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أّسســت   لطيفة   بنت   مكتوم   مركز تشــكيل  بدبي   في   العام   2008 ،  وهو مؤسســة  
 توّفــر   بيئــةً   حاضنــة   لتطــّور   الفن   المعاصــر   و التصميم   في   اإلمارات   العربية  

 المتحدة.  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  ند   الشــبا  
 وفــي حــي   الفهيــدي التراثــي في منطقة دبي 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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نبذة عن “برنامج الممارسة النقدية”

يوّفر “برنامج الممارسة النقدية”، أحد مبادرات مركز “تشكيل”، للفنانين المعاصرين المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة ولمدة عام واحد، الدعم في استوديوهات المركز 
ج البرنامج عادًة بمعرض، أو منشورات أو أي إصدارات مادية أو رقمية. ويتم تصميم وبناء برنامج لكل فنان بعناية تامة  باإلضافة إلى النقد الفني وإنتاج أعمالهم الفنية، وُيتوَّ
لتتناسب مع ممارساتهم الفردية و/أو مجاالت بحوثهم. كما يعمل مركز “تشكيل” مع كل فنان الختيار مرشد رئيسي لهم يساعد في بناء وتمكين وإرشاد الفنانين. قد يكون 

هذا المرشد فنانًا، أو قّيمًا، أو ناقدًا أو خبيرًا فنيًا يشعر الفنان باالرتياح عند العمل معه، ولكن ينبغي أيضًا أن يرتبط مجال بحثه و/أو ممارسته بالبرنامج المطروح ومناطق 
التركيز الفنية. يتم عرض تحديثات متواصلة للمشاركين عبر مدّونة على موقع “تشكيل” اإللكتروني، تتطّرق إلى النقاط األساسية خالل فترة البرنامج. ونذكر من بين خّريجي 

“برنامج الممارسة النقدية”:

عفراء بن ظاهر، عملت تحت إشراف محاضر برنامج الكتابة في جامعة نيويورك 
أبوظبي آندرو ستارنر، وقّدمت معرضها الفردي “ترانيم لنائم” )تشكيل، 2016(.

فيكرام ديفيتشا، عمل تحت إشراف األستاذ المساعد في قسم المسرح بجامعة 
نيويورك أبوظبي ديبرا ليفين، وقّدم معرضه الفردي “جلسات بورتريه” )تشكيل، 

.)2016

هدية بدري، عملت تحت إشراف رئيس واألستاذ المساعد في التصميم 
الغرافيكي في جامعة أو.سي.إيه.دي في تورونتو رودريك غرانت، والقيمة 

الفنية والكاتبة والمؤرخة الفنية د. أليكساندرا مكغيلب، وقّدمت معرضها الفردي 
“الجسم يحتفظ بالنتائج” 

)تشكيل، 2017(.

رجاء خالد، بعملت تحت إشراف الفنان والمنتج الثقافي جاريت فاديرا، واألستاذ 
المساعد في جامعة كورنيل للفنونو في نيويورك افتخار دادي، وقّدمت معرضها 

الفردي “األسرع مع األكثر” )تشكيل، 2017(.

النتيان شيه، عقد خالل عام 2017 جلسات قراءة جماعية تطّرق خاللها إلى مواضيع 
المياه والغاز والكهرباء واإليجار، كما تناول مسائل أخرى كالضيافة، واإلشغال، 

والمعايشة، والخصوصية، واالستثناء وعدم االستمرارية.

دبجاني بهاردواج، عملت تحت إشراف الفنانين ليس بيكنيل وحسن مير، وقّدمت 
معرضها الفردي “قصٌص ُتروى” )تشكيل، 2018(.

جالل بن ثنية، عمل تحت إشراف المصور جاسم العوضي والفنان والقّيم الفني 
والمدّرس فالوندر لي، وقّدم معرضه الفردي “خلف السياج” )تشكيل، 2019(.

سيلفيا هيرناندو ألفاريث، عملت تحت إشراف الفنان واألكاديمي والكاتب إسحاق 
سوليفان، والفنانة التشكيلية والكاتبة كريستيانا دي ماركي، وقّدمت معرضها 

الفردي "تحت الضوء األحمر" )تشكيل، 2020(.

شفى غّدار، عملت تحت إشراف الكاتب والناقد الفني كيفن جونز، والفنانة والناقدة 
الفنية والمدّرسة جيل ماغي، وقّدمت معرضها الفردي "وقفات مغايرة" )تشكيل، 

.)2020

ميس البيك، عملت تحت إشراف فنان األعمال السمعية والبصرية لورانس أبو 
حمدان، والفنانة والقّيمة آالء يونس، وقّدمت معرضها الفردي "رسالة من تحت 

القدمين" 
)تشكيل، 2021(.

حمدان بطي الشامسي، عمل تحت إشراف القّيمة هند بن دميثان، مؤسس 
استوديو "همزة وصل"، وقّدم معرضه الفردي "كن-بخير" )تشكيل، 2021(.

هند مزينة. عملت تحت إشراف القّيمة والكاتبة والخبيرة االستراتيجية ومستشارة 
التصوير الفوتوغرافي بيغي سو أميسون. "أرض العجائب" )تشكيل، 2021(.

نورا زيد. عملت تحت إشراف بتوجيه من محترفة التصميم والباحثة والمعلمة غالية 
السرقبي واألستاذة المساعدة ومصممة الغرافيك هالة العاني. "القاهرة في 

صور: حكاوي من هيليوبوليس" )تشكيل، 2021(.

شما العامري، قام بتوجيهها كل من الفنان محمد كاظم والقّيمة في التصميم 
والباحثة والكاتبة والمصممة والناشرة الدكتورة هدى سميتسهاوزن أبي فارس. “إذا 

صح التعبير” )تشكيل، 2022(.

The Tashkeel Critical Practice Programme offers sustained studio support, critique and production of one year for practicing contemporary artists living 

and working in the UAE. The programme culminates in an exhibition, publication or other digital/physical outcome. Each artist’s programme is carefully 

built around the individual’s practices and/or areas of research. Tashkeel works with each artist to identify mentors to both build, challenge and guide 

them. A mentor can be an artist, curator, critic or arts professional with whom the artist feels both comfortable working but also, whose own area of 

research and/or practice ties in with the proposed areas of focus. The Critical Practice Programme alumni are:

The Critical Practice Programme

Afra Bin Dhaher. Mentored by Andrew Starner, Writing Program lecturer, 

NYUAD. ‘Hymns to a Sleeper’ (Tashkeel, 2016)

 

Vikram Divecha. Mentored by Debra Levine, Assistant Professor of Theater, 

NYUAD. ‘Portrait Sessions’ (Tashkeel, 2016)

 

Hadeyeh Badri. Mentored by Roderick Grant, Chair & Associate Professor of 

Graphic Design, OCAD University, Toronto and curator, writer, art historian 

Dr. Alexandra MacGilp. ‘The Body Keeps the Score’ (Tashkeel, 2017)

 

Raja’a Khalid. Mentored by artist and cultural producer Jaret Vadera and 

Iftikhar Dadi, Associate Professor of Art Cornell University, NYC. ‘FASTEST 

WITH THE MOSTEST’ (Tashkeel, 2017)

 

Lantian Xie convened 'Water, Gas, Electricity, Rent: A Reading Group' 

throughout 2017 exploring hospitality, occupancy, homeliness, precarity, 

exception and temporariness.

 

Debjani Bhardwaj. Mentored by artist Les Bicknell and artist and gallerist 

Hassan Meer. ‘Telling Tales’ (Tashkeel, 2018)

 

Jalal Bin Thaneya. Mentored by photographer Jassim Al Awadhi and artist, 

curator, educator Flounder Lee. ‘Beyond the Fence’ (Tashkeel, 2019)

 

Silvia Hernando Álvarez. Mentored by artist, academic, writer Isaac Sullivan 

and artist, writer Cristiana de Marchi. 'Under the Red Light' (Tashkeel, 2020)

Chafa Ghaddar. Mentored by arts writer and critic Kevin Jones and artist, 

critic and educator Jill Magi. ‘Recesses’ (Tashkeel, 2020)

 

Mays Albaik. Mentored by audiovisual artist Lawrence Abu Hamdan and 

artist, curator Ala Younis.  ‘A Terranean Love Note’ (Tashkeel, 2021)

Hamdan Buti Al Shamsi. Mentored by Hind bin Demaithan Al Qemzi, 

founder of Hamzat Wasl Studio. ‘Kn-Bkhair’ (Tashkeel, 2021)

Hind Mezaina. Mentored by the curator, writer, strategist and photographic 

consultant, Peggy Sue Amison. ‘Wonder Land’ (Tashkeel, 2021)

Nora Zeid. Mentored by design professional, researcher, educator Ghalia 

Elsrakbi and assistant professor, graphic designer, Hala Al Ani.  

‘Cairo Illustrated: Stories from Heliopolis’  (Tashkeel, 2021)

Shamma Al Amri. Mentored by artist Mohammed Kazem & design curator, 

researcher, writer, designer, publisher Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarés. ‘So to 

Speak’ (Tashkeel, 2022)
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As Tashkeel enters its 15th year of nurturing the artists and 
designers of the UAE, Shazia Salam is appropriately the 15th 
artist to complete the Critical Practice Programme. She joins a 
truly unique cohort of creatives who continue to pursue lines of 
inquiry through research and experimentation as part of a lifelong 
commitment to their practice. 

When Shazia applied for the programme, her intention was to 
question notions of materiality and to test its limits by engineering 
interactive installations and experimenting with the format of 
exhibition building. Her initial interest in exploring multiple voices 
and perspectives within the context of public presentation and 
to link the material with the immaterial has evolved through 
independent research, review sessions and conversations with 
mentors, Taus Makhacheva and Sabih Ahmed. The culmination 
of 12 months of deliberation and experimentation is a thought 
provoking exhibition rooted in interaction and engagement. 

Societies are modelled on language and fuelled by communication, 
visual and aural. Shazia exploration of the sonic universe of 
commerce and industry not only examines the social complexities 
but also the psychology of how we respond to the nuances of audio 
influx in the manifest social roles we inhabit as cogs behind the 
ever-revolving wheel of capitalism.

യുഎഇയിലെ കൊകാരന്ാലരയുും ഡിസൈനർമാലരയുും പരിപോപാഷിപ്ിക്കുന്ന തഷ്കീൽ 
അതിലറെ 15ാും വർഷത്ിപോെക്ക് കടക്കുപോ്പാൾ, ക്ിട്ിക്ൽ പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാും 
പൂർത്ിയാക്കുന്ന 15-ാമലത് കൊകാരിയാണക് ഷാൈിയ ൈൊും. തലറെ കെപോയാടുള്ള 
അടങ്ാത് അഭിനിപോവശവുമായി ഗപോവഷണത്ിലൂലടയുും പരകീക്ഷണങ്ളിലൂലടയുും 
ൈർ ഗാത്മകമായി പ്വർത്ിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ും ആളുകൾക്ിടയിൽ ഒരാളായി 
മാറിയിരിക്കുകയാണക് ഷാൈിയ ൈൊും. പോപ്ാഗ്ാമിനായി ഷാൈിയ അപോപക്ഷിച്ചപോപ്ാൾ, 
മറ്കീരിയാെിറ്ിലയ കുറിച്ചുള്ള ലപാതുധാരണലയ പോ�ാദ്്യും ല�യ്യുകയുും പരസ്പരപൂരകമായ 
പ്വർത്നങ്ളിലൂലട എൻജകീനകീയറിങക് ഇൻസ്റാപോളഷൻ എക്ിബിഷൻ ബിൽഡിങക് 
ഘടനയിൽ എത്രമാത്രും പരകീക്ഷിക്ാൻ കഴിയുലമന്നും പരിപോശാധിക്കുകയായിരുന്ന.

പബ്ികക് പ്ൈപോറെഷനിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി തലറെ നിരകീക്ഷണങ്ളുും 
വകീക്ഷണങ്ളുും കലടെത്ി അവലയ ൈ്വതൈിദ്ധമായി ൈുംപോയാജിപ്ിച്ചക് തലറെ 
ലമപോറെർൈായ തൗൈക് മഖാപോ�വ, ൈാബിഹക് അഹമ്മദ്ക് എന്നിവരുമായി പോ�ർന്നക് 
കാര്യങ്ൾ വിശകെനും നടത്ാനുമായിരുന്ന ആദ്്യ ഘട്ും ഷാൈിയ ല�െവഴിച്ചതക്. 
പന്ത്രടെക് മാൈക്ാെും പര്യാപോൊ�നയിലൂലടയുും ഇടലപടലുകളിലൂലടയുും പോവരൂന്നി 
�ിപോ്താദ്കീപകമായി കലടെത്ിയ നിരകീക്ഷണങ്ളുും പരകീക്ഷണങ്ളുലടയുും പരിപൂർണ്ണത 
കൂടിയാണിതക്.
 
ആശയവിനിമയും, ദൃശ്യും, ശ്രവണും എന്നിവയാൽ ൈമൂഹും പ്പോ�ാദ്ിപ്ിക്ലപ്ടുകയുും 
പെ കാര്യങ്ളുും മാതൃകയാക്കുകയുും ല�യ്യുന്ന. വാണിജ്യത്ിലറെയുും 
വ്യവൈായത്ിലറെയുും മായാ പ്പഞ്ചലത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഷാൈിയുലട പര്യപോവക്ഷണും 
ൈാമൂഹിക ൈങ്കീർണ്ണതകലള മാത്രമല്ല, ൈമൂഹത്ിലെ മുതൊളിത്ത്ിലറെ  പിന്നിലെ 
നാും ഓപോരാരുത്രുും വൈിക്കുന്ന പ്കടമായ ൈാമൂഹിക പോവഷങ്ളിലെ ആ്തരിക 
ശബ്ദപോത്ാടക്, സൂക്ഷ്മതകപോളാടക് എങ്ലന പ്തികരിക്കുന്ന എന്നതിലറെ മനഃശാസ്ത്രവുും 
പരിപോശാധിക്കുന്ന.

مع دخول “تشــكيل” عامه الخامس عشــر في رعاية الفنانين والمصممين في 
دولة اإلمارات، كانت شــازيا ســالم بدورها الفنانة الخامســة عشــر التي تســتكمل 
برنامــج الممارســة النقديــة فــي المركز، وتنضم بذلك إلــى مجموعة متميزة من 

المبدعيــن الذيــن أبحــروا فــي عالم البحث والتجريب بحثًا عن المعرفة، وســعيًا 
لتطويــر ممارســتهم الفنية اإلبداعية.

عندما تقدمت ســالم للمشــاركة في البرنامج، كان هدفها هو اســتقصاء مفاهيم 
األهميــة النســبية واختبــار حدودهــا من خالل تصميم أعمــال تركيبية تفاعلية 

وتجريــب نمــط بنــاء المعــرض. وتركز اهتمام الفنانة بدايًة في استكشــاف أصوات 
ووجهات نظر متعددة ضمن ســياق العرض العام ومحاولة ربط األشــياء المادية 

بما هو غير مادي، وقد تطور اهتمامها ســهذا من خالل البحث المســتقل 
وجلســات المراجعة والحوار مع المرشــدين تاوس مخاتشــيفا وصبيح أحمد. 

وتكللت الشــهور اإلثني عشــر من المحادثات والتجريب بإقامة معرض يحفز على 
التفكير ويرتكز على أســاس التفاعل والمشــاركة.

يتم تشــكيل المجتمعات على أســاس اللغة، وتكتســب عمقها بعد ذلك من 
التواصل البصري والســمعي. وال تركز الفنانة في استكشــافها الفضاء الصوتي 

لقطاعــي التجــارة والصناعــة على فحص التعقيدات االجتماعية فحســب، وإنما 
تستكشــف أيضًا العوامل النفســية وراء اســتجابتنا لســريان الصوت في األدوار 
االجتماعيــة الواضحــة التــي نؤديهــا كتروس تحرك عجلة الرأســمالية دائمة الدوران.

ആമുഖംആമുഖം Exhibition Foreword مقدمة
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Shazia Salam (b.1992) is an interdisciplinary artist currently working 
in the Emirate of Dubai.

Shazia’s group exhibitions include Only Time Will Tell (The Kave 
Dubai, 2021); Covid Conversations (Tashkeel, Dubai, 2020); 
Serendipity Arts Festival (Goa, 2019); 5in5 presents (London, 2018). 
She has been a recipient of the Dharti Arts Residency (Delhi, 2019).
     
Commissioned projects include ‘Walking Memorials: Endeavours of 
Reading Silence’, Public Programming Commission (2022), Jameel 
Art Centre, Dubai and she is currently part of Tashkeel’s Critical 
Practice Programme (2022).
     
She holds a PGDip from the University of Arts London (2018) and a 
BArch from Manipal University (2015).

ദുബായിൽ പോജാെി ല�യ്യുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ പ്തിഭയാണക് ഷാൈിയ ൈൊും 
(ജനനും:1992).
 
ഒൺെി സടും വിൽ ലടൽ, ദ്ി ലകവക് (ദുബായക്, 2021), പോകാവിഡക് 
പോകാൺവപോൈഷൻൈക്, തഷ്കീൽ (ദുബായക്, 2020), ലൈറൻഡിപിറ്ി 
ആർടക്ൈക് ലെസ്റിവൽ (പോഗാവ, 2019), 5in5 പ്ൈറെക്ൈക് (െടെൻ, 2018) 
എന്നിവയാണക് ആർട്ിസ്റക് പലങ്ടുത് പ്ധാന എക്ിബിഷനുകൾ. ധർത്ി 
ആർട്ക്ൈക് ലറൈിഡൻൈി ൈ്വകീകർത്ാവക് കൂടിയാണക് ഷാൈിയ (ഡൽഹി, 
2019).

കമ്മകീഷൻ ല�യ്ത പോപ്ാജക്ടുകളിൽ "വാക്ിുംഗക് ലമപോമ്മാറിയൽൈക്: 
എൻഡകീപോവഴക് ൈക് ഓെക് റകീഡിുംഗക് സൈെൻൈക്", പബ്ികക് പോപ്ാഗ്ാമിുംഗക് 
കമ്മകീഷൻ (2022), ജമകീൽ ആർട്ക് ലൈറെർ ദുബായക് എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്ന.  
നിെവിൽ തഷക് കകീെിലറെ ക്ിട്ിക്ൽ പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാമിലറെ (2022-2023) 
ഭാഗവുമാണക്.

