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Michael Rakowitz’s first solo exhibition in the region presents 
installations he created over the last 20 years.

Rakowitz is an Iraqi-American sculptor, researcher, detective 
and sometimes chef, and has socially engaged practices 
and passion for history. Working with architecture, artefacts 
and food, Rakowitz excavates personal, social and material 
histories and connects scattered stories from different times and 
locations. He is interested in how pop culture can be used as a 
way to tell the stories of different cultures.

Solo exhibition: an exhibition entirely dedicated to one artist! Michael Rakowitz is 
taking over two floors of the Jameel Arts Centre with many bodies of work. 

Social practice: this is an art form that works with people and communities. It can 
sometimes be found in public but is not necessarily a traditional artwork, such as 
painting, drawing or sculpting. It can be a performance, film, an experiment or a 
housing project, which is a plan that is made to provide houses for people in need. 

Excavate: digging deeper and discovering something, which is what 
archaeologists do, but it can also refer to someone who deeply researches a topic.  

Material histories: we study the history of countries, people, and events, and so 
‘material history’ is the study of objects and the stories behind them. 

Pop culture: these are objects, entertainment, fashion trends, slang terms and 
technology that represent the current culture and our everyday lives. 



Read and learn
Michael Rakowitz gathered thousands of food packages, newspapers and other everyday 
materials from Middle Eastern communities in the U.S to recreate the destroyed and looted 
artefacts from ancient Iraq. The wall reliefs were such an important symbol to the Iraqi people 
and were painfully destroyed after the US invasion in 2003. The act of rebuilding such a symbol 
represents hope and strength, and yet, the materials used are somewhat fragile and tell the 
story of today’s world. How would you have rebuilt this? Do you recognise some of the material 
that Rakowitz used?

Need a hand?
Looted: when goods are stolen typically during a chaotic time, such as war or riot. With the invasions of 
militants, many countries have seen their ancient sites looted and destroyed.

The original wall reliefs that Rakowitz recreated told stories about King Ashurnasirpal 
II, battles and ceremonial scenes. The palaces entryways in the city of Nimrud were 
guarded by the mighty Lamassu, a human-headed winged bull and brave lion. In a way, 
these mythical, or imaginary animals represent a power that was both magical and yet 
inspired by nature. 
In the space below or on a piece of paper, draw your mythological guard. Would it 
have a human head? wings? or scales?

If you have access to modelling clay or paper mache, why not build your own guardian? 
Transform your drawing into a guardian creature statue for protection! You can also 
draw inspiration from Rakowitz’s sculpture and use wrappers, food packaging and 
newspaper cutouts to fill in your drawing or use as materials to create your guardian 
statue.

THE BABYLONIAN 
GATE OF ISHTAR 

1. Cut many strips 
of newspaper or 
recycled paper

2. Make a paste from 
flour and water with 
the consistency of 
pancake batter

3. Find an inflated 
balloon (empty 
containers, jars or 
foam plates will work 
too!)

5. Create at least six 
layers and leave to 
dry

4. Dip the strips of 
newspaper into the 
paste then place it 
on the object

6. Paint or cover with 
food wrappers, draw 
eyes, a face and 
more details!

1

2
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  Your turn!  

2007–ongoing
Middle Eastern food packaging and newspapers, glue, labels, sound, drawings
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Read and learn
Rakowitz works with so many metaphors. 

What you can see from the link of the image above, are frottages from decorative molding 
on the facades of buildings from Istanbul dating back to the Art Nouveau period. The 
designs were made by a famous Armenian facade maker called Garabet Cezayirliyan, 
whom Rakowitz was inspired by. 

Take a closer look, and try to imagine the detailed craftsmanship behind the work. What do 
you think it is made of? Typically, these kinds of facades were made from plaster or cement. 
But look a little closer, did you spot the bones? What do you think they are representing, 
and whose bones are they?

At one point in history, 800,000 dogs were removed from Istanbul and were put on an 
Island. In 1915, the Armenian Genocide affected the lives of 1.5 million Armenians. 

The facades of the buildings are there to remind us of both these tragedies, but also 
celebrate the lives and craftsmanship of Armenian designers.

Need a hand?
Frottage: a technique in which a shape or a design is made on paper, by placing it on top of an 
object or a surface with relief, then rubbing over the paper with pencil, lead, charcoal or chalk. 

Facades: are the decorative outer and front layer of a  building. They are usually meant to stand out 
and create an impact as you enter the building. 

Metaphor: an event, object, animal, example or a saying that can symbolise what you are trying to 
express or say, without directly saying it. 

Art Nouveau is a style of architecture and design from the 1890’s which drew inspiration from plant 
forms. 

Armenian Genocide is a time when the Ottoman Empire deported, arrested and killed Armenians. 
This event resulted in many Armenians ending up all over the world and unable to return home. 
Armenians are larger known for their creativity and skills in carpentry, architecture and music. 

Craftsmanship is high-quality work that is made by hand.

In the pages below or on a piece of paper, draw some of your favorite remade facades 
which you see in here, and make sure to capture as many details as possible!

In this skyline of buildings, draw a facade for each one, taking into consideration 
elements you believe should be represented on the buildings in Dubai?  Would they 
be patterns? Plants? Animals?

1

2

  Your turn!  
2015
Installation
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Read and learn
Sometimes, artists can end up building extremely useful and important structures. ParaSITE 
is one of them! These structures which would inflate, while warming people inside, ended 
up housing homeless people across the USA. These balloon homes would be attached to a 
building’s heating, and AC systems. 

There were two moments that inspired this design for Rakowitz, one was visiting the 
Bedouin tents of the Arab nomads living in the desert which he saw in Jordan. Creating 
such tents with the perfect conditions requires physics and understanding of wind and the 
sun. The second was how he observed homeless people in the USA gathering around hot 
air vents to stay warm. This is a kind of artwork that combines public and community art, 
architecture and social justice. 

Need a hand?
Social justice when the rights of people across all walks of life are met. People involved in social 
justice strive to make sure a society has equal rights and don’t experience challenges with race, age 
and religion.

