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ميزج هيوا ك بني خفة الروح وعمق التجربة الشخصية والنوادر العائلية، يف استقرائه لقضايا االغرتاب والوعي 
الجمعي وتواريخ النيوليربالية يف منطقتنا، والظل الطويل الذي تلقيه الرصاعات املتعاقبة عىل العراق وفيه، 

وال سيام يف السليامنية بكردستان العراق، مسقط رأس الفنان. 

يأيت املعرض الفردي األول للفنان هيوا ك. يف آسيا والرشق األوسط ليلقي الضوء عىل أكرث من عرش سنوات 
من أعامل الفنان تحت عنوان »هل تتذكرون ما تحرقون؟«. يستهل املعرض بالعمل »تقويم قمري«، وهو أحد 
أول األعامل التي أنجزها الفنان لدى عودته إىل السليامنية، بعد فراره من العراق سرياً عىل األقدام يف عقد 
التسعينيات. يصل املعرض بعد ذلك إىل حديقة جداف ووترفرونت للفنون حيث يعرض عمل تركيبي كبري الحجم 

بعنوان »شقة ذو غرفة واحدة« أقيم يف األصل بتكليف من دوكومنتا 14. 

يعترب هيوا ك نفسه فناناً عصامياً، أو »مستثقفاً« عىل حد تعبريه، ومن ثم فهو يتناول يف مجمل مامرسته الفنية 
أمناط التعلم واإلنتاج الجمعي، واإلرصار عىل إعالء قدر املعرفة التي تنهل من التجارب املعيشية واللقاءات 
الشخصية، بدالً من املعارف املستقاة من الروافد األكادميية الرسمية. نلمس يف موضع الصدارة من هذا كله 

استنطاقاً لتفرد الفنان اإلبداعي املزعوم، والمتهان الفن وتعليمه. 

إن الشأن املحوري يف أعامل هيوا ك. هو استخدامه ملفهومي االستواء األفقي واالستواء العمودي، 
وال سيام لدى تطبيقهام عىل املنظومات املعرفية وبُنى السلطة والتجارب املُعاشة. إن لالستواء األفقي 
مدلوالته عىل أمناط الرعاية الجمعية، وعىل التالقح وعىل اكتشاف العامل سوية. يشري هذا املفهوم أيضاً 
إىل مجال رؤية نابع من األرض، يرضب بجذوره يف التعلم ويف عيش اللحظة، وهو منظور يعرفه الكثري ممن 
يجدون أنفسهم يف مهب الريح يف سياق غريب عليهم، شأن طالبي النزوح. أما االستواء العمودي، فيشري 
إىل أمناط معرفة وكينونة هرمية رسمية فردية، وهو عند الفنان دليل عىل البنى السياسية واملجتمعية التي 
نرزح تحتها، يف عرص الرأساملية املتأخر الذي نعيشه. تأيت هذه األفكار يف الصميم من عميل ڤيديو يعرضان 

هنا، وهام: »نظرة من االعىل« و»ما قبل الصورة )أعمى كلغة األم(«.

مثة مربط فرس آخر يف أعامل هيوا، وهو ارتياد األشكال الدارجة: أي تلك التي تفرزها الحاجة املعيشية والواقع 
السيايس واالقتصادي، وهي حارضة يف العملني الرتكيبيني »عايص« و»مراحل ايب امللونة«.

نعرض هنا أيضاً العمل املركب الجديد »دمار مشرتك« واملقام بتكليف خاص من هذا املعرض. ينطلق هذا العمل 
من فكرة اشرتاك جميع املدن يف الهالك والدمار، ومن ثم فهو ميزج ما بني اهتامم الفنان باالستواء العمودي 

واألفقي، وأشكال التعلم الجمعي والجسدي. 

يعتنق هيوا صريورة فنية »أمدية« يف إبداعاته، تعكس طبيعة مامرسته الفنية املفرطة يف حسها التعاوين، 
يف مقاربة يصفها بأنها »داروينية«: كونها صريورة طفرات دامئة غري محسوبة. وعىل الرغم من أن مسرية 
حياته وشخصه الجسدي حارضين يف أعامله، فإن مركزيتهام ال تقترص عىل إحاالت شخصية، وإمنا تحملنا فوراً 

عرب قصص وروايات متس بعضاً من أكرث قضايا العرص إلحاحاً. 

