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From their use as medieval trade routes to their 
pivotal role in the escalating migrant crisis of recent 
years, the seas have served as both as a connective 
tissue and barriers between intellectual, social, and 
artistic traditions. Nowhere, perhaps, is this dual 
role more evident than within the visual and material 
cultures of the Islamic world. Stretching from centers 
around the Mediterranean and Indian Ocean, to the 
coasts of Africa, South and Southeast Asia, and with 
tendrils extending across the Pacific and Atlantic, 
these ethnically, linguistically, and socially variegated 
traditions were alternatingly united and divided by 
the seas and those who crossed them. 

Building upon Doha’s distinctive location as part of 
international economic networks linking the Central 
Islamic lands, Mediterranean, and the Indian Ocean, 
we designed the eighth biennial Hamad Bin Khalifa 
symposium in the hopes of fostering a lively, engaged, 
and critical discussion clustered around these vibrant 
and rich interchanges of the arts. Recognizing that a 
handful of papers could hardly do justice to the full-
range of possibilities inspired by this vast geographic 
and cultural network, we decided to try something 
new, breaking with the format of previous symposia. 
Instead of selecting individual artists, scholars, and 

museum professionals to present their work, we 
posted an open call for panel chairs whose expertise 
could supplement our own in assembling as diverse 
and innovative a set of discussions as possible. In 
seeking those chairs, we posed a series of questions 
about mobility’s profound effect on Islamic art. 
How did exposure to imported materials and ideas 
transform formerly local artistic traditions? What role 
did travel, diplomacy, and gift-giving play in crafting 
seemingly discrete forms and practices? How are 
the movements of people, shifting markets for labor, 
and the uneven distribution of skills and techniques, 
bound up with the formation of style? How did the 
shipment of commodities and curiosities from distant 
places shape and change social, cultural, and religious 
institutions? And what role do the objects created 
from such interactions have in enhancing cultural 
understandings or generating enmity and mistrust? 

The response we received to this call was 
overwhelming and we found ourselves faced with far 
more excellent and thought-provoking proposals than 
we could possibly include. The final roster of chairs 
and panelists you see here reflects the true breadth 
and depth of those proposals. Ranging from pre-
history to the present, touching upon the seas and 

coastal settlements of Africa, China, and South Asia, 
and even exploring confluence of land and sea routes 
of Asia, these presentations exemplify the fertile 
possibilities of connectivity, mobility, and interchange 
within the traditions of Islamic art. While no selection, 
however broadened, can capture the full-range of 
scholars presently at work on this expanding field, 
we hope these panels and discussions will serve as 
both an introduction to contemporary scholarship’s 
present energy, and a spur to even more exciting 
approaches in future symposia.
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THE SEA IS 
THE LIMIT

Images of refugees and migrants attempting to 
cross the Mediterranean Sea in unsafe overcrowded 
vessels have been dominating the media since 2015 
and have become powerful symbols of the “migrant 
crisis”. The term ”migrant crisis” however, can be 
contested, as the meaning of the word ”crisis” implies 
a situation that is temporary, and therefore requires 
temporary measures and solutions. The reality is 
different. Migration to Europe is expected not only 
to continue, but to increase, creating what can be 
described as a “migrant condition”. The ongoing 
position of migrants who managed to survive the 
arduous journeys across the seas is often that of 
precarity, danger and uncertainty. Refugees and 
migrants stand at the limits of societal acceptance 
and become stateless non-residents of the world. 
The sea can be interpreted as a metaphor for the 
societal attitude towards migrants which, on one 
hand, keeps them afloat without offering safety 
or refuge, and, on the other hand, engenders the 
persistence of the sense of temporality of the 
“migrant condition”. Hostility turns into indifference, 
the last frontier where human life and its value is 
challenged and undermined.
 
Referring to the sharp clash between the 
expectations and the realities experienced by 
migrants crossing the seas in search of safety 
and a better life, the artists in The Sea is the Limit 
exhibition address the fragility of human life. The sea 
serves as a metaphorical symbol of all migratory 
and diasporic experiences, where physically 
perilous journeys across the continents and the 
seas also represent continuous journeys of the 
emotional kind, an uprooting and a disconnection. 
Dispossession, alienation and trauma do not always 
manifest themselves in direct physical experiences, 
but are all too familiar to many a migrant as an 
emotional backdrop to the physical upheaval of 
forced transition.
 
The Sea is the Limit features artists who have been 
working on the topic of migration, borders and 
diaspora for many years, in some cases even for 
decades, and many of the participating artists are 
migrants themselves. Using the language of painting, 
drawing, sculpture, video, installation and virtual 
reality, the artists explore the complex experiences 
and multi-layered emotions associated with borders 
and migration, statelessness and belonging. The 
artists do not aim to offer solutions but instead draw 
attention to these challenges in a meaningful way. 

The personal positioning of the artists sets the 
premise of the exhibition aside from sensationalist 
interpretations of the “migrant crisis” that makes a 
distinction between ‘‘us and them”, alienating those 
who move, from those who remain, and instead 
brings empathy to the fore. In that sense, the sea no 
longer is the limit, the ultimate frontier, but instead 
could be interpreted as a new beginning, a limitless 
sea of humanity.
 
Halil Altindere’s work, Journey to Mars (Space 
Refugee project), “addresses the flow of refugees, a 
truly global issue, in an extensive project composed 
of several ensembles of works. Framing an ironic 
response to the pervasive negative attitudes and 
resisting stereotypes with which large parts of 
European population view the refugees from areas 
ravaged by war and terror and victims of political, 
religious, and ethnic persecution from countries 
such as Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Somalia, 
and Sudan, Space Refugee proposes a sanctuary for 
refugees in outer space.” (1)

In her Sail Away installation, which is a flotilla of 
small boats that have been made from old paper 
currencies, stamps, tickets and maps, Susan 
Stockwell explores the mythological aspect 
associated with boats as symbols of transition from 
the material into the spiritual world, and as carriers 
of our dreams, as well as vessels for adventures, 
escapes and journeys. The delicate and playful 
nature of paper boats is subverted by the duality 
of their meaning, commenting on the historic and 
contemporary imperial trades pursued by the world 
superpowers, hungry for economic expansion.
 