Sustainable is when the resources being used (water, electricity, AC, heating) are not being wasted, 
instead they are being used sustainably. Such a process will ensure that these resources last even 
longer, without having a negative impact on the environment. 

  Your turn!  

Imagine that you are an architect. You’ve been invited to design a home for the stray 
cats that we see across the city. 
Try to think of ways that these homes can be sustainable, environmentally friendly 
and can continuously provide shade, food and water for the cats. 

1

If you have a shoe box, cardboard, empty bottles or jars handy, why don’t you try 
constructing your design? Building a model (even if it’s small) is something architects 
do when presenting a project, since it helps everyone visualise what the building will 
end up looking like in real life. Here are some ideas:

2

MILK BOX
CEREAL BOX

WATER BOTTLE

CARDBOARD BOX
TOILET PAPER

1997–ongoing
Plastic bags, polythene tubing, hooks, tape 
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Read and learn
In 1972, a social-housing project in St. Louise designed by Minoru Yamasaki was demolished 
in front of hundreds of people. The project itself was inspired by architect Le Corbusier’s 
ideas of what makes a good home, which is a place where you could enjoy the sun, space 
and greenery. 

The rubble that was left behind from the demolition was used to build one of the most 
expensive neighbourhoods in North America.

Although what we see is an inflatable model, rather than real buildings, how does it make 
you feel to imagine such important buildings being destroyed? 

Need a hand?
Demolish is to pull or knock down a building, mainly to then build something new.

Le Corbusier was a swiss architect and city planner, famous for creating projects that combined 
functionality and sculpture. He has influenced and inspired architects around the world. 

Imagine that you are an architect in charge of designing a Bedouin tent with 
decorative elements to represents your tribe while at the same time have the 
efficiency of water and electricity. What sustainable solutions would you use, 
given that the desert has less resources? Would the tent be placed near water? 
Would you use solar panels? Think about patterns on the tent that would represent 
your tribe. What would they look like? What colours would you use? 

3

BEDOUIN TENT PATTERNDRAW YOUR PATTERN

1997–ongoing
Plastic bags, polythene tubing, hooks, tape 

2005
Drawings on paper, inflatables, motors and mixed media
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Read and learn
The Beatles band break up in the 1970s sent ripples across the world.

Rakowitz observed the events and the disagreements that led to the band’s break up. 
Mostly, they were looking to discover new ways of exploring music individually and staying 
as a band was becoming very difficult. Their very last concert took place on a rooftop in 
London so that the public could say goodbye to them.

Similarly, The Pan-Arab Project went through its own breakdown and dissolution. 

What Rakowitz is presenting in his piece here is a radio series that showcases these 
disagreements as a way of highlighting how both events – the collapse of The Beatles and 
The Pan-Arab Project – although different in locations, politics and situations, were actually 
very similar.

Need a hand?
The Beatles were a rock band made up of John Lennon, Paul Mcartney, George Harisson and Ringo 
Starr. They are among the most iconic and impactful rock bands of the century. Their lyrics and music 
have inspired films, poetry, books and even university degrees across the world!

The Pan-Arab Project was, in many ways, a hopeful dream that would unite the countries of the Arab 
World in the 1950s and 1960s. The idea of uniting was meant to empower these countries to have 
economic, cultural and social stability. But soon, questions and complications arose -- what could 
define a single Arab identity when each country was in its way unique?

There are two ways to look at these events. The sad part was that such hopeful and inspiring 
projects did not work; however, the good part is that individuals identified their need to be 
unique. 
If you were in a similar situation, whether a musical band, a band of countries, or a 
community, what would you do to create balance? Write down your expectations here 
or on a piece of paper. 

  Your turn!  

List of rules

A.

B.

C.

D.

WRITE DOWN YOUR LIST OF RULES OR 
EXPECTATION ON A PIECE OF PAPER 
AS REPRESENTED BELOW2010–ongoing

Radio series, video, live performance and objects
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Read and learn
Exploring Michael Rakowitz works, do you see how each time he has connected 
architecture to major life events?

White man got no dreaming is a sculpture that is no different. When visiting 
Australia, Rakowitz was deeply affected by the demolition of a housing project 
built to house Aboriginal Australians called The Block. He found it unfair how 
people’s homes could be taken away from them. And so, he collaborated with 
the community to collect parts of their homes to construct a model for the 
Monument to the Third International, a utopian structure commemorating 
the Russian revolution designed and never built by the avant-garde Russian 
artist Vladimir Tatlin. 

The original Tatlin tower was never built; however, it was meant to be a 
multifunction structure including a broadcast tower and offices. The 
tower collaboratively produced with MR and community around the 
Block was used as a broadcast tower for Koori radio, the local radio 
station of that community. The recycled materials of destroyed 
homes and a realisation of a Tatlin’s tower 100 years later symbolise 
hope. Don’t you agree?

Need a hand?
Aboriginal are the people who lived in an area for the 
longest and oldest part of time, before the arrival of 
other cultures. Native and indigenous are also used to 
describe them. 

Broadcast tower is the main headquarters and place 
where tv and radio channels are produced and spread.

THE VLADIMIR TATLIN 
MONUMENT

2008
Demolished Aboriginal houses, wires, copper pipe, wood; pencil on vellum drawings



Read and learn
Prepare yourselves for a surprising garden concept! IN TRANSIT: Botany of a Journey is a garden 
concept designed by artist Asunción Molinos Gordos that is made up of seeds that have travelled 
in our intestines, that either already live in Dubai, or have visited. How? Think of all the seeds you 
eat on a daily basis: tomatoes, apples, cucumbers, watermelons and more! Now, although we do 
chew our food as best we can, there are some seeds that can make it past our digestion systems 
and actually survive without being totally chewed away!

Gordos visited a sewage treatment plant in Al-Aweer, and to her surprise, there were plants 
sprouting out of the sludge that was laid out to be recycled!

Need a hand?
A sewage treatment plant recycles water gathered from people’s homes and public toilets and sinks. The 
main purpose is to make sure that the water is cleaned so that it can be recycled. One of the main ways 
treated water is used in Dubai is to water all the plants and trees we see growing around the city!