تسألني الناس

»أين محلك؟«

»عىل قدمّي.«

»وأين محل قدميك؟«

»قدمّي ال محل لهام.«

دليل املعرض 2020–032021 مقدمة

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟



يقام معرض »هيوا ك: هل تتذكرون ما تحرقون؟« من خالل تعاون ثاليث يجمع بني غالريي هيو الين يف دبلن، 
وغالريي ذا باور بالنت للفن املعارص يف تورنتو، والفنان هيوا ك.

يعيش هيوا ك. )1975( ويعمل ما بني السليامنية، كردستان العراق، وبرلني، أملانيا. من خالل العمل عرب وسائط 
الڤيديو واألداء واملجسامت يستلهم هيوا تجاربه الشخصية، مبا يف ذلك الحكايات العائلية وخرباته يف تعلم 
الفنون والتجارب واألحداث اليومية. تؤكد العديد من أعامله عىل أهمية العمل الجمعي واملشاركة يف تطويره. 
كام تتناول أعامله نقد أنظمة التعليم والتعلم واستكشاف كيفية استخالص املعرفة من خالل التجربة اليومية 

عىل نحو يكافئ استخالصها تحت املظلة األكادميية. 

شاركت أعامل هيوا ك. يف معارض جامعية منها يف دوكومنتا 14 )2017(، وبينايل البندقية السادس والخمسني 
للقيّم أوكوي إنويزور )2015(، وبينايل الفن اآلسيوي )2019(، وبينايل الفن املعارص الحادي والعرشين بالربازيل 
)2019(، وبينايل أنرين )2019(، وبينايل ينتشوان )2018(، ويف متحف الفن الحديث بنيويورك )2019(، واملتحف 

اليهودي املعارص )2019(، ومتحف تايوان الوطني للفنون الجميلة )2019(، ومتحف موري للفنون بطوكيو 
)2018(، واملتحف الجديد بنيويورك )2019(. تشمل قامئة املعارض الفردية كونستهاله مانهايم )2019(، واملتحف 

الجهوي للفن املعارص بغينت )2018(، ومعهد ك دبليو للفن املعارص يف برلني )2017(، وغالريي ك أو دبليو 
بربلني )2016(، وكونستهاله يس بستوكهومل )2015(. حازت أعامله عىل جائزة هكتور للعام 2019 وعىل جائزة 

أرنولد بود وجائزة مؤسسة شريينغ للفنون يف العام 2016.

 

قيّمة: نورا رازيان

مع: راهول غديبدي

منسق املعارض: ألربت كوملبل

مدير العمليات والتكنولوجيا السمعية واملرئية: برينت جالوتريا

الرتجمة العربيّة: محمد عبد الله, رؤية 

التصميم الجرافييك: رومي بيطار

دليل املعرض 2020–042021 مقدمة

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟



دليل املعرض 2020–052021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

رشيط فيديو أحادي القناة، 3:4، 
ملّون، صوت، 16:12 د.

مع التقدير للفّنان 

تم تصوير هذا الرشيط يف مبنى سجن »آمنة سوراكا« أو السجن األحمر، وهو أحد أشهر مواقع 
احتجاز وتعذيب األكراد يف عهد نظام البعث العراقي منذ عقد الثامنينات وحتى تحريره يف مطلع 
لتدريبات عرض مل يكتب له أن يرى النور. يحاول  التسعينيات. يعّد عمل »تقويم قمري« توثيقاً 
الفنان هنا الرقص عىل إيقاع رضبات قلبه، والتي يسمعها عن طريق سامعات طبية تلتصق بصدره. 
ومع تسارع إيقاع حركته، تزداد أيضاً رسعة رضبات قلبه، حتى يغدو من املستحيل اللحاق بها. يخلق 
تردد أصداء خبطات نعليه ورضبات قلبه بني الجدران قراءة صوتية ملعامر املكان، كام تعيد لألذهان 
ذكرى األجساد الحيّة التي كانت يوماً بني هذه الجدران، ومن ثم وترية العنف الجسدي الذي ال يكّل 

والذي رزحت تحت وطأته. 