The intensity of memory ripples through Mohammed 
Sami’s charged palette and the tightly devised 
compositions of Beautiful Exile and Notes From 
Underground, and are indicative of narratives that 
are both personal and ambiguous. The language of 
Sami’s paintings has an almost cinematic quality, 
where colors, shapes and shadows of seemingly 
ordinary objects are intensified to an almost 
unbearable pitch, enhanced by the sense of the 
unearthed memories and complex emotions that 
charge them. Entering those painted worlds that 
Sami creates is like going through an out-of-body 
experience with him, with the artist’s gaze hovering 

on the edge of consciousness and subconscious, 
dream and nightmare, life and death. 

 The themes of disappearance, invisibility and the 
sea are explored in Taus Makhacheva’s Baida. The 
work combines two different narratives: one is a 
conversation between the art world protagonists 
travelling on a boat in Venice’s lagoon to view a 
performance piece at sea. This journey is full of 
ambiguous uncertainty, and the conversation is 
both vague and anxious. The parallel story has 
evolved from conversations between Makhacheva 
and the fishermen in the village of Stary Terek in the 
artist’s native Dagestan. Setting off on their perilous 
journeys at sea, the fishermen never know if they will 
come back alive. This fear of disappearance, of being 
invisible, is what connects the two narratives in Baida.
 
Nidal Chamekh’s delicate and detailed drawings 
portray the lives of those who have succeeded in 
crossing the sea and have arrived at supposed safety 
on land, yet their lives remain precarious. Etude 
d’un Habitat Fortune and icare belong to a series 
Chamekh made from images of a refugee camp in 
Calais, and focus on the ideas of confinement and 
escape. The works comment on the state of refugees 
who are forced to settle within a societal boundary, 
yet remain unaccepted and are treated as a threat. 
In Studying Circles there is an overall sense that 
the men pictured in this work are waiting for time to 
pass, their fragmented bodies appear fractured, with 
features obliterated, their stories digitized, their lives 
processed, and their bodies tagged.
 
Varvara Shavrova’s Blankets Project is an ongoing 
series of wearable objects containing personal 
memories that exhibition visitors are encouraged 
to hold and wear. Featuring images from Shavrova’s 
family albums, the blankets represent the desire 
to reconnect with something warm, familiar and 
personal when one experiences disconnection, 
loneliness and rootlessness as a migrant. By inviting 
visitors to wear her blankets, Shavrova hopes the 
feelings of loss of identity and a desire for basic 
comfort that are experienced by millions of migrants 
and refugees from all over the world, can be shared 
through the process of the direct physical encounter 
with the artworks.

- Varvara Shavrova, curator

(1) Kathrin Becker, in: Halil Altındere, edited by Marius Babias 
and Kathrin Becker, Exh. cat. Neuer Berliner Kunstverein; 
Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2018, p. 16



BIOGRAPHIES

Halil Altindere
Artist

Halil Altindere explores political, social and 
cultural codes and focuses largely on depicting 
marginalization and resistance to oppressive 
systems. Altindere has been a central figure in the 
Turkish contemporary art world since the mid-1990s, 
not only as an artist, but also as an editor, a publisher 
and a prominent curator.
 
Altindere reversed the conceptions of the nation-
state and authority through works on everyday 
objects such as identity cards, banknotes, and 
stamps in his early productions, and started to 
focus on subcultures, gender and odd-but-ordinary 
situations of everyday life after the 2000s. The 
ironic and political nature of his work makes it easily 
accessible to his audiences. His works have been 
included in exhibitions at Documenta, Manifesta, and 
biennials in Venice, Istanbul, Gwangju, Sharjah and 
São Paulo, as well as at MoMA/PS1, New York.

Nidhal Chamekh
Artist

Nidhal Chamekh graduated from the School of Fine 
Arts in Tunis, and Sorbonne University in Paris. The 
neighborhoods of Tunis where he grew up, and the 
persecution of his activist family, had a profound 
impact on his art, where he draws together spaces 
and cultures.
 
Chamekhl’s work could be considered as a tool to“ 
sample” the chaos of our history. This would in fact 
create plans that can operate certain “biopsies of 
chaos”, to constitute a kind of social and cultural 
archaeology. It is also a way of seeing social 
temporality in a given space of visual dislocation 
from reality.
 
His work has been exhibited at the 3rd Aïchi Triennale 
(2016), in the Yinchuan Biennial (2016), the 56th 
Venice Biennale (2015), the 11th Dakar Biennial 
(2014), The Institut du monde arabe, The Hood of Art, 
Art Basel, 1:54 African Art Fair, National Centre for 
Living Art in Tunis, the Selma Feriani gallery, and the 
Primo Marella gallery.

Mohammed Sami
Artist
 
Mohammed Sami studied drawing and painting at 
the Institute of Fine Art, Iraq, Baghdad, 2005. He 
emigrated to Sweden in 2007. He earned a Bachelor 
of Arts with Honours in 2015 from the Belfast School 
of Art at Ulster University, in Northern Ireland. 
He completed his Master of Fine Arts degree at 
Goldsmiths, University of London, in 2018.
 
Mohammed Sami’s autobiographical paintings 
underline the psychological impact of trauma on 
memory. Rather than using trauma as a testimony 
to the Iraq conflict he witnessed first-hand, the 
artist deployed painting as a delusive instrument 
to communicate something that goes beyond the 
explicit depiction of trauma or language. Interior/
exterior scenes reoccur in Sami’s large-scale realistic 
works, where everyday objects, light and shadow, 
become ongoing triggers he negotiates with the 
past and the present, giving the absent an apparent 
presence in his works.
 