യൂണിപോവഴക് ൈിറ്ി ഓെക് ആർടക് ൈക് െടെൻ (2018)യിൽ നിന്നക് പിജി 
ഡിപോ്ലാമയുും മണിപ്ാൽ യൂണിപോവഴക് ൈിറ്ിയിൽ നിന്നക് (2015) ബിആർക്കുും 
പോനടിയിട്ടുടെക്.

Artist’s Biography

شــازيا ســالم هي فنانة متعددة التخصصات تعمل حاليًا في دبي. وبعد 
حصولهــا علــى شــهادة البكالوريــوس في الفنون الجميلــة من معهد مانيبال 
للتكنولوجيــا فــي كارناتــاكا )2015(، حصلت على دبلوم الدراســات العليا في 

الفنــون الجميلــة مــن جامعــة الفنون بلندن )2018(. وخــالل فترة إقامتها في لندن، 
عرضــت أعمالهــا فــي جميــع أنحــاء المدينة كجزء مــن مجموعة “5 في 5” الجماعية.

في العام 2019، كانت ســالم واحدة من المشــاركات في برنامج دارتي لإلقامة 
الفنيــة فــي دلهــي، وبعــد ذلك عرضت أعمالها فــي مهرجان فنون الصدفة في 

مدينــة غــوى. وفــي وقــت الحــق من ذلك العام، كان عملها جزءًا من كشــك “غايري 
إس كي إي” في معرض الهند للفنون. كما شــاركت ســالم مؤخرًا في معارض 
جماعية بدبي مثل “حوارات كوفيد” في تشــكيل )2020(، و”ســنعلم مع مرور 

الوقــت” )فــي معــرض “ذا كيف” في الســركال أفينيو، 2021(. وفي العام 
2022، تــم تكليفهــا مــن قبــل “مركز جميل للفنون” بدبي للمشــاركة في برنامج 

“نصب تذكارية جوالة: مســاعي قراءة الصمت”.

تعتبــر ممارســة شــازيا بمثابــة مفاوضات عن انتمائهــا الثقافي في المهجر؛ فهي 
تبحــث عــن إجابــات فــي آليات الهواة التي تم إنشــاؤها مــن كائنات احترافية. وغالبًا 

مــا يكــون عملهــا دعــوة الجمهور للتفاعل -للمس أو اإلمســاك أو التدمير.

കൊകാരിലയ കുറിച്ചക്السيرة الذاتية للفنانة
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ലമപോറെർൈിലന കുറിച്ചക് السيرة الذاتية للمرشدين

صبيح أحمد هو مدير مشــارك وقّيٌم فني في جمعية “إشــارة للفن” في دبي. 
تركــز أعمالــه فــي مجــال التقييم الفني والبحث علــى الفن الحديث والمعاصر 

فــي منطقــة جنــوب آســيا من خالل المخطوطات واللغــات المتنوعة والتراكيب 
متعــددة التخصصــات. وقبــل عمله لدى “إشــارة للفن”، عمــل صبيح كباحث ومدير 

مشــاريع أول في “أرشــيف فنون آســيا” بين عامي 2009 و2019. كما شــغل 
منصب العضو القّيم في بينالي شــنغهاي الحادي عشــر بعنوان “لم ال تســأل 

مجــددًا؟” تحــت إشــراف مجموعــة رقص ميديــا )2016(، وتعاونت مع الفنانة تاوس 
مخاتشــيفا في معرض وندوة “ذا ســوبرهيرو ســايتينج سوســايتي” الذي نظمته 

مؤسســة كاديســت للفنون ومركز بومبيدو )2019(. وبين عامي 2014-2019، 
عمل صبيح كأســتاذ زائٍر في جامعة أمبيدكار في دلهي، وتم نشــر أعماله من 
قبــل دار مــوس للنشــر، وغاليري “ويتورث”، ومجلــة “أون كيوراتينغ” وغيرها. 
ويشــغل صبيح عضوية المجلس االستشــاري لمؤسســة شــير-غيل سوندارام 

للفنــون في دلهي.

ابتكرت تاوس مخاتشــيفا أعمااًل تستكشــف الروابط المضطربة بين الروايات 
التاريخيــة وتخيــالت األصالــة الثقافية. يغلب علــى فنها طابع الفكاهة، 

ويستكشــف مرونة الصور واألشــياء واألجســام التي تنبثق من القصص 
والتجــارب الشــخصية. وتقــوم منهجيتها على إعــادة صياغة المواد والمناظر 

الطبيعية واآلثار، ودفع حدود الجدران، وإلغاء األســقف، وتوســيع المســاحات 
المؤسســية، ونشــاز األصوات. تحمل مخاتشــيفا شــهادة بكالوريوس في الفنون 
الجميلة من جامعة جولدســميث )2007(، ودرجة الماجســتير في الفنون الجميلة 

مــن الكليــة الملكيــة للفنون )2013(، وشــاركت فــي العديد من المعارض منها 
بينالــي التــراث الصعــب في فولغوغــراد )2021(، ويوكاهاما ترينالي )2020(، 

وبينالــي الهــور )2020(، وبينالــي كاوناس )2019(، وبينالي ليون )2019(، 
وبينالــي ريغــا الدولــي للفن المعاصــر )2018(، وبينالي ليفربول )2018(، 

ومانيفيســتا )2018(، وبينالي ينتشــوان )2018(، وبينالي البندقية )2017(، 
وترينالي كراج للفن الروســي المعاصر )2017(، وبينالي شــنغهاي )2016(، 

وبينالي كييف )2015(، وبينالي الشــارقة )2013(، وبينالي موســكو )2011(.

Mentors’ Biographies

ദുബായിലെ ഇഷാര ആർട്ക് ൌപോടെഷലറെ അപോൈാൈിപോയറ്ക് ഡയറക്റുും 
കയൂപോററ്റുമാണക് ൈാബിഹക് അഹമ്മദ്ക്. സവവിധ്യമാർന്ന യാത്രകൾ, ഭാഷകൾ, 
ഒന്നിെധികും  ഗപോവഷണപോമഖെകൾ എന്നിവയിലൂലട ദ്ക്ഷിപോണഷ്യയിലെ ആധുനികവുും 
ൈമകാെികവുമായ കെകളിൽ അപോദ്ഹത്ിലറെ പ്വർത്നവുും ഗപോവഷണവുും ശ്രദ്ധ 
പോകന്ദകീകരിക്കുന്ന. ഇഷാരയിൽ വരുന്നതിനക് മുൻപക് 2009 മുതൽ 2019 വലര ഏഷ്യ 
ആർട്ക് ആർസക്വിൽ ൈകീനിയർ ഗപോവഷകനുും പോപ്ാജക്ക് മാപോനജരുമായിരുന്ന 
അപോദ്ഹും. റാഖക്ൈക് മകീഡിയ കളക്കീവിലറെ കകീഴിൽ നടന്ന(2016)  11-ാമതക് ഷാങക്ഹായക് 
ബിനാലെയായ ‘സവ പോനാട്ക് ആസ്ക് എ ലഗയിൻ‘ ലകാളകീജിയറ്ക് അുംഗമായിരുന്ന 
ൈാബിഹക് അഹമ്മദ്ക്. KADIST ഉും ലൈറെർ പോപാുംപിപോഡായുും(2019) ൈുംഘടിപ്ിച്ച 'ദ്ി 
സൂപ്ർഹകീപോറാ സൈറ്ിുംഗക് ലൈാസൈറ്ി' എക്ിബിഷൻ ആൻഡക് ൈിപോ്പാൈിയത്ിൽ 
ആർട്ിസ്റക് ലതൗൈക് മഖപോച്ചവയക് ലക്ാപ്ും പ്വർത്ിച്ചു. 2014-2019 വലര 
ഡൽഹിയിലെ അുംപോബദ്ക്കർ യൂണിപോവഴക് ൈിറ്ിയിൽ വിൈിറ്ിുംഗക് ൊക്ൽറ്ിയായി 
പോൈവനമനുഷ്ിച്ച അപോദ്ഹത്ിലറെ ര�നകൾ മൗലസെ പബ്ിപോക്ഷൻൈക്, ദ്ി വിറ്്വർത്ക്, 
ഓൺകയുപോററ്ിുംഗക് എന്നിവയിൽ പ്ൈിദ്ധകീകരിച്ചിട്ടുടെക്. ഡൽഹിയിലെ പോഷർ-ഗിൽ 
സുന്ദരും ആർട്ക് ൈക് ൌപോടെഷലറെ ഉപപോദ്ശക ൈമിതിയിലുും അഹമ്മദ്ക് പോൈവനും 
അനുഷ്ിക്കുന്ന.

�രിത്രപരമായ ആഖ്യാനങ്ളുും ൈാുംസ്ാരിക ആധികാരികതയുലട െിക്ഷനുകളുും 
തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധങ്ൾ അനുസ്മരിപ്ിക്കുന്ന കൃതികളാണക് ലതൗൈക് 
മഖപോച്ചവയുലടതക്. ഇതക് പെപോപ്ാഴുും നർമ്മ ൈ്വഭാവമുള്ളതുും കഥകളിൽ നിന്നും 
വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ളിൽ നിന്നും ഉരുത്ിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണക്. അവരുലട 
രകീതി പെപോപ്ാഴുും മറ്കീരിയലുകൾ റകീവർക്ക് ല�യ്യുന്നതിലുും ഒരു നിർമ്മിതിലയ 
പുനക്മകീകരിക്കുന്നതിലുും സ്മാരകങ്ൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലുും ശബ്ദത്ിലറെ 
മാസ്മരികതയാൽ ഇൻസ്റിസ്റയൂഷണൽ ഇടങ്ൾ ൈ്വയും മാറ്ിലയടുക്കുന്ന 
തെത്ിലുമായിരുന്ന.  പോഗാൾഡക് സ്മിത്ക് ൈിൽ നിന്നക്(2007)  സെൻ ആർട്ിൽ 
ബിഎയുും പോറായൽ പോകാപോളജക് ഓെക് ആർട്ിൽ നിന്നക്(2013) എുംഎെക് എയുും മഖാപോ�വ 
പോനടിയിട്ടുടെക്. ബിനാലെ ഓെക് ഡിെിക്ൽറ്ക് ലഹറിപോറ്ജക്, പോവാൾപോഗാഗ്ാഡക്(2021), 
പോയാപോക്ാഹാമ സരൈനാലെ(2020), ൊപോഹാർ ബിനാലെ(2020), കൗനാൈക് 
ബിനാലെ(2019), െിപോയാൺ ബിനാലെ(2019), റിഗ ഇറെർനാഷണൽ ബിനാലെ 
ഓെക് കടെുംപററി ആർട്ക്, െിവർപോപാൾ ബിനാലെ(2018), മാനിലെസ്റ(2018), 
യിൻചുവാൻ ബിനാലെ(2018), ലവനകീൈക് ബിനാലെ(2017), ഗാപോരജക് സരൈനിയൽ 
ഓെക് റഷ്യൻ കടെുംപററി ആർട്ക്(2017), ഷാങക്ഹായക് ബിനാലെ(2016), സകവക് 
ബിനാലെ(2015), ഷാർജ ബിനാലെ(2013), പോമാപോസ്ാ ബിനാലെ(2011) എന്നകീ 
എക്ിബിഷനുകളിൽ ടൗൈക് മഖപോച്ചവ തിരലഞെടുക്ലപ്ട്ിട്ടുടെക്.

Sabih Ahmed His curatorial work and research focus on modern 
and contemporary art of South Asia through diverse itineraries, 
languages and inter-disciplinary formations. Prior to Ishara, Ahmed 
was a Senior Researcher and Projects Manager at Asia Art Archive 
from 2009 to 2019. He was a curatorial collegiate member of the 
11th Shanghai Biennale ‘Why Not Ask Again?’ curated by Raqs 
Media Collective (2016), a collaborator with artist Taus Makhacheva 
on ‘The Superhero Sighting Society’ exhibition and symposium 
organised by KADIST and Centre Pompidou (2019). 
From 2014–2019, he served as a Visiting Faculty at the Ambedkar 
University Delhi and his writings have been published by Mousse 
Publications, The Whitworth, Oncurating, among others. Ahmed 
serves on the Advisory Board of Sher-Gil Sundaram Arts 
Foundation, Delhi.

Taus Makhacheva creates works that explore the restless 
connections between historical narratives and fictions of cultural 
authenticity. Often humorous, her art considers the resilience of 
images, objects and bodies emerging out of stories and personal 
experiences. Her methodology involves reworking of materials, 
landscapes and monuments, pushing against walls, opening up 
ceilings and proliferating institutional spaces with a cacophony of 
voices. Makhacheva holds a BA in Fine Art from Goldsmiths (2007) 
and has an MFA from the Royal College of Art (2013). Selected 
exhibitions include the Biennial of Difficult Heritage, Volgograd 
(2021), Yokohama Triennale (2020), Lahore Biennale (2020), Kaunas 
Biennial (2019), Lyon Biennale (2019), Riga International Biennial 
of Contemporary Art (2018), Liverpool Biennial (2018), Manifesta 
(2018), Yinchuan Biennale (2018), Venice Biennale (2017), Garage 
Triennial of Russian Contemporary Art (2017), Shanghai Biennale 
(2016), Kyiv Biennial (2015), Sharjah Biennial (2013) and the 
Moscow Biennale (2011).
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تستكشــف شــازيا ســالم في ممارســتها الفنية خطوط انتقال النتاج الثقافي من 
خــالل اتفاقيــات الشــركات، والفتات المتاجــر، ولعب األطفال وغيرها من أدوات 
االنتشــار المشــتركة. وغالبــًا مــا يكون عملها دعوة الجمهــور للتفاعل - للمس أو 

اإلمســاك أو حتى التدمير. وتشــغل أعمالها الفنية مســاحة بين التواصل واللغة، 
وبيــن األداء والطقــوس، وبيــن الفن والمادة -األمر الــذي يعكس اهتمامها 
بالهويات المبنية. وتســتوحي ســالم فكرة التالعب بوظائف األشــياء من 

خبرتها في مجال الهندســة المعمارية. وتســعى في ممارســتها الفنية متعددة 
التخصصــات - بمجــال النحــت واألعمــال التركيبية واألعمال الورقية – إلى اســتبصار 

مستقبل االنتماء.

نبذة عن المعرض

“هنــاك إيقــاع فــي أي مــكان يوجد فيه تفاعل بين المكان والزمان واســتهالك 
للطاقــة“. - هنــري لوفيفــر، ’التحليــل اإليقاعي: للمــكان والزمان والحياة اليومية‘ 

)1992(

أصوات متداخلة هو أول معرض فردي للفنانة شــازيا ســالم، ويأتي تتويجًا 
لرحلتهــا اإلبداعيــة في برنامج الممارســة النقدية للعام 2022. 

تحاول ســالم الحفاظ على اتســاق الوقت مع إيقاعات العمل الرأســمالي، وذلك 
عبــر الولــوج إلــى مســاحة العمل الخاصة بقطاع مهنــي محدد في المنطقة؛ 

وهــي مســاحة فنانــي التعليق الصوتي. ويشــغل هــؤالء الفنانين مكانًة ثقافيًة 
فــي المشــهد الصوتــي فــي دولة اإلمارات، إذ تعتبــر أصواتهم مألوفة لدينا؛ 

فنســمعها إمــا فــي الرســائل اآللية للخطوط الهاتفيــة، أو التعليمات اللبقة في 
محطــات المتــرو، أو العــروض المحفــزة عبر الراديو. وتتعمق ســالم في طقوس 

وعمليــات وإجــراءات الصوت كمجال عمل.

يقــدم المعــرض ثالثــة أنشــطة تم إعدادها مع معّلقيــن صوتيين خالل برنامج 
الممارســة النقدية. وتتمازج هذه األنشــطة مع اإليقاعات التكنولوجية والجســدية 
مثــل التكــرار والتزامن والتباطؤ، فيما يشــبه استكشــاف نــوع التصحيح الذي نبحث 

عنه في العمل الرأســمالي.

Shazia Salam investigates transmission lines involved in cultural 
production. Her practice engages with corporate agreements, 
shop signages, children›s toys and other shared instruments of 
dissemination. Her work is often an invitation to interact – to 
touch, hold or destroy. Her practice occupies the space between 
communication and language, performance and ritual, art and 
commodity – reflecting her interest in constructed identities. 

Drawing from her background in architecture, she seeks play in 
function. Her interdisciplinary practice of sculpture, installation and 
works on paper speculates futures of belonging.

About the Exhibition
“Everywhere where there is an interaction between a place, a time 
and an expenditure of energy, there is rhythm.” – Henri Lefebvre, 
‘Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life’ (1992)

‘Voice-Over-Voice-’ is the debut solo exhibition by Shazia Salam and 
marks the culmination of her journey on the 2022 Critical 
Practice Programme.

Shazia attempts to keep time with the rhythms of capitalist labour. 
She does so by entering the workspace of a particular professional 
sector in the region; voice-over artists. Holding a cultural position 
in the audio landscape of the UAE, their voices recall familiar 
transmissions; either through automated messages at the end of 
telephone lines, polite instructions in metro stations or emphatic 
displays in radio commercials. Shazia delves into the rituals, 
processes and procedures of the voice at work. 

The exhibition presents three exercises developed with voice actors 
during the Critical Practice Programme. The exercises engage with 
technological and bodily tempos such as repetition, synchronicity 
and lag, questioning the sort of calibration we are searching for in 
capitalist labour.

കൾച്ചറൽ ലപ്ാഡക്ഷനിൽ എല്താലക് മാറ്ങ്ൾ ലകാണ്ടുവരാും എന്നതിലന പറ്ി 
ഷാൈിയ ൈൊും അപോന്വഷിക്കുന്ന. പോകാർപ്പോററ്ക് കരാറുകൾ, പോഷാപ്ക് സൈപോനജുകൾ, 
കുട്ികളുലട കളിപ്ാട്ങ്ൾ, പ്�ാരത്ിലുള്ള മറ്ക് ൈാധ്യതകൾ എന്നിവയിലൊലക്യുും 
ഷാൈിയയുലട പരിശകീെനും ഉൾലപ്ടുന്ന. അവരുലട പോജാെി പെപോപ്ാഴുും  ഏവർക്കുും 
ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു ക്ഷണും കൂടിയാണക്. ആശയവിനിമയവുും ഭാഷയുും, കഴിവുും 
ആ�ാരവുും, കെയുും ഉതക്പന്നങ്ളുും എന്നിങ്ലന പരസ്പര പൂരകമായ ൈാധ്യതകലള 
കുറിച്ചുും അപോന്വഷിക്കുന്ന. വാസ്തുവിദ്്യയുലട പശ്ാത്െത്ിൽ നിന്നക്ലകാടെക് കൂടുതൽ 
പഠിക്ാൻ കൊകാരി ശ്രമിക്കുന്ന.