نسمع أيضاً يف هذا الرشيط أصوات املطارق وأعامل البناء، والتي تشهد عىل التحوالت التي 
يشهدها هذا املوقع من العنف والقمع إىل الذكرى والتأبني: باعتباره املتحف الوطني العراقي 
لجرائم الحرب. ولكن، يبدو التأبني غائباً فيام يقوم به هيوا، إذ مل يكتب للعرض أن يرى النور، تحديداً 
تجنباً لحلبة إقامة األنصاب التذكارية املفعمة، وإمنا مزج جسد الفنان - ولو للحظة - مع املوقع 

يف ماديته ومع أصداء األجساد التي سبقته إليه.

2007

تقويم قمري

لويب



دليل املعرض 2020–062021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

رشيط فيديو عايل الجودة أحادي القناة، 
9:16، ملون، صوت باللغة اإلنكليزية، 12 د. 

مع التقدير للفّنان

البريوقراطية  اللجوء  طلب  عملية  صميم  يف  املرتّسخة  السلطة  آليات  عن  العمل  هذا  يكشف 
واملجرّدة من الخصوصية يف شتى البلدان األوروبية، إذ يحيك قّصة م.، الذي يضطر لإلحاطة 
مبفهوم هرمّي أو عمودّي للمدينة، كام تُرى من أعىل، من أجل أن يُجاب أخرياً عىل طلب اللجوء 

الذي يقّدمه. 

1991 بتقسيم العراق إىل مناطق »آمنة« وأخرى »غري آمنة«،  قامت األمم املتحدة يف العام 
اعتربت مبوجبه شامل العراق )كردستان( أحد املناطق اآلمنة. أفىض ذلك إىل عملية استجواب خضع 
لها طالبو اللجوء من أجل أن يثبتوا أنهم حقاً هاربني من مناطق غري آمنة، وذلك عن طريق الحديث 
تفصيالً عن مدنهم وبلداتهم، ومقارنة حديثهم بالخرائط. لقد كان لهذا الفصل ما بني معرفة مكان 
ما من أسفل ومعرفته من أعىل أن يعني فشل الكثري ممن قالوا بهروبهم من تلك املناطق »غري 

اآلمنة« يف هذا االستجواب االختباري، ومن ثم رفض طلبات لجوئهم. 

2017

نظرة من االعىل

يعرض »نظرة من االعىل« يف مطلع كل ساعة وبعد 24 د. و 48 د. و يعرض يوميا 
من الساعة 4–42.4 مساًء حيث ميكن بدالً من ذالك تجربة التأمل املوجه املقدمة 

من سوميريت بالكامل من خالل السامعات أو من خالل مسح الشيفرة املرفقة هنا. 

صالة عرض 04



دليل املعرض 2020–072021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

بساط مطبوع، منظر بغداد

بتكليف من مؤسسة فن جميل

عادة ما يضع هيوا نفسه يف مكان الهاوي أو طالب العلم، إذ هو معنّي بسرب أغوار إمكانات 
ُسبُل تبادل املعارف والتعلّم األفقية والجمعيّة، يف كشفها عن مساحات تتصّدى أمناط التفاعل 

العمودية شأن أشكال إنتاج املعارف املؤسساتية واألكادميية. 

أُنِتج هذا العمل بتكليف خاص يف سياق هذا املعرض، وهو عبارة عن بساط كبري الحجم طُبعت عليه 
صورة جوية ملدينة بغداد. مُيِثل البساط مساحة للقاءات الفردية والجمعية تعقد فيها سلسلة من 
الورشات املُوجَّهة وعروض األداء وجلسات التأمل، تسرب أغوار مفاهيم منظومات املعرفة األفقية 
والعمودية، ووسائل معرفة املكان ومقاربته جسدياً، ووضع املرء لنفسه وجسده يف مكان ما. 

يقتفي هذا العمل أثر رشيط فيديو لهيوا يحمل عنوان »نظرة من االعىل« والذي استقرأ فيه بنية 
السلطة اإلدارية أو املعرفة »الرسمية« يف مقابل املعارف امللتقطة »من أسفل«. 

يرافق هذا العمل رشيط تأّمل بصوت شونياموريت، ميكن االستامع إليه إما عن طريق سامعات 
األذن أو من خالل مسح الشيفرة املرفقة هنا. سيتم إعداد سلسلة من ورشات العمل وعروض 

األداء وجلسات التأمل دورية عىل مدار فرتة املعرض. 