PAGE 16  •  ARTIST’S GARDEN

What are the powerful messages behind this garden? Write down your thoughts 
here or on a piece of paper. (Think of the ways we are all connected, the survival of 
nature, how much Dubai attracts people from all over the world, and how this garden 
represents that. What can the future hold if some of these gardens where to go 
extinct?)

1

  Your turn!  
Artist’s Garden: In Transit: Botany of a Journey
1 December 2019 – 1 June 2020
Garden
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2

Once upon a time, seeds were transported to different parts of the world in the hands of 
brave travellers. If you go to a supermarket now, you will find that everything is available! 
Mangoes from India, avocados from Mexico, tangerines from Morocco, and yet, there 
was a time when people had never even tried or heard of these fruits and vegetables.
Try to guess where the below fruits and vegetables originate from, look at the regions 
below to help you guess.

A few fruits and vegetables have decided to quiz you on their origins, do you think 
you will get their riddles right?

3

Need a hand?
Riddle: a question that will require you to think outside of the box and use your imagination for 
the answer!

I’m a really healthy juice, but too much of me will make you turn 
bright orange! There is nothing wrong with that though!

Once upon a time, people thought I was a poisonous apple. These 
days you will mostly find me sitting on top of a pizza, or spaghetti. 
I can’t believe they had mistaken me for an apple! I taste nothing 
like one!

I am the ancestor of kale, broccoli, cauliflower and brussel sprouts. 
Without me, they would not have existed.

BANANA
AVOCADO

OLIVE
GRAPEFRUIT

WATERMELONPEACH

MIDDLE EAST
SOUTH AMERICA

CHINA

MICRONESIA

AFRICA

SOUTH EAST ASIA

Watermelon – Africa1. Carrot  —  2. Tomato  —  3. Cabbage 
Bananas – South East Asia

Peach – ChinaOlives – Middle East
Grapefruit – MicronesiaAvocado – South America

Artist’s Garden: In Transit: Botany of a Journey
1 December 2019 – 1 June 2020
Garden
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Read and learn
Metropolis is an installation made up of 1000 handmade clay sculptures! It is a tiny city with lots 
of architectural details. The project has taken artist Lubna Chowdhary 28 years to complete! Look 
closely, do you have a favourite item? Although they are bright, colourful and the installation itself 
is exciting to see, do you feel as though these structures are missing something, or are somehow 
too many? Chowdhary takes inspiration from the concept ‘horror vacui’, an issue that is affecting 
our cities and leaving very little room for nature and empty spaces to exist.

Need a hand?
Horror vacui is the fear of leaving any empty spaces. This could be when you’re colouring something in, or in 
the scale of a city where you don’t want a single space to be left empty. 

  Your turn!  

1

In the 3 boxes below, draw your favourite buildings in the installation. We know this 
might be hard to narrow down! 

In the empty spaces around the buildings, what do you propose it should have? Think 
of this exercise as a positive ‘horror vacui’. Would you have trees? A park? A lake?

2

Metropolis
12 February 2020 – 1 October 2020
Handmade clay sculptures



paraSITE, 1997–ongoing
Michael Rakowitz

The invisible enemy should not exist 
(Room N), 2007–ongoing

The flesh is yours the bones are 
ours, 2015

Michael Rakowitz

Michael Rakowitz

Dull Roar, 2005
Michael Rakowitz

The Breakup, 2010–ongoing
Michael Rakowitz

The flesh is yours the bones are 
ours, 2015

Michael Rakowitz

The Breakup, 2010–ongoing
Michael Rakowitz

Dull Roar, 2005
Michael Rakowitz



White man got no dreaming, 2008 
Michael Rakowitz

Metropolis, 2020
Lubna Chowdhary

Artist’s Garden: In Transit: Botany 
of a Journey, 2019–2020

Asunción Molinos Gordos



أكتب إســمك! 

دليــل األدوات التعليمية



11 مــارس – 22 نوفمــر 2020

يقــدم  الفنــان مايــكل راكوفيــز يف معرضــه املنفــرد، الــذي يقــام ألول مــرة يف املنطقة، العديد 
مــن الرتكيبــات الفنيــة الــي أنتجهــا يف الســنوات العرشين املاضية.

يخ، كما أنه باحث  يــي مــن أصــول عراقية مولــع بالتار مايــكل راكوفيــز  هــو نحــات أمر
ومحقــق ويف بعــض األحيــان طــايه. تتمــز أعمالــه باحتوائها عىل العديد من املمارســات 
االجتماعيــة العميقــة. ومــن خــال عملــه مــع العمارة واآلثار والطعام، اســتطاع مايكل  
يــخ الشــخصية واالجتماعيــة واملاديــة والربط بــني القصص املتناثرة بني  البحــث عــن التوار
أزمنــة وأمكنــة مختلفــة. يهتــم الفنــان باألخــص بالثقافة الشــعبية وكيف يمكن اســتغاهلا 

لتكــون وســيلة لــرد قصــص الثقافات املختلفة.

معــرض منفــرد: هــو معــرض مخصــص كلًيــا لفنــان واحــد فقــط. تــم تخصيــص طابقــني يف مركز جميــل للفنون ملايكل 
راكوفيــز ليعــرض بهمــا العديــد مــن تركيباتــه الفنية. 

الرتكيبــات: يه أعمــال فنيــة ذات حجــم كبــر مصنوعــة مــن مــواد مختلفــة وغالًبــا مــا تكــون مصممــة لتوضع يف 
مســاحة محــددة. ألــق نظــرة عــىل صالــة العــرض املوجــودة يف الطابــق الثالــث حيــث أننا غالًبا مــا نعرض هناك 

الرتكيبــات الكبــرة احلجم.

املمارســات االجتماعيــة: يه شــكل مــن أشــكال العمــل الفــي يرتكــز عــىل النــاس واملجتمعــات. يف بعض األحيان، 
يمكــن العثــور عليهــا يف األماكــن العامــة ولكنهــا ليــس بالــرورة أعمــال تقليديــة، فهــي مــن املمكــن أن تكون عرض أو 

فيلــم أو مــرشوع ســكي لتوفــر املنــازل لذوي احلاجة. 