 ശില്പകെലയ കുറിച്ചുും അതിലറെ നിർമ്മാണവുും ഭാവിയിപോെക്ക് ഉതകുന്ന രകീതിയിൽ 
ൈ്വായത്മാക്ാൻ ശ്രമിക്കുകയുും ല�യ്യുന്ന.

എക്ിബിഷലന കുറിച്ചക്

"എവിലടയാപോണാ ഒരു സ്ഥെവുും ൈമയവുും ഊർജ്ജവുും തമ്മിലുള്ള സകമാറ്ും 
നടക്കുന്നതക്, അവിലട ഒരു താളമുടെക്"
ലഹൻറി ലെലെലരെ, 'റിതമനാെിൈിൈക്: ലസ്പയക്ൈക്, സടും ആൻഡക് എവരിലഡ 
സെെക്' (1992)

പോവായിൈക്-ഓവർ-പോവായക്ൈക്- 2022 ക്ിട്ിക്ൽ പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാും യാത്രയുലട 
അടയാളലപ്ടുത്ൊണക് ഷാൈിയ ൈൊമിലറെ ആദ്്യ പോൈാപോളാ എകക് ൈിബിഷൻ. 
ൈ്വ്തും ബിൈിനൈിനിടയിലുും അതിൻലറ അധ്വാനത്ിനിടയിലുും കെയ്കക് പോവടെി 
ൈമയും കലടെത്ാൻ ഷാൈിയ ശ്രമിക്കുന്ന. 

ഒരു പ്പോത്യക ലപ്ാെഷണൽ പോമഖെയുലട വർക്ക് ൈക് ലപയക് ൈിൽ പ്പോവശിച്ചാണക് 
അവർ അങ്ലന ല�യ്യുന്നതക്. യുഎഇയുലട ഓഡിപോയാ ൊൻഡക് ൈക് പോകപ്ിൽ ഒരു 
സ്ഥാനും വഹിക്കുന്ന അവരുലട ശബ്ദക്ും പരി�ിതമായ പെ ൈുംപോപ്ഷണങ്ലളയുും 
ഓർമ്മിപ്ിക്കുന്ന. ഒന്നകിൽ ലടെിപോൊൺ സെനുകളുലട അവൈാനമായി പോകൾക്കുന്ന 
ഓപോട്ാപോമറ്ഡക് ൈപോന്ദശങ്ളിലൂലടപോയാ ലമപോരൈാ പോസ്റഷനുകളിലെ നിർപോദ്ശങ്ളിലൂലടപോയാ 
പോറഡിപോയാ പരൈ്യങ്ളിലൂലടപോയാ ഇതക് അനുഭവിക്ാും. ഓപോരാ പോജാെിസ്ഥെലത്യുും 
ശബ്ദത്ിലറെ ക്മവുും പ്ക്ിയകളുും രകീതികളുും ഷാൈിയ പരിപോശാധിക്കുന്ന. ക്ിട്ിക്ൽ 
പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാമിൽ പോവായിൈക് ആർട്ിസ്റ്റുകൾക്ായി വികൈിപ്ിച്ച മൂന്നക് 
ൈാധ്യതകൾ എക്ിബിഷൻ അവതരിപ്ിക്കുന്ന. കാപിറ്െിസ്റക് പോെബറിൽ ആവശ്യമുള്ള 
ആവർത്നും, ൈമന്വയും, കാെതാമൈും പോപാലുള്ള ൈാപോങ്തികവുും ആ്തരികവുമായ 
ശബ്ദത്ിൻലറ ൈ്വഭാവദ്ാർഢ്്യും കൊകാരി പരിപോശാധിക്കുന്ന.

Artist’s Statementകൊകാരിയുലട പ്സ്ാവന بيان الفنانة
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حوار مع ريتشل تشارلز

تحدثــت ســالم فــي بدايــة البرنامج مع العديد مــن الممثلين الصوتيين في 
المنطقــة لتتعــّرف أكثــر علــى هــذه المهنة. وفيما يلــي مقتطفات من محادثتها مع 

ريتشــل تشــارلز، وهي فنانة تعليق صوتي إنكليزية تعمل وتعيش في دبي.

ســالم: كيف اكتشــفت اهتمامك بالتمثيل الصوتي؟

تشــارلز: أعتقــد أننــي كنت أمارس التعليق الصوتــي منذ طفولتي. كانوا 
يختارونني دومًا للتحدث عن هذا أو ذاك، أو لتقديم رســالة خاصة بالمدرســة. 

وقد اعتدت ســماع “أنني األفضل في هذا”. كما كان يســتعين بي الناس 
دومــًا ألقــود أو أتحــدث بالنيابــة عنهم- حتى وإن لــم يكن الموضوع يهمني أو 

أتفــق معــه. أعتقــد أننــي أمتلك صوتًا قويًا وواضحًا يصل إلى الناس بســهولة. 
كنت أعمل في مجال إدارة سلســلة التوريد، لكن لم أكن ســعيدة بســبب القيود 

التــي عانيتهــا فــي عملــي لــدى انتقالي إلى دبي، لــذا كنت أتطلع لتركه. وفي 
ذلك الوقت، بدأ تطبيق “واتســاب”بإنهاء حقبة تطبيق بالك بيري مســنجر. هل 

تتذكريــن بالك بيري؟

سالم: بالطبع.

تشــارلز: نعم، نعم، نعم. بدأ الجميع يتحولون إلى اســتخدام هذا الشــيء الجديد 
المعروف باســم “واتســاب”. في النهاية، أنا ال أتذكر اليوم أو التاريخ، ولكن 

كانت هناك ميزة جديدة تســمى المالحظات الصوتية، أليس كذلك؟ وكان إرســال 
مالحظــات صوتيــة أثناء القيادة أو االنشــغال مع طفلــي، الطريقة المفضلة 

لــدي. وقــد اعتــدت قــول الناس لي طوال الوقت، “أحب تلقي رســائلك”. لكن 
إن كنــت تتذكريــن، لــم يكــن الناس مرتاحين لفكرة إرســال المالحظات الصوتية               

أول ظهورها.

ســالم: ال، ألنهم لم يحبوا ســماع صوتهم.

تشــارلز: أجــل، وكنــت أعتقــد أنها أفضل اختراع منذ اختــراع الخبز المقطع! كنا 
نســتطيع التراســل أثناء التنقل أليس كذلك؟ وكان الناس يقولون لي دائمًا، 

“أتطلع لســماع رســائلك، ريتشــل. ألنني أحب ســماع صوتك”. وعندها أدركت 
امتالكــي لهــذا الصــوت، وتذكــرت أنني لطالمــا تلقيت هذا اإلطراء من قبل.

ســالم: بعــد أن أخذتــي قــرار دخول مجال التمثيــل الصوتي، ماذا فعلتي لصقل 
مهاراتك؟ هل شــاركِت في دورات محددة؟

تشــارلز: كنت قد تركت عملي، ولم يكن لدي أي أموال أســتثمرها في التدريب 
الصوتــي. كنــت أعتقــد أننــي بحاجة إلى التدريب، وإلــى جميع المعدات الالزمة، 
وهــو مــا كان يتطلــب ميزانيــة معينــة. وبصراحة، لم أجد أي شــخص يمكنه تحقيق 

ذلــك أو تقديم العون لي. 

لــم أعلــم لمــن ألجــأ. لكن عرفني صديقي على شــخص يدعى دانا دجاني وهي 
فنانة أداء وشــاعرة. إنها من الفنانين المتمرســين والبارعين جدًا في المنطقة. 

رحبــت بــي فــي منزلهــا وكنا نلتقي مرة واحدة في األســبوع للحديث عن الصوت 
بشــكل عــام، وعــن صوتي، والتدريب الصوتي. لقــد أخضعتني للعديد من 

التدريبــات. كانــت متحدثة رائعة بالفعل.

ســالم: هل كانت ممثلة صوتية أيضًا؟

تشــارلز: أدت بعــض األدوار فــي التمثيــل الصوتي إاّل أنهــا تتمتع بروح إبداعية 
خارقــة. كانــت بالغــة اإلبداع. إنها امــرأة خارقة.. خارقة بالفعل.

ســاعدتني علــى إيجــاد صوتي، واإليمان بالصوت، والقيــام بتمارين مكنتي من 
إطالقــه. كان التدريــب مــع دانــا ... لنُقــل )كان تدريبًا غيــر تقليدي(، عبارة عن حديث 

مطول – مزيج من التأمل والتنفس واإلحســاس بنقاط مختلفة من جســدك. 
اســتطعنا اكتشــاف نقاط ضعفي. كنت أحمل الكثير من األلم والصدمات 

النفســية التي واجهتني في الماضي، لدرجة أنه أثناء تمارين الصوت، أحسســت 
أن صوتــي غيــر قــادر علــى تخطــي حنجرتي، كمــا لم يكن لدي مدى صوتي. وكأن 

الصــوت كان موجــودًا لكنه عاجز عن الخروج.

كان األمر مفعمًا بالمشــاعر، وأحيانًا كنت أبكي. كان أشــبه بمن يؤدي تدريبًا 
صوتيًا وفي كل مرة يخوض تجربة جديدة. وكنت أكتشــف أشــياًء عن شــخصيتي 

لــم أدرك أنها تقيدني أبدًا.

ســالم: كيــف غيــرت هذه التجربــة عالقتك بصوتك أو بأفكارك عن                
ماهية الصوت؟

تشــارلز: كنــت متفاجئــة. وأدركــت أن الصوت قــد يحمل في طياته األلم. وقد 
نســمعه أحيانــًا لــدى بعــض المغنين، مثل أريثــا فرانكلين أو أوتيس ردينج- وهما 

مــن عصــر الحقوق المدنية. فتقول لنفســك “أوه، تلــك األغنية تصيبني 
بالقشــعريرة”. فقد واجه هؤالء كمًا هائاًل من الصدمات النفســية واآلالم 
التــي يمكننــا ســماعها فــي أصواتهم ويصعــب عليهم إخفاءها. وربما كنت 

أحــاول إخفــاء ذلــك. ال أعلــم. لكن صوتي ال يشــبه صوت أوتيس ردينغ أو                          
أريثــا فرانكلين )ضاحكًة(.

لســت أدري إن كان صوتــي يحمــل األلــم أم ال، ولكننــي علمــت أنه عالق عند 
مســتوى حنجرتــي. واضطــررت بســبب ذلك للعودة إلى المملكــة المتحدة لمعالجة 

بعض المســائل مع عائلتي ألتمكن من تحرير صوتي. وقد ســاعدني ذلك 
بالفعــل. واســتطعت المضــي قدمًا، وإنهــاء تدريباتي على هذه النصوص. 
وذهبت إلى االســتوديو وســجلت المقاطع التي تدربت عليها كثيرًا، وكنت 

فخــورة بذلــك. كان األمــر مذهــاًل. كنت فخورة بنفســي وغّيرت هذه التجربة            
عالقتي بصوتي.

عندمــا تســمعين صوتــك بمكبــر الصوت الذي تــم تصميمه وصنعه خصيصًا 
اللتقاط أجزاء من الصوت يتعّذر ســماعها باألذن، عندها تســمعين صوتك 

بوضــوح وكما هو في الواقع.

صوتــي هــو الحقيقيــة. إنــه يحمل عنصر مــن الحقيقة في طياته. وهذه إحدى 
أبرز مميزاتي. وأنا ال أقول هذا ألبدو كقديســة أو شــخصًا جيدًا، لكنني شــخص 

حقيقــي بالفعــل. وكل مــن يعرفنــي، يعــرف أننــي حقيقية جدًا. يا إلهي - أحيانًا 
يكــون ذلــك بدرجة مبالغ فيها جدًا!

صوتي هو الحقيقة، وذلك ليس في طريقة اســتخدامي له وحســب، لكنه 
يحمــل هــذه الخاصيــة أيضــًا. وأدرك ذلك ألن معظم التعاقــدات التي أحصل عليها 

تأتي من أشــخاص يحاولون إيصال رســالة جادة إّما حول االســتدامة أو تغيير 
السياســات. لم يقصدني أحد لتســجيل شــيء لديزني أو لبيع اآليس كريم.

didn’t really see who could do that, who could help me here.
I didn’t know where to go. 

My friend connected me with somebody called Dana Dajani. She is 
a performance artist and poet. She’s a very sophisticated creative in 
the region. She opened her home to me and we would meet once a 
week to discuss the voice, my voice, and voice training. She took me 
through so many exercises. She was a great speaker. 

SS: Was she a voice actor herself?

RC: She had done voice acting but she’s just a super spirit. She was 
super creative. Super…super-woman, really.
But I found that she helped me find the voice, believe in the voice 
and do exercises that help to release it. What happened with 
Dana’s…training, let’s call it (it was unorthodox training), is we 
spoke a lot – a bit of meditation, breathing and feeling different 
points in your body. We noticed where I was stuck. I was carrying 
so much pain and trauma from the past that during our voice 
exercises, it was as if my voice couldn’t come past throat level.
I didn’t have the range. It was there but it was blocked.
There would be some emotions. Sometimes there’d be tears. It was 
like doing this one voice training that’s unorthodox we were just 
going all over. I was discovering things about myself that I didn’t 
realise were holding me back.

SS: How did that experience change your relationship with your 
voice or what you thought a voice was?

RC: I was surprised. I came to understand that voice can carry pain. 
You hear it sometimes in some of these singers, like Aretha Franklin 
or Otis Redding – those people from the Civil Rights era. And 
you’re like, “Oh, that song gives me chills.” Those people are going 
through an immense amount of trauma and pain and you can hear 
it in their voice and they cannot hide it. Maybe I was trying to hide 
it. I don’t know. (laughing) My voice wasn’t Otis Redding or Aretha 
Franklin-esque.

When you hear yourself on a microphone, which has been designed 
and crafted specifically to pick up elements of your voice that you 
cannot hear with the ear, then you will hear how you sound and 
you’ll hear the truth.

My voice is the truth. It has an element of the truth in there. That’s 
one of my core values. I don’t say this to sound like I’m a saintly or a 
good person but I’m very real. Everybody who knows me knows I’m 
very real. Oh my gosh – sometimes it’s too much!
My voice is the truth. Not just in how I use it, but it has that quality 
to it. I know that because most of the bookings I get are people 
trying to deliver a serious message; about sustainability or policy 
change. They don’t come to me for Disney or to sell ice cream.

Early in the programme, Shazia sat down with several voice actors 
in the region to learn more about the profession. The following 
are transcripts from a conversation with Rachael Charles, an English 
voice-over artist, working and living in Dubai.

Shazia:  How did you realise voice acting was something you were 
interested in? 

Rachael: I think I’ve been doing voice-overs since I was a kid. I 
was always picked to speak for this or that. Or elected to deliver 
a message at school. They used to tell me, “You sound the best.” 
People always seemed to come to me to lead or speak on their 
behalf - even if I don’t feel very engaged or even in support of 
some of the points. I think I have a strong and somewhat clear voice 
that I guess people find easy to engage with. 
In terms of my career, I was working in supply chain management 
but I wasn’t happy because there were a lot of limitations in my 
role when I transferred to Dubai. I was looking to leave. At the 
same time, WhatsApp started to take over Blackberry Messenger. 
Remember BBM?

SS: Of course. Yeah. 

RC: Yeah, yeah, yeah. Everybody started to move into this new 
thing called WhatsApp. Eventually, I don’t know the day, I don›t 
know the date but there was this new function called Voice Notes, 
right? And me sending voice notes because I›m driving or rushing 
around with the baby, was my go-to. People used to say all the 
time, “I love receiving your messages”. If you think back, people 
were not really comfortable sending voice notes when they first 
came around. 

SS: No, because they didn’t like to hear their voice.

RC: Yeah. And I thought this was the best thing since sliced bread! 
It was more like messaging on the go, you know? And people used 
to say, “I look forward to your messages, Rachael. Because I love 
hearing your voice.” It would then hit home that I had this voice 
and I would, I guess, remember that I’ve had this 
compliment before.

SS: After making the decision to explore voice acting, what was 
your process to hone your skills?  Were there specific courses that 
you’ve taken?

RC: I was in a position where I’d left my job so I didn’t have money 
to invest as such in terms of voice training. I thought I needed this. 
I needed all this stuff that needed a certain budget. To be honest, I 

In Conversation with Rachael Charles
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മനസെിൽ തട്ടുും, എനിക്ക് മുൻപുും ഈ അഭിനന്ദനും െഭിച്ചിട്ടുലടെന്നക് ഞാൻ ഓർക്കുും.

SS: പോവായക്ൈക് ആക്ിങിൽ കൂടുതൽ പഠിക്ാനുള്ള തകീരുമാനലമടുത് പോശഷും, 
നിങ്ളുലട കഴിവുകൾ വികൈിപ്ിക്കുന്നതിനായി എല്താലക് കാര്യങ്ളാണക് 
ശ്രദ്ധിച്ചതക്? നിങ്ൾ പ്പോത്യക പോകാഴ്സുകൾ ല�പോയ്താ?
RC: ഞാൻ പോജാെി ഉപോപക്ഷിച്ച അവസ്ഥയിൊയിരുന്ന, അതിനാൽ പോവായക് ൈക് 
പരിശകീെനത്ിലറെ കാര്യത്ിൽ ല�െവഴിക്ാൻ എനിക്ക് പണമില്ലായിരുന്ന. 
എനിക്ക് പരിശകീെനും ആവശ്യമാലണന്നക് ഞാൻ കരുതി. ഒരു നിശ്ിത 
ബജറ്ിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ലളല്ലാും എനിക്ക് പോവണമായിരുന്ന. ൈത്യും 
പറഞൊൽ, ആർക്ാണക് അതക് ല�യ്ാൻ കഴിയുക, ആരാണക് എലന്ന ഇവിലട 
ൈഹായിക്കുക, എവിലട പോപാകണലമന്നക് പോപാലുും എനിക്റിയില്ലായിരുന്ന. എലറെ 
സുഹൃത്ക് എലന്ന ദ്നാ ദ്ജനി എന്ന ഒരാളുമായി പരി�യലപ്ടുത്ി. അവൾ 
ഒരു ലപർപോൊമൻൈക് ആർട്ിസ്റ്റുും കവിയുമാണക്. അവൾ ഈ പോമഖെയിലെ 
വളലര കഴിവുള്ള ഒരു പ്തിഭയായിരുന്ന. ദ്നാ എനിക്ക് അവളുലട വകീട്ിൽ 
താമൈലമാരുക്ി, ശബ്ദും, എലറെ ശബ്ദും, ശബ്ദ പരിശകീെനും എന്നിവലയക്കുറിച്ചക് 
�ർച്ച ല�യ്ാൻ ഞങ്ൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്ൽ കൂടുും. ഒരുപാടക് പരിശകീെനങ്ളിലൂലട 
അവൾ എലന്ന ലകാണ്ടുപോപായി. അവൾ ഒരു മികച്ച പ്ഭാഷകയായിരുന്ന.