.www.jameelartscentre.org يرجى زيارة الرابط للمزيد من التفاصيل

2020

دمـــار مشـــرتك

يرجى خلع األحذية قبل امليش 
فوق البساط.
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دليل املعرض 2020–082021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

خشب ومعدن من مخلفات الحرب. 
تجهيز فيديو من قناتني، 9:16، 

ملون، صوت مع ترجمة إنجليزية 
25:35 د، و29:25 د

مع التقدير لكولتسيوين ال غايا، 
بوسكا

)2015(، وهو عبارة عن ناقوس  أُنِتج هذا العمل بتكليف من بينايل البندقية السادس والخمسني 
من النحاس متقن الصنع، ُصّب من بقايا أسلحة وذخائر استعملت يف العراق، يدّق نغامت تآلف 

يس بيمول صغري. يوثق رشيطا الڤيديو عملية صنع هذا الناقوس يف كل من العراق وإيطاليا. 

شظايا  فيه  يجمع  خردة  مكب  صاحب  نەژاد  العراق«  الناقوس:  »مرشوع  الفيديو  رشيط  يقتفي 
الحروب  شتى  عن  تخلّفت  التي  واأللغام،  والرصاص  والقنابل  كالقذائف  وذخرية،  أسلحة  معادن 
والرصاعات التي شهدها العراق عىل مر السنوات. يعّد نەژاد ضليعاً مبنشأ مختلف األسلحة عالوة 
عىل استخداماتها وتركيبها، وهو قادر عىل تعينّي مصدر كل قطعة خردة وبلد منشأها، وكذا 

تركيبها املعدين. 

أما رشيط الفيديو الثاين »مرشوع الناقوس: إيطاليا« فيوثّق لحرفيّة عملية سبك وصب الناقوس 
املعدين يف إحدى ورشات إيطاليا التي تُصنع فيها األجراس منذ أكرث من 700 سنة. هنا، يستحرض 
الفنان ذكرى صهر أجراس كنائس أوروبا إبان الحربني العامليتني، من أجل تصنيع السالح. وهكذا، 
ومبوجب هذه العملية العكسية، يصوغ هيوا ما قد يُحيي ذكرى ما ال يحىص من قتىل حريّب الخليج، 
عرب دق الناقوس الرمزي، بينام يحّول صوت األسلحة التي تصّم اآلذان إىل نغمة موسيقية صافية. 

إبان صناعة الناقوس يف 2015، كانت داعش تدّمر مواقع وتحفاً تاريخية يف شتى أرجاء العراق، 
وال سيام ما كان يف متحف املوصل، رمبا كان متثال الثور املجّنح أبرز ما تستحرضه األذهان. لذا، 
يظهر الثور املجنّح عىل الناقوس بالحفر البارز، إىل جانب غريه من التحف التي نالتها يد الدمار، 
يف إشارة إىل الرصاع املستمر الذي يشهده العراق، وكذا إىل تجارة تهريب اآلثار التي دعمت 

بدورها املجهود الحريب لداعش. 

مرشوع الناقوس

2015-2007

إن رغبتم يف دق الناقوس، يرجى 
طلب املساعدة.

صالة عرض 05



دليل املعرض 2020–092021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

تجهيز فيديو متعدد القنوات من 16 جهاز 
تلفاز عتيق وورق سيلوفان

مع التقدير ملجموعة فريدريك دو 
غولدشميدت، بروكسل

»سوف يُبث عرض الليلة باأللوان.«

أثناء مرحلة طفولة الفنان يف كردستان العراق، كانت أغلب أجهزة التلفاز ُمعّدة لتقديم صورة 
للمرة  باألبيض واألسود. يف أواخر عقد السبعينيات قامت محطة تلفاز الدولة ببث فيلامً ملوناً 
األوىل، فشقت صدعاً ما بني مدن العرب التي كان سكانها يتمتعون باملقدرة عىل رشاء أجهزة 
تلفاز قادرة عىل عرض الصورة امللونة، وبني مناطق األكراد التي ظلت يف عامل األبيض واألسود. 

