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 وصف الصورة:
، خلفیة 31/10/2021حتى  22/05، إلیسون كاتز، Arteryالنص: 

حمراء ذات سحب برتقالیة وخطوط أفقیة سوداء. الصورة الوسطى 
مجموعة أسنان  لشفتین متالمستین، مما یبدع شكل سرطان. وتعرض 

 داخل فم. 



 ، ملصق)Allison Katz, Artery (Ssik) )2020اعتماد الصورة: 
 

 Arts Council England ،Nottingham Cityالشعارات: 
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  Arteryإلیسون كاتز:
 2021أكتوبر  31 -مایو  22

 
كانت إلیسون كاتز منذ أكثر من عقد تستكشف عالقة الرسم بالتساؤالت   

الخاصة بالھویة والتعبیر والنفس والصوت. تعبر أعمالھا، التي یحركھا حس 

فكاھة وفضول ال یھدأ، عن لغة صعبة من األشكال المتكررة، الدیوك والقرود  

ب. وغالبًا ما  والملفوف وأمور أخرى، التي تكون مألوفة وغریبة بشكل متناو

تكون لوحات كاتز والخزفیات والملصقات الخاصة بھا زاخرة باإلطنابات 

. ولعل ما ینبثق من ھذه األعمال والتلمیحاتبشكل كبیرة وكذلك التوریة 

متعددة المستویات ھو السعي المستمر والنقدي لما یُطلق علیھ الفنان "الغموض 

 الحقیقي".

 

أول عرض فردي مؤسسي   Arteryویعتبر ھذا المعرض الذي یحمل اسم 

" عنون  Arteryلفنان كندي بلندن في المملكة المتحدة. وبالنسبة لكاتز، فإن "

رنان وزاخر بالمعاني. حیث إن الشرایین ھي األوعیة الدمویة التي تحمل الدم  

الشرایین    الغني باألكسجین من القلب إلى باقي أعضاء الجسم. وتوجد ھذه

داخلنا (حیث یقع "الفن" ذاتھ داخل "الشرایین") باإلضافة إلى ما یربطنا:  

یصف مصطلح "الشریاني" نظم األنھار المتعرجة وشبكات السكك الحدید  

المتفرعة والكابالت تحت األرض. ینظر المعرض في ھذه الشبكات والقنوات 

 التجربة والصورة.باعتبارھا المساحات بین الداخل والخارج، أنت وأنا، 

 

تتداخل تولیفات متباینة من اسم كاتز في جمیع أعمالھا. وقد جعل التالعب  

")، AKA") واسًما مستعاًرا ("All Is Onباأللفاظ اسمھا یصبح شعاًرا ("

" (السیدة إلیسون سارة كاتز) في ھذا المعرض. تم تصنیع جمیع  MASKو"



ماضي. فقدت الكمامة ارتباطھا  خالل فترات اإلغالق بالعام ال Arteryأعمال 

بالشخصیة في ھذا الوقت، فبدالً من كونھا شیئًا یجب ارتداؤه، أصبحت حاجًزا  

بین الشخص والعالم. كانت كاتز مشغولة لفترة طویلة بعالقة الرسم بعدم  

التالمس، كرمز ونص فرعي، وكذلك الطرق التي تحاول من خاللھا تجاوز  

 ھذه الحالة.

 

، كانت كاتز تستخدم رمز الفم المفتوح الذي تمت استعارتھ  وعلى مدار سنوات 

من منقوشة خشبیة ألندریھ دیران. وصفت ذلك بأنھ محاولة للرسم من وجھة  

التي تشغل أسئلة الذوق   لألفواهاللغة أو الجوع أو اللسان. یتم إعداد إطار 

. أشارت كاتز مؤخًرا إلى "أرغب في التأكید  Arteryوالتسمیة في معرض  

لى عدم ترتیب األشیاء من الداخل إلى الخارج كما ھو الحال من الخارج  ع

 للداخل".