SS: അവൾ ൈ്വയും ഒരു പോവായക്ൈക് ആക്റായിരുപോന്നാ?
RC: അവൾ പോവായക്ൈക് ആക്ിങക് നടത്ിയിരുന്ന. അവൾ സൂപ്ർ ക്ിപോയറ്കീവക് 
ആയിരുന്ന. ശരിക്കുും സൂപ്ർ...സൂപ്ർ വുമൺ. എന്നാൽ എലറെ ശബ്ദും 
കലടെത്ാനുും ശബ്ദത്ിൽ വിശ്വൈിക്ാനുും അതിനാവശ്യമായ പരിശകീെനും 
ല�യ്ാനുും അവൾ എലന്ന ൈഹായിച്ചതായി ഞാൻ മനസെിൊക്കുന്ന. ഡാനയുലട 
പരിശകീെനത്ിൽ എ്താണക് ൈുംഭവിച്ചലതന്നാൽ നമുക്ക് അതിലന പോവറിലട്ാരു 
പരിശകീെനമായി വിളിക്ാും. ഞങ്ൾ ഒരുപാടക് ൈുംൈാരിച്ചു - കുറച്ചക് ധ്യാനും, 
ശ്വൈനും, ശരകീരത്ിലെ വ്യത്യസ് പോപായിന്റുകൾ അതിൽ എവിലടയാണക് 
ഞാൻ കുടുങ്ിക്ിടക്കുന്നലതന്നക് ഞങ്ൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭൂതകാെത്ിൽ നിന്നക് 
വളലരയധികും പോവദ്നയുും ആഘാതവുും ഞാൻ വഹിച്ചിരുന്ന, ഞങ്ളുലട 
പോവായക് ൈക് എകക് സൈൈക് ല�യ്യുന്നതിനിടയിൽ, എലറെ ശബ്ദും ലതാടെയുലട 
പോശഷി മറികടക്ാൻ കഴിയാത്തുപോപാലെയായിരുന്ന. എനിക്ക് ആ പോറഞ്ചക് 
ഇല്ലായിരുന്ന. എനിക്ക് ൈാധിക്കുമായിരുലന്നങ്ിലുും എനിക്ാ പോറഞ്ചക് തടസെമായി 
നിന്ന. �ിെ വികാരങ്ൾ മാറി മാറി വരുും. �ിെപോപ്ാൾ കരയാൻ വരുമായിരുന്ന. 
അനാ�ാരമായ ഈ ഒരു പോവായക് ൈക് പരിശകീെനും നടത്തുന്നതക് പോപാലെയാണക് 
ഞങ്ൾ എല്ലായിടത്തുും പോപാകുന്നതക്. എലന്ന തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതക്, എനിക്ക് 
മനസെിൊകാത് എലന്നക്കുറിച്ചക് ഞാൻ കലടെത്തുകയായിരുന്ന.
SS: ആ അനുഭവും നിങ്ളുലട ശബ്ദവുമായുള്ള നിങ്ളുലട ബന്ധലത് എങ്ലന 
മാറ്ിമറിച്ചു അലല്ലങ്ിൽ ശബ്ദും എന്നക് നിങ്ൾ കരുതുന്നതക് എ്താണക്?

പോറച്ചൽ �ാൾസുമായുള്ള
 ൈുംഭാഷണും

[സ്റാൻഡക് െസ്റക്]പോപ്ാഗ്ാമിലറെ തുടക്ത്ിൽ, തൻലറ ലതാഴിെിലനക്കുറിച്ചക് 
കൂടുതെറിയാൻ ഷാൈിയ ഈ പോമഖെയിലെ നിരവധി പോവായക്ൈക് 
ആർട്ിസ്റ്റുകപോളാലടാപ്ും ല�െവഴിച്ചു. ദുബായിൽ പോജാെി ല�യ്യുകയുും 
താമൈിക്കുകയുും ല�യ്യുന്ന ഒരു ഇുംഗ്കീഷക് പോവായക് ൈക് ഓവർ ആർട്ിസ്റായ പോറച്ചൽ 
�ാൾസുമായുള്ള ൈുംഭാഷണത്ിൽ നിന്നള്ള പ്ൈക്ത ഭാഗങ്ളാണക് താലഴ 
ലകാടുത്ിരിക്കുന്നതക്.
ഷാൈിയ: പോവായക് ൈക് ആക്ിങക് നിങ്ൾക്ക് താൽപ്ര്യമുള്ള ഒന്നാലണന്നക് എങ്ലന 
മനസെിൊയി?
പോറച്ചൽ: കുട്ിക്ാെും മുതൽ ഞാൻ പോവായക് ൈക് ഓവർ ല�യ്യുന്നടൊയിരുന്ന. 
എ്തിലനങ്ിലൊലക്യുും പോവടെി ൈുംൈാരിക്ാൻ എലന്ന എപോപ്ാഴുും 
തിരലഞെടുത്തു. സ്കൂളിൽ എല്തങ്ിലുും ൈപോന്ദശും നൽകാൻ ഞാൻ 
തിരലഞെടുക്പ്ട്ടു. അവർ എപോന്നാടക് പറയാറുടൊയിരുന്ന, "നിങ്ളുലട ശബ്ദും 
മികച്ചതാണക്" എന്നക്.  ആളുകൾ എല്ലായക് പോപ്ാഴുും അവലര പ്തിനിധകീകരിച്ചക് 
ൈുംൈാരിക്ാപോനാ അലല്ലങ്ിൽ എപോന്നാടക് ഏലതങ്ിലുും ൈാഹ�ര്യത്ിൽ 
ൈുംൈാരിക്ാപോനാ ആവശ്യലപ്ട്ിരുന്ന. ആളുകൾക്ക് ഇടപഴകാൻ 
എളുപ്മാലണന്നക് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്ന ശക്തവുും കുറച്ചക് വ്യക്തവുമായ ഒരു ശബക് ദ്ും 
എനിക്കുലടെന്നക് ഞാൻ കരുതുന്ന. എലറെ കരിയറിലറെ കാര്യത്ിൽ, ഞാൻ 
ൈസ്ല ല�യിൻ മാപോനജക് ലമൻറക് പോമഖെയിൽ പോജാെി ല�യ്യുകയായിരുന്ന. 
പപോക്ഷ ഞാൻ ദുബായിപോെക്ക് മാറുപോ്പാൾ എലറെ പോറാളിൽ ഒരുപാടക് പരിമിതികൾ 
ഉടൊയിരുന്നതിനാൽ എനിക്തിൽ തുടരുന്നതിൽ താതക്പര്യമുടൊയിരുന്നില്ല. 
പോജാെി മാറാൻ ഞാൻ തകീരുമാനിച്ചു. അപോത ൈമയും ബ്ാക്ക് ലബറി ലമൈഞ്ചറിലന 
വാടക് ൈക്ആപ്ക് ഏലറ്ടുക്ാൻ തുടങ്ി. ബിബിഎും ഓർക്കുന്നപോടൊ?
SS: തകീർച്ചയായുും. അലത.
RC: അലത, അലത, അലത. എല്ലാവരുും വാട്ക് ൈക്ആപ്ക് എന്ന പുതിയ 
ൈുംവിധാനത്ിപോെക്ക് മാറാൻ തുടങ്ി. ഒടുവിൽ, എനിക്ക് ദ്ിവൈും അറിയില്ല, 
തകീയതി ഓർമ്മയില്ല, പപോക്ഷ പോവായക് ൈക് പോനാട്ടുകൾ എന്ന പോപരിൽ പുതിയ 
പ്വർത്നും ആരുംഭിക്കുകയായിരുന്ന, അപോല്ല? ഞാൻ സരൈവക് ല�യ്യുന്നതിനാപോൊ 
കുഞെിപോനാലടാപ്ും ൈമയും ല�െവിടുന്നതിനാപോൊ എലറെ യാത്രയ്കിടയിപോൊ 
ഒലക് പോവായക് ൈക് പോനാട്ടുകൾ അയയക് ക്ാൻ തുടങ്ി. "നിങ്ളുലട ൈപോന്ദശങ്ൾ 
ൈ്വകീകരിക്കുന്നതക് എനിക്ിഷ്ടമാണക്" എന്നക് ആളുകൾ എപോപ്ാഴുും പറയുമായിരുന്ന. 
നമ്മൾ തിരിഞ്ഞുപോനാക്കുകയാലണങ്ിൽ, പോവായക് ൈക് പോനാട്ടുകൾ ആദ്്യും വന്നപോപ്ാൾ 
ആളുകൾക്ക് അതക് അയയക് ക്കുന്നതക് ശരിക്കുും സുഖകരമായിരുന്നില്ല.
SS: ഇല്ല, കാരണും അവർ അവരുലട ശബ്ദും പോകൾക്ാൻ ഇഷ്ടലപ്ട്ില്ല.
RC: അലത. സലൈൈക് ഡക് ലരെഡിനു പോശഷമുള്ള ഏറ്വുും മികച്ച കാര്യമാണിലതന്നക് 
ഞാൻ കരുതി! ഇതക് യാത്രയ്കിടയിൽ ൈപോന്ദശമയയക് ക്കുന്നതക് പോപാലെയായിരുന്ന, 
നിങ്ൾക്റിയാപോമാ? ആളുകൾ പറയാറുടൊയിരുന്ന, “ഞാൻ നിങ്ളുലട 
ൈപോന്ദശങ്ൾക്ായി കാത്ിരിക്കുകയാണക്, റാപോഹൽ. കാരണും നിങ്ളുലട ശബ്ദും 
പോകൾക്ാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടലപ്ടുന്ന. എനിക്ക് ഈ മപോനാഹര ശബ്ദും ഉലടെന്നള്ളതക് 

RC: ഞാൻ ആശ്ര്യലപ്ട്ടു. ശബ്ദത്ിനക് പോവദ്ന വഹിക്ാൻ കഴിയുലമന്നക് ഞാൻ 
മനസെിൊക്ി. അലരത ഫ്ാങ്ക്ിൻ അലല്ലങ്ിൽ ഓട്ിൈക് ലറഡ്ിുംഗിലനപോപ്ാലുള്ള 
ഈ ഗായകരിൽ �ിെപോപ്ാലഴാലക് നിങ്ൾ ഇതക് പോകൾക്ാറുടെക് - പൗരാവകാശ 
കാെഘട്ത്ിലെ ആളുകൾ. "ഓ, ആ പാട്ക് എലന്ന കുളിരണിയിക്കുന്ന" എന്ന 
മട്ിൊണക് നിങ്ൾ ആൈ്വദ്ിക്കുന്നതക്. ആ ആളുകൾ വെിയ ആഘാതത്ിലൂലടയുും 
പോവദ്നയിലൂലടയുും കടന്നപോപാകുന്ന, നിങ്ൾക്ക് അതക് അവരുലട ശബ്ദത്ിൽ 
പോകൾക്ാും, അവർക്ക് അതക് മറയ്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപപോക്ഷ ഞാൻ അതക് മറയ്കാൻ 
ശ്രമിച്ചു. എനിക്തറിയില്ല. (�ിരിക്കുന്ന) എലറെ ശബ്ദും ഓട്ിൈക് ലറഡ്ിുംപോഗായുപോടപോതാ 
അപോരത ഫ്ാങ്ക്ിൻ എസ്യൂവിൻലറപോയാ പോപാലെ ആയിരുന്നില്ല.
എലറെ ശബ്ദും ഈ വികാരലത് പ്തിെെിപ്ിക്കുന്നപോടൊ ഇല്ലപോയാ എന്നക് 
എനിക്റിയില്ല, പപോക്ഷ അതക് തങ്ിനിന്നതായി എനിക്റിയാും. ഉറപ്ായുും 
ലതാടെയിലെവിലടപോയാ അതക് കുടുങ്ി. അതിനായി എനിക്ക് തിരിലക പോപായി 
എലറെ കുടുുംബപോത്ാലടാപ്ും യുലകയിലെ കാര്യങ്ളിൽ മുഴുപോകടെി വന്ന. 
അതക് ൈഹായിച്ചു. ഈ ൈക് ക്ിപക്റുകൾക്ായുള്ള എലറെ റിപോഹഴക് ൈലുകൾ 
പൂർത്ിയാക്ാനുും മുപോന്നാട്ക് പോപാകാനുും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സ്റ്റുഡിപോയായിൽ 
പോപായി ഈ ലറപോക്ാർഡിുംഗുകൾ ല�യ്തു, അതിനായി വളലരയധികും റിപോഹഴ്സൽ 
ല�യ്തു, അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു. അതക് അത്ഭുതകരമായി പോതാന്നി. ഞാൻ 
അഭിമാനിച്ചു, അതക് എലറെ ശബ്ദവുമായുള്ള എലറെ ബന്ധലത് തലന്ന മാറ്ിമറിച്ചു. 
ഒരു സമപോക്ാപോൊണിൽ നിങ്ൾ ൈ്വയും പോകൾക്കുപോ്പാൾ, നിങ്ൾക്ക് 
ല�വിലകാടെക് പോകൾക്ാൻ കഴിയാത് നിങ്ളുലട ശബ്ദത്ിലറെ ഘടകങ്ൾ 
മനസെിൊക്ാൻ പ്പോത്യകും രൂപകല്പന ല�യക് തതിനാൽ നിങ്ളുലട ശബ്ദും 
എങ്ലനയാലണന്നക് നിങ്ൾ പോകൾക്കുും,  ൈത്യത്ിൽ ആ ശബ്ദും അറിയുും. എലറെ 
ശബ്ദും ൈത്യമാണക്. അതിൽ ൈത്യത്ിലറെ ഒരു ഘടകമുടെക്. അതക് എലറെ പ്ധാന 
മൂെ്യങ്ളിൽ ഒന്നാണക്. ഞാൻ ഒരു ൈന്യാൈിനിപോയാ നല്ല വ്യക്തിപോയാ ആലണന്നക് 
പോതാന്നിക്ാൻ ഞാൻ ഇതക് പറയുന്നില്ല, പപോക്ഷ ഞാൻ വളലര ൈത്യമാണക്. 
എലന്ന അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കുും ഞാൻ വളലര റിയൊലണന്നക് അറിയാും. 
സദ്വപോമ - �ിെപോപ്ാൾ ഇതക് വളലര കൂടിപോപ്ാകുന്നടെക്! എലറെ ശബ്ദും ൈത്യമാണക്. 
ഞാൻ അതക് എങ്ലന ഉപപോയാഗിക്കുന്ന എന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അതിനക് ആ 
ഗുണവുമുടെക്. എനിക്റിയാും, കാരണും എനിക്ക് െഭിക്കുന്ന ബുക്ിുംഗുകളിൽ 
ഭൂരിഭാഗവുും  ഗൗരവമുള്ള ൈപോന്ദശും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണക്. 
സുസ്ഥിരതലയക്കുറിപോച്ചാ നയ മാറ്ലത്ക്കുറിപോച്ചാ അങ്ലനലയാലക്യുള്ളതക്. 
ഡിസ്ിക്ക് പോവടെിപോയാ ഐസ്കകീും വിൽക്കുന്നതിപോനാ അല്ല അവർ എലറെ അടുക്ൽ 
വരുന്നതക്.
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ثالثة أصدقاء يزورون معرضًا

أيــن تكمــن القوة في الحديث؟

كيــف يوّجهنا الصوت؟

مــن أين يأتي الصوت؟

فــي يــوم الجمعــة الثانــي من شــهر يناير، لــم تكن ُتعرض أي أفالم جيدة، ولذلك 
قــررت ليــال وريمــا وحمد حضور معرض تم افتتاحه في “تشــكيل”.

وعــدت ليــال، التــي اعتــادت على زيارة هــذه الفعاليات، أصدقاءها بقضاء وقت 
ممتع. وتســاءلت ريما عّما يرتديه الناس في االفتتاح. وبســبب إصرار حمد 

على أن الوصول إلى المعرض في الســاعة 7:15 مســاًء مبكر جدًا، فقد وصلوا 
الســاعة 7:30 مساًء.

كانــت القاعــة مكتظــة بالحضــور لكنها كانت هادئة نســبيًا. وتردد صدى خافت لســعال 
وســخرية فــي كل أرجــاء القاعــة، وبدت رائحتهــا كرائحة الطالء الطازج. تقدمت 

ليــال، واثقــًة مــن لقاء عشــرات الوجوه المألوفة. بينمــا توقفت ريما لتقرأ النص 
المكتــوب علــى الحائــط األول، وتراجع حمد وراءهــا، متملماًل في مكانه.

حمد: حســنًا، هذا المعرض عن… الصوت؟

ريمــا، مــا زالت تقــف مقابل الجدار: لم نره بعد.

انضمــت ليــال إليهــم وهــي مرتبكة: قمت بجولــة للتو، ولم أصادف أحدًا أعرفه 
حتى اآلن.

حمــد: مــا كان علينا الحضور باكرًا.

ليال: ال أرى شــازيا أيضًا، أمر غريب. أوه جيد، لقد قررت اســتخدام صوت غامر كما 
اقترحت جين.

ريمــا: من جين؟

أقســمت ريما أنها رأت شــفة ليال ترتجف.

رفعــت ليــال حاجبيهــا قائلًة: جيــن؟ تعرفينها. أليس كذلك؟

“ال؟” ســاد صمت لبرهة من الزمن. طوت ريما ذراعيها.