Sami’s work was selected for the Bloomberg New 
Contemporaries 2018 exhibition, which went on 
tour to the Liverpool Biennale and the South London 
Gallery. Sami also exhibited at the FBA Futures at the 
Mall Galleries in London in 2019. Solo exhibitions 
include JAMM ART Gallery, Kuwait (2013), Dag 
Andersson Gallery, Norrköping- Sweden (2012), Al 
Khanji Gallery, Aleppo, Syria (2006) and Alwasity 
Gallery, Baghdad, Iraq. Sami was awarded the
2019 Hottinger Prize for Excellence, at the Mall 
Galleries in London. In 2016 Sami received The 
Undergraduate Award (The global winner of the Visual 
Art and Design Category), in Dublin, Ireland, and 
in 2015 The Culture Award from the Östergötland 
Region, Sweden. Sami’s works are included in the 
collections of the York Museum and The Government 
Art Collection in the UK. He lives and works in London.

Taus Makhacheva
Artist

From 2002 to 2003, Taus Makhacheva studied at 
the London College of Communication, University 
of the Arts London. In 2006, she graduated in World 
Economics from the Russian State University for the 
Humanities. In 2007, she completed a BA program 
in Contemporary Art at Goldsmiths, University 
of London. From 2008 to 2009, she studied New 
Artistic Strategies at the Institute of Contemporary 
Art in Moscow. In 2013, she received a Master's 
degree in Contemporary Art from the Royal College 
of Art in London.
 
In 2011, Makhacheva's “The Fast and the Furious” 
was included in the main project of the 4th Moscow 
Biennale of Contemporary Art, which was curated 
by Peter Weibel. In the same year, she made it to the 
shortlist for the Kandinsky Prize (category: Media Art 
Project of the Year). She was awarded the Innovation 
Contemporary Art Prize (category: New Generation) 
in 2012. She took part in the Liverpool Biennial. In 
2013, her work was exhibited at the Sharjah Biennial 
and in the special program of the Venice Biennale. 
In 2014, she was on the shortlist for the Innovation 
Prize (Best Regional Project of the Year with the 
exhibition “Story Demands to be Continued”) and 
won the Future of Europe prize at the Museum of 
Contemporary Art in Leipzig.
 
Her works are in the collections of Tate Modern 
(London), MuHKA (Antwerp), Moscow Museum of 
Modern Art, and National Centre for Contemporary 
Arts (Moscow), Sharjah Art Foundation, P.S. 
Gamzatova Dagestan Museum of Fine Art; 
Gazprombank Collection, Vehbi Koç Foundation 
(Istanbul), Yarat Foundation (Baku), Kadist Art 
Foundation (Paris, and San Francisco); the collections 
of the Uppsala Konstmuseum and the Videosight 
Foundation (Turin), as well as many private 
collections in Russia and abroad. She lives and works 
in Moscow and Dagestan.



Susan Stockwell
Artist

Susan Stockwell's work takes many forms, from 
small studies to large scale sculptural installations, 
drawings and collage. It is concerned primarily 
with transformation and with issues of geopolitics, 
mapping, trade, ecology and history. The materials 
used are the everyday, domestic and industrial 
disposable products that pervade our lives. These 
materials are manipulated and transformed into 
works of art that are extraordinary.
 
Susan Stockwell gained an MA in sculpture from 
the Royal College of Art in 1993. Her works have 
appeared at exhibitions at galleries and museums all 
over the world including, the Tate Modern, and the 
Victoria and Albert Museum in London, the Katonah 
and the Neuberger Museums of Art in the US, and the 
National Museum of China in Beijing. She has been 
awarded scholarships, grants and commissions, 
such as a Visiting Arts Taiwan-England Artists 
Fellowship, and commissions from the University 
of Bedfordshire, Black Rock Investments, and the 
National Army Museum. She has taught extensively 
and taken part in residencies and projects in Europe, 
America, Australia and Asia. Stockwell is based in 
London, England.

Varvara Shavrova
Artist and Curator

Varvara Shavrova is a visual artist and curator who 
was born in Moscow, in the former Soviet Union, 
and now lives and works in London and Dublin. 
Shavrova’s practice is focused on excavating 
the layers of her family’s history through the 
process of remembering, recalling, retracing and 
reenacting stories. In engaging memory, nostalgia 
and reflection, Shavrova creates installations that 
make connections between historic and current 
narratives, between the archival and the present. In 
her work, Shavrova examines the symbols of power 
and authority, while investigating their relationship 
to the individual and questioning the possibility of 
materializing the past into the present through the 
process of empathy. The materiality of Shavrova’s 
recent installations comment on women’s labor, 
and include objects made of paper, thread, yarn 
and fabric, with methodologies of drawing, carpet 
making, loom weaving, embroidery and knitting.
 
Varvara Shavrova studied at the Moscow Polygraphic 
Institute and completed her MFA postgraduate 
programme at Goldsmiths College, University of 
London. Shavrova’s projects include over 20 solo and 
group exhibitions and curatorial projects in London, 
Dublin, Los Angeles, Berlin, Frankfurt, Moscow, St. 
Petersburg, Shanghai and Beijing. She has received a 
fellowship award from the Ballinglen Arts Foundation 
in Ireland, a Dublin City Council Visual Arts award, 
a Culture Ireland award and a British Council Visual 
Artist’s Award in the UK.
 
Shavrova has curated ambitious international visual 
arts projects, including ‘The Sea is Limit’ at the York 
Art Gallery in the UK (2018). The exhibition examined 
migration, borders and refugee crises, with works by 
11 international artists. Shavrova presented the ‘The 
Sea is Limit’ project at the Tate Exchange seminar as 
part of the Refugee Week events at the Tate Modern 
in London in 2018. In 2015, Shavrova curated ‘Giving 
Voice’, a landmark exhibition of selected objects 
from the archive of the former President of Ireland, 
Mary Robinson, at the Ballina Library in County Mayo, 
Ireland. ‘Map Games: Dynamics of Change’ (2008-
2009), an international art and architecture project 
which reflected on the dramatic changes affecting 

Beijing and China during the Beijing Olympics in 
2008, was curated by Shavrova in collaboration 
with Feng Boyi and studio OffiCina at the Today Art 
Museum, Beijing, and received international acclaim, 
touring to the Birmingham Museum & Art Gallery in 
the UK and to the CAOS Centre for Contemporary 
Arts in Terni, Italy. In 2008, Shavrova curated the 
visual arts programme for the First Irish Cultural 
Festival in Beijing. ‘Through the Lens’, the first ever 
exhibition of new media art from Ireland to arrive in 
China, was also curated by Shavrova at the Beijing 
Art Museum of the Imperial City (BAMOIC).
 
