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أّسســت   لطيفة   بنت   مكتوم   مركز تشــكيل  بدبي   في   العام    2008 ،  وهو 
مؤسســة   توّفــر   بيئــةً   حاضنة   لتطّور   الفــن   المعاصر   و التصميم   في   اإلمارات  

 العربيــة   المتحــدة.  ويفســح   المركز   المجال   أمام   الممارســة   اإلبداعية   والتجريبية  
 والحوار   بين   الممارســين   والمجتمع   على   نطاقٍ   واســع،   إذ   يوفر اســتوديوهات  

 متعددة   التخصصات،   ومســاحات للعمل  ومعارض   في مقّره الرئيســي في 
 نــد   الشــبا   وفــي حــي   الفهيدي التراثي في منطقة دبــي القديمة.  يعتمد   مركز  

 تشــكيل    نموذج   العضوية   المفتوحة   ويهدف   برنامجه   الســنوي   الذي   يشــمل   برامج 
تدريبيــة،   وبرامــج إقامــة،   وورش   عمل،   ومناقشــات وندوات حوارية،   ومعارض،  

 وعقــد شــراكات   دوليــة   وإصدارات مطبوعة ورقمية،   إلــى   دعم   عملية   تطوير 
مهــارات   الممارســين   الفنييــن،   والتفاعل المجتمعي، والتعلم المســتمر، وتعزيز  

 الصناعــات   اإلبداعية   والثقافية .  

وتشــمل   مجموعة   مبادرات تشــكيل: “ الممارســة   النقدية”، وهو برنامج مفتوح 
للفنانيــن التشــكيليين يمتــد لعــام واحد،   يتخلله   العمل   في   االســتوديوهات،  

 باإلضافــة إلــى اإلرشــاد   والتدريــب   والذي  يثمر   فــي نهايته عن  تقديم   معرٍض  
 منفرد.  أّما مبادرة “ تنوين”، وهي برنامج تطويري يمتد الثني عشــر شــهرًا، 

يضــم مجموعــة من المصممين الناشــئين في اإلمــارات العربية المتحدة،  
 يطــّورون   خاللــه   منتجــاً   مســتلهماً   في   جوهره   مــن البيئة   اإلماراتية.  أّما مبادرة 

“ميــك ووركــس اإلمــارات”،   فهي   منصة رقمية   تهــدف   إلى   تعزيز   الروابط   بين  
 العقــول   المبدعــة   والمصّنعيــن   لتمكيــن   المصمميــن   والفنانين   من الدخول  إلى  

 قطــاع   الصناعــة   فــي   اإلمــارات   العربية   المتحدة   بدقة   وفعالية .  كما   يشــمل   المركز 
برامج  “ المعارض   وورش   العمل”   للمشــاركة   في   الممارســة   الفنية،   ودعم  

 بنــاء   القــدرات وزيــادة القاعدة الجماهيرية لمحّبــي الفنون  في   اإلمارات   العربية  
 المتحــدة .  ويعتبــر “برنامــج العضويــة” القلب النابض لمركز تشــكيل، وهو مجتمع 

للعقول المبدعة، يمّكن أعضاءه من اســتخدام المرافق واالســتوديوهات 
والمســاحات المتوفرة لصقل مهاراتهم، واالســتفادة من فرص التعاون 

المشــتركة، وتطوير مســيرتهم الفنية.

 make.works/uae   |   tashkeel.org تفّضلــوا   بزيــارة

Established in Dubai in 2008 by Lateefa bint Maktoum, Tashkeel 
seeks to provide a nurturing environment for the growth of 
contemporary art and design practice rooted in the UAE. Through 
multi-disciplinary studios, work spaces and galleries located in 
both Nad Al Sheba and Al Fahidi, it enables creative practice, 
experimentation and dialogue among practitioners and the wider 
community. Operating on an open membership model, Tashkeel’s 
annual programme of training, residencies, workshops, talks, 
exhibitions, international collaborations and publications aims to 
further practitioner development, public engagement, lifelong 
learning and the creative and cultural industries.

Tashkeel’s range of initiatives include: Critical Practice, which invites 
visual artists to embark on a one-year development programme 
of studio practice, mentorship and training that culminates in a 
major solo presentation; Tanween, which takes a selected cohort of 
emerging UAE-based designers through a nine-month development 
programme to take a product inspired by the surroundings of 
the UAE from concept to completion; MakeWorks UAE, an online 
platform connecting creatives and fabricators to enable designers 
and artists accurate and efficient access to the UAE manufacturing 
sector; Exhibitions & Workshops to challenge artistic practice, 
enable capacity building and grow audience for the arts in the 
UAE; and the heart of Tashkeel, its Membership, a community of 
creatives with access to facilities and studio spaces to refine their 
skills, undertake collaborations and pursue professional careers.

Visit tashkeel.org | make.works/uae

About Tashkeel نبذة عن تشكيل
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Abbas Akhavan (Canada) 
Alexandra MacGilp (UK)
Alexandre da Cunha (Brazil)
Alonsa Guevara (Chile) 
Amartey Golding (UK) 
Amira Mehraz (Egypt)
Ammar Al Attar (UAE) 
Amna Al Madani (UAE)
Amre Groszer (Germany)  
Areej Kaoud (Palestine) 
Aya Sakoda (Japan) 
Behnoosh Feiz (Germany)
Bérénice Saliou (France) 
Chafa Ghaddar (Lebanon) 
CharLes (Belgium)
Christian Sievers (Germany) 
Christine Müller (Austria) 
Deniz Üster (Turkey) 
Dina Danish (Egypt) 
Ebtisam Abdulaziz (UAE) 
eL Seed (Tunisia) 
Eugenio Percossi (Italy) 
Fari Bradley / Chris Weaver (UK) 
Fay McCaul (UK) 
Fayçal Baghriche (Algeria) 
Hadeyeh Badri (UAE) 
Hind Bin Demaithan (UAE) 

About The Tashkeel Residency Programme  

Residencies offer time and space away from usual surroundings and obligations to embark on journeys of personal growth and 
professional development. Since Tashkeel first opened its doors in 2008, it has facilitated residencies for 80 artists, curators and designers 
from over 30 countries. 

The programme consists of three key strands: Firstly, residencies for overseas practitioners at Tashkeel (Nad Al Sheba) in Dubai for 
between four and 12 months, consisting of teaching, research, experimentation and the production of a new body of work; Secondly, 
two-month residencies at Tashkeel (Al Fahidi) leading to a public outcome for UAE-based practitioners; and thirdly, international 
opportunities for UAE-based practitioners, which has resulted so far in residencies in Japan, UK and USA. 

The Tashkeel Residency alumni (2008–2022) are listed below.

