا على يقين من أن جزء من روحك يبقى في مصر .حدثني عن تجربتك الفنية هناك”.
ً
“بــدأت عالقتــي بمصــر فعليــا فــي مدينــة العيــن؛ كان معظــم زمالئــي مــن طــاب المدرســة مصرييــن ،وكانــت معظــم البرامــج
أ
التلفزيونيــة والموســيقى مصريــة ،وبــدأت لكنتــي تتأثــر بذلــك ،حتــى ظــن البعــض أننــي مصــري الجنســية .ذهبــت إلــى مصــر لول
أ
مــرة لمقابلــة صديقــي محمــد .كان محمــد المزروعــي مــن أوائــل الشــخاص الذيــن التقيتهــم بعــد عودتــي مــن نيويــورك .حيــث بــدأت
ً
أ
بيننــا تلــك الصداقــة ّ
المميــزة .ســاعدني محمــد كثي ـرا فــي فهــم الكثيــر مــن الشــياء مــن الناحيــة النظريــة ،وعرفنــي بأعمــال فالســفة
وبطــرق مختلفــة للتفكيــر والرســم والمقاربــات .محتــوى دردشــة الواتســاب بيننــا كانــت رائعــة؛ نتجــاوز مــن خاللهــا الحــوار إالنســاني
العــادي .ثــم كان عليــه االنتقــال إلــى مصــر ،لذلــك كنــت أســافر إلــى مصــر كل أســبوعين منــذ ذلــك الحيــن .الحــوار بيننــا كان يشــكل
ضــرورة بالنســبة إلــي ”...

“Futuristic. Forced futurism.” I interject. “It’s interesting to think about the city reacting to
these monuments as a force of its own as well. Moving farther along our map,
how would you characterise your time in New York? What are some of the significant events
”?that occured? How did going to architecture school affect your practice
“When I went to New York, I was so ready to absorb new experiences, so I applied to Parsons. I
remember my father saying that I should, at least, get a degree where I can come back and ‘get a
job’. Within the School of Constructed Environments, I chose architecture, but I never believed in
what I was doing. I was the kid who was in the Fine Arts building and the Fashion building most
of the time. That’s where I took a lot of electives and that’s what ultimately informed me the most
with my practice. Architecture comes to me in the form of structure, in the logical sense - like it’s a
mess, but it’s an organised mess, so that’s mainly the purpose it serves.
There is a personal side of me that is philanthropic somehow, it is embedded in my art practice.
For one of my courses at Parsons, I was doing a project in Haiti, right after the earthquake in 2010,
and it was eye-opening to experience the aftermath. Seeing people who had lost the basic human
needs for survival. I went to try and help with solutions and creative approaches, to respond to the
situation. In the UN tent there, there was a whole section repurposed into a beauty salon, where
women were getting their hair extensions and braids, and at the end of their hair, they would put
in these tiny elastics. I thought we could use these elastics and try to come up with some sort of
system, or something, to help with the situation, while thinking of screens and breathability. I also
went to Guatemala and met with female artisanalweavers. Big corporations are slowly killing their
market. This was a fun project because I got to teach some of the women the basics of colour theory.
Then I gave them disposable cameras and taught them how to take images and abstract them to
create their own patterns that the corporations can’t recreate. And meeting all the people in New
”York. Every single person I met has somehow informed me as an artist today.

”?“Do you ever think of living in New York again
”“Not in New York. Or in the States, but maybe I could move somewhere completely new.

“Part of your soul, I’m sure, exists in Egypt.
”Tell me about how your artwork exists and gets produced there.
“My relationship with Egypt started in Al Ain actually, where most of my fellow students at school,
were Egyptian. The shows on TV, and the music, were Egyptian, my Arabic started to dilute, and
I was constantly mistaken for an Egyptian. I went to Egypt for the first time to meet up with Mohammed. Mohammed Al Mazrouei was one of the first people that I met after I came back from
New York. We started this very interesting relationship. He helped me, a lot, with understanding a
lot of things conceptually, and he introduced me to philosophers, ways of thinking, and painting
approaches. Our WhatsApps are incredible, we get into a zone where we’re beyond normal human
dialogue. And then, he had to move to Egypt, so I’ve been to Egypt every other weekend since then.
”The conversations we have are necessary.