يخ املادي« دراســة لألشــياء   يخ الدول واألشــخاص واألحداث، لذا يعد »التار يخ املادي: نحن نقوم بدراســة تار التار
والقصــص الــي تحملها. 

الثقافــة الشــعبية: يه مجموعــة األشــياء واألنشــطة الرتفيهيــة وصيحــات املوضــة واملصطلحــات العاميــة والتكنولوجيــا 
الــي تمثــل الثقافــة احلاليــة وحياتنــا اليومية.



اقرأ وتعلم
ــة للثقافــة الشــعبية املرتبطــة  ــواد املنتمي ــوات الطعــام والصحــف وغرهــا مــن امل ــز اآلالف مــن عب ــكل راكوفي جمــع ماي
يــة الــي دمــرت ونهبــت يف  بمجتمــع الــرشق األوســط يف الواليــات املتحــدة ليســتخدمها يف إعــادة بنــاء القطــع األثر
العــراق. تمّثــل النقــوش والزخــارف املرســومة عــىل اجلــدران رمــًزا هاًمــا للشــعب العــرايق ولكــن مــع األســف تــم تدمرهــا 
يــي للعــراق عــام 2003. لذلــك تمثــل عمليــة إعــادة بنــاء هــذه الرمــوز أمــل وقــوة، ومــع  بشــكل مــؤمل بعــد الغــزو األمر
ذلــك، اســتخدم مايــكل مــواد هشــة نســبًيا وتحــي قصــة العــامل املعــارص. إذا كنــت مــكان مايــكل كيــف كنــت ســتعيد بنــاء 

هــذه الرمــوز؟ هــل تعــرف أي مــن املــواد الــي قــام باســتخدامها؟

هل تحتاج مســاعدة؟
نهــب: عندمــا تتــم رسقــة البضائــع، واملتــاع واألشــياء،  يكــون هــذا عــادة خــال األوقــات الي تكــر بها الفوىض مثل احلــروب أو عمليات 

يــة خال احلــروب الي بدأها تنظيــم متطرفني. الشــغب. شــهدت العديــد مــن البلــدان عمليــات نهــب وتدمــر ملواقعهــا األثر

قــام الفنــان مايــكل باعــادة بنــاء اجلــدران األصليــة الــي كانــت تابعــة لصقــر يف مدينة نمــرود. كانت تلك اجلدارن 
تــروي قصــص امللــك أشــورنارسبال الثــاين. وكانــت املمــرات املؤديــة هلــذه العوامل ُتحرس بواســطة ثور مجنح 

يقة ما، مثلت هذه الكائنات اخليالية قوة  برأس إنســان وأقدام أســد شــجاع يســمى شــيدو الماســو. وبطر
ية مســتوحاة من الطبيعة. ســحر

تخيــل أن لديــك اثنــن مــن الكائنــات اخلياليــة للحراســة، يف املســاحة الواردة أدناه،  ارســم كيف ســيبدوان؟ 
هل ســيكون هلما رأس إنســان أم أجنحة أم حراشــف؟

إذا أمكنــك احلصــول عــىل صلصــال أو ورق معجــن، مل ال تصنــع كائــن احلراســة اخلــاص بــك؟ حول رســمتك إىل 
تمثــال حــارس خيــايل حلمايتــك؟ يمكنــك أيًضــا االســتلهام مــن املجّســمات الي صممها مايكل واســتخدام 

األغلفــة وعبــوات الطعــام والصحــف لتلويــن تصميمك.

يقــة الصنــع باســتخدام الورق املعجن: طر
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يــب     تدر
1

2

1. قطــع الصحــف أو 
الــورق املعــاد تدويره إىل 

إىل رشائــط عديدة بوابة إشــتار 
البابلية

2. اصنــع عجينــة مكونة 
مــن الدقيق واملــاء ليكون 

قوامهــا مثل قوام 
عجينــة البــان كيك

3. اخــر شــكل القالب 
يــده، يمكنك  الــذي تر

اســتخدام بالــون منفوخ أو 
وعــاء فــارغ أو وعاء زجايج 

مغلــق أو أطبــاق فوم

5. ضع عىل األقل ســت 
طبقــات واترك الورق 

ليجف

4. اغمــس رشائح 
الصحــف يف العجينــة 

وقــم بوضعها عىل 
القالب

6. قــم بتلويــن التصميــم 
أو غِطــه بعبــوات الطعام، 

وارســم له عيون ووجه 
يــد مــن التفاصيل واملز

2007 – مســتمر
صحــف وعبــوات ألطعمــة رشق أوســطية وغــراء وملصقــات ورســومات وأعمال صوتية



اقرأ وتعلم
اســتخدم مايكل  يف هذا املرشوع العديد من االســتعارات.

مــا تــراه خــال الرابــط األعــىل للصــورة هــو محكــوكات لواجهــات مبــاين مــن اســطنبول بنيــت عــىل طــراز الفــن احلديــث 
)آرت نوفــو(. صنــع هــذه الواجهــات حــريف أرمــي شــهر تخصــص يف تصميــم الواجهــات يــدىع غرابــت جزارليــان، و 

الــذي أهلــم مايــكل بإعــادة صنعهــا.

أمعــن النظــر يف هــذه التصميمــات، وحــاول تخيــل مــدى تعقيــد احلــرف اليدويــة املســتخدمة فيهــا. يف اعتقــادك ممــا 
صنعــت هــذه الواجهــات؟ عــادة، كان يتــم صناعــة هــذا النــوع مــن الواجهــات مــن اجلبــس أو األســمنت. لكــن انظــر هلــا 

مجــدًدا عــن قــرب، هــل تــرى العظــام؟ برأيــك مــا الــذي تمثلــه؟ وعظــام مــن يه؟

يــخ، تــم جمــع 800،000 كلــب مــن إســطنبول، معظمهــم مــن املــزارع الــي يملكهــا األرمــن،  يف مرحلــة مــا مــن التار
يــرة لوحدهــم. ويف عــام 1915، تــرر 1.5 مليــون أرمــي مــن عمليــات اإلبــادة اجلماعيــة الــي تمــت  وتــم وضعهــم يف جز

ضدهــم.