Hind Mezaina (UAE) 
Iman Al Sayed (Palestine)
Inés J Pedras (Spain)
Ipek Ulusoy Akgül (Turkey)
Ivan Civic (Italy) 
Iwata Houraiya (Japan) 
Jennifer Ipkel (Turkey)
Jessica Mein (Brazil) 
Joe Namy (Lebanon) 
José Lerma (Spain)
Jumairy (UAE) 
Lamia Gargash (UAE)
Longinos Nagila (Kenya)
Luis Enrique Lopez-Chavez (Cuba)
Lujaine Rezk (UAE)
Lydia Ourahmane (Algeria) 
Magdi Mostafa (Egypt) 
Maitha Demithan (UAE) 
Marina Paris (Italy) 
Maryam Al Qassimi (UAE) 
Mehraneh Atashi (Iran) 
Michael Bray (Canada)
Mo Reda (Holland)
Mohammed Ahmed Ibrahim (UAE) 
Moza Al Matrooshi (UAE) 
Mysterious Cube (UK)
Nadia Ayari (Tunisia) 

Nasir Nasrallah (UAE)
Natalya Konforti (France)
Nujoom Al Ghanem (UAE)
Paola Anziché (Italy)
Reem Falaknaz (UAE) 
Rheim Alkadhi (USA) 
Roberto Lopardo (USA)
Rolf Giegold (Germany)
Ruba Al Araji (Iraq)
Ruben Sanchez (Spain) 
Salama Nasib (UAE)
Sara Al Haddad (UAE) 
Sebastian Graefe (Germany) 
Shaikha Al Mazrou (UAE) 
Shamma Al Amri (UAE) 
Sharmeen Syed (Pakistan) 
Sunoj D (India) 
Talin Hazbar (Syria)
Tobias Collier (UK) 
Valentin Diego (Italy)
Wallen Mapondera (Zimbabwe)
Yadichinma Ukoha-Kalu (Nigeria)
Yudi Noor (Indonesia) 
Yuuki Tsukiyama (Japan) 
Zeinab Al Hashemi (UAE) 
Zohra Opuku (Ghana)

نبذة عن برنامج الفنان المقيم في تشكيل

عبــاس أخافان )كندا(
ألكســاندرا ماكغيلــب )المملكة المتحدة(

ألكســاندر دا كونيا )البرازيل(
ألونســا غيفارا )تشيلي(

أمارتــي غولدينــغ )المملكة المتحدة(
أميــرة محرز )مصر(

عمــار العطار )اإلمــارات العربية المتحدة(
آمنــة المدني )اإلمــارات العربية المتحدة(

أمري غروشــر )ألمانيا(
أريج قاعود )فلســطين(

آيا ســاكودا )اليابان(
بهنــوش فياز )ألماني(

بيرينيس ســاليو )فرنسا(
شــفا غدار )لبنان(

شارل )بلجيكا(
كريســتيان سيفيرس )ألمانيا(

كريســتين مولر )النمسا(
دنيز أوســتر )تركيا(

دينــا دانيش )مصر(
ابتســام عبد العزيز )اإلمــارات العربية المتحدة(

إل سيد )تونس(
أوجينيو بيركوســي )إيطاليا(

فــاري برادلي كريس ويفــر )المملكة المتحدة(
فاي ماكــول )المملكة المتحدة(

فيصــل باغريش )الجزائر(
هديــه بدري )اإلمــارات العربية المتحدة(

هنــد بن دميثان )اإلمــارات العربية المتحدة(

توفــر برامــج اإلقامــة الوقــت والمســاحة المالئمــة، بعيــدًا عــن البيئة وااللتزامات المعتادة للشــروع فــي رحالت التطوير الذاتي على الصعيــد المهني. منذ افتتاحه في 
مًا ومصممًا من أكثر من 30 دولة. ـِ 80 فنانًا وقيِّ العام 2008، قام ”تشــكيل” بتســهيل إقامات ل

يتكون البرنامج من ثالثة أقســام رئيســية: أواًل، برنامج الفنان المقيم للممارســين األجانب في تشــكيل )ند الشــبا( في دبي لمدة تتراوح بين 4 و12 شــهرًا، وتتألف 
مــن التدريــس والبحــث والتجربــة وإنتــاج مجموعــة عمــل جديدة؛ ثانيًا، برنامج الفنان المقيم لمدة شــهرين في ”تشــكيل” )الفهيدي( تســفر عن محصلة عامة للممارســين 
المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ وثالثــًا، الفــرص الدوليــة للممارســين المقيمين فــي اإلمارات العربية المتحدة، والتي نتج عنهــا حتى اآلن إقامات في اليابان 

والمملكــة المتحدة والواليــات المتحدة األمريكية.

خريجــو برنامــج الفنــان المقيم في ”تشــكيل”  )2022-2008( مدرجون أدناه. 

هنــد مزينة )اإلمــارات العربية المتحدة(
إيمان الســيد )فلسطين(

إينيس خ. بيدراس )إســبانيا(
إيبيك أولوســوي أكغول )تركيا(

إيفان تشــفيتش )إيطاليا(
إيواتــا هواريا )اليابان(
جينيفــر إيبكيل )تركيا(

جيســيكا مين )البرازيل(
جــو نعمة )لبنان(

خوســيه ليرما )إسبانيا(
الجميري )اإلمــارات العربية المتحدة(

لميــاء قرقاش )اإلمــارات العربية المتحدة(
لونغينــوس ناغيال )كينيا(

لويس إنريكي لوبيز - تشــافيز )كوبا(
لجيــن رزق )اإلمــارات العربية المتحدة(

ليديــا ورحمان )الجزائر(
مجــدي مصطفى )مصر(

ميثــاء دميثان )اإلمــارات العربية المتحدة(
مارينــا باريس )إيطاليا(

مريم القاســمي )اإلمارات العربية المتحدة(
مهرانة أتاشــي )إيران(

مايــكل براي )كندا(
مــو رضا )هولندا(

محمــد أحمد إبراهيم )اإلمــارات العربية المتحدة(
موزة المطروشــي )اإلمارات العربية المتحدة(

مســتيريوس كيــوب )المملكة المتحدة(
ناديــة عياري )تونس(

ناصــر نصر الله )اإلمــارات العربية المتحدة(
ناتاليا كونفورتي )فرنســا(

نجــوم الغانم )اإلمــارات العربية المتحدة(
بــاوال أنزيكه )إيطاليا(

ريــم فلكناز )اإلمــارات العربية المتحدة(
رحيــم القاضي )الواليــات المتحدة األمريكية(
روبرتــو لوباردو )الواليــات المتحدة األمريكية(

رولــف جيغولد )ألمانيا(
ربــى األعرجي )العراق(

روبن سانشــيز )إسبانيا(
ســالمة نصيب )اإلمارات العربية المتحدة(

ســارة الحداد )اإلمارات العربية المتحدة(
سيباســتيان غريف )ألمانيا(

شــيخة المزروع )اإلمارات العربية المتحدة(
شــما العامري )اإلمارات العربية المتحدة(

شــارمين سيد )باكستان(
صنــوج دي )الهند(

تالين هزبر )ســوريا(
توبايــاس كوليــر )المملكة المتحدة(

فالنتيــن دييغو )إيطاليا(
والــن مابونديرا )زيمبابوي(

ياديشــينما أوكوها - كالو )نيجيريا(
يودي نور )إندونيســيا(

يوكي تســوكياما )اليابان(
زينب الهاشــمي )اإلمارات العربية المتحدة(

زهــرة أوبوكو )غانا(
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“The subterranean, contrary to what most people think, is 
bustling with activity. As you tunnel deep down, you might 
be surprised to see the soil take on unexpected shades. Rusty 
red, soft peach, warm mustard, lime green, rich turquoise. […] 
Humans teach their children to paint the earth in one colour 
alone. They imagine the sky in blue, the grass in green, the sun in 
yellow and the earth entirely brown. If they only knew they have 
rainbows under their feet.”

