
WRITE YOUR NAME!



October 10, 2019 - February 15, 2020

This group exhibition, titled Phantom Limb, includes works by 
13 artists. The artworks displayed describe the challenges we face 
when learning about and saving our heritage and memories.

The works talk about many stories and special objects that are 
made in a variety of forms including sculptures, installation art, 
photography and video.

Phantom (FAN-TOM): something that seems real but does not exist.

Limb: a branch or a jointed part of the body

Heritage: the background from which one comes, or any sort of 
inherited property or goods.



IN 3 WEEKS

NEXT WEEK

Read and learn
Benji’s works document an area between Bethlehem and Jerusalem called Wadi Al Shami. 
This valley is filled with memories of the past; its ancient Ottoman ruins were used as 
shelter for sheep farmers while their herds grazed amongst olive trees. With plans made 
to build a highway over it, Benji decided to record the Wadi before it disappears forever! 
By collecting discarded objects which you can see here, Benji is practicing PREemptive 
archaeology, studying the remains of past human life and activities BEFORE they are gone.
How often do we use our phone cameras? We take lots of pictures everyday recording and 
documenting every step of our lives.
Look through old family photographs, do you spot any familiar faces, places or things?

Need a hand?
Ottoman era: a large Turkish sultanate spanning parts of Asia, Africa and Europe; 
created by the Ottoman Turks in the 13th century, lasting until the end of World War I

Draw a picture documenting a view from your room or house and draw the 
same one a few weeks later, make a comparison of the changes to the view.

TODAY
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  Your turn!  

Chapter 2: The Cabinet of Curiosities, 2019
Plywood and found objects from Wadi Al Shami, Jerusalem



A PHOENICIAN VOYAGE

Read and learn
These photographs are a record of the discovery of 19 ancient Phoenician sarcophagi 
by Osman Hamdi Bey in 1887 in Lebanon. The artifacts were later removed and taken to 
Turkey where they have remained ever since. The artist altered the photographs making 
artefacts glow turning them into white, ghostly shapes and hinting at feelings of absence 
and mislocation.

Need a hand?
Phoenicia (FI-NEE-SHUH): an ancient maritime country in present-day Syria and Lebanon. Its people 
became important navigators and traders of the Mediterranean and traveled to the edges of the 
world introducing their alphabet, based on symbols for sounds.

Sarcophagi (SAR- COF-AGEE): plural of Sarcophagus, a stone or marble coffin or tomb, especially 
one displaying sculpture or inscriptions.

Look at the illustrations on the other page. Can you spot the differences?
Write down the differences you notice.

  Your turn!  

DRAWING #1

DRAWING #2

PAGE 6  •  FIRST FLOOR

An extraordinary event, 2018
8 framed inkjet photographs



TRY A FLOOR TILE

TRY A LEAF

TRY A COIN

Read and learn
Look carefully at Rayyane’s framed works in the image provided. Do you notice how the 
shapes are all unique, showing faint traces of figures and shapes?
In the 1930s, Rayyane’s great-grandfather worked with a German archeologist who explored 
the old city of Tell Halaf in Syria. Many detailed Neo-Hittite sculptural reliefs and artifacts 
(of over 3,600 years old!) were found and sent to museums around the world. 194 of these 
artifacts were sent to Germany, and partly destroyed years later when the museum housing 
them was badly damaged during World War II. Rayyane made rubbings out 32 whole and 
damaged pieces, some that were impossible to put back together.

Need a hand?
Archeologist (AR-KEE-YO-LO-GIST): A person whose job is the scientific study of historic or 
prehistoric peoples and their cultures by analysis of their artifacts, inscriptions, monuments, and 
other such remains, especially those that have been excavated.

Neo-Hittite: A group of kingdoms that developed in parts of Turkey and Syria during the Iron Age.

Artifacts: an object produced or shaped by human craft, especially a tool, weapon, or ornament.

You can make your own rubbings to make a record or mark. Try placing a paper over 
objects or surfaces and rub a crayon or pencil over them to document a drawing of them. 
What are other ways you can leave a trace of yourself behind?

TRY YOUR PARENTS’ 
CAR’S LICENSE PLATE
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  Your turn!  