واجهــات املبــاين موجــودة هنــا لتذكرنــا شــدة هــذه املــآيس، ولكنهــا يف نفــس الوقــت ُوجــدت لتحتفــي بحيــاة وحرفيــة 
املصممــني األرمــن.

تحتاج مســاعدة؟
االســتعارات: اســتخدام أحــداث أو أشــياء أو حيوانــات أو أمثلــة أو أقــوال للرمــز إىل مــا تحــاول التعبــر عنــه أو قولــه دون قولــه بشــكل 

مبارش.

محكــوكات: فــن النســخ مــن خــال فــرك الرصــاص أو الفحــم أو الطباشــر عىل ورقة تحتها ســطح.

الفــن احلديــث أو اآلرت نوفــو: هــو نمــط مــن أنمــاط العمــارة والتصميــم يرجــع إىل تســعينيات القــرن التاســع عرش، واســُتلهم من 
أشــكال النباتات.

الواجهــات: زخــارف خارجيــة وأماميــة لزيــني مبــى مــا. عــادًة مــا يكــون القصــد منهــا هــو لفــت األنظار وإحداث تأثر عليــك عند دخولك 
املبى.

احلــرف اليدويــة: يه أعمــال ذات جــودة عاليــة تمــت صناعتهــا يدوًيا.

يــة العثمانيــة برتحيــل واعتقــال وقتــل األرمــن، مما أدى إىل اضطرار  اإلبــادة اجلماعيــة لألرمــن: يه الفــرتة الــي قامــت فيهــا اإلمرباطور
العديــد منهــم إىل االنتقــال إىل مناطــق مختلفــة مــن العــامل وعــدم قدرتهــم عــىل العــودة إىل ديارهــم. وتشــتهر الثقافة األرمنية بشــكل 

كبــر بقدرتهــا عــىل اإلبــداع ومهارتهــا يف مجــاالت النجارة والعمارة واملوســيقى.

يف الصفحــات الــواردة أدنــاه أو عــىل ورقــة، ارســم بعــض مــن واجهاتك املفضلة وتأكــد من تضمن 
رســوماتك عــىل أكــر قدر ممكن مــن التفاصيل.

ارســم واجهــة لــكل مبــى موجــود يف مجموعــة املبــاين هــذه، مع مراعــاة تضمنها للعنارص الــي تعتقد أنه 
يجــب توافرهــا يف املبــاين املوجــودة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. هــل تعتقــد أنها يجــب أن تتضمن أنماط 

أم نباتــات أم حيوانــات؟

يــب     تدر
1

2

2015
تركيــب فين
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اقرأ وتعلم
يف بعــض األحيــان، أثنــاء تصميــم الفنانــني ألعماهلــم قــد ينتهــي بهــم األمــر إىل بنــاء هيــاكل مفيــدة للغايــة وهامــة، 
وباراســايت أحــد هــذه األعمــال. فهــذه اهليــاكل يه يف احلقيقــة مــائج قابلــة للنفــخ تشــبه البالــون، اســُتخدمت اليــواء 
يكيــة. ُتركّــب هــذه اهليــاكل بأنظمــة التدفئــة والتكييــف  و تدفئــة املترشديــن يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة األمر

املوجــودة يف املبــاين.

هنــاك حلظتــان مــر بهمــا الفنــان واســتلهم منهمــا فكــرة إنشــاء هــذا التصميــم، أحدهمــا عندمــا زار اخليــام البدويــة الــي 
يــاح والشــمس حــى يتســى هلــم  رآهــا يف األردن والــي يعتمــد بنائهــا عــىل معرفــة البــدو للكثــر مــن قواعــد الفزيــاء والر
ــا مــا يتجمعــون  ــوا غالًب ــكا، واللذيــن كان ي بنــاء خيمــة ذات ظــروف مثاليــة. واألخــرى كانــت مشــاهدته املرشديــن يف أمر
حــول منافــذ اهلــواء الســاخن للتدفئــة خــال الــربد. هــذا النــوع مــن األعمــال الفنيــة يتــم فيــه اجلمــع بــني الفــن العــام 

واملجتمــي والعمــارة والعدالــة االجتماعيــة.

تحتاج مســاعدة؟
العدالــة االجتماعيــة: يه الوفــاء بحقــوق البــرش يف جميــع منــايح احليــاة. يســى األشــخاص املنخرطــني يف تحقيــق العدالــة االجتماعية 

جاهديــن للتأكــد مــن أن املجتمــع تتســاوى فيــه احلقــوق وال يعــاين تحديــات متعلقــة بالعــرق أو بالســن أو بالديــن.

مســتدامة: عندمــا ال يتــم إهــدار املــوارد املســتخدمة، مثــل املــاء والكهربــاء والتكييــف والتدفئــة، بــل باألحــرى يتم اســتخدامها بكفاءة، 
ممــا يضمــن بقــاء هــذه املــوارد لفــرتة أطــول دون أن يؤثر ذلك ســلًبا عــىل البيئة.
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علبــة حليب
علبــة حبــوب اإلفطار

زجاجة ماء

صنــدوق كرتون
ورق حمام

تخيــل أنــك معمــاري وُطلــب منــك تصميــم مــزل للقطــط الضالــة الــي نراهــا يف جميع أنحاء ديب. 
حــاول التفكــر يف طــرق يمكــن مــن خالهلــا جعــل هــذه املنازل مســتدامة وصديقة للبيئــة ويف نفس الوقت 

توفــر هلــذه القطط الظــل والطعام واملياه.

يــب     تدر
1

إذا كان لديــك يف املــزل صنــدوق أحذيــة أو ورق مقــوى أو زجاجــات أو وعــاء زجــايج مغلــق فــارغ، فلم ال 
يــون عنــد تقديمهم ملرشوع ما، وذلك  تحــاول بنــاء تصميمــك؟ بنــاء النمــوذج هــو يشء يقــوم بــه املعمار

ألنــه يســاعد اجلميــع عــىل تصور شــكل املبى النهايئ.