Extract from Elif Shafak’s ‘The Island of Missing Trees’  
(Bloomsbury Publishing, 2021)

During her First Solo Residency at Tashkeel, Natalya Konforti 
investigated the relationship between generational and geological 
memories. Her practice explores the ways in which our surroundings 
have shaped our identities and how society’s impact on the 
environment will, in turn, make a mark upon future generations.  

The collection of memory vessels includes a series of patchwork 
quilts crafted from discarded plastic, our civilisation’s most obvious 
remnant. These artificial heirlooms are juxtaposed with paintings 
and photos depicting geological formations and stratigraphy 
as timekeepers on a macro-level. Time is treated as medium 
throughout the project. The quilts, handstitched over many months, 
required an overwhelming amount of patience and physical 
dedication to sew. In stark contrast, the oxo-degradable plastic bags 
from which they are made (stamped with expiration dates – often 
years outdated) are destined to crumble into micro-plastics. 

At the other end of the spectrum, a series of paintings and 
photography were conceived as rapid snapshots, both conceptually 
and in practice. Working quickly and intuitively, only a limited 
number of palette knife strokes can conserve the subtle marbling 
before colours become muddled.

Each piece evokes a sense of depth, channelling empathy, 
questioning vantage points, flipping perceptions of durability and 
begging the question: “What lies beneath the surface?”

About the Exhibition

“خالفــًا لمــا يعتقــده معظــم الناس، فإن باطن األرض ينبــض بالحيوية؛ وكلما 
تعمقــت فيــه أكثــر، قــد يفاجئك تنوع ألوان التربــة بين األحمر الصدئ والخوخي 

الناعــم والخــردل الدافــئ واألخضر الليموني والتركواز الغني. ]...[ يعّلم البشــر 
أطفالهم أن يرســموا األرض بلون واحد فقط؛ فيتخيلون الســماء باللون األزرق، 

والعشــب باألخضر، والشــمس باألصفر، والتراب بني تمامًا؛ حبذا لو يعلمون عن 
عالــم األلــوان الغني تحت أقدامهم”.

 مقتطف من “جزيرة األشــجار المفقودة” ألليف شــفق 
)دار نشــر بلومزبري، 2021(

خــالل مشــاركتها فــي أول برنامــج إقامة فنية فردية، عملــت ناتاليا كونفورتي 
على دراســة العالقة بين الذكريات اإلنســانية والجيولوجية، وتستكشــف في 

ممارســاتها الفنيــة دور محيطنــا في تشــكيل هوياتنا، وكيــف يؤثر المجتمع على 
البيئــة واألجيال القادمة.

تتضمــن مجموعــة أوعيــة الذاكرة سلســلة من اللحافــات الملونة المصنوعة من 
النفايــات البالســتيكية، وهــي المخلفات األكثر وضوحًا لحضارتنا اإلنســانية. ويتم 
وضــع هــذه الموروثــات الصناعيــة جنبًا إلى جنب مع اللوحات والصور التي تجســد 
التكوينــات الجيولوجيــة وطبقــات األرض كحافظــات للوقت، وبذلك يكون الوقت 

أحد الوســائط الفنية للعمل طوال فترة المشــروع. وتطلبت اللحافات، التي 
تم خياطتها يدويًا على مدى أشــهر عدة، الكثير من الصبر والتفاني الجســدي 
إلنجازهــا. وللمفارقــة، فــإن األكياس البالســتيكية القابلــة للتحلل التي تم صنع 

اللحافــات منهــا )والمدموغــة بتواريــخ انتهاء الصالحيــة – والتي غالبًا ما يكون 
قــد مضــى علــى انتهاء صالحيتها ســنوات عــدة( ينتهي بها األمر إلى مواد 

بالستيكية دقيقة.

علــى الجانــب اآلخــر من الطيف، تبرز سلســلة من اللوحــات والصور الفوتوغرافية 
التي تجســد لقطات ســريعة من ناحيتي المفهوم اإلبداعي والممارســة الفنية. 

ومن خالل العمل بأســلوب فطري ســريع، تســتخدم الفنانة بضع ضربات 
محــدودة مــن ســكين األلــوان للحفاظ على المظهــر الرخامي الخفيف قبل أن 

تصبح األلوان مشوشــة.

تخلق كل قطعة إحساســًا بالعمق؛ فتثير تعاطف وشــكوك المشــاهدين حول صحة 
رؤيتهــم لألمــور، وتغيــر مفاهيمهم حول الديمومة، وتدعوهم للتســاؤل: “ما 

الذي يكمن تحت ســطح األرض؟”

حول المعرض
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Natalya Konforti is a designer, artist and cultural programme 
facilitator with a degree in Fashion Design from ESMOD 
International.  A decade in the garment industry cultivated her 
response to colour palettes, a fascination with patterns as well as 
a deep appreciation for textile craftsmanship. Her process-driven, 
introspective practice is grounded in what we leave behind; 
channelling themes of memory, community and sustainability. 
Through a variety of mixed mediums including photography, paint 
and textile, her work pays homage to a meaningful technique, 
material or location.

Natalya has participated in exhibitions at Tashkeel, RAKFAF, Alserkal 
Avenue, DIFC Art Nights and World Art Dubai. She runs several non-
profit community initiatives and is a contributor to cultural entities 
such as Jameel Arts Centre, Sharjah House of Wisdom, Dubai Design 
Week and Sharjah Art Foundation. Her work has been featured 
in numerous publications including The National, Khaleejesque, 
Friday Magazine, Arab News and Uppercase Magazine. Her writing 
has appeared in Pop Sugar ME and Xstitch magazine. She has been 
awarded a cultural Golden Visa by Dubai Culture and was named 
one of 12 UAE environmental thought leaders by Livehealthy.

Natalya lives in Dubai and works from her Tashkeel studio in the Al 
Fahidi historical neighbourhood of the city.