ونظراً لرغبته يف مشاهدة األفالم امللونة، قام والد الفنان بإضافة ورق السيلوفان امللون عىل 
جهاز تلفاز األرسة، والذي تتغري ألوانه وموضعه أسبوعياً. وهكذا، أوجدت أوراق السيلوفان ديكورات 
جديدة لشخصيات الفيلم، والذين صاروا ينتقلون من مساحة لونية إىل أخرى عىل مدار الفيلم. 
علم الفنان فيام بعد أن هذه املامرسة منترشة يف الكثري من املنازل من جميع أنحاء مدينة 

السليامنية وميكننا اعتبارها شكل من أشكال الألحتجاج الصامت. 

تزامن اشتعال الحرب اإليرانية العراقية )1980-88( مع توفر أجهزة تلفاز ملونة يف كافة أرجاء 
العراق، مبرشة بعهد رواج صورة الثامنينيات الصارخة، جنباً إىل جنب مع صور واقع املعارك املرّوع.

2014

مراحل ايب امللونة
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دليل املعرض 2020–102021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

تجهيز متعدد الوسائط

مع التقدير لال كولِّتسيوين ال غايا، بوسكا

يقتفي العمل »عايص« حكاية عباس، وهو كهربايئ وصانع هوائيات. عباس هارب من التجنيد منذ 
حرب العراق وإيران )1980-88(، لذا فهو يعيش يف الخفاء، يتلقف أخباره وتسليته عرب هوائيات 
يصنعها بنفسه، تلتقط إرسال محطات التلفاز عىل جانبي الرصاع. مل يكن ذلك باألمر الغريب يف 
تلك األيام، إذ كان كل من الجانبني يبث أخبار انتصاراته فقط، ومن ثم وبغية معرفة مصائر األقارب 
من الجرحى واألرسى والقتىل، كانت هوائيات مثل تلك التي كان يصنعها عباس تستعمل يف 
التقاط إرسال محطات الجانب اآلخر. تشري كلمة »عايص« إىل ما هو محشور: ال ميكن دفعه وال جذبه. 

شأنه شأن العملني »مراحل ايب امللونة« و »شقة ذو غرفة واحدة«، يتناول هذا العمل أشكاالً 
دارجة أفرزتها الرضورة والحاجة الشخصية واالقتصادية، والنابعة عن واقع سيايس معني. يف 
هذا العمل، تظهر هذه األشكال عند نقطة التقاطع ما بني الرغبة والخوف والبطش السيايس 

ومغالطات اإلعالم. 

2009

عايص
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دليل املعرض 2020–112021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

رشيط ڤيديو عايل الجودة أحادي القناة، 
9:16، ملون، صوت باللغتني اإلنجليزية 

والكردية، 40:17 د.

مع التقدير للفّنان 

»إن ما ترونه يف لحظة الذعر ما هو إال ما قبل الصورة: صورة مل يُكتب لها التحقق بعد.«

يقتفي العمل »ما قبل الصورة )أعمى كلغة األم(« إثر رحلة فرار الفنان مشياً عىل األقدام من 
والتي  باملخاطر،  املحفوفة  الرحلة  هذه  كانت  لقد  التسعينيات.  منتصف  يف  العراق  كردستان 
استغرقت خمسة أشهر ويومني مروراً بإيران وتركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا، مبثابة »تجربة يف 
للخربات املكانية والثقافية«. لقد عاش الفنان كل نقطة يف مسار  املكان والزمان« و»تشظياً 
هذه الرحلة، سواء إن كانت حارضة أو مدينة صغرية، عىل نحو جزيئ ودامئاً من أسفلها، مفتقراً 

للصورة العامة والشاملة.

يستعني الفنان يف هذا العمل بأداة توازن ُمعّدلة، أضاف إليها مرايا دراجة بخارية، بغية إعادة 
خلق حال االرتباك املكاين والزماين الذي عاشه كل من قاموا برحلة مشابهة. تعكس إحدى املرايا 
ما هو آت، ويبدو يف األخرى ما هو وراءه، بينام تعكس املرايا األخرى الفنان نفسه وما يحيط به. 
عليه أن يحافظ عىل توازن هذا الجهاز الغريب يك مييض قدماً، يف إشارة إيل الجهد املبذول 

والرضوري للميض عىل هذا الدرب، ومن ثم إعادة التأقلم عىل الوضع الجديد. 

ما قبل الصورة )أعمى 

كلغة األم(

2017
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دليل املعرض 2020–122021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

رشيط فيديو عايل الجودة أحادي القناة، 
9:16، ملون، صوت باللغة الكردية، 42:4 د. 