ليال: الفنانة؟

هزت ريما رأســها قائلًة: ليس لدي أدنى فكرة.

ليــال: لقــد كانــت راعيــًة أللمع أربع نجــوم انطلقوا من هذا المكان.

نقلــت ريمــا ثقلهــا من قدٍم إلى أخرى وجذبت ســترتها.

انتقــل الثالثــة إلــى المجموعة األولى من األعمال.

أصغى حمد إلى الثواني العشــر األولى. كل ما ســمعه كان صوت امرأة تقول 
“الشــروط واألحــكام” مــرارًا وتكرارًا بنبرات مختلفــة. التفت إلى أرجاء الغرفة.

وقــف ثنائــي مميــز علــى مقربة؛ امرأة ذات شــعر أزرق مدبب، ورجل يرتدي أفرواًل 
أصفر اللون.

بدأ حمد بالمشــي، ابتســم وأشــار إلى القطعة.

حمــد: ال أفهم مــا المقصود بها. وأنتم؟

ردتا بابتســامة مترددة.

ذات الشــعر األزرق المدبب: بها؟

حمــد: نعــم، أعنــي العمــل – ما الفكــرة التي يفترض أن يوصلها؟

صاحبة الشــعر األزرق: ماذا َعنت لك؟

حمد ضاحكًا: آه، ال أعلم. لســت الشــخص المناســب لإلجابة على هذا الســؤال. 
فأنــا أعمــل في بنك قطر الوطني.

بــدأ وجــه ذو األفــرول األصفر يظهر إدراكًا ومــال بكتفه نحو حمد.

األصفــر: آه، جميــل، بنــك قطر الوطني! مــا طبيعة عملك بالضبط؟

حمد مبتســمًا: أعمل في قســم إدارة الثروة.

اتســعت عينــا صاحــب األفرول األصفر: رائــع، ال بد أن عمولتك هائلة.

ضحك حمد وفي اللحظة التي كان ســيجيب فيها باإليجاب، ســارت ليال إلى 
جانبــه. ووقفت ريمــا بمحاذاة المجموعة.

ليــال: مرحبــًا، أنا ليال. وأنت؟

صاحب األفرول األصفر: أنا فيف، و)مشــيرًا إلى ذات الشــعر األزرق( هذه ميال.

التقت نظرات صاحبة الشــعر األزرق بنظرات ريما بابتســامة هادئة. كان فم حمد 
مفتوحــًا قليــاًل كمــا لو كان على وشــك التحــدث، ولكنه بالكاد تمتم.

ليال: ســررت بمعرفتكم.

وجهت صاحبة الشــعر األزرق الحديث إلى ريما بشــكل منفصل: لم أعرف اســمك.

همســت ريما قائلة: ريما.

ابتســمت صاحبة الشــعر األزرق وهمســت: أنا ميال!

ريما: أنا، آه، يعجبني شــعرك.

ســعلت ليال بشــكل أقوى مما يجب: إذًا، ماذا تعمالن؟

قــال صاحــب األفــرول األصفــر بنبرة متمرســة رتيبة: أنا أبحــث عن فرصة عمل حاليًا.

بدأ حمد بقول شــيٍء ما.

ســألت ليال صاحبة الشــعر األزرق: آه-هه، ماذا عنك؟

صاحبة الشــعر األزرق: أنا.. أعمل في تشــكيل الفخار حاليًا.

وتبــع ذلك صمت وجيز.

ســأل حمد صاحبة الشــعر األزرق: ما هي وظيفتك الفعلية إذًا؟

لــم ينبــس أحــد بكلمــة لثالث ثواٍن. وعم صمت مطبق. واســتدار صاحب األفرول 
األصفــر لمقابل حمد.

ريما: لَم تســأل؟

حمــد: كل مــا فــي األمــر أن دبــي مــكاٌن مكلٌف للغاية. ال بد أنــك تحتاجين إلى الكثير 
من العموالت لتعيشــي كفنانة.

صاحبة الشــعر األزرق: أظن أن صديقتك ســألتني ماذا أعمل، ال كيف أدفع 
الفواتير.

حمد: أليســا شيئًا واحدًا؟

لتــرد صاحبــة الشــعر األزرق بوجــه ضحوك: ليس لدى الجميع.

وأطلــق حمــد تنهيدًة مطولة: حســنًا. مــاذا تعملين للعيش؟

حنت صاحبة الشــعر األزرق رأســها بأكمله بشــكل مقصود وقالت ببرود: أنا فنانة.

أعــاد حمــد ما قالته، مســتغربًا: أنت فنانة؟

صاحبة الشــعر األزرق: أجل.

ولــم يكــن الصمــت الــذي تــال ذلك مطبقًا؛ بل أصــوات غريبة ناعمة – باه، افف، 
تــش – طغــت علــى الجو العام صادرة من أحــد األعمال التركيبية.

قال حمد ضاحكًا: حســنًا. جيد. ســأخرج الستنشــاق بعض الهواء.

صاحب األفرول األصفر: ســوف أنضم إليك.

التفــت صاحــب األفــرول األصفــر إلى صاحبة الشــعر األزرق كأنه يقول لها “أراك 
بعد قليل”.

أومأت صاحبة الشــعر األزرق، ثم غمزت ليال وريما قائلًة: بالمناســبة، أنا أعمل 

في مجال التســويق.

انفجــرت ريمــا ضاحكًة. وكذلك ليــال بعدها بثانيتين.

ليــال: إذًا، تعمليــن بصنع الفخاريات؟

صاحبة الشــعر األزرق: أجل، لقد صنعت الكثير من القوالب على شــكل أياٍد 
مؤخرًا.

اتســعت عينــا ليــال بحــدة، وصاحــت: آه، لحظة. لحظة. أنت ميال! أعرف 
أعمالك – لقد رأيتها على إنســتاغرام!

بدت صاحبة الشــعر األزرق مذهولًة بعض الشــيء، ثم تبســمت.

ليــال: ألــم تفــوزي بإقامة ايه إف إي هذا العام؟!

صاحبة الشــعر األزرق: أجل، لقد.. 

ليــال: هــذا رائــع – أتعلميــن ماذا، يجب علينــا التحدث الحقًا. لقد أردت التقدم 
إليهــا منــذ وقــت طويــل. لقد قالــت لي دينا أنه يجب أن أتقدم.

صاحبة الشــعر األزرق: من هي تينا؟

ليــال: ال! إنها دينا!

انتظــرت ليــال لبرهــة، ولكــن لم يكن هناك ما يدل أن صاحبة الشــعر األزرق 
قــد عرفت المقصودة.

ليــال: دينــا عبــدو؟ عضو اللجنة؟ بجميع األحوال، هذه المؤسســات انتقائية 
للغايــة، لذا ســيكون رائعًا الحصــول منك على التفاصيل.

صاحبة الشــعر األزرق: ممم، أجل، طبعًا.

حاولــت ليــال الحصــول على انتباه صاحبة الشــعر األزرق دون جدوى.

ريمــا: هــاّل تابعنــا جولتنا في باقي أرجاء المعرض؟

التفتت ليال إلى صاحبة الشــعر األزرق وســألتها: هل تودين؟

صاحبة الشــعر األزرق: هيا بنا.

ســار الجميــع معــًا نحــو العمل التركيبي التالــي. كان عبارة عن عرض فيديو 
كبير، يصدر منه صوٌت جهوري: امرأتان تطرحان أســئلة وكأن المشــهد 

يحــدث عبــر مــرآة متهشــمة - يوجد إعادٌة للــكالم، تقليٌد، تزامن وتناقض.

ليال: هذا العمل يجســد حرفيًا االستنســاخ الذي نرزح تحته في ظّل 
الرأسمالية.
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Three Friends Visit An Exhibition

Where does power lie in a conversation?

How does voice direct us?

Where is the voice coming from?

On the second Friday of January, no good movies were playing, so 
Lila, Reema and Hamad decided to attend an exhibit opening 
at Tashkeel.

Lila, who frequented these things, promised a good time. Reema 
wondered what people wear to an opening. Hamad insisted 7:15pm 
was too early to arrive, so they arrived at 7:30pm.
The room was packed and relatively quiet. Coughs and scoffs 
echoed softly in every corner. It smelled like fresh paint. Lila walked 
in ahead, certain she would be greeted by dozens of familiar faces. 
Reema stopped to read the text on the first wall. Hamad trailed in 
after her, fidgeting in place.

Hamad: Okay, so this exhibit is about… Voice?
Reema, still facing the wall: We haven’t seen it yet.
Lila joined them, unsettled: Just took a lap – No one I know is 
here yet.

Hamad: We didn’t have to come this early.

Lila: I can’t see Shazia either. Weird. Oh good, she decided to go 
with immersive sound like Jean suggested.

Reema: Who’s Jean? 
Reema swore she saw Lila’s lip twitch.
Lila raised her eyebrows: Jean? You know her. No? 
“No?” hung in the air for a moment. Reema folded her arms.

Lila: The artist?
Reema shook her head: No clue.
Lila: She’s only mentored like the four biggest artists to come out of 
this place.

Reema shifted her weight from one foot to the other and pulled 
her sweater close.

They moved to the first set of works. Hamad listened to the first 10 
seconds. All he heard was a woman saying, “Terms and Conditions” 
over and over in different tones. He turned to the rest of the room. 
A distinctive pair stood nearby; one with spikey blue hair, the other 

in yellow overalls.
Hamad began walking over, smiled and gestured back at the piece.

Hamad: I don’t get it. Do you?

They blinked back at him with hesitant smiles.
Spiky blue hair: It?

Hamad: Yeah, I mean the work – What’s it supposed to mean?

Blue: What did it mean to you?
Hamad laughed: Oh, I don’t know. I’m not the right person to ask. I 
work at QNB.

Yellow overall’s face gradually registered recognition and his 
shoulder tilted toward Hamad.

Yellow: Oh, cool, QNB! What do you do exactly?
Hamad smiled: I’m in wealth management.
Yellow’s eyes widened: Wow, your commissions must be insa-ane.
Hamad laughed and just as he was about to answer in the 
affirmative, Lila walked to Hamad’s side. Reema stood at the edge 
of the group.

Lila: Hi, I’m Lila. And you are?
Yellow: I’m Viv, and (gesturing at Blue) this is Mila.
Blue’s gaze met Reema’s in a quiet smile. Hamad’s mouth was 
slightly open as if he were about to speak but barely croaked.

Lila: Great to meet you.
Blue addressed Reema separately: I didn’t get your name.

Reema whispered: Reema.
Blue smiled and whispered back: I’m Mila!

Reema: I, uh, I like your hair.
Lila cleared her throat, a little louder than necessary: So, what do 
you both do?

Yellow said in a practised even tone: I’m in the market at the 
moment. Looking for an opportunity.

Hamad started to say something.
Lila asked Blue: Uh-huh, how about you?

Blue: I’m.. really into clay right now.

ال تعليق.

كررت صاحبة الشــعر األزرق ســؤااًل ورد في الفيديو مع بقاء وجهها مواجهًا 
لشاشــة العرض: هل خبرتم طعم الســعادة بين عمر 14 و18 عامًا؟

ليــال: نعم أظّن ذلك.

أجابت ريما وهي تّحدق بالشاشــة: ال، لكن- حســنًا. أتذكر أنني أحببت أصدقائي، 
ماذا عنك؟

صاحبة الشــعر األزرق: ال، كنت مراهقًة صعبة المراس، والمشــكلة أن عائلتي لم 
تكن رائعة.

أجابــت ريمــا مع ابتســامة رقيقة تعلــو وجهها: نعم، أفهمك.

حدقوا معًا بالشاشــة لبضع دقائق بذهول.  

ريمــا: تخيلــوا البوح بذلك في مقابلة.

صاحبــة الشــعر األزرق: أعانــي مــن اضطراب ما بعــد الصدمة وقد أجهش بالبكاء 
من اإلحســاس بالهوان في أي لحظة؟

قالــت ريمــا ضاحكًة: أتمنى لــو بمقدورك القيام بذلك.

صاحبة الشــعر األزرق: ال أظن أنهم يبتغون الصدق.

ليــال: لدينــا إجابــات حفظناهــا عــن ظهر قلب على العديد من األســئلة - 3 نقاط قوة 
و3 نقاط ضعف.

صاحبة الشــعر األزرق: هذا صحيح.

ريمــا: أعتقــد أن فحــوى االختبار هو قياس إن كنت ســتتحطمين؟

صاحبة الشــعر األزرق: معظم الناس ســيتحطمون.

وقفــوا هنــاك لفتــرٍة أطول، هائمين في بحٍر من األســئلة. 

ليال: إن مشــاعر األلفة وســط اختالل موازين القوى خطيئة

لــم يعّلــق أحــد علــى الجملة. كانت صاحبة الشــعر األزرق وريما ال تزاالن تحدقان 
بالشاشــة. اســتدارت ليال من مكانها بشــيء من القلق.

ليــال: أظــن أننــي رأيت مها _ ســألحق بكم بعد قليل.

ريما: ممم.

مشــت صاحبة الشــعر األزرق وريما إلى العمل التركيبي التالي: مقطع صوتي 
عن الســعادة وبزوغ فجر عالم “مدهش”. وضعا ســماعاتهما واضطرتا إلى تبديل 

األماكن لفك تشــابك األســالك. شــيء يشــبه القيام برقصة صغيرة.

صاحبة الشــعر األزرق: هل أنت مســتعدة؟

أومأت ريما برأســها وضغطت على زر التشــغيل.

“شــكرًا على صبركم. ســتبلغون وجهتكم قريبًا. توقعات الطقس مبشــرة حاليًا، 
مــع حــرارة أعالهــا 46 درجة مئوية وأدناها 38 درجة.

أثنــاء قيادتنــا إلــى محطــة مترو الخليج التجاري، تلوح فــي األفق فوقنا، مرتبطًة 
بشــريٍط من مصابيح الشــوارع، التميمة المفضلة لمفاجآت صيف دبي؛ 

“مدهــش”. فــي حــال لــم تواجهوا ازدحامًا مروريًا، وكنتم تقودون بســرعة مقبولة، 
فإن شــخصيات الرسوم المتح....”.

اختفــى الصــوت فجــأًة. فبلمــح البصر قام طفٌل صغيــر يبلغ من العمر قرابة 
الخمس ســنوات بإمســاك األســالك بقبضته وهو يركض، علق شــعر صاحبة 

الشــعر األزرق باألســالك، فســحبهما الطفل معه لمســافة متٍر تقريبًا. كان ما جرى 
ضبابيــًا بالنســبة للجميــع، وتســمرت ليــال في مكانها وهــي تفّكر في أبعاد كلمة 

“عبقري”.

كانــت صاحبــة الشــعر األزرق تجلــس متربعًة على األرضيــة البراقة، توقف الطفل 
بعد أن انقطع نفســه، ضاحكًا بكل ما أوتي من قوة لفرط ســعادته. عّم الصمت. 

ركض أحد األبوين ليمســك بالطفل وهو يســتميح عذرًا. لم يتحرك أحد.

لبرهــٍة، بــدت صاحبــة الشــعر األزرق مصدومة، ثم رأتها ريمــا، ارتبكت كلتاهما، 
بينمــا كانتــا ترتجفــان فــي داخلهمــا. وكان كّل من فــي الغرفة يحّدق في الموقف- 

لينفجــروا جميعــًا في نوبٍة من الضحك.

بوميــكا غاغــادا هــي باحثــة وكاتبة ولدت وترعرعت في اإلمارات. تحمل شــهادة 
الماجســتير في الدراســات اإلعالمية من معهد برات.
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A small silence followed.
Hamad asked Blue: What’s your day job then?

No one said a word for three seconds. You could hear the room 
breathing. Yellow swivelled to face Hamad.

Reema: Why do you ask that?

Hamad: Just that, well, Dubai’s so expensive. You must need a lot of 
commissions to live as an artist.

Blue: I think your friend asked what I do, not how I pay the bills.
Hamad: Isn’t that the same thing?

Blue replied with laughing eyes: Not for everyone.
Hamad gave an exaggerated sigh: O-kay. What do you do 
for a living?
Blue tilted her whole head for effect and flatly pronounced: I’m 
an artist.

Hamad repeated, unbelieving: You’re an artist.
Blue: Yupp.

The silence that followed wasn’t absolute; strange soft sounds – 
pah, fff, tch – floated in the air from an installation.
Hamad laughed: Okay. Cool. I’m gonna get some air.

Yellow: I’ll – uh – join you.
Yellow turned back to Blue as if to say ‘see you in a bit’.
Blue nodded, then winked at Lila and Reema: I’m in marketing, by 
the way.

Reema broke into a hearty laugh. Lila joined in two seconds later.
Lila: So, you work with clay?

Blue: Yeah, I’ve been moulding a lot of hands lately.
Lila’s eyes sharpened and widened, exclaiming: Oh, wait. Wait, 
you’re Mila! I know your work – I’ve seen it on Instagram!
Blue looked a bit startled, then smiled.

Lila: Didn’t you win the AFE residency this year?!

Blue: Yeah, I–

Lila: That’s so cool – You know, we should really talk after. I’ve been 
meaning to apply to that for ages. Deena told me to.

Blue: Who’s Tina?

Lila: No, Deena!

Lila waited but there was no spark of recognition.
Lila: Deena Abdou? She’s on the committee? Anyway, these 
institutions are se-lective, so it’ll be great to get the inside scoop 
from you.

Blue: Um, yeah, sure.
Lila tried to catch Blue’s gaze unsuccessfully.

Reema: Let’s walk through the rest of the exhibition?

Lila turned to Blue and asked: Let’s?
Blue: Let’s.
They walked over to the next installation. A large video, with 
haunting sound: Two women asking questions, as if through a 
cracked mirror – repeating, imitating, going in and out of sync.
Lila: It really captures the cloning we go through under capitalism.
No response.

Blue repeated a question from the video, still facing the screen: 
Were you happy between the ages of 14 to 18 years old?
Lila: I think I was. 

Reema squinted: No, but – yeah. I liked my friends. What 
about you?

Blue: Nah, I was a really troubled teenager. The trouble being that 
my family was not great.

Reema smiled softly: I get it.
They gazed blankly at the screen for a few moments.
Reema: Imagine saying that at an interview.
Blue: I suffer from PTSD and might bawl from humiliation at 
any minute?

