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 وصف الصورة: صورة مقربة باللون األبیض واألسود لرجل وامرأة یتبادالت القبالت.
 

، furiosa ،Misia Films(حتى اآلن). إنتاج مشترك من  People ،2021اعتماد الصورة: میالني ماترانغا، 
 Karma، وcourtesy of High Art ،Paris / Arlesالفني،  Nottingham Contemporaryمعرض 

International ،© الفنان 



 4, 3, 2, 1, 0میالني ماترانغا 
 2021أكتوبر  31 -مایو  22

 
تتمیز أفالم میالني ماترانغا وأعمالھا الفنیة التنصیبیة ومنحوتاتھا بالحمیمیة 

واألناقة في آن واحد. وتطرح أعمالھا أسئلة حافلة في الوقت المناسب حول  

,  1, 0الصورة والذاكرة والخصوصیة والقرب. یُعد العمل الذي یحمل العنوان 
في المملكة المتحدة، وقد تم  أول عرض فردي رئیسي للفنانة الفرنسیة  4, 3, 2

تنفیذ جمیع األعمال ھنا خالل الصیف الماضي. وفي الوقت الذي اعتدنا فیھ على  

تأمالً حساًسا بشأن كیفیة رؤیتنا    4, 3, 2, 1, 0الوحدة والعزلة، یعرض 

 ألنفسنا كأفراد وكذلك بشأن النسیج االجتماعي الذي یربطنا معًا. 

 

ات بالفجوة بین الحمیمیة والشعور بالوحدة حتى ظلت ماترانغا مشغولة لعدة سنو

عندما ال یكون الشخص بمفرده. یتمثل العنصر األساسي لھذا العرض الفني في 

,  2, 1, 0الطریقة التي یمكن من خاللھا أن تصبح األمور الخاصة عامة. یبدأ 
، الُمقسم إلى مجموعة غرف، بمطبخ مخصص الغرض. تم إجراء ھذا  4, 3

 Nottinghamفضفاض في مطبخ مكتب معرض  التصمیم بشكل

Contemporary   الفني، كما إنھ یزدان بالزھور والفواكھ التي تُركت لتتعفن

طوال مدة المعرض. انظر عن كثب وستجد عوالم بداخلھا عوالم أخرى: تم  

وضع نموذج مصغر للمكان الذي یعیش بھ الفنان ویعمل بھ داخل إحدى  

 الخزانات. 

 

 Peopleأدى ذلك إلى أكبر أعمال ماترانغا بالصور المتحركة حتى اآلن، 
دقیقة. تم التصویر في   25)، وھو فیلم باللون األبیض واألسود مدتھ 2021(

شقة الفنانة، وھي مساحة تتكرر طوال ھذا المعرض كما ھو الحال في أعمالھا 



لخاصة ویعبثون مع  أفراًدا من حیاة الفنانة ا(الناس)  Peopleالسابقة، یتبع 

"أنفسھم". تثیر اللحظات المتناقضة من العزلة والتجمع مشاعر التبعیة والقلق 

واأللم، سواء الحقیقیة أو الُمتخیلة. ویتخلل التصویر مشاھد الجنس والرغبة  

وعبث الناس بالشھوة الجنسیة كخسارة وإفراط بالنفس واآلخرین. كما ھو  

قاوم العمل التحلیل الفردي للعالقة الحمیمیة، الحال في جمیع أفالم ماترانغا، ی

 ویفضل التالعب بشاعریة المتعة والتعدد. 

 

وغالبًا ما تتعارض األفكار واإلیماءات والكلمات مع بعضھا بعًضا، حیث 

تظھر الفجوات بین ما یُرى وما یُقال. یتم تضمین كثافة وقیود التعبیر، حیث  

تتجول الكامیرا وتدور حول غرف  تتواصل األجساد عندما ال تفي الكلمات.

الفیلم المختلفة. تشوش المشاھد القصیرة التي تختلس النظر الجسد والتعبیر،  

 وتبرز ثنائیات الفاعل/المفعول والمادة/العقل.

 

 وبعیًدا عن المطبخ وغرفة العرض، تُبدع األعمال النحتیة، 

منظًرا بانورامیًا التركیبات المصنوعة من الورق والحبال والبالستیك واللباد، 

محلیًا مألوفًا وغریبًا في الوقت نفسھ. كما أن المساحة مشغولة بالعدید من  

المتعلقات الشخصیة، بما في ذلك المالبس والفُرش البالیة غائبة عن األجساد  

التي كانت تغطیھا یوًما ما. وكما ھو الحال في الكثیر من أعمال ماترانغا، فإن 

ع أنفسنا ومع اآلخرین تُصبح مدمجة داخل نسیج أعمالھا، العالقات التي نشكلھا م

ویتردد صدى الكلمات واألرقام داخلھا، بینما تنفصل طبقات البالستیك الشفاف 

وتكشف عما بین طیاتھا. تشیر الجدران المكسوة بالجص بشكل فظ إلى أن ھذا  

 منھ.  المكان ال یزال قید اإلنشاء، حیث لم یتم صقلھ أو حسم أمره أو التأكد



عمل   دون    Peopleیتضمن  ھم  لمن  یُسمح  ال  جنسیة.  وأفعاالً    18عریًا 
بطاقات  عرض  الزائرین  من  یُطلب  أن  ویمكن  العمل،  ھذا  بمشاھدة  عاًما 

 الھویة الخاصة بھم.
 

 بواسطة أولیفیا أھیرن.  4, 3,  2, 1, 0تم تنسیق 
 

أو  nottinghamcontemporary.orgلمعرفة المزید، یمكن زیارة 
 . المسح الضوئي ھنا

 

 



 

 
 

 وصف الصورة: خریطة للمعرض. مرسومة على ظھر ظرف بھ عالمة بریدیة فرنسیة، ومعنون إلىمیالني ماترانغا.
 

 . بإذن من الفنان.2021اعتماد الصورة: میالني ماترانغا، الخریطة، 



 / Parisو  High Artو  Fluxusتم دعم ھذا المعرض بشكل سخي من قبِل  

Arles وKarma International تم إنتاج .People )2021  بشكل (

 Nottinghamو Misia Filmsو furiosaمشترك من قبِل  

Contemporary. 
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