2

1997 – مســتمر
أكيــاس بالســتيكية، أنابيــب البــويل إثلــن، خطافات، ورشيط الصق
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تخيــل أنــك معمــاري مســؤول عــن تصميــم خيمــة بدويــة تحتوي عــىل املياه والكهربــاء وكذلك تحتوي 
عــىل عنــارص زخرفيــة تمثــل قبيلتــك. مــا يه احللــول املســتدامة الي ستســتخدمها، علًمــا بأن الصحراء 

تحتــوي عــىل قــدر أقــل مــن املــوارد؟ هــل ســتضع اخليمة بالقــرب من مصادر املياه؟ هل تســتخدم األلواح 
ين بهــا اخليمة. كيف ســتبدو؟ ما يه األلوان  الشمســية؟ فكــر يف األنمــاط الــي تمثــل قبيلتــك والــي ســز

الي ستســتخدمها؟

3

ارســم األنماط هناأنمــاط اخليمــة البدوية

اقرأ وتعلم
يف عــام 1972 تــم هــدم مــرشوع ســكي قــام بتصميمــه مينــورو ياماســايك يف ســانت لويــس يف الواليــات املتحــدة 
يكيــة أمــام مئــات األشــخاص. اســتوىح املعمــاري هــذا البنــاء مــن املــرشوع الســكي الــذي طاملــا حلــم املعمــاري لــو  األمر

ييــه بتصميمــه وتنفيــذه، والــذي يمكنــك فيــه االســتمتاع بالشــمس واملســاحات و اخلضــار. كوربوز

يــكا  أمر املوجــودة يف  الفاخــرة  الســكنية  أغــىل األحيــاء  لبنــاء واحــد مــن  الســكي  املــرشوع  أنقــاض هــذا  اســُتخدمت 
الشــمالية.

ــة، لكــن هــل يمكنــك وصــف  ــاين احلقيقي ــة للنفــخ وليــس املب ــات قابل ــراه اآلن مــا هــو إال بالون عــىل الرغــم مــن أن مــا ن
ــاين اهلامــة؟  ــة هــدم هــذه املب ــد تخيــل عملي شــعورك عن

تحتاج مســاعدة؟
اهلــدم: عمليــة يتــم فيهــا يف املقــام األول تكســر أو إســقاط مبــى مــا، ثــم بنــاء يشء جديد مكانه.

يع تجمع بني الفاعليــة وجمالية  ييــه: معمــاري ســويري وعمــل أيضــاً كمخطــط عمــراين، اشــتهر بإنشــائه مشــار لــو كوربوز
يــني يف جميــع أنحاء العامل. املجّســمات. أهلمــت أعمالــه الكثــر مــن املعمار

1997 – مســتمر
أكيــاس بالســتيكية، أنابيــب البــويل إثلــن، خطافات، ورشيط الصق

2005
رســومات عــى ورق وأجســام قابلــة للنفــخ ومحركات ووســائط مختلطة



اقرأ وتعلم
تســبب انفصــال فرقــة البيتلــز املوســيقية عــام 1970 يف صدمــة كبــرة ملايــني املعجبــني يف جميع أنحاء العامل.

رصــد مايــكل  األحــداث واخلافــات الــي أدت إىل انفصــال الفرقــة. أغلــب الظــن أن مــا حــدث كان ســببه رغبــة أعضــاء 
يــق يف البحــث عــن طــرق جديــدة الستكشــاف املوســيقى بشــكل فــردي وبالتــايل أصبــح بقائهــم مًعــا كفرقــة واحــدة  الفر

يــق حفلهــم األخــر عــىل ســطح بنايــة يف لنــدن حــى يتمكــن اجلمهــور مــن وداعهــم. أمــر صعــب للغايــة. أقــام الفر

وعــىل نحــو مماثــل، شــهد املــروع القومــي العريب نفس املصــر من التفكك واحلل.

مــا يقدمــه مايــكل  يف معرضــه »االنفصــال« مــا هــو إال سلســلة إذاعيــة تســلط الضــوء عــىل هــذه اخلافــات ليبــني كيــف 
أن هــذان احلدثــان - انهيــار فرقــة البيتلــز واملــرشوع القومــي العــريب – يف واقــع األمــر متشــابهان جــًدا، عــىل الرغــم مــن 

اختــاف مــكان حدوثهمــا وسياســاتهما واملواقــف املحيطــة بهمــا.

تحتاج مســاعدة؟
ينغــو ســتار، ويه مــن بني فرق الروك األكر شــهرة  يســون ور البيتلــز: فرقــة روك مكونــة مــن جــون لينــون وبــول مكارتــي وجــورج هار

وتأثــًرا يف القــرن العرشيــن. كلمــات أغانيهــم وموســيقاهم كانــت مصــدر إهلــام للعديــد مــن األفام والقصائــد والكتب وأيًضا 
للشــهادات اجلامعيــة يف جميــع أنحــاء العامل.

املــروع القومــي العــريب: كان املــرشوع عبــارة عــن حلــم مفعــم باألمــل مــن عــدة جوانب من شــأنه توحيد الــدول العربية يف 
اخلمســينيات والســتينيات. وكانــت فكرتــه القائمــة عــىل توحيــد الــدول العربيــة هدفهــا تمكــني هــذه الدول من تحقيق االســتقرار 

االقتصــادي والثقــايف واالجتمــايع. ولكــن رسعــان مــا ظهــرت أســئلة وتعقيــدات مثــل كيــف يمكــن تحديد هوية عربيــة واحدة عندما 
يــدة من نوعها؟ تكــون كل دولــة فر

يع املفعمــة باألمــل واملحفزة مل تنجــح، ولكن اجلانب  هنــاك جانبــني هلــذه األحــداث، جانــب محــزن ألن هــذه املشــار
يديــن من نوعهم. يع يف أن يكونــوا فر اإليجــايب واملفــرح هــو رغبــة أفــراد هــذه املشــار