Artist’s Biography

ناتاليــا كونفورتــي هــي مصممة وفنانة ومنســقة برامج ثقافية تحمل شــهادة في 
تصميم األزياء من مدرســة إســمود الدولية لتصميم األزياء. تمتلك كونفورتي 

خبرة متميزة تقارب العشــر ســنوات في مجال صناعة األزياء ســاعدتها في صقل 
اســتخدامها لأللوان، وتعزيز شــغفها باألشــكال، وغرســت فيها تقديرًا عميقًا لحرفة 

صناعــة النســيج. وترتكــز ممارســتها العميقة المدفوعــة بالعمليات على ما نتركه 
وراءنــا مــع التركيــز بصورة خاصة على مواضيع الذاكرة والمجتمع واالســتدامة. 

وتتمحــور أعمالهــا حــول تقنيــة تعبيريــة أو مادة أو موقع ذو أهمية عبر اســتخدام 
مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط المختلطة بما في ذلــك التصوير الفوتوغرافي، 

والطالء، والقماش.

شــاركت كونفورتي في معارض عدة في مركز “تشــكيل”، ومهرجان رأس الخيمة 
للفنون البصرية، و”الســركال أفينيو”، وأمســيات “ليالي الفن” في مركز دبي 

المالــي العالمــي، ومعــرض “وورلد آرت دبــي”. وتدير العديد من المبادرات 
المجتمعيــة غيــر الربحيــة، فضاًل عن مســاهمتها في مؤسســات ثقافية عدة مثل 

مركز جميل للفنون، وبيت الحكمة بالشــارقة، وأســبوع دبي للتصميم، ومؤسســة 
الشــارقة للفنون. وظهرت أعمال كونفورتي في العديد من المنشــورات بما في 
ذلــك صحيفــة “ذا ناشــيونال”، وصحيفة الخليــج، ومجلة “فرايدي” وصحيفة “عرب 

نيوز” ومجلة “أبركيس”. كما نشــرت مقاالتها في مجلة “بوب شــوغر الشــرق 
األوســط” ومجلة “إكســتيتش”. حصلت كونفورتي على التأشــيرة الذهبية من 

هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبي، واختارتها مجلــة “ليف هيلثي” كواحدة من 12 
شــخصية فكرية رائدجــة في المجال البيئي.

تعيش ناتاليا في دبي، وتعمل انطالقًا من اســتوديو تشــكيل في حي الفهيدي 
بالمدينة. التاريخي 

السيرة الذاتية للفنانة 

Natalya’s visual art practice draws upon the transformational nature 
of journeys whether mental, geographical or temporal. 
Her background as a fashion designer fostered a sensibility to 
colour palettes and the decorative arts as well an affinity for 
textile crafts. Taking shape through a variety of mediums spanning 
embroidery, paint, and photography, a common thread permeates 
her process; that of nurturing, generosity and abundance. The 
intimacy of connection with her subjects, careful selection of 
scavenged materials, copiously slathered paint and gestural 
devotion of labour-intensive needlework all come from a place of 
profound care.

The artist’s research is propelled by human connection, interwoven 
timelines and ideas of ‘placehood’; examining inner depths, the 
plurality of perception and intergenerational transmission.

Artist’s Statement 

تعتمــد ناتاليــا فــي ممارســتها الفنية على الطبيعة التحولية للرحالت ســواء كانت 
فكريــة أو جغرافيــة أو زمنية.

ســاهمت الخلفيــة اإلبداعيــة للفنانــة كمصممة أزياء في امتالكها حساســية عالية 
تجــاه األلــوان واألشــكال الزخرفيــة باإلضافة إلــى عالقتها القوية أصاًل مع الحرف 
النســيجية. وتســتخدم ناتاليا في أعمالها مجموعة متنوعة من الوســائط بما في 

ذلــك التطريــز والرســم والتصويــر الفوتوغرافي، حيث تتخللها جميعًا ميزة مشــتركة 
أساســها الرعاية والســخاء والوفرة. وتربطها مع مواضيع أعمالها عالقة عميقة 

من حيث االختيار الدقيق للمواد، وغزارة اســتخدام األلوان، واالســتخدام الكثيف 
للتطريــز علــى نحو يشــي بالكثير مــن المعاني العميقة.

وترتكــز بحــوث الفنانــة على االتصال البشــري واألطر الزمنيــة المتداخلة، وأفكار ’المكان‘ 
واستكشــاف األعمــاق الداخليــة، وتعــدد جوانب اإلدراك واالنتقال بين األجيال.

بيان الفنانة
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I sat with Natalya Konforti at her residency studio at Tashkeel Al 
Fahidi; a serene setting where within moments, we felt cocooned. 
Natalya’s latest work is a portrait of interiority and the enormity 
of human experience, in a world where visibility seems the only 
proof of existence. Two sets of works sit side by side with searing 
intimacy. If you want to know, you only have to look. If you want to 
understand, you will need to feel.

In the last few years, Natalya has lost two cousins to their struggle 
with anxiety, has watched her mother overcome hardships and held 
her partner’s hand through a battle with cancer. Facing adversity 
(not always externally visible in the age of Instagram) she turned to 
art. Her questions come from deep care: How do we each contain 
a million shades? How do stories survive time? What will we leave 
behind – and how will they read it?

Relative to the enormity of human experience, Natalya sits with 
the discomfiting friction between generational and geological 
memory. What happens when you zoom out, and the mountains 
you internally climbed still look like mountains, not molehills? 
Mountains are an effective metaphor here and relationships, 
heritage and intergenerational memory, key subjects. 

Relative to the enormity of human experience, 
Natalya sits with the discomfiting friction 
between generational and geological memory

In the mixed media work with black and white photographs and 
acrylic paint, we witness central figures on journeys through 
ragged paths, majestic landscapes or perched on a cliff edge. The 
male figure in each of these photos is Natalya’s partner hiking 
in Jordan and in parts of the UAE. The female figure is Natalya’s 
mother, hiking in France. The artist’s intervention with colour 
makes the natural landscape recede, framing the central figure. 
This deeply relational exercise is based on intuition; an active, 
participatory witnessing of the brave, tumultuous, tectonic shifts 
that occur within these mountains and presumably, within the two 
figures she loves.

Natalya finished each piece in under an hour, allowing every shade 
to be distinguishable from the next. If overworked, they blend 
together. Palette knife gestures, guided by hand to form layers of 
delicious colour, imitate lava and, in some ways, elevate the rock 
formations. They visualise the cliffs of compassion you have to 
climb, the valleys of empathy you can slide into, the waves of grief 
that can creep up on you.

What Will We Leave Behind?
Only Tenderness

جلســت مع ناتاليا كونفورتي في اســتديو إقامتها الفنية في مركز تشــكيل 
الفهيــدي؛ وهــو مــكان هادئ فيه شــعرنا فيه باأللفــة في غضون لحظات فقط.