Shavrova’s solo projects include ‘Mapping Fates’, 
a multimedia installation addressing family history, 
diaspora and trauma which was presented in 
Vladimir Lenin’s apartment in St. Petersburg as 
part of the ‘Facts and Fiction’ ProArte festival of 
contemporary art in traditional museums (2017). 
Shavrova’s interests in borders, history, identity and 
language were explored in her solo video and sound 
installation ’Reflections on the Haw Lantern’ at the 
Seamus Heaney Home Place museum in Northern 
Ireland. ‘The Opera’, a multimedia sound and video 
installation that explores issues of gender fluidity in 
traditional Chinese opera, was shown internationally, 
at the Venice Biennale of Architecture (2014), Temple 
Beijing (2016), Momentum Berlin (2016), Espacio 
Cultural El Tanque, Tenerife (2011), and the Gallery of 
Photography Ireland (2012). Shavrova's multimedia 
project ‘Borders’ exploring borders and territories 
between Russia and China was part of the Galway 
International Arts Festival (2015), and toured to 
the MMOMA Moscow Museum of Modern Art, the 
Museum of the History of St. Petersburg, RichMix 
London, and Morono Kiang Gallery, Los Angeles. 
Shavrova was invited to present a paper on the 
‘Borders’ project at the international Symposium 
‘Visualizing Chinese Borders’, which was organized 
by Manchester University in 2016.
 
Shavrova’s works are in important contemporary 
art collections, including the Museum of the History 
of St. Petersburg, Russia; the Ballinglen Arts 
Foundation, Ireland; the Department of Foreign 
Affairs, Ireland; Minsheng Art Museum, Beijing/ 
Shanghai, China; and MOMENTUM Collection, Berlin, 
Germany. Shavrova is represented by Patrick Heide 
Contemporary Art London.



Va
rv

ar
a S

ha
vr

ov
a

Bla
nk

et
s P

ro
jec

t
20

18
Sil

ks
cre

en
 pr

int
 on

 8 
fel

t b
lan

ke
ts,

 m
eta

l h
oo

ks
18

0 x
 12

0 c
m 

(pe
r b

lan
ke

t)
 Ph

ot
o c

red
it: 

An
tho

ny
 C

ha
pp

el 
Ro

ss



Su
sa

n S
to

ck
we

ll
Sa

il A
wa

y 
 2

01
5

In
te

rn
at

io
na

l c
ur

re
nc

y 
no

te
s,

 p
ap

er
 m

ap
s,

 p
ap

er
 tr

av
el

 ti
ck

et
s,

 w
oo

de
n 

st
ic

ks
Va

ria
bl

e 
C

ou
rt

es
y 

of
 th

e 
ar

tis
t a

nd
 P

at
ric

k 
H

ei
de

 C
on

te
m

po
ra

ry
 A

rt

(C
)Su

sa
n S

to
ck

we
ll 2

01
3.S

AI
L A

WA
Y. E

sm
e w

ith
 bo

ats
 at

 Ta
te 

Tu
rb

ine
 (C

)ph
ot

o M
ile

s R
ob

er
ts2

01
3



Ni
dh

al 
Ch

am
ek

h
Et

ud
e d

’un
 H

ab
ita

t d
e F

or
tu

ne
G

ra
ph

ite
 o

n 
w

oo
d

-f
re

e 
pa

pe
r

 2
01

5 
23

 x
 3

0 
cm

C
ou

rt
es

y 
of

 P
at

ric
k 

H
ei

de
 C

on
te

m
po

ra
ry

 A
rt

Ni
dh

al 
Ch

am
ek

h
St

ud
yin

g C
irc

les
 2

01
5

G
ra

ph
ite

 o
n 

w
oo

d
-f

re
e 

pa
pe

r
24

0 
x 

30
0 

cm
 

C
ou

rt
es

y 
of

 P
at

ric
k 

H
ei

de
 C

on
te

m
po

ra
ry

 A
rt



 H
ali

l A
ltın

de
re

Jo
ur

ne
y t

o M
ar

s (
Sp

ac
e R

ef
ug

ee
 pr

oje
ct

) 
20

17
V

ir
tu

al
 R

ea
lit

y 
vi

de
o 

an
d 

w
al

lp
ap

er
Va

ria
bl

e
 C

ou
rt

es
y 

of
 th

e 
ar

tis
t a

nd
 P

IL
O

T 
G

al
le

ry
, I

st
an

bu
l



Mo
ha

mm
ed

 Sa
mi

No
te

s F
ro

m 
Un

de
rg

ro
un

d
20

18
A

cr
yl

ic
 o

n 
lin

en
19

3 x
 17

6,5
 cm

 C
ou

rt
es

y 
of

 th
e 

ar
tis

t

Mo
ha

mm
ed

 Sa
mi

Be
au

tif
ul 

Ex
ile

20
18

 Ac
ryl

ic 
on

 lin
en

13
7 

x 
17

7 
cm

 C
ou

rt
es

y 
of

 th
e 

ar
tis

t



St
ill |

 Vi
de

o 1
5m

in 
31

s, 
16

:9 
for

ma
t | 

 M
ad

el
ei

ne
 B

ot
et

 d
e 

La
ca

ze
 a

nd
 A

nd
y 

Fi
el

d.
 P

ro
du

ct
io

n 
su

pp
or

te
d 

by
 G

az
pr

om
ba

nk
 a

nd
 A

rt
 F

in
an

ce
, M

os
co

w
C

ou
rt

es
y 

of
 th

e 
ar

tis
t 

Ta
us

 M
ak

ha
ch

ev
a

Ba
ida

 
 20

16
 Pe

rfo
rm

an
ce

 w
as

 sc
rip

ted
 by

 Ti
m 

Et
ch

ell
s. 