إذا كنــت يف وضــع مشــابه، ســواء كانــت يف فرقــة موســيقية أو كنــت ضمــن مجموعــة من الــدول أو املجتمعات، ما 
الــذي يلزمــك لتتمكــن مــن تحقيق التــوازن الصحيح؟

قــم بكتابــة توقعاتــك عــىل شــكل قواعــد أو قائمــة هنا أو عىل ورقة:

قــم بكتابــة قائمــة التوقعات أو 
القواعــد اخلاصة بك
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قائمة القواعد

.A

.B

.C

.D

2010 – مســتمر
سلســلة إذاعيــة، فيديــو، عــرض أداء يح وأغراض
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نمــوذج الرج الــذي صممه 
فالدمر

اقرأ وتعلم
عنــد دراســتك ألعمــال مايــكل راكوفيــز، هــل تــرى كيــف يربــط بــني العمــارة واألحــداث احلياتيــة الكــربى يف كل 

أعمالــه؟

ــه عــن بقيــة أعمــال الفنــان. فعندمــا زار مايــكل   »ال يحلــم الرجــل األبيــض« هــو مجّســم ال يختلــف بفكرت
أســرتاليا، تأثــر بشــدة بعمليــة هــدم مــرشوع ســكي تــم بنــاؤه إليــواء ســكان أســرتاليا األصليــن يــدىع »ذا 
بلــوك«، ورأى أنــه ليــس مــن اإلنصــاف حرمــان الســكان مــن منازهلــم. لــذا تعــاون مــع الســكان جلمــع مــن 
ــة  ــا هــذا املــرشوع الســكي املتمثل ــا هــذا املــرشوع الســكي املتمثلــة يف اخلشــب، جمــع بقاي منازهلــم بقاي
يف اخلشــب والســقاالت وأجــزاء مــن اجلــدران واألســاك ليســتخدمها يف إعــادة بنــاء نصــب تــذكاري 

صممــه املعمــاري الــرويس الطليــي فاديمــر تاتلــني.

ليكــون  عــام 1919  تاتلــني  بــدأ بتصميمــه فادمــر  الــذي  الفعــي  للــربج  أثــر  يعــد هنــاك  مل 
متعــدد الوظائــف, ضامــاً قلعــة لبــث اإلذاعــة, و املكاتــب. أمــا الــربج الــذي تــراه هنــا, تــم 
بنــاءه مــن خــال تعــاون مايــكل مــع ســكان الــي ليضــم محطــة إذاعــة لقنــاة كــوري, و الــي 
تكــون املحطــة اإلذاعيــة املحليــة لســكان الــي و املجتمــع. لذلــك ترمــز أنقــاض املنــازل املعــاد 

تدويرهــا وتنفيــذ بــرج تاتلــني بعــد 100 عــام مــن تصميمــه إىل األمــل. هــل تتفــق مــي؟

تحتاج مســاعدة؟
الســكان األصليــون: األشــخاص الذيــن عاشــوا يف منطقــة مــا ألطــول وأكر وقــت قبل ظهور 

الثقافــات األخــرى. يطلــق عليهــم أيًضــا مواطنني وســكان محليني.

يونية  يع القنــوات التلفز محطــة البــث: املقــر الرئيــي واملــكان الــذي يتــم فيه إنتــاج وتوز
واإلذاعية.

2008
أنقاض منازل الســكان األصلين، أســالك، أنابيب نحاســية، خشــب، رســومات عى مخطوطات من الورق



اقرأ وتعلم
ــة آســونثيون  ــٍة هــو تصــور حلديقــة صممتهــا الفنان ــاُت رحل ــور: نب جهــز نفســك الكتشــاف تصــور مدهــش للحديقــة! فعب
مولينــوس جــوردو تتكــون مــن بــذورٍ ســافرت يف أمعــاء شــى أطيــاف األشــخاص الذيــن يعيشــون يف مدينــة ديب أو 
يزورونهــا. كيــف؟ فكــر يف جميــع البــذور الــي تتناوهلــا يومًيــا مثــل الطماطــم والتفــاح واخليــار والبطيــخ، إخل.. واآلن هــل 
ــة  تعلــم أنــه عــىل الرغــم مــن محاولتنــا مضــغ طعامنــا بقــدر مــا نســتطيع، إال أن هنــاك بعــض البــذور تنجــو مــن عملّي

ــا. اهلضــم الــي يمارســها اجلســد البــرشي دون أن يتــم مضغهــا نهائًي

زارت جــوردو محطــة معاجلــة ميــاه الــرف الصــي يف منطقــة العويــر، ودهشــت عندمــا رأت هنــاك نباتــات نبتــت مــن 
احلمــأة الــي تــم وضعهــا ليعــاد تدويرهــا!

تحتاج مســاعدة؟
محطــة معاجلــة ميــاه الــرف الصــي: محطــات تتــم فيهــا إعــادة تدويــر امليــاه املجمعــة من املنازل واملراحيــض العامة واألحواض. 

الغــرض الرئيــي منهــا هــو التأكــد مــن نظافــة امليــاه حــى يمكــن إعــادة تدويرهــا. إحدى الطرق الرئيســية الســتخدام املياه املعاجلة يف 
ديب يه اســتخدامها لســقي النباتــات واألشــجار الــي تنمــو حــول املدينة.

الصفحــة 43  •  حديقــة الفنــان

يف رأيــك، مــا يه الرســائل القويــة الكامنــة وراء هــذه احلديقــة؟ اكتــب أفــكارك هنا أو عىل ورقــة. )فكر كيف 
نحــن جميًعــا مرتبطــون ويف بقــاء الطبيعــة وعــدد األشــخاص الذيــن تســتقبلهم مدينــة ديب من جميع 
أنحــاء العــامل وكيــف أن هــذه احلديقــة تمثــل كل هــذه األمــور وما الــذي يمكن أن يحمله املســتقبل إذا 

انقرضــت بعــض هذه احلدائق؟

يــب     تدر
1 حديقــة الفنــان: عبور: نباُت رحلٍة

1 ديســمر 2019 – 1 يونيو 2020
احلديقة



الصفحــة 45  •  حديقــة الفنــان

قــررت بعــض الفواكــه واخلــروات اختبــارك ملعرفــة مــا إذا كنــت تعــرف أصوهلا، هل تعتقد أنــه بإمكانك 
حــل هذه األلغاز؟

2

ــك برتقــايل ســاطع!  ــر مــي وإال ســيصبح لون ــاول الكث ــا عصــر صــي جــًدا، لكــن ال تتن أن
ولــو أنــه القليــل مــن هــذا اللــون لــن يــّر! 