آخر أعمال ناتاليا هو رســم بورتريه يجســد باطن واتســاع التجربة اإلنســانية في 
عالــم تبــدو فيــه الرؤيــة هي الدليل الوحيد على الوجود. هناك تســتقر مجموعتا 
أعمالهــا جنبــًا إلــى جنــب فــي تآلف كبير؛ ويكفــي أن تنظر إلى هذه األعمال حتى 

تدركهــا؛ أمــا إذا أردت أن تفهمهــا، فعليك أن تشــعر بها.

خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، فقدت ناتاليا اثنين مــن أبناء عمومتها جّراء 
اضطرابات نفســية، وشــاهدت والدتها تغالب مصاعب الحياة، وأمســكت بيد 

شــريكها لدعمه في معركته ضد الســرطان. ولمواجهة هذه الشــدائد )التي ال تبدو 
دومًا بادية للعيان في عصر االنســتغرام(، لجأت ناتاليا إلى الفن. وتنّم أســئلتها 

عــن عمــق اهتمامهــا: كيــف يمكن ألي إنســان أن يكــون بمليون لون؟ وكيف تصمد 
القصص في وجه الزمن؟ ما الذي ســنتركه وراءنا - وكيف ســتفهمه األجيال؟

فيما يخص اتســاع التجربة اإلنســانية، تجلس ناتاليا في حالة إرباك بين الذاكرة 
اإلنســانية والذاكرة الجيولوجية. فالمصاعب الداخلية كالجبال، ال يســهل تســلقها 

بمجــرد النظــر إليهــا مــن األعلى، وإنمــا تبقى جبااًل على أرض الواقع.  

الجبال هنا هي اســتعارة فعالة، والموضوعات الرئيســية هي العالقات والتراث 
والذاكرة المســتمرة بين األجيال.

في أعمال الوســائط المختلطة التي اســتخدمت فيها الفنانة صور األبيض 
واألســود مع الطالء األكريليكي، نشــاهد شــخوصًا مركزية تمضي في طريقها 

عبــر مســارات وعــرة أو مناظــر طبيعيــة مهيبة أو تجثم على حافة منحدر. وشــخصية 
الذكر في كل واحدة من هذه الصور هو شــريك ناتاليا يمشــي ســيرًا على 

األقــدام فــي األردن واإلمارات. أما شــخصية األنثــى، فهي والدة ناتاليا وهي 
تتنزه في فرنســا. ويؤدي تدخل الفنانة في األلوان إلى انحســار المناظر 

الطبيعيــة لتبــدو أشــبه باإلطار حول الشــخصية المركزيــة، وترتكز عالقة الترابط 
العميقــة هــذه علــى الحدس، فتجســد في مضمونها التحــوالت التكتونية الصاخبة 

التــي تحــدث فــي صلــب تلك الجبال، تمامًا كما هــي التحوالت التي تحدث في 
قــرارة الشــخصيتين اللتين تحبهما.

اســتغرقت ناتاليا أقل من ســاعة واحدة إلنجاز كل لوحة، وقد أتاح لها ذلك تحقيق 
درجــات لونيــة متمايــزة عــن بعضها البعــض وإن امتزجت في بعض األحيان. 

واســتخدمت الفنانة ســكين األلوان لبث معاٍن ضمنية كرســتها يدويًا عبر طبقات 
مــن األلــوان الرائعــة، فجــاءت تحاكي الحمم البركانية وتكّون التشــكيالت الصخرية 

فــي بعــض النواحــي. وتصور اللوحات التعاطف على شــكل منحدرات ووديان 
ينبغــي تســلقها أو االنحــدار عليهــا، باإلضافة إلى موجــات الحزن التي قد تنتابك.

تمــت طباعــة بعــض الصــور الفوتوغرافية على الورق، ولكــن معظمها ُطبع على 
ألــواح ألكوبونــد اختارتهــا الفنانــة نظرًا لقوة تحملها. وتقصــد ناتاليا باختيارها هذه 

المــادة تــرك أثر دائــم للتعاطف في أعمالها.

ما الذي سنتركه وراءنا؟
رقة القلب فقط
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عالمنــا غيــر الكامــل وانعكاســاته علينا، حيث تقّدر قيمة األشــياء تبعًا لمقاييس 
ضيقة مثل منفعتها وديمومتها وإمكانية قياســها. إلى أي حد؟ يعكس ســؤال 

ناتاليــا المحــوري “مــا الــذي ســنتركه وراءنا” رغبًة عامة لترك أثــر جميل كما تبدو عليه 
علب الهدايا. ويســتحضر ذلك أســئلة ملحة عدة: هل يمكننا اســتخدام أدوات هذا 

العالــم لالحتفــاظ باللحظــات الداخليــة ونقلها إلى اآلخريــن؟ هل يمكن لخانة في 
برنامج مايكروســوفت إكســل أن تعّبر عن الحزن الذي يعتمر قلب شــخص ما؟ وهل 
يمكــن للمــرء أن يحمــل الحــب في كيس بالســتيكي؟ هنا حيــث يتم تقترن كل حاجة 
بســؤال مادّي: أحتاج إلى الســّكر. كم؟ أحتاج إلى الحب. كم؟ أحتاج إلى التعاطف. 
كــم؟ عانــت ناتاليــا مــن إصابــة في يدها اليمنى نتيجًة لإلجهــاد المتكرر الذي تطلبه 

العمــل على لحافاتها البالســتيكية.

 تبــذل ناتاليــا تعاطفــًا غيــر محــدود؛ وهي في تعاملها مع مادة مثل البالســتيك 
بمثــل هــذا التفانــي لصنــع لحاف، تعمل في خدمة اإلنســان الحقيقي، وتؤمن 
بــأن القيــاس ال جــدوى منــه في حالة كهذه. ومن خالل االهتمام بصنع شــيء 

هش مصيره الزوال الســريع، تدعونا ناتاليا إلى عالم جديد ال مكان فيه ســوى 
لرقة القلب.

بوميــكا غاغــادا هــي باحثــة وكاتبة ولدت وترعرعت في اإلمارات. تحمل شــهادة 
الماجســتير في الدراســات اإلعالمية من معهد برات.

Step further back and you will see patterns and symbols from 
archaeological artefacts. Natalya plucked these from Christie’s 
catalogues and from an ongoing study of surviving prints. Among 
these symbols are tulips, hyacinths and carnations, which originated 
in Chinese porcelains and were reinterpreted along the Silk 
Road. Natalya’s expansive sensibility frames the unutterable and 
permeates every piece, fitting organically within her larger practice 
of collective care. 

During her residency, Natalya led a month-long community project, 
inviting participants to stitch memories onto a communal quilt, 
continuing the lineage of emotional containment, storytelling 
and reverence that embroidery provides. To sit beside another 
human and stitch in companionable silence is a soothing somatic 
connecting tissue and a mode of collective trauma healing used 
around the world.