مع التقدير للفّنان 

تم تصوير هذا الرشيط يف نفس العام ونفس املكان )ساحة رساى أزادي(الذين صور فيهام »هذه 
الليمونة لها طعم التّفاح«، إذ قام الفنان بدعوة عدداً من التالميذ يك يأتوا بأي كتاب يختارونه، 
وأن يرشعوا يف قراءته يف صمت باستخدام العدسات املكرّبة، والتي تقوم بدورها برتكيز أشعة 
للتفاعل غري املخطط له والذي تستثريه  الشمس فتمحو الكلامت حرفاً حرفاً. يوثّق العمل أيضاً 

أعامل كهذه يف الحيز العام. 

هل تتذكرون ما 

تحرقون؟

2017-2011
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دليل املعرض 2020–132021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

رشيط فيديو عايل الجودة أحادي القناة، 
9:16، ملون، صوت باللغة الكردية، 26:13 د. 

مع التقدير للفّنان 

تخرتق نغامت لحن »صاحب الهارمونيكا« للملّحن إينيو موريكوين، والذي ألّفه ملوسيقى فيلم 
»حدث ذات يوم يف الغرب«، تردد هتاف مطالب املتظاهرين يف أحد آخر أيام تظاهرات السليامنية 
التي استمرت لعدة أشهر. يلعب الفنان هنا آلة الهارمونيكا، فيقوم بعمل مداخلة فنية، ويف 
الوقت ذاته يشارك يف التظاهرة: إذ تدعو نغامت الهارمونيكا الحزينة وعزف الغيتار املصاحب 

غريه لالنضامم للمسرية. 

مل يقم الفنان بهذه املداخلة أمام الكامريا، وإمنا حصل عىل هذا التصوير الحقاً من أحد الصحافيني 
املوجودين حينها. يشري عنوان العمل إىل الغاز الكياموي الذي كان استعمله النظام البعثي يف 

بلدة حلبجة وغريها من املناطق الكردية، والذي أشار الكثري من الناجني إىل أن له رائحة التّفاح. 

هذه الليمونة لها 

طعم التّفاح

2011
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دليل املعرض 2020–142021

هيـوا ك: هـل تتذكرون مـا تحرقون؟

تجهيز متعدد الوسائط بروتوكول، 
خشب، إسمنت، معدن

مع التّقدير للفّنان

عىل  الطارئة  التحّوالت  أغوار  تسرب  أعامل  سلسلة  ضمن  واحدة«  غرفة  ذو  »شقة  العمل  يأيت 
مفهوم املجتمع واختزال الحياة الجمعيّة الناجم عند فرض سياسات اقتصادية نيوليربالية منذ 
عقد السبعينيات، من خالل »عالج بالصدمة« اقتصادي خضع له العراق يف أعقاب الغزو األمرييك 

يف 2003.

إنشاء ملنزل  إعادة  14، ويعد مبثابة  بتكليف من دكومنتا   2017 العام  العمل أصالً يف  أُنتج هذا 
بُني مؤخراً عىل مقربة من حقول األلغام يف كردستان العراق. تأيت هذه الدار املنشأة من أجل 
ساكن واحد مثاالً عىل أمناط العيش الجديدة التي بدأت يف الظهور يف أنحاء العراق، وذلك يف 
أعقاب »العالج بالصدمة« الناتج عن حريب الخليج، وما أعقبهام من إعادة هيكلة اقتصادية. من ثم، 
فإن هذا العمل يربط ما بني كردستان العراق وغريه من التحّوالت االجتامعية واالقتصادية التي 
شهدتها مناطق أخرى يف العامل. شأنه شأن الكثري من أعامل هيوا، فإن هذا العمل يكشف عن 
عناية باألشكال الدارجة التي تفرزها الرضورات االقتصادية والشخصية، وال سيام يف سياق واقع 

سيايس معنّي.   

2017-2008

شقة ذو غرفة 

واحدة

هذا العمل جزء من معرض »هيوا ك.: هل تتذكرون ما تحرقون؟« يف 
الطابق األول من مركز جميل للفنون. الدخول مجاين, الجميع مرحب به.

العرض مستمر من 16 ديسمرب 2020 اىل 24 يوليو 2021. 

حديقة جداف