ــام، اعتقــد النــاس أنــي تفاحــة ســامة. لكــن األن ســتجدين يف األغلــب  ــوم مــن األي يف ي
فــوق البيــزا أو أطبــاق الســباغيي الشــهية. ال أصــدق أنهــم يف املــايض خلطــوا بيــي وبــني 

التفــاح، فمــذايق ال يشــبه مذاقــه إطاًقــا! 

أنــا ســلف اللفــت والــربوكي والقرنبيــط وامللفوف. وبدوين، مــا كانوا ليتواجدوا.

تحتاج مســاعدة؟
لغــز: ســؤال مــن أجــل اإلجابــة عليــه تحتــاج إىل التفكــر املبدع و اســتخدام خيالك.

ين الشــجعان. لكــن اليوم، إذا ذهبت إىل  يــق املســافر فيمــا مــى، كانــت البــذور ُتنقــل إىل شــى أنحــاء العــامل عــن طر
ســوبر ماركــت ســتجد أن كل يشء متوفــر، مانجــو مــن اهلنــد، أفــوكادو مــن املكســيك، يوســفي مــن املغرب، ومع 

هــذا، كان هنــاك وقــت مل يســبق للنــاس فيــه تجربــة أو الســماع عــن هــذه الفواكه واخلروات. 
حــاول تخمــن مصــدر الفواكــه واخلــروات املوجــودة يف اجلــدول أدنــاه وتوصيلها باملنطقــة يف العمود التايل.

3

الرشق األوسط يــكا اجلنوبية أمر

الصن

يا ميكرونزي

يقيا أفر

جنوب رشق آســيا

األفوكادو

يب فروت اجلر

اخلوخ

يتون الز

لبطيخ ا

املوز

البطيــخ – أفريقيــا1. جــزرة  —  2. طماطــم  —  3. ملفــوف اخلــوخ – الصني الزيتون – الرشق األوســط
املوز – جنوب رشق آســيا اجلريــب فــروت – ميكرونزيا األفــوكادو – أمريــكا اجلنوبية

حديقــة الفنــان: عبور: نباُت رحلٍة
1 ديســمر 2019 – 1 يونيو 2020

احلديقة



الصفحــة 47  •  ردهــة املعــرض

يب عىل أنــه تطبيق  يف اعتقــادك مــاذا يجــب أن يوجــد يف املســاحات الفارغــة حــول املبــاين؟ فكــر يف هــذا التدر
إيجــايب ملفهــوم » اخلــوف مــن املســاحات الفارغــة«. هل ســتضع أشــجار أم منــزه أم بحرة أم ملعب؟

يــب     تدر
1

يف املربعــات الثالثــة أدنــاه، ارســم مبانيــك املفضلــة يف هــذه املجموعــة. نعلــم أن االختيار صعب! 2

اقرأ وتعلم
يضــّم معــرض »مرتوبوليــس« 1000 مجّســم مــن الصلصــال صنعتهــا لبــى بيديهــا عــىل مــدى 28 ســنة حــى تصنــع 
يــة. انظــر بتمعــن، هــل لديــك قطعــة مفضلــة؟ عــىل الرغــم  مدينــة صغــرة تحتــوي عــىل العديــد مــن التفاصيــل املعمار
مــن أن املجّســمات الــي يتضمنهــا العــرض براقــة وملونــة والرتكيبــات يف حــد ذاتهــا مثــرة لاهتمــام، ولكــن هــل تشــعر 
يقــة مــا كثــرة جــًدا؟ اســتمدت شــودري اإلهلــام مــن املفهــوم  كمــا لــو أن هــذه اهليــاكل ينقصهــا شــيًئا مــا، أو أنهــا بطر
ــا  ــر عــىل مدنن ــي تؤث ــي نواجههــا أيًضــا وال الفــي »اخلــوف مــن املســاحة الفارغــة« )Horror vacui(، ويه املشــكلة ال

وتــرتك مســاحة صغــرة جــًدا للطبيعــة واملســاحات الفارغــة أن تشــغلها. 

تحتاج مســاعدة؟
اخلــوف مــن املســاحات الفارغــة )Horror vacui(: اخلــوف مــن تــرك أي مســاحات فارغــة. مثــل مثــًا عندمــا تّلون يشء ما وال 

ترغــب يف تــرك أي مســاحة خاليــة ونفــس الــيء بالنســبة للمدينة.

مرتوبوليس 
12 فرايــر 2020 – 1 اكتوبــر 2020

مجّســمات مــن الصلصــال مصنوعة يدوًيا



االنفصال، 2010 – مســتمر
مايكل راكوفيزت

الزئــر الباهت، 2005
مايكل راكوفيزت

ينبــي أال يكــون العــدو اخلفي موجودًا 
)الغرفة ن(، 2007 – مســتمر

مايكل راكوفيزت

الزئــر الباهت، 2005
مايكل راكوفيزت

االنفصال، 2010 – مســتمر
مايكل راكوفيزت

اللحــم لكــم والعظــام لنا، 2015
مايكل راكوفيزت

اللحــم لكــم والعظــام لنا، 2015

باراســايت، 1997 – مســتمر

مايكل راكوفيزت

مايكل راكوفيزت



حديقــة الفنــان: عبــور: نبــاُت رحلٍة, 2019 – 2020
آســونثيون مولينوس جوردو

مروبوليس, 2020 
لبىن شودري

ال يحلــم الرجــل األبيض، 2008
مايكل راكوفيزت