Perhaps, most interesting, her process and choice of materials 
reflect our imperfect world back to us; where the value of 
things is based on narrow parameters like utility, durability and 
measurability. To what end? Natalya’s central enquiry, “What will 
we leave behind?” taps into a universal yearning to leave behind 
beauty, brittle as its present containers may seem. It produces 
necessary questions: Can we use this world’s tools to hold, process 
and pass along moments of interiority? Can an MS Excel cell hold 
grief? Can love be carried in a plastic bag?

Natalya’s central enquiry... taps into a 
universal yearning to leave behind beauty, 
brittle as its present containers may seem

Here, where every ask is marked by a transactional question: I 
need sugar. How much? I need love. How much? I need empathy. 
How much? Natalya suffered an injury to her right hand due to 
the repetitive stress and time-intensive labour of working on the 
plastic quilts. 

In centring boundless empathy, in treating a material like plastic 
with devotion and call it a quilt, she works in service of the truly 
human. Measurement is futile here. In caring for a fragility fated 
to fall apart, Natalya invites us to a new place; there is only 
tenderness here.

Bhoomika Ghaghada is a researcher and writer, born and raised in 
the UAE. She has an M.A. in Media Studies from Pratt Institute, 

Some photographs are printed on paper, but most on Alucobond® 
boards chosen by the artist for their durability. Behind this material 
choice, there seems a desire to leave behind a lasting act of 
empathy. The same care is visible within the life-size plastic quilts. 
Natalya’s practice honours quilting as a mode of storytelling, 
often as heirlooms, passed on by members of each generation. 
As Isabelle Denamur writes in ‘A Story of Islamic Embroidery in 
Nomadic and Urban Traditions’ (TDIC, 2010), “Every piece [of 
embroidery] is simultaneously a story in itself and part of a far 
bigger and complex picture.”

Natalya’s practice honours quilting as a mode 
of storytelling, often as heirlooms, passed on 
by members of each generation

These pre-planned quilts take the question, “What will we leave 
behind?” one step further – through material. Plastic is a distinct 
canvas, chosen for its durability. What better place to painstakingly 
etch stories? When future archaeologists dig through layers of 
earth, plastics will be our most immense legacy. Will anyone guess at 
the human stories they contain? Over time, some of her older quilts, 
made from oxo-degradable plastic have begun to disintegrate. 
Crumbling into micro-plastics when exposed to sun and air (does a 
problem exist if you cannot see it with the naked eye?).

Within its short lifespan, each quilt contains a multitude of stories. 
Your eyes will probably flock to the brand names up close: Sun & 
Sand Sports, Bayara, Gazebo. Taken from Natalya’s house, they 
are a map of arbitrary spots from her life. The vibrant ropes were 
scavenged with her mother from a beach along the French English 
Channel, the busiest maritime passage in the world. Each scrap 
has its own past; plastic that lived as a bag, ropes that served as 
deckhands onboard ships, even parts of golden foil that once were 
birthday balloons.

Each scrap has its own past; plastic that lived 
as a bag, ropes that served as deckhands 
onboard ship

تبــدو العنايــة نفســها واضحًة في اللحافات البالســتيكية التي تــم صنعها بالحجم 
الطبيعي. وقد اختارت ناتاليا فن صنع اللحافات وســيلًة لســرد القصص، ذلك أنه 

غالبــًا مــا يتــم يتــوارث اللحافــات جياًل بعد جيل. وذكرت إيزابيــل دينامور في كتابها 
“حكاية منســوجات إســالمية في التقاليد البدوية والحضرية” )شــركة التطوير 

واالســتثمار الســياحي، 2010(، “إن كل قطعة فنية ]مطرزة[ هي قصة في حد 
ذاتهــا، وتعــد في الوقت نفســه جزءًا من صــورة أكبر وأكثر تعقيدًا”.

مــن خــالل هــذه اللحافــات والمادة التي ُصنعت منهــا، تتعمد الفنانة وضع 
المشــاهدين أمام الســؤال الجوهري: “ما الذي ســنتركه وراءنا؟”. وقد اختارت 
البالســتيك تحديدًا لصنع هذه اللحافات كونها مادة متينة، وأي وســط أفضل 

منهــا لســرد القصــص؟ حينمــا يحفــر علماء اآلثار طبقــات األرض بحثًا عن آثار حضارتنا 
في المســتقبل، ســتكون اللقى البالســتيكية إرثنا األعظم. فهل ســيتكّهن أحدهم 
بالقصــص اإلنســانية التــي تحملهــا؟ وبمرور الوقت، فإن بعــض لحافاتها القديمة، 

المصنوعة من لدائن بالســتيكية قابلة للتحلل، ســتكون قد بدأت فعاًل في 
التحلل متحولًة إلى فتات مجهري عند تعرضها ألشــعة الشــمس والهواء )هل من 

مشــكلة في حال لم تســتطيعوا رؤيتها بالعين المجردة؟(.

تحمــل هــذه اللحافــات خــالل دورة حياتها القصيرة العديــد من القصص. وقد تتجه 
أنظاركم على األرجح إلى أســماء العالمات التجارية التي تحملها: ســن أند ســاند 

ســبورتس، وبيارا، وجازيبو. وتشــكل هذه العناصر، المأخوذة من منزل ناتاليا، 
خارطــة للحظــات عشــوائية متفرقــة مــن حياتها؛ حيث قامت بجمــع الحبال الملونة مع 

والدتهــا مــن شــاطئ القنــال اإلنجليزي الذي يعتبر واحدًا مــن أكثر الممرات المائية 
ازدحامــًا فــي العالــم. ولــكل قطعة تاريخها الخاص، بدءًا من البالســتيك الذي كان 

كيســًا فيما مضى، مرورًا بالحبال التي كانت تســتخدم على متن الســفن، وحتى 
أجــزاء الرقائــق ذهبيــة اللــون التي كانت بالونات ألعيــاد الميالد. وعندما نمعن 

النظــر مليــًا، ســنجد كذلــك أنماطــًا ورموزًا من لقًى أثريــة انتزعت ناتاليا صورها من 
كتالوجات دار مزادات كريســتيز ومن دراســة مســتمرة للمطبوعات المتبقية. ومن 
هــذه الرمــوز أزهــار التوليــب والزنبق والقرنفل، والتي نشــأت بداية من فن الخزف 

الصينــي وظهــرت الحقًا بأشــكال جديــدة على امتداد طريق الحرير.

يشــكل إحســاس ناتاليا الواســع إطارًا لشــيء ال يمكن وصفه ويتخلل كل قطعة 
من مجموعتها، وينســجم عضويًا مع منظورها الفني األوســع لمفهوم الرعاية. 