Orthostates, 2017 - 2019
32 framed charcoal on paper rubbings, vinyl on wall



Read and learn
Artifacts are often found as buried remains with no records or instructions of how they 
were put together or how they appeared. Ali explores the idea of using completely 
different materials and objects to help complete or restore an artwork or artifact, creating 
new hybrid forms using a grafting technique.

Need a hand?
Hybrid: Something that is a combination of two different things.

Grafting:  Something (as a piece of skin or a plant bud) that is joined to something similar so as to 
grow together. To join or add something new.

Look carefully at the strange combinations used in the work through the image above, 
grab a paper and try to draw the illustrations below, then use your imagination to 
complete the drawings.
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  Your turn!  

Graftings, 2019
Artifacts, wood, metal



Next time you visit a museum, read the wall text and pay attention to 
where the art came from. Ask yourself, what is the story behind this 
work of art? How did it get here?

Imagine a museum asked you to exhibit an object from your house. 
What would your label look like? What would it read?

CHOOSE YOUR 
FAVORITE ARTWORK 
FROM PHANTOM LIMB!

Read and learn
Every piece of art has a story to tell, and museums work to find these stories and share them 
with the world. This story is also known as provenance. Next time you find yourself in a 
museum pay attention to the artwork label. Wall texts are different around the world. Below is 
an illustration with some information you might find on a wall label.

Need a hand?
Provenance: a record of ownership of a work of art or an antique, used as a guide to authenticity or quality.

Title
The name given to the piece

Artist Name
Who made it?

Nationality
Where was it made?

Date
How old is it?

Materials used
What is it made of?

On loan from/ Part of xx collection/private collection/ 
Anonymous donor/courtesy of/
Information of who owns the piece and where it comes from. Think 
of who did it belong to.

Catalogue number
The unique number a museum gives a work which usually includes 
the date it was bought and where it is stored
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The name given to the piece
 
Who made it?
 
Where was it made?
 
How old is it?
 
What is it made of?

 
Information of who owns the piece and where it comes from? 
Think of who did it belong to?
 
The unique number a museum gives a work which usually includes 
the date it was bought and where it is stored

  Your turn!  



Who and what do you think is essential to human life? Cave drawings made 
40,000 years ago showed animals that were hunted for food and other 
necessities for survival. Draw what you believe to be essential in our modern 
way of life in the empty landscape below.

Read and learn
In this gallery space artist Prabhakar Pachpute created drawings using charcoal and 
sculptural wood cutouts with added lighting to create a whole new experience. Prabhakar 
comes from a family with a long history of miners and farmers who worked hard to extract 
coal from dark caves, and harvest fields despite many challenges they faced. He describes the 
hard working miners and farmers as the hidden heroes who form the very basis of our society.

PAGE 14  •  GALLERY 10

  Your turn!  

Sea of Fists, 2018 - 2019
September 21, 2019 - February 15, 2020
(Drawings) Charcoal and acrylic on plywood cutouts and the wall. 

(Sculpture) Plaster of Paris, metal, wood, coconut fibre and cloth.



JAMEEL ARTS CENTER, LEARNING KIT

Chapter 2: The Cabinet of Curiosities, 2019
Benji Boyadgian

Graftings, 2019
Ali Cherri

An extraordinary event, 2018
Akram Zaatari

Sea of Fists, 2018 – 2019
(Drawing)

Prabhakar Pachpute

Orthostates, 2017 – 2019
Rayyane Tabet

Sea of Fists, 2018 – 2019
(Sculpture)

Prabhakar Pachpute



أكتب إســمك! 



10 أكتوبــر 2019 – 15 فربايــر 2020

 معــرض جمــايع تحــت عنــوان »ذاكــرة املبتور« بمشــاركة ثالثــة عرش فنانة وفنان
 وجماعــة فنيــة. تقــدم األعمــال املعروضــة وصفــاً للتحديات الــي تواجهنا عند التعرف

يخنــا والعمل عــى صونه وحمايته.  عــى تراثنــا وتار

 تــرد األعمــال العديــد مــن احلكايــات املمــزة يف قوالب فنية متنوعة: مجســمات،
تكوينــات فنيــة، فوتوغرافيــا، ومقاطع فيديو.