Reema laughed: I wish you could.

Blue: I don’t think they’re looking for honesty.

Lila: We have rote answers for so many questions – 3 strengths, 3 
weaknesses.
Blue: True.

Reema: I think maybe the test is to see if you crack?
Blue: Most people would crack.

They stood there some more, suspended in questions.

Lila: Intimacy with a power imbalance is sinister.
There was no reply. Blue and Reema were still blinking at the 
screen. Lila shifted restlessly.

Lila: I think I see Maha – I’ll catch up with you in a bit?
Reema: Mm-hmm.

Blue and Reema walked over to the next installation: An audio 
piece about happiness and Modhesh’s labour. They put on their 
headsets and had to switch places to untangle the cords. 
A little dance. 

Blue: Ready?

Reema nodded and hit play. 
“Thank you for your patience. You will be arriving soon. The 
weather forecast is radiant. Currently, we have sun with a high of 
46 degrees Celsius and a low of 38 degrees.

As we drive down to Business Bay metro station, looming over us 
attached to a strip of streetlights is the shape of Dubai Summer 
Surprises’ favourite mascot, Modesh. If there’s no traffic, and you 
drive fast enough, the figures anim—”

The audio cut abruptly. A small child – about five – had whizzed 
by and grabbed a few cords in his fist as he went. With the wires 
went some hair and all of Blue for almost a metre. Every eye 
turned to the blur. Lila froze to look over in the middle of the word 
“ingenious.”

Blue was cross-legged on the shining floor. The child stopped and 
panted, giggling with glee. Silence. A parent ran to pick him up, 
apologising profusely. Nobody moved. 
For a moment, Blue appeared shocked. Then she caught Reema’s 
eye. They both sputtered, cores shaking, as the rest of the room 
stared – and burst into unbounded peals of laughter.

Bhoomika Ghaghada is a researcher and writer, born and raised in 
the UAE. She has an M.A. in Media Studies from Pratt Institute,
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പറഞെിരുന്ന.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ആരാണക് ടകീന?
െകീെ: ടകീന അല്ല ദ്കീന!
സെെ അല്പൈമയും കാത്ിരുലന്നങ്ിലുും ആലള ബ്ലൂ ലഹയർ തിരിച്ചറിഞെില്ല.
സെെ: ദ്കീന അബ്ദു? അവൾ കമ്മിറ്ിയിലുപോടൊ? എ്തായാലുും, ഈ സ്ഥാപനങ്ൾ 
ലൈെക്റകീവക് ആണക്, അതിനാൽ നിങ്ളുലട ഉള്ളിൽ നിലന്നാലക് െഭിക്കുന്നതക് വളലര 
മികച്ചതായിരിക്കുും.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ഉും, അലത, ഉറപ്ാണക്.
ബ്ലൂ ലഹയറിലറെ ശ്രദ്ധ പിടിക്ാൻ സെെ ശ്രമിലച്ചങ്ിലുും പരാജയലപ്ട്ടു.
റകീമ: നമുക്ക് എക്ിബിഷലറെ ബാക്ി കൂടി കടൊപോൊ?
സെെ ബ്ലൂ ലഹയറിലന പോനാക്ി തിരിഞ്ഞു പോ�ാദ്ിച്ചു: നമുക്ക് പോപായാപോൊ?
ബ്ലൂ ലഹയർ: പോപാകാും
അവർ അടുത് ഇൻസ്റപോെഷനിപോെക്ക് നടന്ന. പോവട്യാടുന്ന ശബക് ദ്മുള്ള ഒരു വെിയ 
വകീഡിപോയാ: ലപാട്ിയ കണ്ണാടിയിലൂലട എന്നപോപാലെ രടെക് സ്ത്രകീകൾ പോ�ാദ്്യങ്ൾ 
പോ�ാദ്ിക്കുന്ന - ആവർത്ിക്കുകയുും അനുകരിക്കുകയുും ൈമന്വയിപ്ിക്കുകയുും  ല�യ്യുന്ന.
സെെ: മുതൊളിത്ത്ിൻ കകീഴിൽ നാും കടന്നപോപാകുന്ന പോ്ലാണിുംഗിലന ഇതക് ശരിക്കുും 
കാണിച്ചു തരുന്ന.
ആരുും പ്തികരിച്ചില്ല. 
ബ്ലൂ ലഹയർ സ്കകീനിനക് അഭിമുഖമായി നിന്നക് ലകാടെക് വകീഡിപോയായിൽ നിന്നക് ഒരു പോ�ാദ്്യും 
ആവർത്ിച്ചു : 14-നുും 18-നുും വയസെിനിടയിൽ നിങ്ൾ ൈന്തുഷ്ടനായിരുപോന്നാ?
സെെ: ഞാൻ ആയിരുന്ന എന്നക് പോതാന്നന്ന.
റകീമ കണ്ണിറുക്ി: ഇല്ല, പപോക്ഷ - അലത. എനിക്ക് എലറെ സുഹൃത്തുക്ലള ഇഷ്ടമായിരുന്ന. 
നിങ്ൾപോക്ാ?
ബ്ലൂ ലഹയർ: അല്ല, ഞാൻ ശരിക്കുും കഷ്ടതയറിഞെ ഒരു കൗമാരക്ാരനായിരുന്ന. എലറെ 
കുടുുംബും അത്ര വലുതായിരുന്നില്ല. 
റകീമ മൃദുവായി പുഞ്ചിരിച്ചു: എനിക്ക് മനസെിൊയി.
അവർ കുറച്ചു പോനരും ൈക് ക്കീനിൽ നിർവികാരതപോയാലട പോനാക്ി നിന്ന.
റകീമ: ഒരു ഇറെർവയൂവിൽ പറയുന്നതക് ൈങ്ൽപ്ിക്കുക.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ഞാൻ PTSD ബാധിതനാണക്, ഏതക് നിമിഷവുും അപമാനത്ിൽ നിന്നക് കര 
കയറുപോമാ?
റകീമ �ിരിച്ചു: നിനക്ക് കഴിലഞെങ്ിൽ എന്നക് ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്ന.
ബ്ലൂ ലഹയർ: അവർ ൈത്യൈന്ധത പോനാക്കുന്നവരാലണന്നക് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.
സെെ: നിരവധി പോ�ാദ്്യങ്ൾക്കുള്ള ഉത്രങ്ൾ ഞങ്ളുലട പക്ലുടെക് - 3 ശക്തികൾ, 
3 ബെഹകീനതകൾ.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ശരിക്കുും.
റകീമ: നിങ്ൾക്ക് ജയിക്ാൻ കഴിയുപോമാ എന്നറിയാനുള്ള ലടസ്റായിരിക്കുലമന്നക് ഞാൻ 
കരുതുന്ന?
ബ്ലൂ ലഹയർ: മിക് ആളുകളുും ലപാട്ടുും.
പോ�ാദ്്യങ്ലളാന്നും ഇല്ലാലത അവർ കുറച്ചുകൂടി അവിലട നിന്ന.
സെെ: അധികാര അൈന്തുെിതാവസ്ഥയുമായുള്ള അടുപ്ും പോദ്ാഷകരമാണക്.
മറുപടി ഒന്നും ഉടൊയില്ല. ബ്ലൂ ലഹയറുും റകീമയുും സ്കകീനിൽ അപോപ്ാഴുും പോനാക്ിലകാടെിരുന്ന. 
െകീെ അൈ്വസ്ഥതപോയാലട നകീങ്ി.
സെെ: ഞാൻ മഹലയ കാണുന്നലവന്നക് പോതാന്നന്ന - കുറച്ചക് കഴിഞെക് ഞാൻ നിങ്ലള 
പോതടി വരാും? 
റകീമ: ശരി
ബ്ലൂ ലഹയറുും റകീമയുും അടുത് ഇൻസ്റാപോെഷനിപോെക്ക് നടന്ന: ൈപോ്താഷലത്യുും 
പോമാപോദ്ഷിലറെ അധ്വാനലത്യുും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓഡിപോയാ. അവർ ലഹഡക് ലൈറ്ക് ഇട്ടു, 
വയറുകളുലട കുരുക്ക് അഴിക്ാൻ സ്ഥെങ്ൾ മാപോറടെി വന്ന. ഒരു ല�റിയ നൃത്ും.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ലറ ഡിയാപോണാ?
റകീമ തെയാട്ി പോ്ല ബട്ൺ അമർത്ി
"നിങ്ളുലട ക്ഷമക്ക് നന്ദി. നിങ്ൾ ഉടൻ എത്ിപോച്ചരുും. കാൊവസ്ഥാ പ്വ�നും 
പ്ൈന്നമാണക്. നിെവിൽ, ഉയർന്ന താപനിെ 46 ഡിഗ്ി ലൈൽഷ്യസുും കുറഞെ 
താപനിെ 38 ഡിഗ്ിയുമാണക്.
” ഞങ്ൾ ബിൈിനൈക് പോബ ലമപോരൈാ പോസ്റഷനിപോെക്ക് സരൈവക് ല�യ്യുപോ്പാൾ, 

ലതരുവുവിളക്കുകളുലട ഒരു സ്ടിപ്ിൽ ഘടിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ളുലട പോമൽ 
ലതളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതക് ദുബായക് ൈമ്മർ ൈർസപ്ൈൈിലറെ പ്ിയലപ്ട് �ിഹ്നമായ 
പോമാപോഡഷിലറെ ആകൃതിയാണക്. രൈാെികക് ഇലല്ലങ്ിൽ, നിങ്ൾ പോവടെത്ര പോവഗത്ിൽ 
സരൈവക് ല�യ്യുകയാലണങ്ിൽ, കണക്കുകൾ കാര്യമാപോക്ടെതില്ല-"
ലപലട്ന്നക് ഓഡിപോയാ കട്ക് ആയി. ഒരു ല�റിയ കുട്ി - ഏകപോദ്ശും അഞ്ചക് വയസ്സു കാണുും 
- അവൻ പോപാകുപോ്പാൾ അവലറെ കയ്ിൽ കുറച്ചക് വയറുകൾ പിടിച്ചു. വയറുകൾലക്ാപ്ും 
കുറച്ചക് മുടിയുും ഏതാടെക് ഒരു മകീറ്പോറാളും ബ്ലൂലഹയറുും കൂലട പോപായി. എല്ലാ കണ്ണുകളുും 
അപോങ്ാപോട്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. "കൗശെക്ാരൻ" എന്നക് അവിലടയുും ഇവിലടയുും ആയി 
മുഴങ്ിപോക്ട്ടു. 
തിളങ്ങുന്ന തറയിൽ ബ്ലൂലഹയർ പോക്ാൈക്-ലെഗക് ല�യ്തു. കുട്ി ഒന്നക് നിന്നക്, 
ആഹ്ാദ്പോത്ാലട �ിരിച്ചു. നിശ്ശബ്ദും. ഒരു രക്ഷിതാവക് അവലന എടുക്ാൻ ഓടി, 
ക്ഷമാപണും നടത്ി. ആരുും അനങ്ിയില്ല.
ഒരു നിമിഷും ബ്ലൂലഹയർ ലപലട്ന്നക് പ്ത്യക്ഷലപ്ട്ടു. അപോപ്ാൾ അവൾ റകീമയുലട കണ്ണിൽ 
ലപട്ടു. മുറിയിലെ ബാക്ിയുള്ളവർ തുറിച്ചുപോനാക്ിയപോപ്ാൾ അവർ രണ്ടുപോപരുും ലപാട്ിച്ചിരിച്ചു.

യു.എ.ഇ.യിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരു ഗപോവഷകയുും എഴുത്തുകാരിയുമാണക് ഭൂമിക ഘഗദ്.  
പ്ാറ്ക് ഇൻസ്റിറ്യൂട്ിൽ നിന്നക് മകീഡിയ സ്റഡകീൈിൽ എും.എ. പോനടിയിട്ടുടെക്.

മൂന്നക് സുഹൃത്തുക്ൾ ഒരു എക്ിബിഷൻ 
ൈന്ദർശിക്കുന്ന

ഒരു ൈുംഭാഷണത്ിൽ ശക്തി എവിലടയാണക്?
ശബ്ദും നലമ്മ നയിക്കുന്നതക് എങ്ലനയാണക്?
ശബ്ദും എവിലട നിന്നക് വരുന്ന?

ജനുവരിയിലെ രടൊമലത് ലവള്ളിയാഴ്ച നല്ല ൈിനിമകലളാന്നും ഉടൊയിരുന്നില്ല. 
അതിനാൽ സെെയുും റകീമയുും ഹമദുും തഷ്കീെിൽ ഒരു പ്ദ്ർശന ഉദ്ക്ഘാടനത്ിൽ 
പലങ്ടുക്ാൻ തകീരുമാനിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ൾ പതിവായി ല�യ്യുന്ന സെെ എക്ിബിഷനക് 
എത്ാനുള്ള ൈമയും പറഞ്ഞു. ഒരു ഉദ്ക്ഘാടനത്ിനക് ആളുകൾ എ്തക് ധരിക്കുന്ന 
എന്നതിൊയി റകീമയുലട �ി്ത. രാത്രി 7:15 വളലര പോനരലത്യാലണന്നക് ഹമദ്ക് 
പറഞെതിനാൽ അവർ 7:30നക് എക്ിബിഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥെത്ക് എത്ി. മുറി 
നിറഞെിരുലന്നങ്ിലുും താരതപോമ്യന ശാ്തവുമാണക്. ചുമയുും മുറുമുറുപ്പും ഓപോരാ പോകാണിലുും 
മൃദുവായി പ്തിധ്വനിച്ചു. പുതിയ ലപയിറെക് പോപാലെ ആ മുറി വാൈനിച്ചു. പരി�ിതമായ 
ഡൈൻ കണക്ിനക് മുഖങ്ൾ കാണുലമന്ന ഉറപോപ്ാലട സെെ മുപോന്നാട്ക് നടന്ന. 
ആദ്്യലത് ചുമരിലെ എഴുത്ക് വായിക്ാൻ റകീമ അവിലട നിന്ന. ഹമദ്ക് അവളുലട പുറലക 
നടന്ന.
ഹമദ്ക്: ശരി, ഈ പ്ദ്ർശനും എ്തിലനക്കുറിച്ചാണക്... ശബ്ദും?
റകീമ, ഇപോപ്ാഴുും ചുവരിനക് അഭിമുഖമായി: ഞങ്ൾ ഇതുവലര കടെിട്ില്ല.
സെെ അവരുലട ആശങ്യിൽ കൂലട പോ�ർന്ന: ഒരു ൊപ്ക് എടുത്തു - എനിക്റിയാവുന്ന 
ആരുും ഇതുവലര ഇവിലട ഇല്ല.
ഹമദ്ക്: നമുക്ക് ഇവിലട ഇത്ര പോനരലത് വപോരടെിയിരുന്നില്ല.
സെെ: ഷാൈിയലയയുും ഇവിലട കാണാനില്ല. ലകാള്ളാും, വി�ിത്രമായിരിക്കുന്ന.. ജകീൻ 
നിർപോദ്ശിച്ചതുപോപാലെ പോവായക്ൈക് ആർട്ിസ്റായി മാറാൻ അവൾ തകീരുമാനിച്ചിരുന്ന.
റകീമ: ആരാണക് ഈ ജകീൻ?
സെെയുലട ചുണ്ടുകൾ വിറക്കുന്നതക് കലടെന്നക് റകീമ പറഞ്ഞു.
െകീെ അവളുലട പുരികങ്ൾ ഉയർത്ി: ജകീൻ? നിനക്ക് അവലള അറിയാും. ഇപോല്ല?
“ഇല്ല?” ഒരു നിമിഷും സ്ുംഭിച്ചക് നിന്ന. റകീമ സകകൾ കൂപ്ി.
സെെ: കൊകാരിലയ അറിയില്ല?
റകീമ തെയാട്ി: ഒരു പിടിയുമില്ല.
സെെ: ഇവിലട ഉള്ള നാലു പ്മുഖ കൊകാരിൽ ഒരാളാണക് അവർ. 
റകീമയ്കക് കാര്യമായി ഒന്നും പിടികിട്ിയിലല്ലങ്ിലുും തലറെ ലൈ്വറ്ർ പോ�ർത്തുപിടിച്ചക് അവിലട 
നിന്ന. അവർ ആദ്്യ ലൈറ്ക് വർക്ിനടുപോത്ക്ക് നകീങ്ി. ഹമദ്ക് 10 ലൈക്ൻഡക് 
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന.  "നിബന്ധനകളുും വ്യവസ്ഥകളുും" എന്നക് പെ ൈ്വരങ്ളിൽ ഒരു സ്ത്രകീ 
പറയുന്നതക് മാത്രമാണക് അവൻ പോകട്തക്. അവൻ മുറിയുലട മറു ഭാഗപോത്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. 
ഒരു വ്യതിരിക്ത പോജാഡി ൈമകീപത്ക് നിൽക്കുന്നടൊയിരുന്ന. ഒരാൾ ൈക് സപക്ക് ല�യ്ത 
നകീെ മുടിയുള്ളതക്, മലറ്ാരാൾ മഞെ ഓവപോറാളിൽ നിൽക്കുന്ന. ഒരു വർക്ക് പോനാക്ി 
പുഞ്ചിരിച്ചു ലകാടെക് ഹമദ്ക് നടക്ാൻ തുടങ്ി.
ഹമദ്ക്: എനിക്ക് മനസെിൊകുന്നില്ല. നിങ്ൾപോക്ാ?
ല�റു പുഞ്ചിരിപോയാലട അവർ അവലന പോനാക്ി കണ്ണമർത്ി.
സസ്പക്ി നകീെ മുടി: അതക്?
ഹമദ്ക്: അലത, ഈ വർക്ക് തലന്ന- എ്താണക് അർത്ഥമാക്കുന്നതക്?
നകീെ: നിങ്ൾക്ക് എ്താണക് മനസെിൊയതക്?
ഹമദ്ക് �ിരിച്ചു: ഓ, എനിക്റിയില്ല. ഞാൻ പോ�ാദ്ിക്ാൻ പറ്ിയ ആളല്ല. ഞാൻ 
കയുഎൻബിയിൽ പോജാെി ല�യ്യുന്ന.
മഞെയണിഞെയാളുലട മുഖും ഹമദ്ിപോെക്ക് �ാഞ്ഞു.
മഞെ: ഓ, അടിലപാളി, കയുഎൻബി! നിങ്ൾ എ്തക് പോറാളാണക് ല�യ്യുന്നതക്?
ഹമദ്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു: ഞാൻ ലവൽത്ക് മാപോനജക് ലമറെിൊണക്.
മഞെയുലട കണ്ണുകൾ വിടർന്ന: ലകാള്ളാും, നിങ്ളുലട കമ്മകീഷനുകൾ നല്ലതാലണന്നക് 
പോകട്ിട്ടുടെക്. ഹമദ്ക് �ിരിച്ചുലകാടെക് മറുപടി പറയാൻ ഒരുങ്ങുപോ്പാൾ സെെ ഹമദ്ിലറെ 