وخالل مشــاركتها في برنامج اإلقامة الفنية، أدارت ناتاليا مشــروعًا مجتمعيًا 
لشــهر كامل دعت فيه المشــاركين إلى نســج ذكرياتهم في لحاف مشــترك يشــّكل 

اســتمراريًة لمســار االحتواء العاطفي والســرد القصصي والتقدير الذي يوفره 
فن التطريز. ويشــكل الجلوس إلى جوار إنســان آخر والحياكة معًا الســتكمال 

النســيج بصمت تجربة مفعمة بالســكينة النفســية، ونوعًا من العالجات الجماعية 
للصدمــات يتــم اتباعهــا في جميع أرجاء العالم. 

ولعل األمر األكثر إثارة لالهتمام هو أن أســلوب ناتاليا واختيارها للمواد يعكســان 
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Exhibited Works
األعمال المعروضة
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Toscana. 2022. From the 
‘Wasteland Quilt’ series. Hand 
stitched plastic packaging, 
scavenged ropes and mylar 
balloons. 120 x 175 cm.

Beksul. 2022. From the 
'Wasteland Quilt' series. Hand 
stitched plastic packaging, 
scavenged ropes and mylar 
balloons. 112 x 130 cm.

SunSand. 2022. From the 
'Wasteland Quilt' series. Hand 
stitched plastic packaging, 
scavenged ropes and mylar 
balloons. 120 x 160 cm.

“توسكانا”. 2022
“من سلســلة لحافات مقفرة”

لحافــات مصنوعــة يدويًا من األغلفة 
البالســتيكية والحبال المهملة 

وبالونات المايلر.

x 120 175 ســم.

“بيكسول”. 2022
“من سلســلة لحافات مقفرة”

لحافــات مصنوعــة يدويًا من األغلفة 
البالســتيكية والحبال المهملة 

وبالونات المايلر.

x 112 130 ســم.

“سن ساند”. 2022
“من سلســلة لحافات مقفرة”

لحافــات مصنوعــة يدويًا من األغلفة 
البالســتيكية والحبال المهملة 

وبالونات المايلر.

x 120 160 ســم.
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Dwellings. 2022. 
From the ‘Geological 
Wonders’ series. Acrylic on 
Alucobond.  
45 x 60 cm.

The View From Down Here. 
2022. From the ‘Geological 
Wonders’ series. Acrylic on 
Alucobond.  
60 x 84 cm.

(above) Right on the Edge. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ 
series. Acrylic on Alucobond. 45 x 
60 cm; (below) Backlit. 2022. From 
the ‘Geological Wonders’ series. 
Acrylic on Alucobond. 30 x 45 cm.

Erosion. 2022. 
From the ‘Geological 
Wonders’ series. Acrylic on 
Alucobond.  
45 x 60 cm.

“إطاللة من األســفل”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 60 84 ســم.

“مساكن”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 60 84 ســم.

)أعلى( “على شــفا الهاوية”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 45 60 ســم.

)أســفل( “إضاءة خلفية”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 30 45 ســم.

“انجراف”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 45 60 ســم.
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A Slippery Foothold. 2022. 
From the 'Geological 
Wonders' series. Acrylic on 
Alucobond. 45 x 60 cm.

Around the Corner. 2022.
From the ‘Geological 
Wonders’ series. Acrylic on 
Alucobond. 60 x 84 cm.

In Flight. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ 
series. Acrylic on Alucobond. 
45 x 60 cm.

Catching Balance. 2022. 
From the ‘Geological 
Wonders’ series.  Acrylic 
on paper. 50 x 65 cm.

“موطــئ قدم زلق”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 45 60 ســم.

“تحقيــق التوازن”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 50 60 ســم.

“في الطائرة”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 45 60 ســم.

“علــى الناصية”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 84 60 ســم.
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Ain Al Sheria. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ 
series. Acrylic on paper. 
50 x 65 cm.

Ambleteuse. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ 
series. Acrylic on paper. 
50 x 65 cm.

The Rat Painter’s Den. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ 
series. Acrylic on Alucobond. 
30 x 45 cm

“جحر رســام الجرذان”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ألواح ألكوبوند.
x 45 30 ســم.

“أمبولوتوز”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ورق.
x 50 65 ســم.

“عين الشــريه”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ورق.
x 50 65 ســم.
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Hajar Triptych. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ series. 
Acrylic on paper. 
50 x 65 cm.

Stripy Canyon. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ series. 
Acrylic on paper. 
50 x 65 cm.

The Way Through. 2022. 
From the ‘Geological Wonders’ series. 
Acrylic on paper. 
50 x 65 cm.

“ثالثيــة الحجر”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ورق.
x 50 65 ســم.

“األخــدود المخطط”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ورق.
x 50 65 ســم.

“الممر”. 2022
من “سلســلة عجائب جيولوجية”

أكريليــك على ورق.
x 50 65 ســم.
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Mountainscaping I & II. 2022. 
Acrylic on paper. 
23.5 x 18 cm (each).

Sedimentscape I & II. 2022. 
Acrylic and plastic on canvas. 
15 x 15 cm (each).

Fragmented Memories. 2022. 
Fabric and thread. 
145 x 300 cm.

This community tapestry was created over 
a period of four weeks as part of Natalya 
Konforti’s First Solo Residency. Gathering in 
the courtyard on Wednesday mornings, over 
thirty participants contributed remnants of 
fabric which evoke memories to the quilt. 
Coming together around a long communal 
table, guests stitched these pieces together 
while sharing the stories behind their morsel of 
fabric. 

The stitched patches symbolize moments we 
chose to hold onto, while the remaining sheer 
areas represent memories which fade away.

“ذكريات مشــرذمة”. 2022
قماش وخيطان.
x 145 300 ســم.

تــم صنــع هذا اللحاف الجداري على مدار أربعة أســابيع 
ضمــن إطار مشــاركة ناتاليــا كونفورتي في أول برنامج 
إقامــة فنيــة فرديــة. وقد اجتمع أكثر من ثالثين مشــاركًا 
صباح أيام األربعاء لتشــكيل بقايا اللحاف من أقمشــة 

تختزن في طياتها شــيئًا من ذكرياتهم الشــخصية، حيث 
التقــى الجميــع حول منضــدة طويلة واحدة لخياطة هذه 

األجــزاء معــًا مع مشــاركتهم القصص الكامنة وراء كل 
قصاصــة من القماش.

بينمــا ترمــز القطــع المحاكة ضمن النســيج إلى اللحظات 
التــي اخترنــا االحتفاظ بها، تمثل المســاحات الخاوية 

الذكريات التي طواها النســيان.

“منظــر الجبــال ١ و ١١”. 2022
أكريليــك على ورق.

x 23.5 18 ســم.

“منظر الرواســب ١ و ١١”. 2022
أكريليــك على ورق.

x 15  15 ســم.
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Sedimentary Studies. 2022. 
Acrylic and plastic on canvas. 
Various dimensions. 

Sedimentary Studies. 2022.
Acrylic on paper.
23.5 x 18 cm.