— “My perception — a perception I probably share with many others in the community
is that Hashel works like a factory. Multiple projects and ideas are floating around you,
with many helpers and suppliers interpreting your briefs in many ways. Can you tell me more
”?about the people that you work with

“تصوري ،وربما يشكل هذا تصور العديد من العاملين في الوسط الفني ،وهو أن هاشل غزير إالنتاج.
أ
تطفو المشاريع والفكار الكثيرة من حولك ،وتتعامل مع العديد من المساعدين والموردين الذين يساهمون في تشكيل
أ
ممارستك الفنية .أنت بمثابة مصنع بشري .هل يمكن أن تحدثني عن الشخاص الذين تعمل معهم؟”
أ
“هنــاك ياســمين أيمــن .طالبــة تقيــم فــي القاهــرة .وهــي فــي الســنة الخيــرة بكليــة الفنــون ،وتخصصــت فــي تكويــن المجســمات .تديــر
أ
مســاحة كبيــرة فــي الطابــق الرضــي لفيــا قيــد إالنشــاء ،وتعمــل مــع خمــس فنانــات أخريــات .يعملــن علــى انتــاج قطــع فنيــة تبــاع
ً
تجاريــا لكــي يتســنى لهــن توفيــر المــال .بــدأت العمــل مــع ياســمين فــي تكويــن النمــاذج أو الرســومات التــي نفذتهــا منــذ أيــام إقامتــي
أ
ً
ً
فــي نيويــورك؛ عوضــا عــن تنفيــذ الرســومات الفعليــة ،لن هــذا ال يشــكل معرضــا بمعنــى الكلمــة .وحولــت ياســمين الرســومات إلــى
نقــوش مجســمة وجربــت أســاليب مختلفــة باســتخدام الفخــار والزجــاج المســحوق”.
مــن خــال هاتفــه ،عــرض هاشــل علـ ّـي بعــض مقاطــع الفيديــو التــي أرســلتها لــه ياســمين عبــر تطبيــق الواتســاب .شــاهدت اســتوديو
أ
ياســمين فــي الطابــق الرضــي تصاحبهــا موســيقى أم كلثــوم فــي خلفيــة مقطــع الفيديــو ،حيــث تحولــت إحــدى رســومات هاشــل إلــى
أ
أ
ً
مجســم قزحــي اللــوان ثالثيــة البعــاد ،ذكرتنــي بأعمــال برونــز البنيــن ،ولكنهــا أكثــر تجريديــة وانطالقــا.
ً
ـوية ،وأحيانـ ًـا يعيــق عملنــا بعــض الحــوادث ،و ّ
لكننــا نســتمر فــي
“أشــارك بالتنظيــم أو التوجيــه مــن بعيــد ..ونحــب التجريــب سـ
إالنتــاج “ .أضــاف هاشــل ،وأالحــظ حينهــا مالحظاتــه علــى الصــور التــي ترســلها الفنانــة إليــه ،والتــي يميزهــا بدوائــر زرقــاء حــول
النقــاط والعناصــر التــي يقتــرح تعديلهــا”.
ثــم أكمــل هاشــل“ :هنــاك ســامح؛ رســام مصــري مســيحي ،يرســم لوحــات يقلــد بهــا لوحــات شــهيرة للســيدة مريــم وللمســيح ويبيعهــا.
وهــو يرســم باســتخدام التمبــر علــى الخشــب ،وقــد عملــت معــه فــي تكبيــر مجموعــة مــن بطاقــات مراكــز المســاج الدعائيــة التــي
ً
عــادة مــا نجدهــا موضوعــة علــى نوافــذ ســياراتنا فــي جميــع أنحــاء مــدن إالمــارات .أنــا أجمعهــا وأحــاول أن أصنــع منهــا شــيئا،
وعلــى ســبيل تعجيــل عمليــة التجميــع ،اتفقــت مــع عامــل نظافــة ســيارة علــى أن يقــوم هــو وزمــاؤه بجمــع المزيــد مــن البطاقــات
مــن مختلــف مواقــف الســيارات .كنــت أرغــب فــي تفريــغ حنقــي مــن هــذه البطاقــات فــي عمــل فنــي شــاعري .واقتــرح علـ ّـي محمــد
المزروعــي أن يكــون العمــل علــى هيئــة حــوار فنــي بيــن شــخصين؛ ســامح وأســامة ،وهنــاك تعــاون بينهمــا ،حيــث يقومــان بنســخ
أ
وتكبيــر بطاقــات إالعــان هــذه .وكان طلبــي الوحيــد منهمــا هــو الحفــاظ علــى كافــة البيانــات والمعلومــات الصليــة التــي علــى البطاقــة
كمــا هــي .كمــا ســاعدني ســامح فــي ابتــكار عمــل مــن الزجــاج الملــون”.
أ
عرض على هاشل صورة أخرى من خالل هاتفه لعمال فنية من الزجاج الملون تصور نافورة البركان القديمة في أبو ظبي ،وكانت
ً
تمثل أحد المعالم في منطقة الكورنيش طوال الثمانينيات والتسعينيات ،ولكنها لم تعد موجودة حاليا.
“يعمــل ســامح فــي طنطــا مــع طــاب مــن مدرســة صنائــع ثانويــة وهــم بمثابــة خــط التجميــع؛ ويقــوم أحــد الطــاب برســم الخطــوط
العريضــة ،ويقــوم طالــب آخــر بتلويــن الزجــاج ،وهكــذا ..إنــه عمــل فنــي الفــت ،بالنظــر إلــى الكيفيــة التــي أتواصــل بهــا معــه بشــأن
آ
أ
تفاصيــل العمــال ومــا أحتــاج إلــى تنفيــذه ،عمليــة تواصــل ناجحــة حتــى الن!”