يــة للمــرء أو أي ممــا يــورث مــن ملكية أو أشــياء. الــراث: اخللفيــة احلضار



اقرأ وتعلم
ــات املــايض؛  ي ــوادي مــيء بذكر توثــق أعمــال بينــي منطقــة بــن بيــت حلــم والقــدس تســمى وادي الشــامي. هــذا ال
يتــون. ويف ظــل  اســتخدمت أطاللــه العثمانيــة القديمــة كمــالذ لرعــاة األغنــام بينمــا تــرىع قطعانهــا بــن أشــجار الز
يــق رسيــع فوقــه، قــرر بينــي توثيــق الــوادي قبــل أن يختفــي إىل األبــد! مــن خــالل جمــع األشــياء  تبــي خطــط إلنشــاء طر
املهملــة الــي يمكنــك رؤيتهــا هنــا، مــارس بينــي علــم اآلثــار الوقــايئ، ودرس آثــار احليــاة البرشيــة املاضيــة واألنشــطة قبــل 
اندثارهــا. كــم مــرة نســتخدم فيهــا كامــرات هواتفنــا؟ نلتقــط الكثــر مــن الصــور كل يــوم لتســجيل وتوثيــق كل خطــوة 

يف حياتنــا. تأمــل الصــور العائليــة القديمــة، هــل تكتشــف أي وجــوه أو أماكــن أو أشــياء مألوفــة؟

تحتاج مســاعدة؟
يقيا وأوروبا؛ بعد أن  يــة العثمانيــة عــى مســاحات واســعة مــن آســيا وإفر العــر العثمــاين: العــر الــذي هيمنــت فيــه اإلمرباطور

تأسســت يف القــرن الثالــث عــرش، ودامــت حــى نهاية احلــرب العاملية األوىل.

مــا رأيــك أن ترســم منظــر مــن إطاللــة غرفتــك أو بيتــك اآلن وبعــد بضعــة أســابيع، وقم بإجــراء مقارنة بني الصور؟

اليوم

الصفحــة 4  •  الطابــق األول

  دورك!  
بعــد ثالثة أســابيع

األســبوع القادم
الفصــل الثــاين – حجرة العجائب، 2019

خشــب رقيق وأشــياء مكتشــفة يف وادي الشــامي، القدس



 اقــرأ وتعلم
هــذه الصــور ســجل الكتشــاف عثمــان حمــدي بــك 19 ناووســاً فينيقيــاً قديــم يف عــام 1887 يف لبنــان. وقــد نقلــت القطــع 
يــر الصــور الفوتوغرافيــة ليجعــل  يــة يف وقــت الحــق إىل تركيــا ويه هنــاك منــذ ذلــك احلــن. وقــد أبــدع الفنــان يف تحر األثر

القطــع تتوهــج وحوهلــا إىل أشــكال بيضــاء شــبحية مبهــرة، يف تلميــح ملشــاعر الغيــاب والبعــد عــن املــكان األصــي.

تحتاج مســاعدة؟
نــاووس: تابــوت مــن حجــر أو رخــام يحمل صوراً مجّســمة أو منقوشــة.

يا ولبنــان احلاليــة. وقــد أصبــح أهلهــا مالحــن وتجار يجوبون يــة قديمــة كانــت يف منطقــة ســور  فينيقيــا: دولــة بحر
البحــر األبيــض املتوســط وســافروا حــى حــدود العــامل القديــم، وقدمــوا أبجديــة خاصــة بهــم، تعتمد عى رموز األصوات.

 انظر إىل الرســوم أدناه. الحظ كيف تبدو بعض األشــكال واألشــياء يف غري مكانها؟
إىل أيــن تنتمــي وأيــن يجب أن تكون؟ 

الرسمة األوىل

الرســمة الثانية
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  دورك!  