“دراسات رسوبية”. 2022
أكريليــك على ورق.

x 23.5 18 ســم.

“دراسات رسوبية”. 2022
أكريليــك ولدائن بالســتيكية على قماش.

أبعاد متعددة.
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Billow. 2022. 
From the ‘Playing With The Wind’ 
series. Acrylic and plastic on canvas. 
39.5 x 60 cm.

Churn. 2022. 
From the 'Playing With The Wind' 
series. Acrylic and plastic on canvas. 
59.5 x 79.5 cm.

Hover. 2022. 
From the ‘Playing With The Wind’ series.
Acrylic and plastic on canvas. 
30 x 40 cm.

Twirl. 2022. 
From the ‘Playing With The Wind’ 
series. Acrylic and plastic on canvas. 
20 x 30 cm.

“رفرفة”. 2022
من سلســلة “اللعب مع الرياح”

أكريليــك ولدائن بالســتيكية على قماش.
x 30 40 ســم.

“طواف”. 2022
من سلســلة “اللعب مع الرياح”

أكريليــك ولدائن بالســتيكية على قماش.
x 30 40 ســم.

“موجة”. 2022
من سلســلة “اللعب مع الرياح”

أكريليــك ولدائن بالســتيكية على قماش.
x 60 39.5 ســم.

“ممخضة”. 2022
من سلســلة “اللعب مع الرياح”

أكريليــك ولدائن بالســتيكية على قماش.
x 79.5 59.5 ســم.
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Exhibition Programme
Enjoy a deeper understanding of ‘Rainbows Under Their Feet’ by 
Natalya Konforti:

Artist-Led Exhibition Tour
Saturday, 7 January, 11am
Sunday, 8 January, 3pm
Tashkeel Al Fahidi
Open to the Public

Join Natalya Konforti on a tour of her solo show, ‘Rainbows Under 
Their Feet.’ This exhibition is the culmination of her two-month 
residency at Tashkeel Al Fahidi, during which time she explored 
what we leave behind; investigating the relationship between 
generational and geological memories.

Lost & Found: Drop-in Stitching Workshop
Saturday, 7 January, 2 – 4pm
Sunday, 8 January, 10am – 12pm
Tashkeel Al Fahidi
Open to the Public

This activity is designed to help participants engage with concepts 
of memory through embroidery as explored in the exhibition 
‘Rainbows Under Their Feet.’ Participants will be provided with 
a selection of small objects found on beaches in Ras Al Khaimah 
during the artist’s residency. Through the use of simple embroidery 
techniques, each participant will stitch selected fragments to a 
canvas, creating a unique piece of art that captures the memories 
associated with these lost souls. No prior sewing knowledge or 
experience is required

البرنامج التفاعلي
استمتع بفهم أعمق لـ “ألوان الطيف تحت أقدامهم” من تأليف ناتاليا كونفورتي: 

جولة تعريفية
األحد 8 يناير

2 ظهرًا - 4 عصرًا
تشكيل الفهيدي.

الدعوة عامة

انضموا إلى ناتاليا كونفورتي في جولة حول معرضها الفردي “ألوان الطيف 
تحت أقدامهم”، وهي المحصلة النهائية لمشاركتها في أول برنامج إقامة فردية 

في تشكيل، والذي يقام في تشكيل الفهيدي. يستكشف المعرض العالقة 
بين ذكريات األجيال والذكريات الجيولوجية، وكيف ستؤثر بصمة المجتمع على 

البيئة بدورها على األجيال القادمة.

المفقودات: تعالوا وطرزوا معنا
السبت 7 يناير

2 ظهرًا - 4 عصرًا
تشكيل الفهيدي.

الدعوة عامة

سيساعد هذا النشاط المشاركين على التعامل مع مفاهيم الذاكرة من خالل 
التطريز كما هو مستكشف في معرض “ألوان الطيف تحت أقدامهم”. سيتم 

تزويد المشاركين بمجموعة مختارة من األشياء الصغيرة التي تم العثور عليها 
على شواطئ رأس الخيمة أثناء إقامة الفنانة. من خالل استخدام تقنيات التطريز 

البسيطة ، سيقوم كل مشارك بخياطة قطع مختارة على لوحة قماشية، وخلق 
قطعة فنية فريدة من نوعها تلتقط الذكريات المرتبطة بها.

ال يلزم معرفة أو خبرة سابقة في الخياطة.
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Natalya Konforti

شكر وتقدير
كل الشكر للشيخة لطيفة بنت مكتوم على توفيرها الوقت والمساحة والفرصة 

التي أثمرت تحواًل حقيقيًا بالفعل.

أشكر أيضًا ليزا باليتشغار على نصائحها المستمرة، وبقية فريق تشكيل لدعمهم 
لي خالل فترة اإلقامة.

كانت الحوارات مع بوميكا غاغادا تحضيرًا لمقالتها مهمًة جدًا من أجل تطوير 
المفردات الالزمة لشرح أسلوبي الفني.

الشكر موصول أيضًا إلى الدكتورة إيرين باربيرس، وإلهام شافعي دارستاني، 
وأوغسطين باريديس ومايك أرنولد على مالحظاتهم القيمة بشأن

الوثائق الداعمة.

أتوجه بالشكر أيضًا إلى جميع المشاركين في جلسات الحياكة األسبوعية: 
إلى أنزي فان در فالت لبحثها القّيم حول األهمية الثقافية للتطريز؛ إلى أناييس 

آغبو إلدارتها جلسات اليوغا؛ إلى أكثر من 30 شخصًا شاركوني ذكرياتهم ووقتهم.

كانت المنشورات التالية مصادر قّيمة بالنسبة لي:
“جزيرة األشجار المفقودة” إلليف شافاق )دار بلومزبيري، 2021(؛

“خيوط الحياة: تاريخ العالم من خالل عين إبرة” لكلير هانتر )هاري ن. أبرامز، 
2020(؛ “حكاية منسوجات إسالمية في التقاليد البدوية والحضرية” إليزابيل 

دينامور )شركة التطوير واالستثمار السياحي، 2010(؛ “كيف تقرأ السجاد 
اإلسالمي” لوالتر ب. ديني )متحف المتروبوليتان للفنون، 2015(

“إزنيق: خزفيات تركيا العثمانية” لنورهان أتاسوي وجوليان رابي )تيمز وهدسون، 
1994( “األنسجة التقليدية في آسيا الوسطى” لجانيت هارفي )تيمز 

وهدسون، 2009(.

لم يكن لهذا المعرض أن يبصر النور لوال الدعم الذي قدمته عائلتي:
جاستن فورمينتللي بتعاونه وحواراته المستمرة التي ال زالت أصداؤها تتردد 

في أعمالي الفنية؛ سيباستيان لو روزيك ومايا كونفورتي بما مثاله من قدوة 
وحافز ومصدر لإللهام.

ناتاليا كونفورتي 
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