അരികിപോെക്ക് നടന്ന. റകീമ ഇവരുലട അരികിൽ നിന്ന.
സെെ: ഹായക്, ഞാൻ സെെ. നിങ്ൾ?
മഞെ: ഞാൻ വിവക്, (ബ്ലൂ ലഹയറിലന ആുംഗ്യും കാണിക്കുന്ന) ഇതക് മിെ.
നിശ്ശബ്ദമായ പുഞ്ചിരിയിൽ നകീെയുലട പോനാട്ും റകീമ കണ്ടു. ഹമദ്ക് 
ൈുംൈാരിക്ാലനാരുങ്ിലയങ്ിലുും പിന്നകീടക് പിൻവാങ്ി. 
സെെ: നിങ്ലള കടെതിൽ ൈപോ്താഷും.
ബ്ലൂ ലഹയർ റകീമലയ പ്പോത്യകും അഭിൈുംപോബാധന ല�യ്തു: എനിക്ക് നിങ്ളുലട പോപരക് 
മനസെിൊയില്ല
റകീമ പറഞ്ഞു: റകീമ.
ബ്ലൂ ലഹയർ പുഞ്ചിരിച്ചു തിരിലക പറഞ്ഞു: ഞാൻ മിെ!
റകീമ: എനിക്ക് നിലറെ മുടി വളലര ഇഷ്ടമായി.
സെെ അവളുലട ശബ്ദും വകീലടെടുത്ക് കുറച്ചക് ഉച്ചത്ിൽ: അപോപ്ാൾ നിങ്ൾ രണ്ടുപോപരുും 
എ്താണക് ല�യ്യുന്നതക്?
മഞെ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഇപോപ്ാൾ മാർക്റ്ിൊണക്. പുതിയ അവൈങ്ൾ 
അപോന്വഷിക്കുന്ന.
ഹമദ്ക് എല്താലക്പോയാ പറയാൻ തുടങ്ി.
സെെ ബ്ലൂ ലഹയറിപോനാടക് പോ�ാദ്ിച്ചു: ഓഹക്, നിങ്പോളാ?
ബ്ലൂ ലഹയർ: ഞാൻ.. ശരിക്കുും കളിമണ്ണിൊണക് ഇപോപ്ാൾ.
പിന്നാലെ ഒരു ല�റിയ നിശബ്ദത .
ഹമദ്ക് ബ്ലൂ ലഹയറിപോനാടക് പോ�ാദ്ിച്ചു: അപോപ്ാൾ നിങ്ളുലട ദ്ിവൈലത് പോജാെി എ്താണക്?
മൂന്ന ലൈക്പോറൊളും ആരുും ഒന്നും മിടെിയില്ല. മുറിയിൽ ശ്വാൈലമടുക്കുന്നതക് വലര 
പോകൾക്ാമായിരുന്ന. ഹമദ്ിലന അഭിമുഖകീകരിച്ചക് മഞെ നിന്ന.
റകീമ: എ്തിനാ അങ്ലന പോ�ാദ്ിച്ചതക്?
ഹമദ്ക്: അതുലകാടെല്ല, ദുബായക് വളലര ല�െപോവറിയതാണക്. ഒരു കൊകാരനായി 
ജകീവിക്ാൻ നിങ്ൾക്ക് ധാരാളും കമ്മകീഷൻ ആവശ്യമാണക്.
ബ്ലൂ ലഹയർ: ഞാൻ എ്താണക് ല�യ്യുന്നലതന്നാണക് നിങ്ളുലട സുഹൃത്ക് പോ�ാദ്ിച്ചതക്. 
അല്ലാലത ഞാൻ എങ്ലന ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്ന എന്നല്ല.
ഹമദ്ക്: അതക് ഒന്നക് തലന്നയപോല്ല?
�ിരിക്കുന്ന കണ്ണുകപോളാലട ബ്ലൂ ലഹയർ മറുപടി പറഞ്ഞു: എല്ലാവർക്കുും അങ്ലനയല്ല.
ഹമദ്ക് അതിശപോയാക്തി കെർന്ന ഒരു ലനടുവകീർപ്ക് നൽകി: ഓ-ലക. എ്താണക് നിങ്ളുലട 
പോജാെി?
ബ്ലൂ ലഹയർ തെ മുഴുവൻ �രിച്ചക് ലകാടെക് പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഒരു കൊകാരനാണക്.
അവിശ്വാൈപോത്ാലട ഹമദ്ക് ആവർത്ിച്ചു: നിങ്ൾ ഒരു കൊകാരപോനാ?.
ബ്ലൂ ലഹയർ: അലത.

പിന്നകീടുടൊയ നിശബ്ദത പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല; വി�ിത്രമായ മൃദു ശബ്ദങ്ൾ - pah, fff, tch 
- ഒരു ഇൻസ്റാപോളഷനിൽ നിന്നക് വായുവിൽ ലപാങ്ിക്ിടന്ന.
ഹമദ്ക് �ിരിച്ചു: ശരി. അടിലപാളി. എനിക്ക് കുറച്ചക് ശുദ്ധവായു കിട്ടുും.
മഞെ: ഞാൻ നിങ്പോളാലടാപ്ും പോ�രാും.
 ‘കുറച്ചു കഴിഞൊൽ കാണാും’ എന്ന മട്ിൽ മഞെ ബ്ലൂ ലഹയറിലന പോനാക്ി. ബ്ലൂ ലഹയർ 
തെയാട്ി, എന്നിട്ക് സെെയ്ക്കുും റകീമയ്ക്കുും പോനലര കണ്ണിറുക്ി: ഞാൻ മാർക്റ്ിുംഗിൊണക്.
റകീമ ലപാട്ിച്ചിരിച്ചു. രടെക് ലൈക്ൻഡിനുള്ളിൽ സെെയുും പോ�ർന്ന.
സെെ: അപോപ്ാൾ നിങ്ൾ കളിമണ്ണക് ലകാടൊപോണാ പോജാെി ല�യ്യുന്നതക്?
ബ്ലൂ ലഹയർ: അലത, ഞാൻ ഈയിലടയായി ഒരുപാടക് പോമാഡലുകൾ 
രൂപലപ്ടുത്തുന്നതിൊണക്.
സെെയുലട കണ്ണുകൾ വികൈിച്ചു: ഓ, ലവയിറ്ക്, നിങ്ൾ മിെയാണക്! നിങ്ളുലട വർക്ക് 
എനിക്റിയാും - ഞാൻ ഇൻസ്റാഗ്ാമിൽ കടെിട്ടുടെക്!
ബ്ലൂ ലഹയർ ഒന്നക് ലഞട്ി, എന്നിട്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു.
സെെ: ഈ വർഷും നിങ്ൾ AFE ലറൈിഡൻൈി വിജയിച്ചിപോല്ല?!
ബ്ലൂ ലഹയർ: അലത, ഞാൻ തലന്ന
സെെ: അതക് വളലര നന്നായി - നിങ്ൾക്റിയാപോമാ, നമുക്ക് പിന്നകീടക് ൈുംൈാരിക്ണും. 
കാെങ്ളായി അതിനായി അപോപക്ഷിക്ാൻ ഞാൻ ഉപോദ്ശിക്കുന്ന. ദ്കീന എപോന്നാടക് 
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Exhibited Workاألعمال المعروضة

 പ്ദ്ർശിപ്ിച്ച കൃതികൾ
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“تطّبق الشروط واألحكام؟“ 2022
سبع تسجيالت صوتية )حلقات(، تبث عبر أجهزة تشغيل خشبية 

محمولة على القوائم الثالثية ألجهزة المسح.
المدة: دقيقة و30 ثانية لكل تسجيل.

Terms and Conditions apply? 2022

Seven voice recordings (looped) heard through wood-

en playback devices on survey tripods.

Duration: 1m30s (each).

നിബന്ധനകളുും വ്യവസ്ഥകളുും ബാധകമാപോണാ? 2022.
ൈർപോവ സരൈപോപാഡുകളിലെ വൂഡൻ പോ്ലബാക്ക് ഉപകരണങ്ളിലൂലട 
പോകൾക്കുന്ന ലൈവൻപോവായക്ൈക് ലറപോക്ാർഡിുംഗുകൾ (ലൂപ്ക് ല�യക് തതക്).
 സദ്ർഘ്യും: 1m30s (ഓപോരാന്നും).

“مصنوعات يدوية“. 2022
عمل تركيبي يشمل تسجيالت لمصنوعات صوتية مجمعة، وأضواء 

يشبه أدائها عملية التنفس، مع مقتطفات من براءة االختراع رقم 
 US6658577B2

المدة: دقيقة و30 ثانية لكل تسجيل.

Artefacts. 2022

Installation comprising recordings of collected vocal artefacts, 

breathing lights, excerpts of patent number US6658577B2.

Duration: 1min30s

പുരാവസ്തുക്ൾ. 2022.
പോശഖരിച്ച പോവാക്ൽ കൊരൂപങ്ളുലട ലറപോക്ാർഡിുംഗുകൾ, 
രെകീത്ിുംഗക് സെറുകൾ, പോപറ്റെക് ന്പർUS6658577B2 ലറെ 
ഉദ്ധരണികൾ എന്നിവ ഉൾലക്ാള്ളുന്ന ഇൻസ്റാപോളഷൻ.
സദ്ർഘ്യും: 1min30s
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“تمرين المرآة”. 2022
فيديو معروض على واجهتين.

المدة: 3 دقائق و15 ثانية.

The Mirror Exercise. 2022

Two-channel video installation.

Duration: 3m15s.

മിറർ എക്സൈൈക്. 2022.
രടെക്-�ാനൽ വകീഡിപോയാ ഇൻസ്റാപോളഷൻ.
സദ്ർഘ്യും: 3m15s



35 34
الم

س
شازيا 

ت متداخلة – 
صوا

أ
V

o
ic

e-
O

ve
r-

V
o

ic
e-

 –
 S

h
az

ia
 S

al
am

“حالة عاطفية ”. 2022
عمل تركيبي مكون من تسجيل صوتي وطباعة رقمية تصّور 

التردد الطيفي سمعيًا.
المدة: 3 دقائق و30 ثانية.

Emotional State. 2022

Installation comprising voice 

recording and digital print of spectral frequency audio visualization.

Duration: 3m30s.

ഇപോമാഷണൽ പോസ്ററ്ക്. 2022.
ലസ്പക്ട്രൽ ഫ്കീക്വൻൈി ഓഡിപോയാ വിഷ്വസെപോൈഷലറെ പോവായക് ൈക് ലറപോക്ാർഡിുംഗുും 
ഡിജിറ്ൽ പ്ിന്റുും ഉൾലപ്ടുന്ന ഇൻസ്റാപോളഷൻ.
സദ്ർഘ്യും: 3m30s
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മു്പലത് കൃതികളുലട ശകീർഷകും

األعمال السابقة
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“جمهورية الشركات 1#”. 2019
بالط ذو حواف محلي عتيق، شاشة البلورة السائلة “إل سي دي”، نسخة 
من مقاطع فيديو التوظيف للشركات الموجودة، حاملة بطاقات التعريف، 

وخشب متوسط الكثافة.
5 × 9.5 × 19.5 سم.

“جمهورية الشركات 2#”. 2019
بالط ذو حواف محلي عتيق، شاشة البلورة السائلة “إل سي دي”، 

نسخة من مقاطع فيديو التوظيف للشركات الموجودة، حاملة بطاقات 
التعريف، وخشب متوسط الكثافة.

5 × 9.5 × 19.5 سم.

Corporate Republic, #1. 2019

Antique domestic skirting tile, LCD display, transcript from found 

corporate recruitment videos, ID lanyards and MDF.

19.5 x 9.5 x 5 cm

Corporate Republic, #2. 2019.

Antique domestic skirting tile, LCD display, transcript from 

found corporate recruitment videos, ID lanyards and MDF.

19.5 x 9.5 x 5 cm.

പോകാർപപോറററക് റിപ്ബ്ികക് #1.  2019
 തറയിൽ വിരിക്കുന്ന പഴയ നാടൻ സടൽ. എൽ. ൈി. ഡി. ൈക് ക്കീൻ, പോകാർപ്പോററ്ക് 
റിക്രൂട്ക്ലമറെക് വകീഡിപോയായിൽ നിന്നും പകർത്ിയതക്, ഐ.ഡി.പോഹാൾഡർ, എും. ഡി. 
എെക്
19.5 x 9.5 x 5 ലൈ.മകീ

പോകാർപപോറററക് റിപ്ബ്ികക് #2.  2019
തറയിൽ വിരിക്കുന്ന പഴയ നാടൻ സടൽ. എൽ. ൈി. ഡി. ൈക് ക്കീൻ, പോകാർപ്പോററ്ക് 
റിക്രൂട്ക്ലമറെക് വകീഡിപോയായിൽ നിന്നും പകർത്ിയതക്, ഐ.ഡി.പോഹാൾഡർ, എും. 
ഡി. എെക്
19.5 x 9.5 x 5 ലൈ.മകീ
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“بصمة”. 2020
كتاب الفنان. عالمات اإلطارات على طباعة األسيتات واألرشيف.

14 × 9 سم.

Imprint. 2020

Artist Book. Tyre marks on acetate and archival print.

14 x 9 cm.

മുദ്രണും 2020
പുസ്കും, അൈപോറ്റ്ക്, ആർസക്വൽ പ്ിറെിൽ പതിഞെ 
�ക്ത്ിലറെ അടയാളും
14 x 9 ലൈ.മകീ
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Free Access. 2017

Galvanized Tube, Tube Clamps and Aluminium.

60 cm x 120 cm

ഫ്കീ ആക്ൈക്
ഗാൽവസനൈക്  ല�യ്ത ടയൂബക്, ടയൂബിലറെ ്ലാുംബക്,
അലൂമിനിയും
60 x 120 ലൈ.മകീ

“تعليمات: ِالعب”. 2018
خشب رقائقي، بوصلة، أكريليك، إبر، شبكات سلكية وخيوط ذهبية.

أبعاد متغيرة.

وصول مجاني. 2017 
أنبوب مجلفن ومشابك أنابيب وألمنيوم

60 × 120 سم

Instructions: Play. 2018.

Plywood, compass, acrylic, needles, wire mesh and gold thread.

Variable dimensions.

നിർപോദ്ശങ്ൾ: വിപോനാദ്ും തുടങ്ങുക 2018
സ്ലവുഡക്, വടക്കു പോനാക്ി യന്ത്രും, അക്ിെികക്, സൂ�ികൾ, പോൊഹും ലകാണ്ടുള്ള 
വെ, ൈ്വർണ്ണ നിറമുള്ള നൂെക്.
വിവിധ വെിപ്ത്ിലുള്ളവ
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“بوكا”. 2018
فوالذ، قماش سميك “سكِرم”، إبر.

250 × 170سم.

Pukka. 2018.

Steel, skrim and needles.

250 x 170 cm.

Pukka. 2018. 
സ്റകീൽ, സ്കിും, സൂ�ികൾ
250 x 170 ലൈ.മകീ

“متراصة”. 2019
الفتات أكريليك مقطوعة بالليزر في غالف معدني.

230 × 100سم.

Monolith. 2019.

Laser cut acrylic signage in metal casing.

230 x 100 cm.