 

بجانب  Nottingham Contemporaryتم وضع األعمال الجدیدة في 

وخلف مجموعة من الجدران والممرات. تم تصمیم ھذا المخطط لیعكس ویعید  

ؤیة التكراریة.  إنتاج الزوایا والممرات الحالیة، مما یبدع تسلسالً من خطوط الر

وتعتبر كاتز مساحة المعرض ذاتھا جسًما مسامیًا، أي كائن حي یتمدد ألعلى  

وأسفل في األرض. كما یتضاعف مصعد الوصول عبر طالء مقصورتھ 

الداخلیة، لیتم تصویره بأبعاده الدقیقة. وبالجانب المقابل، توجد غرفة داخل 

حفرھا في األحجار  غرفة ذات إطاللة جویة على شبكة تحت األرض، تم 

 الرملیة أسفل نوتنغھام. كما أن الكھوف تُعد مساحات أجسام ذات بطون وأفواه.

 

تقوم كاتز بإصدار ملصقات ألي معرض تنفذه. یجري ذلك بالتوازي مع  



لوحاتھا، بجانب التفرع خارج اتجاھات بیانیة مختلفة. بالنسبة لمعرض 

Artery مدخل المعرض، في حین تم  ، تم عرض مجموعة ملصقات جدیدة في

)، التي یمكن  City of Cavesتركیب باقي الملصقات في مدینة الكھوف (

. وعند  Nottingham Contemporaryالوصول إلیھا في أسفل درجات 

زیارة ھذه الكھوف العام الماضي، كانت كاتز مذھولة من كیفیة تطابق أشكال 

 تھا الخاصة. ھذه الكھوف مع تلك األشكال الموجودة في مجموعا

صدفة أخرى: في أربعینیات القرن الماضي التقى جد وجدة كاتز في مدینة  

نوتنغھام، حیث كان كالھما ترك بلده األم. ولذلك فإن إقامة ھذا المعرض في 

Nottingham Contemporary   بمثابة أحد أشكال العودة للوطن، وإعادة

 توطید لجدور العائلة وأصولھا.

 

، المتعلقة باالتصال والتواصل  Arteryتطرحھا األعمال في   تمثل األسئلة التي

والتآلف عند البعد عن الوطن وكذلك األصول، استجابة لھذه اللحظة الحالیة  

 كاستكشاف مستمر لألفكار التي استمرت طوال تاریخ الرسم. 



 Arteryبعض رسومات 
 
 

 

 وصف الصورة: منظر جوي للطرق السریعة
 
 

 

 وصف الصورة: منظر جوي لشبكات األنھار المتصلة 



 

 

الشرایین واألوعیة في   حإكس توض أشعةوصف الصورة: صورة بأسلوب 
 جسم اإلنسان. 

 

 
 

 
 وصف الصورة: عالمة حمراء على ظھر شخص.



 

 " على فراغین أو فتحتین بداخلھ. أصفار.2020العام "یحتوي 
 
 

 

 " إلى نظارة جدیدة.2020وصف الصورة: تحولت الكلمة "
 

 یزخر ھذا المعرض بالشفاه واألطراف الُمجسدة.
 
 

 

 وصف الصورة: لوحة المرأة تصب المیاه من إبریق. 



قبل  7000الحدیث إلى عام یرجع تاریخ ھذا القناع بالعصر الحجري 
 المیالد. وعلى األرجح فھو أقدم قناع ال یزال موجوًدا في العالم. 

 
 

 

 
 وصف الصورة: قناع مستٍو بھ فتحات لألعین والفم. 

 
Noli Me Tangere   (ال تلمسیني) ھي الترجمة الالتینیة لما قالھ المسیح

لمریم المجدلیة بعد بعثھ. ویقوم فنانون منذ قرون برسم ھذه اللحظة. فیما یلي  
 عندما كان في انجلترا.  1526نسخة لھانس ھولباین، رسمھا عام 



 

 
 وصف الصورة: یشیر المسیح بیدیھ كما لو كان

 عنھ. تحمل مریم المجدلیة وعاء. یُبعد مریم المجدلیة
 

لبانتاغرویل   1943منقوشة خشبیة ألندریھ دیران من إصداره المرسوم عام 
سم، قمت بتكبیرھا لتصل   21)، بواسطة رابلیھ. یبلغ ارتفاعھا األصلي 1532(

 سم. 160إلى طولي، 

 



وصف الصورة: لقطة لمنظر طبیعي (رمال وجبال عشبیة وبعض  
 األوراق)، یُرى عبر فم شخص. 

 
). یستوحي العمل عنوانھ من مقال  1942ماكس إرنست، السریالیة والرسم (

عام   برتون  الجدید  1928ألندریھ  فروید  "كابوس  إنھ  على  وصفھ  وتم   ،
 الكبیر" عند عرضھ ألول مرة.