Pe
rfo

rm
ed

 by
 Zu

ba
ir D

zh
av

atk
ha

no
v a

nd
 Ar

tem
 Kr

up
in.V

oic
es

: D
eb

or
ah

 Pe
ars

on



 فارفارا شافروفا
الفنان والمنسق

فارفارا شافروفا، فنان بصري وقيم معارض، ولدت في 
موسكو ، في االتحاد السوفيتي سابقا، وتعيش وتعمل اآلن 

في لندن ودبلن. تركز ممارساات شافروفا على استكشاف 
طبقات تاريخ عائلتها من خالل عمليات التذكر واالستعادة 

وقص القصص. من خالل إشراك الذاكرة والحنين إلى 
الماضي واالنعكاس ، تنشئ شافروفا تراكيب ومنشآت تربط 
بين الروايات التاريخية والحالية ، بين األرشيف والحاضر. تختبر 

فارفارا في أعمالها رموز القوة والسلطة ، بينما تبحث في 
عالقتهما بالفرد وتشكك في إمكانية تجسيد الماضي في 
الحاضر من خالل عملية التعاطف. تعلق أهمية منشوراتها 

على عمل المرأة، وتشمل أشياء مصنوعة من الورق والخيط 
والغزل والنسيج ، مع منهجيات الرسم وصناعة السجاد 

والنسيج الذي يلوح في األفق والتطريز والحياكة.
درست شافروفا في معهد موسكو للطباعة وأكملت دراستها 

العليا في كلية غولدسميث، جامعة لندن. تشمل مشاريعها 
أكثر من 20 معرًضا منفرًدا ومشتركا ومشاريع تنظيمية في 

لندن ولوس أنجلوس وبرلين وموسكو وسانت بطرسبرغ 
وشانغهاي وبكين. حصلت على جوائز الزمالة من مؤسسة 

Ballinglen للفن في أيرلندا وجائزة مجلس مدينة دبلن 
للفنون البصرية وجائزة والمجلس الثقافي اإليرلندي وجائزة 

المجلس الثقافي البريطاني للفنان المرئي في المملكة 
المتحدة.

قامت شافروفا بتنظيم ورعاية مشاريع طموحة في الفنون 
ُه البحر” في معرض  البصرية الدولية ، بما في ذلك ”َحدٌّ

يورك للفنون في المملكة المتحدة )2018(. يستعرض 
المعرض الهجرة والحدود وأزمات الالجئين ، مع أعمال فنية 

ُه البحر”  ألحد عشر فنانا دوليا. قدمت شافروفا مشروع ”َحدٌّ
في ندوة Tate Exchange كجزء من أحداث أسبوع الالجئين 

في Tate Modern في لندن عام 2018. في عام 2015 ، 
نظمت شافروفا معرض ”Giving Voice”، وهو معرض 

تاريخي ألشياء مختارة من أرشيف الرئيس السابق أليرلندا 
، و ماري روبنسون ، في مكتبة بالينا في مقاطعة مايو ، 

أيرلندا. كما قامت شافروفا وبالتعاون مع فنغ بوي واستوديو 
أوفيسينا بمشروع "ألعاب الخرائط: ديناميات التغيير" 

)2008-2009( ، في متحف Today Art بكين وهو مشروع 
دولي للفن والهندسة المعمارية ينعكس على التغيرات 

الدراماتيكية التي أثرت على بكين والصين خالل أولمبياد بكين 
عام 2008، وحصل على إشادة دولية، عرض المشروع في 

كل من متحف ومعرض Birmingham في المملكة المتحدة 
و مركز CAOS للفنون المعاصرة في إيطاليا. في عام 2008 

، قامت شافروفا برعاية برنامج الفنون البصرية للمهرجان 
 ،”Through the Lens” .الثقافي األيرلندي األول في بكين
أول معرض على اإلطالق للفن اإلعالمي الجديد من أيرلندا 

يصل إلى الصين ، كما قامت ايضا بتنظيمه في متحف بكين 
.)BAMOIC( للفنون في المدينة اإلمبراطورية

 ،”Mapping Fates” شملت مشاريع شافروفا المنفردة
وهو تركيب متعدد الوسائط يتناول تاريخ العائلة والشتات 

 والصدمات النفسية ، وقد تم تقديمه في شقة
Vladimir Lenin في سان بطرسبرغ كجزء من مهرجان 

ProArte للفن المعاصر ”حقائق وخيال” )2017(. تم 
استكشاف اهتمامات شافروفا بالحدود والتاريخ والهوية 

واللغة في تركيبها الصوتي والفيديو المنفرد ”تأمالت في 
 Seamus Heaney Home Place فانوس هاو” في متحف

في أيرلندا الشمالية. تم عرض ”األوبرا”، وهو عبارة عن 
تثبيت صوتي ومرئي متعدد الوسائط يستكشف قضايا 

التفاوت في النوع االجتماعي في األوبرا الصينية التقليدية، 
وعلى المستوى الدولي ، في بينالي فينيسيا للهندسة 
المعمارية )2014( ، تمبل بكين )2016( ، مومنتوم برلين 

 ،)2011( El Tanque ،Tenerife إسباسيو الثقافي ،)2016(
وجاليري الصور في إيرلندا عام 2012. جاء مشروع شافروفا 
متعدد الوسائط ”حدود” يستكشف الحدود واألراضي بين 

روسيا والصين على هامش مهرجان غالواي الدولي للفنون 
)2015(، وانتقل إلى متحف MMOMA للفن الحديث في 
موسكو، ومتحف تاريخ سانت بطرسبرغ ، RichMix لندن، 

ومعرض Morono Kiang، لوس أنجلوس. تمت دعوة 
شافروفا لتقديم ورقة حول مشروع ”الحدود” في الندوة 

الدولية ”تصور الحدود الصينية”، التي نظمتها جامعة 
مانشستر عام 2016.