“Yasmine Ayman is a student based in Cairo. She’s in her last year of art school and she’s a sculptor.
She runs this super underground space in a villa that is under construction, working with five other women artists. They rely on commercial commissions to make a living. I started working with
Yasmine to interpret forms or drawings from my time in New York, instead of showing the actual
drawings because this isn’t a retrospective show. Yasmine turned the drawings into sculptural reliefs
”and experimented with different techniques using clay and powdered glass.

Hashel takes out his phone to show me some videos from Yasmine on his WhatsApp.
I see Yasmine’s underground studio, with Um Kalthoum’s music playing in the background, and
one of Hashel’s sketches transformed into a multicoloured three-dimensional iridescent
relic, somehow reminiscent of a Benin bronze, but much more abstracted and explosive.
“I get involved in orchestrating or directing from afar and we kind of like test stuff, sometimes
accidents happen but we keep pushing.” he explains.

I see that, from all the photos he’s scrolling through, all the blue circles he’s drawn over her
photos to explain what needs to be fixed.
Hashel continues, “And then there’s Sameh, he’s an Egyptian painter, and Coptic Christian, who
replicates paintings of Mary and Jesus for a living. He paints using egg tempera on wood, and I’ve
worked with him to enlarge a collection of cards advertising massages, that usually get left on car
windows around the city. I’m just collecting this garbage and making sense of it, and, to speed
up the collection process, I spoke to a car cleaner who assembled his friends to collect more and
more cards from across several parking lots. This time I wanted to push my response to these cards
]through a painterly approach and discuss it poetically. With this project, Mohammed [AlMazrouei
suggested to put two people in conversation: Sameh and Osama, and there’s a correspondence between them, where they’re copying and enlarging the massage cards. My only request is to keep the
numbers, and to stay true to the original information on the card. Sameh also helped me with the
”stained-glass piece.

Hashel shows me another picture on his phone of a stained-glass artwork depicting
Abu Dhabi’s late Volcano Fountain, a monument that stood tall on the corniche throughout
the 80s and 90s but has been demolished since.
“Sameh works in Tanta, with students from an arts highschool where it functions like an assembly
line, one student draws the outline, one student stains the glass, and so on. He’s a master of orchestrating things from his side. It’s an interesting process, to be able to communicate in detail what I
”!need from him, and it all works somehow

”?“Why do you work in this way

“لماذا تعمل بهذه الطريقة؟”

آ
“قناعتــي هــي إتاحــة الفرصــة للخريــن بــأي طريقــة .أجــد صعوبــة فــي التواجــد فــي وظيفتــي اليوميــة؛ فأنــا أشــعر أن اللــه خلقنــي
أ
ً
ل كــون فنانــا ،ولكــن وقتــي ال يتيــح لــي تحقيــق ذلــك بالكامــل ،فمــا المانــع إذن فــي أن أتيــح لغيــري فرصــة إبــداع شــيء جميــل مبهــر
ً
ً
التفاصيــل .لســت مؤمنــا فــي ممارســتي بــأن أكــون متخصصــا فــي أســلوب معيــن .وأنــا أحــب التفاعــل والحــوار ،وأحــب أن أتعلــم،
ً
ً
وإذا كان بإمكانــي القيــام بذلــك وإنتــاج عمــل فــي الوقــت ذاتــه ،فســأفعل ذلــك .ال أســتطيع أن أبقــى رســاما رومانســيا بقيــة حياتــي.
أ
أنــا أحــب الخامــات والشــكال والوســائط ،وال توجــد طريقــة تمكننــي مــن أن أفعــل كل شــيء بنفســي”.
“هل هناك شخصية بعينها كان لها تأثير عميق في عملك ،أو هل تجد نفسك تقوم بعمل يتناول حالتنا الحياتية كمجتمع؟ أنا مهتمة
ً
بهذا خاصة بسبب سياق معرض” التأرجح :سياقات عبثية “ ،ومتى تبين لك أن عملك يبدو على هذا النحو ،مثل البندول؟”
أ
ً
“أحــاول أن أســتوعب مكانــي وســط كل هــذا ،فــا يوجــد جانــب واحــد منفــرد ،والمــر يتعلــق بكينونــة كاملــة .وأنــا شــخصيا ال أجــد
الفرصــة للتفكيــر بحقيقــة أننــي مــن عرقيــن مختلفيــن .أنــا أجمــع بيــن العيــن وكينيــا ،فوالدتــي كينيــة .ولطالمــا دفعنــي هــذا الوضــع إلــى
ً
طــرح كل شــيء للتســاؤل .هــذا التأرجــح المســتمر بيــن العيــن وكينيــا -مــع العلــم كينيــا أصبحــت مؤخـرا غريبــة أكثــر بالنســبة لــي”.