رحلــة فينيقية

حدث اســتثنايئ، 2019
8 صــور فوتوغرافيــة مؤطرة



اقرأ وتعلم
ــار باهتــة  يــدة مــن نوعهــا، وتظهــر آث يــان املؤطــرة يف الصــورة, هــل تالحــظ كيــف أن جميــع األشــكال فر انظــر ألعمــال ر

ألشــكال وتكوينــات؟ 
يــان مــع عــامل اآلثــار األملــاين الــذي استكشــف مدينــة تــل حلــف القديمــة يف  يف ثالثينيــات القــرن العرشيــن، عمــل جــد ر
يــة الــي تعــود للعــر احليــي اجلديــد )منــذ أكــر مــن  يا. وهنــاك، عــرا عــى العديــد مــن النقــوش والقطــع األثر ســور

3600 عــام!( وأرســالها إىل املتاحــف يف جميــع أنحــاء العــامل. 
يــة إىل أملانيــا، ولكنهــا خربــت بعضهــا بعــد ســنوات عندمــا تعــرض املتحــف الــذي  تــم إرســال 194 مــن هــذه القطــع األثر
ــة وتالفــة،  ــان بصنــع ممســوحات لـــ 32 قطعــة كامل ي ــة. وقــام ر ــة الثاني كان يضمهــا ألرضار بالغــة خــالل احلــرب العاملي

بعضهــا كان مــن املســتحيل إعــادة تجميعهــا.

تحتاج مســاعدة؟
يخ واإلحاطة يخيــة أو الشــعوب يف عصــور مــا قبــل التار  عــامل اآلثــار: شــخص يشــتغل بالدراســة العلميــة للشــعوب التار

يــة والنقــوش واآلثــار وغرهــا مــن األطــالل، خاصــة تلك الي تــم التنقيب عنها. بثقافاتهــا مــن خــالل تحليــل القطــع األثر

يا خــالل العر احلديدي. العــر احليــي اجلديــد: مجموعــة ممالــك كانــت يف أجــزاء مــن تركيا وســور

يــة: مــن صنــع اإلنســان يدويــاً يف الغالــب يف زمــن قديــم، وقــد تكــون أداة أو ســالح أو قطعة فنية. قطعــة أثر

يمكنــك صنــع ممســوحة خاصــة بــك. جــرب وضــع ورقــة عىل أغراض مختلفــة كاألمثلة املذكورة أدنــاه، وافرك بقلم 
تلويــن شــميع أو قلــم رصــاص حــى توثــق رســمًا ألثــر هلــا. مــا يه الطرق األخرى اليت يمكنــك بها ترك أثر وراءك؟

 جرب لوحــة ترخيص
ســيارة والديك

الصفحــة 8  •  الطابــق األول

  دورك!  

جــرب بالط أريض

جرب ورقة شــجرة

جــرب قطعــة معدنية

أرثوســتايتس، 2017 - 2019
32 قطعــة ملســح بالفحــم عــىل الــورق، فاينيل عىل جدار



اقرأ وتعلم
يــة مدفونــة دون أي ســجالت أو تعليمــات حــول كيفيــة تجميعهــا أو عرضهــا.  غالًبــا مــا يتــم العثــور عــى القطــع األثر
يستكشــف عــي فكــرة اســتخدام مــواد وأشــياء مختلفــة تمامــاً للمســاعدة يف إكمــال أو ترميــم عمــل فــي أو قطعــة 

ــة التطعيــم.   ــدة باســتخدام تقني ــق أشــكال هجينــة جدي ــة، وخل ي أثر

تحتاج مســاعدة؟
هجــن: تجميــع مــن شــيئن مختلفن. 

تطعيــم: يشء )مثــل قطعــة مــن اجللــد أو برعــم نبــايت( يتــم لصقــه بــيء مماثــل حــى ينموا معــاً. إضافة يشء جديد.

يبــة املســتخدمة يف العمــل, كمــا تــراه يف الصــور. اســتخدم خيالــك يف صنع  تأمــل التجميعــات الغر
رســومات مثل اليت تراها.
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  دورك!  

تطعيم، 2019
يــة خشــبية ومعدنية قطــع أثر



اقرأ وتعلم
لــكل قطعــة فنيــة قصــة ترويهــا ودور املتاحــف هــو عــرض هــذه القصــص للعــامل. وتعــرف هــذه القصــة أيًضــا باســم 
يــف بالعمــل الفــي.   األصــل. ففــي املــرة القادمــة الــي تكــون فيهــا داخــل متحــف، احــرص عــى قــراءة ملصــق التعر
يــة يف جميــع أنحــاء العــامل. وفيمــا يــي رســم توضيــي يحتــوي عــى بعــض املعلومــات تجدهــا  تختلــف النصــوص اجلدار

عــى ملصــق جــداري.