 

  نجد أعمال شافروفا في مجموعات فنية معاصرة مهمة،
بما في ذلك متحف تاريخ سانت بطرسبرغ ، روسيا ؛ مؤسسة 

Ballinglen للفن، أيرلندا ؛ وزارة الشؤون الخارجية، أيرلندا؛ 
مينشنغ متحف الفن، بكين / شنغهاي، الصين؛ ومجموعة 

MOMENTUM، برلين، ألمانيا. يمثل شافروفا باتريك هايد 
للفن المعاصر في لندن.



 تاوس مخاشيفا
فنان

درست تاوس مخاشيفا في كلية لندن لالتصاالت من 
عام 2002 إلى 2003 ، جامعة الفنون في لندن. في عام 
2006 ، تخرجت في االقتصاد العالمي من جامعة الدولة 

الروسية للعلوم اإلنسانية. في عام 2007 ، أكملت برنامج 
البكالوريوس في الفن المعاصر في جولدسميث ، جامعة 

لندن. من 2008 إلى 2009 ، درست االستراتيجيات الفنية 
الجديدة في معهد الفن المعاصر في موسكو. في عام 

2013 ، حصلت على درجة الماجستير في الفن المعاصر من 
الكلية الملكية للفنون في لندن.

 
 ”The Fast and the Furious” في عام 2011 ، تم إدراج فيلم
والذي قامت به كجزء من مشروعها الرئيسي لبينالي موسكو 

الرابع للفن المعاصر، والذي قام بتنظيمه بيتر ويبل. في 
نفس العام، تم إدراج اسمها في القائمة القصيرة لجائزة 

Kandinsky عن فئة: مشروع العام في وسائط الفن. كما 
حصلت على جائزة االبتكار للفن المعاصر عن فئة: الجيل 
الجديد عام 2012. شاركت في بينالي ليفربول. في عام 

2013، ُعرضت أعمالها في بينالي الشارقة وفي البرنامج 
الخاص لبينالي البندقية. في عام 2014 ، كانت على القائمة 

القصيرة لجائزة االبتكار )أفضل مشروع إقليمي للعام مع 
معرض ”Story Demands to be Continued” وفازت بجائزة 

مستقبل أوروبا في متحف الفن المعاصر في اليبزيغ.
 تدرج أعمالها في مجموعات من Tate Modern - لندن، 

MuHKA ، متحف موسكو للفن الحديث، والمركز الوطني 
للفنون المعاصرة - موسكو، مؤسسة الشارقة للفنون 

، متحف جامزتوفا داغستان للفنون الجميلة؛ مجموعة 
Gazprombank ، ومؤسسة Vehbi Koç في إسطنبول، 

ومؤسسة )Yarat Baku( ، ومؤسسة Kadist للفنون - 
 باريس ، وسان فرانسيسكو ؛ مجموعات من

- Videosight ومؤسسة Uppsala Konstmuseum 
تورينو، وكذلك العديد من المجموعات الخاصة في روسيا 

والخارج. تعيش وتعمل في موسكو وداغستان.

 نضال شامخ
فنان

تخرج نضال شامخ من كلية الفنون الجميلة في تونس وجامعة 
السوربون بباريس. كان ألحياء تونس التي نشأ فيها ، 

واضطهاد عائلته النشطة ، تأثير عميق على فنه ، حيث يقوم 
برسم المساحات والثقافات معا.

 
يمكن اعتبار أعمال نضال شامخ أداة "لعينات" من فوضى 

تاريخنا. سيؤدي هذا في الواقع إلى وضع خطط يمكنها 
تشغيل "خزعات من الفوضى" ، لتشكل نوًعا من اآلثار 

االجتماعية والثقافية. إنها أيًضا طريقة لرؤية األزمنة 
االجتماعية في مساحة معينة من االضطراب البصري من 

الواقع.
 

ُعرضت أعماله في معرض عيشي ترينالي الثالث )2016( ، 
في بينشوان ينتشوان )2016( ، بينالي فينيسيا السادس 

والخمسين )2015( ، بينالي داكار الحادي عشر )2014( ، معهد 
الفن العربي ، ذا هود أوف آرت ، آرت بازل ، 1:54 معرض 
الفن األفريقي ، المركز الوطني للفن الحي في تونس ، 

جاليري سيلما فيرياني ، وجاليري بريمو ماريال.

 سوزان ستوكويل
فنان

تأخذ أعمال سوزان ستوكويل العديد من األشكال، من 
الدراسات الصغيرة إلى المنشآت النحتية الكبيرة الحجم 
والرسومات والكوالج. تهتم في المقام األول بالتحول 

وقضايا الجغرافيا السياسية ورسم الخرائط والتجارة والبيئة 
والتاريخ. المواد المستخدمة هي المنتجات اليومية والمحلية 

والصناعية التي يمكن التخلص منها والتي تعم حياتنا. يتم 
التعامل مع هذه المواد وتحويلها إلى أعمال فنية غير عادية.

 
حصلت سوزان ستوكويل على درجة الماجستير في النحت من 
الكلية الملكية للفنون عام 1993. ظهرت أعمالها في المعارض 

والمتاحف في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تيت مودرن 
ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن وكاتونا ونيوبرغر. متاحف 
الفن في الواليات المتحدة ، والمتحف الوطني للصين في 

بكين. حصلت على العديد من المنح والزماالت والوكاالت 
، مثل زمالة الفنانين الزائرين لتايوان والفن التايواني ، 

ووكالة من جامعة بيدفوردشير ، بالك روك انفستمنتس ، 
ومتحف الجيش الوطني. درست على نطاق واسع وشاركت 
في العديد من برامج اإلقامة والمشاريع في أوروبا وأمريكا 

وأستراليا وآسيا. تعيش سوزان في لندن ، إنجلترا.

 هليل التندري
فنان

يسكشف هليل التندري القوانين السياسية واالجتماعية 
والثقافية ويركز إلى حد كبير على تصوير التهميش ومقاومة 

األنظمة القمعية. اعتبر التندري شخصية مركزية في عالم 
الفن التركي المعاصر منذ منتصف التسعينيات ، ليس فقط 

كفنان ، ولكن أيًضا كمحرر وناشر ومنسق بارز.
 