പോമാപോണാെിത്ക്. 2019
പോൊഹ കവ�ത്ിനുള്ളിൽ ഘടിപ്ിച്ച പോെൈർ കട്ടു ല�യ്ത അക്ിെികക് 
കഷണങ്ൾ
230 x 100 ലൈ.മകീ



47 46
الم

س
شازيا 

ت متداخلة – 
صوا

أ
V

o
ic

e-
O

ve
r-

V
o

ic
e-

 –
 S

h
az

ia
 S

al
am

Resuméൈുംഗ്ഹുംشازيا سالم في سطور

Shazia Salam
b. Dubai, U.A.E., 1992
      
EDUCATION

2017–2018 
Post Graduate Dipolma in Fine Arts, Chelsea College of Arts, 
University of Arts London, UK 

2010–15 
Bachelor of Architecture, Manipal School of Architecture and 
Planning, Karnataka, India
      

GROUP EXHIBITIONS

2021 
Only Time Will Tell – Kave, Alserkal Avenue, Dubai

2020
GallerySKE – India Art Fair, New Delhi 
COVID Conversations – Tashkeel, Dubai

2019
Serendipity Arts Festival, Goa Dharti Open Studio – 
Serendipity Arts Foundation, Delhi 

2018 
5in5 presents: FOUR – Stour Space, London 5in5 presents: THREE 
– hARTSLANE, London Snorkel – The Cookhouse, Chelsea College 
of Art, London  Chelsea Degree Show – Chelsea College of Arts, 
London  5in5 presents: TWO – Buster Mantis, London 5in5 presents: 
ONE – Chelsea College of Art, London Off site – Safehouse 1 & 2, 
London 
    
OTHERS

2022 
Walking Memorials: Endeavours of Reading Silence, 
Public Programming Commission (2022), Jameel Art Centre, Dubai

2019 
Dharti Residency, Serendipity Arts Foundation, Delhi

ജനനും: ദുബായക്, യു.എ.ഇ- 1992
 
വിദ്്യാഭ്യാൈും

2017-2018
 - സെൻ ആർടക് ൈിൽ ബിരുദ്ാന്തര ഡിപോപ്ാമ, ല�ൽൈി പോകാപോളജക് ഓെക് 
ആർടക്ൈക്, യൂണിപോവഴ്സിറ്ി ഓെക് ആർടക്ൈക് െടെൻ, യുലക

2010-15
 - ബാച്ചിെർ ഓെക് ആർക്ിലടക്ചർ, മണിപ്ാൽ സ്കൂൾ ഓെക് ആർക്ിലടക്ചർ 
ആൻഡക് ്ലാനിുംഗക്, കർണാടക, ഇ്ത്യ

ഗ്രൂപ്ക് എക്ിബിഷനുകൾ

2021 ഒൺെി സടും വിൽ ലടൽ- ലകവക്, അൽലൈർക്ൽ അവനയൂ, ദുബായക്

2020
 ഗാെറിSKE- ഇ്ത്യ ആർട്ക് ലെയർ, നയൂഡൽഹി
പോകാവിഡക് പോകാൺവപോൈഷൻൈക്- തഷ്കീൽ, ദുബായക് 2019
ലൈറൻഡിപിറ്ി ആർടക്ൈക് ലെസ്റിവൽ, പോഗാവ- ധർതി ഓപ്ൺ സ്റ്റുഡിപോയാ
ലൈറൻഡിപിറ്ി ആർടക്ൈക് ൌപോടെഷൻ, ഡൽഹി

2018
 5in5 പ്ൈറെക്ൈക്: പോൊർ-സ്റൗർ ലസ്പയക്ൈക്, െടെൻ
5in5 പ്ൈറെക്ൈക്: ത്രകീ- ഹാർട്ക് ൈക് ലെയക് ൻ, െടെൻ ൈക് പോനാർക്ൽ - ദ്ി 
കുക്ക് ഹൗൈക്, ല�ൽൈ പോകാപോളജക് ഓെക് ആർട്ക്, െടെൻ, 
ല�ൽൈ ഡിഗ്ി പോഷാ - ല�ൽൈി പോകാപോളജക് ഓെക് ആർടക് ൈക്, െടെൻ
5in5 പ്ൈറെക്ൈക്: റു - ബസ്റർ മാറെിൈക്, െടെൻ
5in5 പ്ൈറെക്ൈക്: വൺ- ല�ൽൈി പോകാപോളജക് ഓെക് ആർട്ക്, െടെൻ ഓെക് 
സൈറ്ക് - പോൈെക്ഹൗൈക് 1 & 2, െടെൻ

മറുള്ളവ

2022
- വാക്ിുംഗക് ലമപോമ്മാറിയൽൈക്: എൻഡകീപോവഴ്സക് ഓെക് റകീഡിുംഗക് സൈെൻൈക്, 
പബ്ികക് പോപ്ാഗ്ാമിുംഗക് കമ്മകീഷൻ (2022), ജമകീൽ ആർട്ക് ലൈറെർ, ദുബായക്

2019
- ധർത്ി ലറൈിഡൻൈി, ലൈറൻഡിപിറ്ി ആർടക്ൈക് ൌപോടെഷൻ, ഡൽഹി

شازيا سالم 
مواليــد دبي، اإلمــارات العربية المتحدة، 1992

التعليم

 :2018-2017 
دبلــوم فــي الفنــون الجميلة، كلية تشيلســي للفنــون، جامعة الفنون بلندن، 

المتحدة المملكة 

 :2015-2010 
بكالوريوس في الهندســة المعمارية، مدرســة مانيبال للهندســة المعمارية 

والتخطيــط، كارناتاكا، الهند

معارض المجموعة

 :2021 
“الزمن ســيخبرنا”، كايف، الســركال أفنيو، دبي

 :2020 
 “غاليــري إس كيــه إي”، معرض الهنــد للفنون، نيودلهي

“حوارات كوفيد”، تشــكيل، دبي

 :2019 
مهرجان فنون الصدفة ، اســتوديو “غوى دارتي” المفتوح، مؤسســة فنون 

الصدفة، دلهي

:2018 
5 إن 5: فور ســتور ســبيس، لندن؛ 5 إن 5: ثري هارتســالين، لندن ســنوركل – ذا 

كوكهاوس، كلية تشيلســي للفنون، لندن، لندن تشيلســي ديغري شــو – كلية 
تشيلســي للفنون، لندن؛ 5 إن 5: تو بســتر مانتيس، لندن؛ 5 إن 5: َون كلية 

تشيلســي للفنون، لندن، أوف ســايت – ســيفهاوس 1 & 2، لندن

معارض أخرى

:2022 
“ذكريــات عابــرة”: مســاعي القراءة الصامتة، لجنــة البرمجة العامة )2022(، مركز 

جميــل للفنون، دبي

:2019 
دارتــي لإلقامــة الفنية، مؤسســة الصدفة للفنون، دلهي



49 48
الم

س
شازيا 

ت متداخلة – 
صوا

أ
V

o
ic

e-
O

ve
r-

V
o

ic
e-

 –
 S

h
az

ia
 S

al
am

Firstly, I’d like to extend my gratitude to Sheikha Lateefa bint 
Maktoum for the opportunity and patronage to be part of the 
Critical Practice Programme. I’m thankful a space as unique as 
Tashkeel exists for creators in the U.A.E.. 

Thank you to Lisa, Jolaine, Sara and the Tashkeel team for their 
support and guidance during this year.

A special thank you to Taus Makhacheva and Sabih Ahmed. Your 
patience, conversation and humour have made all the difference. 
Thank you for coming along with me down all the ridiculous rabbit 
holes and pushing me out of the ones I didn’t need. 

I would like to express my deepest appreciation to my peers and 
collaborators without whom this body of work would not have 
seen the light of day. 

A huge thank you:
To cinematographer and editor, Tarun Shyam. Audio engineer, 
David Victor. 
To the many Voice-actors who allowed me to enter their world: 
Dima Wehbe, Monika Agarwal, Ana Schofield, Duha Haifawi, 
Afaf Shawwa Bibi, Sami Nassour, Majd Alekesh, Afaf Shawwa Bibi, 
Rachael Charles, Maya Sarji, Miltiadis Kyvernitis and his team at 
MNK studios. 
To Zahira Nedjraoui, Hillary Genuine, Hind Mezaina, Lantian Xie 
and Mo Reda for their time. 
To Bhoomika Ghaghada for her kindness and generous ear. 

Last but certainly not the least, I am incredibly fortunate to have 
the support and love of my friends and family. Thank you to my 
sister, Shezah Salam, who has always been my second pair of eyes in 
all that I do.

– Shazia Salam

ആദ്്യമായി ക്ിട്ിക്ൽ പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാമിലറെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവൈരത്ിനുും 
രക്ഷാകർതൃത്വത്ിനുും ലഷയക്ഖക് െത്കീെ ബിൻതക് മക്തൂമിപോനാടക് എലറെ നന്ദി 
അറിയിക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്ന. യു.എ.ഇ.യിലെ കൊകാരന്ാർക്ായി 
തഷക് കകീൽ നിെവിെിരിക്കുന്നതു പോപാലെ ൈവിപോശഷമായ ഒരു ഇടും നൽകിയതിനക് 
ഞാൻ കടലപ്ട്ിരിക്കുന്ന. ഈ വർഷും എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയക് ക്കുും 
മാർഗനിർപോദ്ശത്ിനുും െിൈ, പോജാലെയക് ൻ, ൈാറ, തഷക് കകീൽ ടകീമിപോനാടുള്ള നന്ദി 
അറിയിക്കുന്ന.

തൗൈക് മഖപോച്ചവയ്ക്കുും ൈാബിഹക് അഹമ്മദ്ിനുും പ്പോത്യക നന്ദി. നിങ്ളുലട ക്ഷമയുും 
ൈുംഭാഷണവുും നർമ്മവുും എല്ലാും എന്നിൽ ഒരുപാടക് മാറ്മുടൊക്ി. എല്ലാ 
രകീതിയിലുും എപോന്നാലടാപ്ും ൈഹകരിച്ചതിനുും മുന്നിൽ നിന്നക് വഴികാട്ിയതിനുും 
ആവശ്യമില്ലാത്വയിൽ നിന്നക് എലന്ന പി്തിരിപ്ിച്ചതിനുും  നന്ദി.
എലറെ ൈമപ്ായക്ാപോരാടുും ൈഹപ്വർത്കപോരാടുും അഗാധമായ നന്ദി 
അറിയിക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്ന, അവരില്ലാലത ഈ സൃഷ്ടി ലവളിച്ചും 
കാണില്ലായിരുന്ന. 

വെിയ നന്ദി:
ഛായാഗ്ാഹകനുും എഡിറ്റുമായ തരുൺ ശ്യാമിനക്. ഓഡിപോയാ എഞ്ചിനകീയർ, 
പോഡവിഡക് വിക്ർ. അവരുലടതായ പോൊകപോത്ക്ക് പ്പോവശിക്ാൻ എലന്ന 
അനുവദ്ിച്ച നിരവധി പോവായക്ൈക് ആപോക്ർൈിനക്: ദ്ിമ ലവലബെ, പോമാണിക് 
അഗർവാൾ, അന പോസ്ാെകീൽഡക്, ദുഹാസഹൊവി, അൊെക് ഷാവ്വ ബകീബി, 
ൈാമി നാസൂർ, മജക്ദ്അെപോകഷക്, പോറച്ചൽ �ാൾൈക്, മായ ൈർജി, മിൽറ്ിയാഡിൈക് 
ലവർനിറ്ിൈക്, എുംഎൻലകയിലെ അപോദ്ഹത്ിലറെ ടകീും.
 
ൈാഹിറ ലനജൗറി, ഹിെറി ലജനയൂൻ, ഹിൻഡക് ലമസൈന, ൊൻഡിയാൻസക്, 
പോമാ ലറഡ എന്നിവർക്ക് അവരുലട ൈമയത്ിനായി. എപോന്നാടക് കാണിച്ച 
ദ്യയ്ക്കുും പോകൾക്ാൻ കാണിച്ച മനസെിനുും ഭൂമിക ഘഗക്ഹഡപോയാടുള്ള നന്ദിയുും 
അറിയിക്ലട്.
എറ്വുലമാടുവിൊയി ഞാൻ കടലപ്ട്ിരിക്കുന്ന എലറെ സുഹൃത്തുക്ളുലടയുും 
കുടുുംബാുംഗങ്ളുലടയുും പിന്തുണയുും പോസ്ഹവുും െഭിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ 
ഭാഗ്യവതിയാണക്. ഞാൻ ല�യ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ളിലുും എപോപ്ാഴുും എലറെ കൂലട 
നിെയുറപ്ിച്ച എലറെ ൈപോഹാദ്രി ലഷൈാ ൈൊമിനക് നന്ദി.

بدايــة، أعــرب عــن امتناني للشــيخة لطيفة بنت مكتــوم على إتاحتها الفرصة 
وتقديمهــا الرعايــة لمشــاركتي فــي برنامج الممارســة النقدية. أنا ممتنة لوجود 

مســاحة إبداعية مثل “تشــكيل“ لصّناع المحتوى في اإلمارات العربية المتحدة. 
شــكرًا لكل من ليســا وجولين ونوفل وســارة وفريق “تشــكيل” بأكمله على 

دعمهــم وتوجيههــم خالل رحلتي هذا العام.

شــكر خاص لمدرَبي تاوس مخاتشــيفا وصبيح أحمد؛ صبركما ومحادثاتكما وروح 
الدعابــة التــي تتمتعــان بها صنعت الفرق. شــكرًا لكمــا لمرافقتي في عوالم 
الضيــاع ودفعــي للخــروج منها والتخلي عن األشــياء التــي لم أكن بحاجة إليها.

أتقــدم بخالــص الشــكر ألقرانــي والمتعاونين معــي الذين لوالهم لما كان هذا 
العمــل الفني لُيبصر النور.

جزيل الشــكر لكل من:

المصــور والمحــرر تــارون شــيام؛ مهندس الصوت ديفيــد فيكتور؛ إلى المعلقين 
الصوتييــن الذيــن ســمحوا لي بدخول عالمهــم: ديما وهبي، مونيكا أغاروال، 

آنا ســكوفيلد، ضحى حيفاوي، عفاف شــّوا بيبي، ســامي نصور، مجد العكش، 
ريتشــل تشــارلز، مايا ســرجي، ميلتيادس كيفيرنيتيس وفريقه في اســتوديوهات 
“إم إن كيــه”، زهيــرة نجــراوي، هيــالري جينوين، هند مزينة، النتيان شــيه، مو رضا 

لوقتهــم وثقتهــم فــي مشــاركة خبراتهم ومعرفتهم؛ بوميــكا غاغادا على لطفها 
وحسن استماعها.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، أنــا محظوظة للغاية ألننــي أحظى بدعم وحب أصدقائي 
وعائلتي. شــكرًا ألختي شــذا ســالم التي لطالما كانت عيني الثانية في كل 

ما أفعله.

- شازيا سالم

കടപ്ാടക് Acknowledgements شكر وتقدير
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Enjoy a deeper understanding of ‘Voice-Over-Voice-‘
by Shazia Salam

Artist-led Guided Tour | Working Collaboratively
Sunday 22 January, 11am–12pm, 12–1pm 
Tashkeel Nad Al Sheba
Open to the Public

Shazia Salam is joined by voice actor Dima Wehbe. Dima was one of 
the actors the artist worked with early in her CPP journey. During 
the tour, they’ll discuss their experience of working together and 
recount conversations, thoughts and rehearsals that led to the 
artist’s new body of work.

Artist-led Guided Tour | Working Collaboratively
Sunday 5 February, 11am–12pm, 12–1pm
Tashkeel Nad Al Sheba
Open to the Public
Join Shazia Salam in exploring the new body of work she has 
created over the last year as part of her journey on the Tashkeel 
Critical Practice Programme. Gain insight into her creative process 
and enjoy a deeper understanding of the 
works presented.

Artist Talk | Performance Lecture
Wednesday 15 February, 7.00pm-8.30pm
Tashkeel Nad Al Sheba
Open to the Public
The artist invites visitors to collectively listen to excerpts of her 
research undertaken during the year-long programme. The 
evening begins with a compilation of incidents, anecdotes and 
echoes of disseminated voices that Shazia has collected along 
the way to provoke a discussion on the rhythm of work under 
capitalist structures.

എക്ിബിഷൻ ആക്ിവിറ്കീൈക് പോപ്ാ ഗ്ാും

ഷാൈിയ ൈൊമിലറെ 'പോവായക് ൈക്-ഓവർ-പോവായക് ൈക്-' ആഴത്ിൽ ആൈ്വദ്ിക്കൂ

കൊകാരലറെ പോനതൃത്വത്ിൽ സഗഡഡക് ടൂർ | ൈഹകരിച്ചക് പ്വർത്ിക്കുന്ന
ജനുവരി 22 ഞായറാഴ്ച, 11am-12pm, 12-1pm
ജനുവരി 5 ഞായറാഴ്ച, 11am-12pm, 12-1pm
തഷ്കീൽ നാദ്ക് അൽ ലഷബ
ലപാതുജനങ്ൾക്ായി തുറന്നിരിക്കുന്ന
തഷക് കകീൽ ക്ിട്ിക്ൽ പ്ാക്കീൈക് പോപ്ാഗ്ാമിലെ യാത്രയുലട ഭാഗമായി 
ഷാൈിയ ൈൊമിലനാപ്ും കഴിഞെ വർഷും അവൾ സൃഷക് ടിച്ച പുതിയ വർക്ക് 
ആൈ്വദ്ിക്ാും, അടുത്റിയാും. അവരുലട കൊപരമായ പ്ക്ിയലയക്കുറിച്ചക് 
ഉൾക്ാഴ്ച പോനടുകയുും അവതരിപ്ിച്ച സൃഷ്ടികലളക്കുറിച്ചക് ആഴത്ിലുള്ള ധാരണ 
ആൈ്വദ്ിക്കുകയുും ല�യ്ാും. ഏവർക്കുും ൈ്വാഗതും

ആർട്ിസ്റക് പോടാക്ക് | പ്കടന പ്ഭാഷണും
ലെബ്രുവരി 15 ബുധനാഴ്ച, സവകുപോന്നരും 7.00-8.30
ൈമയും
തഷ്കീൽ നാദ്ക് അൽ ലഷബ
ലപാതുജനങ്ൾക്ായി തുറന്നിരിക്കുന്ന
ഒരു വർഷും നകീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പോപ്ാഗ്ാമിൽ തലറെ ഗപോവഷണത്ിലറെ 
ഭാഗങ്ൾ കൂട്ായി പോകൾക്ാൻ കൊകാരൻ ൈന്ദർശകലര ക്ഷണിക്കുന്ന. 
കാപിറ്െിസ്റക് സ്രരൈക്ചക്പോ�ർൈിനക് കകീഴിലുള്ള പോജാെിയുലട താളലത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
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استمتع بتجربٍة غامرة ضمن معرض “أصوات متداخلة” لشازيا سالم 

جولة إرشادية في المعرض برفقة الفنان | مشاريع تعاونية
األحد 22 يناير، 11 صباحًا - 12 ظهرًا، 12 - 1 ظهرًا

تشكيل ند الشبا
الدعوة عامة

تنضم إلى شازيا سالم خالل المعرض المعّلقة الصوتية ديما وهبي، وهي أحد 
المعلقين الذين عملت سالم معهم في بداية رحلتها في برنامج الممارسات 
النقدية. وخالل الجولة، ستناقش الفنانتان تجربتهما في العمل معًا مع سرٍد 

لبعض النقاشات واألفكار والبروفات التي قادتهما لهذا العمل الجديد. 

جولة إرشادية بقيادة الفنان | مشاريع تعاونية
األحد 5 فبراير، 11 صباحًا - 12 ظهرًا، 12 - 1 ظهرًا

تشكيل ند الشبا
الدعوة عامة

انضموا إلى شازيا سالم الستكشاف مجموعة األعمال الجديدة التي أبدعتها 
خالل العام الماضي كجزء من رحلتها في برنامج الممارسة النقدية في 

“تشكيل”. ألقوا نظرة عن كثب على
 عمليتها اإلبداعية واستمتعوا بفهم أعمق

لألعمال المعروضة.

حوار تشكيل | محاضرة األداء
األربعاء 15 فبراير، 7 - 8:30 مساًء

تشكيل ند الشبا
الدعوة عامة

تدعو الفنانة الزوار لالستماع بشكل جماعي إلى مقتطفات من أبحاثها التي 
أجرتها خالل البرنامج الممتد على مدار العام. تبدأ األمسية بتجميع األحداث 
والحكايات وأصداء األصوات المنتشرة التي جمعتها شازيا خالل رحلتها في 

البرنامج إلثارة نقاش حول إيقاع العمل في ظل
الهياكل الرأسمالية.
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