 

 وصف الصورة: رسم سریالي. شكالن، أحدھما یرسم اآلخر. 



 .2020ألولى، مدینة الكھوف، نوتنغھام، سبتمبر الزیارة ا

 

، عندما كان یتم  1940منذ عام  Mansfield Roadمخطط لكھوف طریق 
استخدام الكھوف كمأوى خالل الغارات الجویة. كانت عائلة جدتي تقیم في  

492 Mansfield Road .خالل ھذا الوقت 
 
 

 

 Mansfield Roadوصف الصورة: النص على الصورة ھو "
Caves, A.R.P  وتوضح الخریطة شبكة الكھوف بین شارع ،"North 

Sherwood Street  وشارعPeel Street. 



في  الیسار)  ناحیة  من  الثاني  والشخص  بالمنتصف  (الشخص  أجدادي 
حیث  نوتنغھام،  في  المحلي  االجتماعي  النادي  في  األصدقاء  مع  صورة 

 ین. . وتزوجوا بعد ھذا التاریخ بعام1947التقوا عام 
 
 

 

 وصف الصورة: صورة قدیمة لخمسة أشخاص یحتضنون بعضھم. 
 

 زیارة میدانیة إلى نوتنغھام، قبل أسبوع من أول إغالق. 

 



 

 وصف الصورة: صورة لقناة أسفل جسر. 
 

):  Veils )1998ھیلین سیكسوس، في  
 "العینان یدان خارقتان... 

 ُمنح العالم لھا 
 أمام أعینھا...  

 " ناطقة بالحق. شفاهالعیون 

 
 

وصف الصورة: لوحة لجسدي شخصین، أحدھما ترتدي فستانًا واآلخر یرتدي  
بزة، ویضعان أذرعھما فوق بعضھما. ال یمكنك رؤیة وجوھھم، حیث إنھا  

 محجوبة بفم مفتوح یمثل إطاًرا للصورة.



 قائمة األعمال
 ، اتجاه عقارب الساعة من الیسار:األولىالمساحة 

Ssik )2020 زیت على قماش حریري ،( 
2020  (Femoral)   )2021  زیت وأكریلیك ورمال على قماش ،(Elevator II 

(Nottingham Contemporary) )2021 أكریلیك على قماش ،( 
 

 ، اتجاه عقارب الساعة من الیسار: المساحة الثانیة
The Cockfather  )2021 زیت وأكریلیك وأرز على الكتان ،( 

Stage Cock )2020أكریلیك وأرز على الكتان ،( 
M.A.S.K. )2021أكریلیك وزیت على كتان ،( 

Nottingham Canal ،11  زیت على كتان2021( 2020مارس ،( 
Alley Cat )2020زیت على قماش حریري ،( 

 
Interior View II, “William N. Copley”, Milan, 2016–17 )2021  ،(

 زیت على كتان 
2020 (Ephemeral) )2021 أكریلیك ورمال على قماش ،( 

 
 مساحة الممر: 

Channelling )2021أكریلیك على كتان ،( 
Katzenhöhle )2021 أكریلیك وزیت على قماش ،( 

 
، Luhring Augustine، لندن، و The Approachجمیع األعمال بإذن من:  

في میالنو،   Gió Marconi، بإذن من الفنان ومعرض Ssikنیویورك. باستثناء: 
 ، مجموعة خاصة. Stage Cockو 
 

  nottinghamcontemporary.orgلمعرفة المزید عن ھذا المعرض، یمكن زیارة 
 أو المسح الضوئي ھنا 



 

 

 
 

 االعتمادات: 
بسخاء من قبِل المفوضیة العلیا الكندیة في المملكة المتحدة  Arteryیتم دعم 

ودائرة معرضنا، ألكسندر في. بیتاالس، ومیكائیل وآالن رینجیر، وبالتعاون  
الفني، حیث سیتم افتتاحھ في ینایر   Camden Art Centreمع معرض 

 Studio. سیكون المعرض مقترنًا بمنشور من تصمیم وكالة 2022
Mathias Clottu ،  تم إنتاج 2022ومن المقرر نشره في أوائل عام .

 . كینیسيمخطط المعرض بالتعاون مع المھندس المعماري كایتلین توبیاز، 
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