عكس التندري مفاهيم الدولة القومية والسلطة من خالل 
األعمال على األشياء اليومية مثل بطاقات الهوية ، األوراق 

النقدية ، والطوابع في إنتاجاته المبكرة ، وبدأ التركيز على 
الثقافات الفرعية والجنس والمواقف الغريبة والحياة العادية 

للحياة اليومية بعد عام 2000. تعمل الطبيعة الساخره 
والسياسيه ألعماله على جعلها في متناول الجمهور. تم 

إدراج أعماله في المعارض في دوكيستا ، مانفستا ، وبينالي 
في البندقية ، اسطنبول ، غوانغجو ، الشارقة وساو باولو ، 

وكذلك في MoMA / PS1، نيويورك.

 محمد سامي
فنان

درس محمد سامي الرسم والتصوير في معهد الفنون   
الجميلة ، العراق ، بغداد ،عام 2005. هاجر إلى السويد في 
عام 2007. حصل على بكالوريوس اآلداب مع مرتبة الشرف 
عام 2015 من مدرسة بلفاست للفنون في جامعة أولستر 

في أيرلندا الشمالية. أكمل درجة الماجستير في الفنون 
الجميلة في جولدسميث ، جامعة لندن ، عام 2018.

 
تؤكد لوحات محمد سامي على التأثير النفسي للصدمة على 

الذاكرة. بدال من استخدام الصدمة كدليل على الصراع في 
العراق والذي شهده بنفسه، نشر الفنان اللوحة كأداة وهمية 

إليصال شيء يتجاوز الوصف الصريح أو اللغة. تبرز المشاهد 
الداخلية / الخارجية في أعمال سامي الواقع واسع النطاق، 

حيث تصبح األشياء اليومية والضوء والظالل مستمرة ، وهو 
يتفاوض مع الماضي والحاضر ، مما يعطي الغائب وجودا 

واضًحا في أعماله.

تم اختيار أعمال سامي لمعرض بلومبرج المعاصر الجديد 
2018 ، والذي شارك في جولة إلى بينالي ليفربول ومعرض 
جنوب لندن. عرض سامي أعماله أيًضا في معرض مستقبل 

FBA في جاليري مول في لندن عام 2019. أما معارضه 
الفردية فتشمل جاليري JAMM ART، الكويت )2013( ، 

جاليري داغ أندرسون، نورشوبينغ - السويد )2012( ، جاليري 
الخانجي ، حلب ، سوريا )2006( و معرض الوسيتي ، بغداد، 
العراق. حصل سامي على جائزة هوتينجر للتميز 2019، في 
مول جاليريز في لندن. في عام 2016 ، حصل سامي على 

جائزة البكالوريوس -الفائز العالمي في فئة الفنون البصرية 
والتصميم - في دبلن ، أيرلندا ، وفي عام 2015 ، حصل 

على جائزة الثقافة من منطقة Östergötland ، السويد. تدرج 
أعمال سامي في مجموعات متحف يورك ومجموعة الحكومة 

الفنية في المملكة المتحدة. يعيش ويعمل في لندن.

القائمون على 
المعرض 



في أعمال هليل التندري، ”رحلة إلى المريخ” )مشروع ملجأ( 
، ”يعالج تدفق الالجئين ، وهي قضية عالمية حًقا ، في 

مشروع واسع يتكون من عدة مجموعات من األعمال. تأطر 
استجابة ساخرة للمواقف السلبية المنتشرة وتقاوم الصور 
النمطية التي ينظر بها أعداد كبيرة من السكان األوروبيين 
إلى الالجئين من المناطق التي مزقتها الحروب واإلرهاب 
وضحايا االضطهاد السياسي والديني والعرقي من دول 

مثل سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان والصومال 
والسودان ، يقترح هذا المشروع مالذًا لالجئين في الفضاء 

الخارجي.”)1(

في تركيب Sail Away، وهو عبارة عن أسطول من القوارب 
الصغيرة التي صنعت من العمالت الورقية والطوابع 

والتذاكر والخرائط القديمة، تستكشف سوزان ستوكويل 
الجانب األسطوري المرتبط بالقوارب كرموز لالنتقال من 

المواد إلى العالم الروحي ، و كناقالت ألحالمنا ، وكذلك 
سفن للمغامرات والهروب والرحالت. إن الطبيعة الدقيقة 

للقوارب الورقية تهدمها ازدواجية معانيها، تعقيبا على التجارة 
اإلمبريالية التاريخية والمعاصرة التي تتبعها القوى العظمى 

في العالم، والمتعطشة للتوسع االقتصادي.

تنتشر شدة الذاكرة من خالل لوحة محمد سامي المشحونة 
والتراكيب التي تم تصميمها بإحكام من المنفى الجميل 
والمالحظات من تحت األرض، وهي تدل على الروايات 

الشخصية والغامضة. اللغة في لوحات سامي ذات جودة 
سينمائية تقريًبا، حيث يتم تكثيف األلوان واألشكال والظالل 

من األشياء التي تبدو عادية إلى درجة ال تحتمل تقريًبا، 
معززة بالذكريات المكتشفة والعواطف المعقدة التي 

تشحنها. إن الدخول إلى تلك العوالم المرسومة التي يخلقها 
سامي يشبه الذهاب معه إلى تجربة خارج الجسد، مع نظرة 
الفنان التي تحوم على حافة الوعي والوعي الباطن والحلم 

والكابوس والحياة والموت.

 في موضوع االختفاء، يتم استكشاف البحر واألشياء 
المحجوبة في أعمال تاوس مخاشيفا. يجمع العمل بين 

روايتين مختلفتين: األولى هي محادثة بين أبطال عالم الفن 
الذين يسافرون على متن قارب في بحيرة البندقية لعرض 

قطعة من األداء في البحر. هذه الرحلة مليئة بالغموض 
وعدم اليقين، والمحادثة غامضة وقلقة. تطورت القصة 

الموازية من المحادثات بين ماخاشيفا والصيادين في قرية 
ستاري تيريك في داغستان. انطالًقا من رحالتهم المحفوفة 
بالمخاطر في البحر، حيث ال يعرف الصيادون أبًدا ما إذا كانوا 
سيعودون أحياء. هذا الخوف من االختفاء، وهو ما يربط بين 

الروايتين في هذا العمل.
 