تحتاج مســاعدة؟
األصــل: ســند ملكيــة عمــل فــي أو تحفــة ويعد دليــل أصالتها.

اسم العمل
االســم الذي يصف القطعة

الفنان
مــن الذي أبدعه؟

بلد املنشــأ أو جنســية الفنان
مــن ايــن الفنان؟ وأين صنعت؟

يخ التار
مى صنعت؟

اخلامة املســتخدمة
مــن أي خامــة صنعت؟

مســتعارة مــن / جــزء مــن ×× أو مجموعــة خاصــة / متــرع مجهول / اهداء من
معلومــات عــن صاحــب القطعة وأصلها.

رقم الكتالوج
ــه، وأي  ــخ احلصــول علي ي الرقــم اخلــاص الــذي يمنحــه املتحــف لعمــل يتضمــن عــادًة تار

ينــه.    جــزء مــن املجموعــة ينتمــي إليــه ومــكان تخز

الصفحــة 12  •  الطابــق األول

 يف املــرة القادمــة الــيت تــزور فيهــا متحــف، اقــرأ نــص اجلــدار وانتبه إىل املكان الذي جــاء منه الفن.
 اســأل نفســك، مــا يه القصــة وراء هــذا العمــل الفــي؟ كيف وصل إىل هنا؟

يفي؟  تخيــل أن متحفــًا طلــب منــك عــرض قطعــة مــن مقتنيــات مزنلك. كيف ســيكون ملصقهــا التعر
مــاذا ســوف تكتــب فيــه؟ اجلــب ورقــة و اكتب عليها األشــياء املذكورة أدناه.

إخــر عملــك املفضــل من معرض 
»ذاكــرة املبتور«!

االســم الذي يصف القطعة

مــن الذي أبدعه؟

مــن ايــن الفنان؟ وأين صنعت؟

مى صنعت؟

مــن أي خامــة صنعت؟

معلومــات عــن صاحــب القطعة وأصلها.

ــه، وأي  ــخ احلصــول علي ي الرقــم اخلــاص الــذي يمنحــه املتحــف لعمــل يتضمــن عــادًة تار
ينــه.    جــزء مــن املجموعــة ينتمــي إليــه ومــكان تخز

  دورك!  



اقرأ وتعلم
ــان برابهاكــر باشــبوتِه رســومات باســتخدام قواطــع مــن اخلشــب والفحــم والتجســيم مــع  يف هــذا املعــرض، ابتكــر الفن
يــخ طويــل وأغلبهــا مــن عمــال املناجــم  إضــاءة إضافيــة خللــق تجربــة جديــدة بالكامــل. ويعــد الفنــان مــن عائلــة هلــا تار
واملزارعــن الذيــن عملــوا بجــد الســتخراج الفحــم مــن الكهــوف املظلمــة ويف حقــول املحاصيــل عــى الرغــم مــن التحديــات 
الكثــرة الــي واجهوهــا. وهــو يصــف عمــال املناجــم واملزارعــن الذيــن يعملــون بجــد بأنهــم أبطــال مغمــورون يشــكلون 

أســاس مجتمعنــا.

الصفحــة 14  •  جالــريي 10

 مــا الــذي تعتقــد أنــه رضوري حليــاة اإلنســان؟ أظهــرت رســومات الكهوف قبل 40 ألف عــام حيوانات تم
يــات أخــرى للبقــاء عــىل قيــد احلياة. اجلب ورقة, و ارســم عليها مــا تعتقد  اصطيادهــا بحًثــا عــن الطعــام ورضور

ية. أنــه رضوري يف احليــاة العرص

  دورك!  
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يليــك عــىل قواطع اخلشــب الرقائقي واجلدار.  )رســومات( الفحــم واألكر
يــس، معدن، خشــب، ألياف جــوز اهلند وقماش.   )مجســم( جــص بار
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