“I believe in creating opportunities for others somehow. There’s a problem with being in my day
job — I feel like God created me to be an artist, and I can’t do it, but why not allow someone else
who can create something so beautiful and so detailed to be able to create. I don’t believe the future
of my practice lies in becoming a master of a technique. I love conversations and dialogue, I like to
learn, a lot, and if I can do that and produce work, then I will. I can’t be a romantic painter and do
that for the rest of my life. I like materiality, textures and mediums, and there’s no way that I can
”physically do everything.

“Is there a singular figure that has had a profound impact on your work, or do you find
yourself making work about the state of us as a community? I’m interested in this
particularly because of The Cup and The Saucer, the individual and the unit, and where did
”you find your work swinging towards more often in this pendulum.
“I’m trying to understand where I belong in all of this, there isn’t one singular aspect. It is about
the whole state of being. Personally, I didn’t get a chance to process the fact that I am biracial. I was
between Al Ain and Kenya, as my mother is Kenyan. Being an outsider always made me question
things. That constant shift between Al Ain and Kenya, and more recently, Kenya has become more
”foreign to me.

“هذه معادلة ثابتة في حياتك .مثلها مثل رغبتك في عدم العودة إلى نيويورك”.
“مــا ترينــه فــي عملــي مــن ماديــة ومجســمات فنيــة هــو نتــاج تجربتــي فــي كينيــا .فهنــاك ،يمكــن لقنينــة ميــاه أن تــؤدي وظائــف كثيــرة.
النــاس هنــاك يعيــدون تدويرهــا ويثــرون تجربتهــا .ال أريــد ربــط هــذا بجوانــب اجتماعيــة واقتصاديــة .ولكنهــا مســألة متأصلــة فــي
ً
ت ـراث البقــاء علــى قيــد الحيــاة هنــاك .وهــذا هــو المتعــارف عليــه هنــاك .ال يعرفــون دورة ش ـراء شــيء مــا والتخلــص منــه ســريعا.
حيــث لــكل شــيء حيــاة متجــددة تتجــاوز مــدة حياتــه القصيــرة”.
“ما الذي تأمل في القيام به؟”

ً
“أعكــف حاليــا علــى إنتــاج عمــل جديــد بالفعــل .وأوجــه ندائــي لمــن يريــد أن يتعــاون أن يتواصــل معــي .أحــب لحظــات المفاجــأة
التــي أجدهــا عندمــا يتواصــل فيهــا معــي عبــر إالنترنــت شــخص ال أعرفــه مــن قبــل .فعندمــا يكــون لديــك طاقــة مماثلــة تجــاه شــخص
أ
آ
مــا فــي الجانــب الخــر مــن العالــم ويتواصــل معــك وينتهــي بكمــا المــر إلــى تعــاون فنــي ،فهــذا جميــل .هــذه تجربــة متجــددة تتجــاوز
أ
أي نــوع مــن التجــارب الخــرى”.

“That equation is a constant in your life.
”The same way you say you can’t go back to New York either.
“The materiality and the sculpture that you see is in my work is because of my experience in Kenya.
One water bottle can do so many things there. People there recycle it and push the conversation. I
don’t want to associate this to class and socio-economic constructs, but it is embedded in the DNA
of how to survive. It is the norm there. It’s not the super-fast buy-and-throw away cycle. Everything
”has a life beyond its short life.

”?“What do you hope to do next
“I’m already producing new work. I want people to come forward for collaborations. I like moments of surprise when someone I don’t know approaches me from out of nowhere — often online.
When you have a similar energy to someone on the other side of the world, and they reach out
for you and you end up producing work together, that, to me, is refreshing and rewarding beyond
”anything else.