صورت رسومات نضال شامخ التفصيلية حياة أولئك الذين 
نجحوا في عبور البحر ووصلوا إلى بر األمان، لكن حياتهم 

 Etude d’un Habitat ما زالت محفوفة بالمخاطر. ينتمي
Fortune و icare إلى سلسلة نضال شامخ المصنوعة 

من صور لمخيم لالجئين في كاليه، وتركز على أفكار الحبس 
والهروب. تعلق األعمال على حالة الالجئين الذين يضطرون 
إلى االستقرار داخل الحدود المجتمعية، رغم عدم تقبل هذا 

 ،”Studying Circles” الجتمع لهم ومعاملتهم كتهديد. في
هناك إحساس عام بأن الرجال الظاهرين في هذا العمل 

ينتظرون الوقت ليمر، تبدو أجسامهم مجزأة ومكسورة ، مع 
مالمح تم طمسها، تم تسجيل قصصهم، ومعالجة حياتهم، 

ووضع عالمات على أجسادهم.
 

مشروع بطانيات لفارفارا شافروفا، عبارة عن سلسلة مستمرة 
من األشياء القابلة لالرتداء والتي تحتوي على ذكريات 

شخصية. يتم تشجيع زوار المعرض على حملها وارتداءها. 
تستعرض البطانيات صورا من ألبومات عائلة شافروفا، 

وتمثل البطانيات الرغبة في إعادة االتصال بشيء دافئ 
ومألوف وشخصي عندما يواجه المهاجر االنفصال والوحدة 

واالقتالع من الجذور. من خالل دعوة الزوار الرتداء بطانياتها، 
تأمل فارفارا شافروفا أن يتم تقاسم مشاعر فقدان الهوية 

والرغبة في الراحة التي يعيشها ماليين المهاجرين والالجئين 
من جميع أنحاء العالم، من خالل عملية االلتقاء الجسدي 

المباشر مع اعمال فنية.

ٌه البحر  َحدُّ

منذ عام 2015، أصبحت صور الالجئين والمهاجرين الذين 
يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط في سفن مكتظة غير 

آمنة تسيطر على وسائل اإلعالم، وأصبحت رمزا قويا ”ألزمة 
المهاجرين”. ومع ذلك ، يمكن الطعن في مصطلح ”أزمة 
المهاجرين”، ألن معنى كلمة "أزمة” ينطوي على موقف 

مؤقت، وبالتالي يتطلب اتخاذ تدابير وحلول مؤقتة. الواقع 
مختلف. فمن المتوقع أن تستمر الهجرة إلى أوروبا، ليس 
هذا فحسب، بل قد تزيد أيًضا، مما يخلق ما يمكن وصفه 

ب ”حالة المهاجرين”. إن الموقف المستمر للمهاجرين 
الذين تمكنوا من النجاة من الرحالت الشاقة عبر البحار هو 

في الغالب موقف من الخطر وعدم اليقين. يقف الالجئون 
والمهاجرون على حدود القبول المجتمعي ويصبحون بدون 

جنسية وبدون إقامة في العالم. يمكن تفسير البحر على أنه 
 استعارة للموقف المجتمعي تجاه المهاجرين والذي، من

ناحية، يبقيه عائما دون توفير السالمة أو اللجوء، ومن ناحية 
أخرى ، يولد استمرار الشعور ب ”حالة المهاجرين” المؤقتة. 

يتحول العداء إلى الالمباالة ، وهي الحدود األخيرة حيث 
تتعرض الحياة البشرية وقيمتها للتحدي والتقويض.

في إشارة إلى الصدام الحاد بين التوقعات والواقع الذي 
يعيشه المهاجرون الذين يعبرون البحار بحًثا عن األمان 
ُه البحر”  وحياة أفضل ، فإن الفنانين في معرض ”َحدُّ

يقومون بمعالجة هشاشة الحياة البشرية. يمثل البحر رمًزا 
مجازًيا لجميع تجارب المغتربين والهجرة، حيث تمثل الرحالت 

المحفوفة بالمخاطر جسدًيا عبر القارات. كما تمثل البحار أيًضا 
استمرارية الرحالت العاطفية، واقتالع السكان وانفصالهم. 

إن تجريد الملكية، االغتراب والصدمات ال تظهر دائًما في 
تجارب جسدية مباشرة، لكنها جميًعا مألوفة لدى الكثير من 

المهاجرين كخلفية عاطفية لالضطراب البدني لالنتقال 
 القسري.

ُه البحر” فنانين عملوا في موضوع الهجرة  يستعرض ”َحدُّ
والحدود والمغتربين لسنوات عديدة ، ومنهم لعقود 
، والعديد من الفنانين المشاركين هم أنفسهم من 

المهاجرين. باستخدام لغة الرسم والنحت والفيديو والتركيب 
والواقع االفتراضي ، يستكشف الفنانون التجارب المعقدة 

والعواطف متعددة الطبقات المرتبطة بالحدود والهجرة 
وانعدام الجنسية واالنتماء. ال يهدف الفنانون إلى تقديم 

حلول ، لكن بدال من ذلك يلفتون االنتباه إلى هذه التحديات 
 بطريقة مجدية. 

يضع الموقع الشخصي للفنانين الفرضية األساسية 
للمعرض جانبا من التفسيرات المثيرة ”ألزمة المهاجرين” 

التي تميز بين ”نحن وهم”، وتحول بين أولئك الذين 
ينتقلون، و أولئك الذين يبقون، وبدال من ذلك يجلب 

التعاطف إلى الواجهة. وبهذا المعنى، لم يعد البحر هو الحد، 
الحدود القصوى، ولكن يمكن تفسيره على أنه بداية جديدة ، 

بحر ال حدود له من اإلنسانية.




