
مرحبا،

ال أكتب إليك بدافع الحذر بل بدافع الفضول. بالتحديد ، يبدو أن حاضرك مليء بهياكل وتسلسالت هرمية غريبة للسلطة. أريد أن 
أفهم لماذا هذه الهياكل وماذا تخدم. أريد أن أستكشف معك كيفية إدراك أشكال الحياة المختلفة وأشكال الوجود بشكل منفصل عن 

بعضها البعض.
نظراً لألفكار المشّوشة التي أكتب انطالقا منها، سيكون ممالً وضع الكلمات ضمن أُطر وصياغة تراكيب الجمل خطيًا. ال يزال 

يتعين علي إجراء هذه الترجمة حتى أتمكن من الوصول إليك. في الحقيقة إن التواصل الحالي معك يبدو فعالً عنيفاً من وجهة 
نظري. وهو أمر أتركه لك للنظر فيه.

لقد قمت بتدوين المالحظات ووضعها هنا من أجلك. لم أضعها بشكل متسلسل وال أظن أن التسلسل سيجعلها أكثر قابلية للفهم. 
تسجيل هذه المالحظات هنا يشبه الحديث بصوٍت عاٍل أو الغناء، أو مثلما يحدث لألشياء عند لمسها أو الضغط عليها.

ما كنت أحاول قوله في المالحظات يتمحور حول أمر واحد، وهو التنازل عن حضوري.

م مالحظات عن العشب والجذور والتحكُّ
Mältinranta معرض للفنانة كاتسيهيلمي في المعرض الفنّي

8.5 إلى 25.5

Kastehelmi Korpijaakko هي فنانة بصرية من هلسنكي. يعتمد في أعمالها على التصوير الفوتوغرافي والكيانات المكانية، 
فضالً عن ممارسات الفنون المسرحية. طقوس الحداد والبيئة والتفاهة والتواضع هي جوهر أعمال كوربيياكو الفنيّة.

 Mältinranta في عام 2018. المجموعة المعروضة في Aalto تخرجت بدرجة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي من جامعة
هي استمرار مستقل وتمديد للمعرض الخاص الذي شوهد في معرض كوربيجاكو في جاليريا Hippoly في هلسنكي في خريف 

عام 2020.

د في المعرض هو العشب. يتم التقريب بي الغراب والعشب باعتباره اتحاًدا من الظواهر التاريخية والبيولوجية  العنصر الُموحِّ
والنفسية التي تتمحور حول مسألة القوة.

باإلضافة إلى األعمال النصية والصور، يشتمل المعرض على مواد وثائقية: 15 صورة التقطها عمال بناء صينيون في عام 2006.
إلى جانب اللغتين السويدية واإلنجليزية، تمت ترجمة النصوص المتعلقة بالمعرض إلى ثالث لغات أخرى مستخدمة على نطاق 

واسع في فنلندا: الروسية واإلستونية والعربية. إن إيماءة الترجمة ليست مجرد انعكاس إلمكانية الوصول إلى الفن ولكنها مرتبطة 
أيًضا باألسئلة الناشئة عن محتويات األعمال حول إمكانيات التواصل وفهم اآلخر.
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.Taide ومركز الدعمAlfred Kordelin  تم دعم المعرض من قبل مؤسسة ألفريد كورديلين
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