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، وھو حدث رائد یضم ثمانیة وعشرین لوحة فریدة من نوعھا تضم منسوجات )Tales of Thread"كوستو غالیري" معرضاً تحت عنوان "حكایات الخیوط" ( ینظم
ن بما في ذلك إیتل عدنان وألیس أندرسو ،ولوحات نسیجیة فنیة لثمانیة عشر من الفنانین العالمیین المشھورین والمعاصرین اتمحدودة اإلصدار وسجاد مزركشةیدویة 

 ..نوموریس إستیف وشیال ھیكس ورینیھ بیرو وبابلو بیكاسو، باإلضافة إلى آخریوالكساندر كالدر وإدواردو شیلیدا وأنطوني كالفي وروبرت دیلوناي وسونیا دیلوناي 
  

 
 

لنطاق باعتراف واسع ا "حكایات الخیوط" في اآلونة األخیرة بـ"فن النسیج" الذي یحظىمعرض حتفل یمع األعمال التي یعود تاریخھا إلى الستینیات من القرن العشري، 
ً  یتیح مجاالً تجریبي  جدید حقلب عصر النھضة  اللخللفنانین المتعددي االختصاصات. ویتولّى لورانس كوستو وإیزور بوریز تنظیم اختیار أعمال الرواد الرئیسیین  واسعا

 في صنع النسیج المطّرز من أجل نسج عالقة معقدة بین الحداثة األوروبیة والحرفیة في العصور الوسطى.الضالعین في القرن العشرین 
 

تم في واألربعینیات من القرن العشرین، وھو ما ألھم العدید من الفنانین المعروفین.  فترة الذي یعودالمطرز  "فن النسیج"إحیاء إعادة لفرنسي جان لیورسا ویُنسب إلى الفنان ا
لتقالید ي افجدید من حیاة الز"، وھو ما یبّث حركة النسیج المطر"في أوبوسون (فرنسا) على أنھا تنتمي إلى "عصر النھضة" لـ ھذا الفن ابتكاراتفي النظر إعادة وقت الحق 

تثنائي وقد ابتكر رسومات مفصلة بشكل اس ةویُعد رینیھ بیرو، أحد معاصري لیورسا، المعترف بھ على نطاق واسع بأنھ خبیر عریق في تصمیم المنسوجات المطرزالقدیمة. 
یة. تحفة فنیة حقیق تعتبر)، وھي سرد لحكایة البجعة، فیبلغ طولھا أكثر من ثمانیة أمتار، 1977شالل العظیم" (لوحة "الللطبیعة. أما بالنسبة لآلراء المتعلقة بھذا الموضوع، فإن 

     بساطة الشكل واللون بـ"صورة تجریدیة".ي وبابلو بیكاسو من بین أعمال فنانین آخرین تؤكد طموحاتھم األساسیة لتحقیق ناكما تُعرض أیضاً أعمال سونیا دیلو
 

 تیحیوشھدت حقبة الستینیات في وقت الحق تطور الفنان كحائك، وھو ما الحرفي. وبین الفنان  خالل التعاونلقد أصبح "فن النسیج" جزءاً ال یتجزأ من المبادئ الحدیثة من 
یقام  لفنون الزخرفیة في لوزان (سویسرا)، أول بینالي (معرضباولي، األمین المستقبلي لمتحف ا، عقد جان لیورسا وبیار 1962إمكانات أكثر ودیة للتعبیر الفني. وفي العام 

وأسھم في التطور االستثنائي في ركیزة التدرج من الفن  ،تحوالً كبیراً ). وشھد ھذا الحدث 1995 – 1962) دولي للنسیج المزدان بالرسومات في لوزان (مرة كل عامین
 الزخرفي إلى شكل فني مستقل بالفعل.

 
شكل ومعنى "فن النسیج"، وتحدیداً في أعمال أنتوني كالفي وشیال ھیكس وألیس أندرسون.  ثورة في ،ومنذ الستینیات من القرن العشرین، أحدث الدورالتحویلي للفنان كحائك

المجعّدة والمخاطة وفقاً لترتیب تم اختیاره بدقة. وقام وعة، المقطّ والممزقة، ووتتألف أعمال كالفي من مجموعات من األقمشة المتنوعة، مثل السجاد القدیم والمالبس الّرثة، 
  تصنیع النسیج المزدان بالرسومات إلى نشاط تصویري تقریباً، وذلك استناداً إلى التداخل الجمالي لألقمشة واأللوان المختلفة.بتحویل 

 
 

 
 



 
 

حتھا "بالكاد" من لوھیكس صنعت ثم ت حول العالم لدراسة تقالید وتقنیات الحیاكة المختلفة. بدأت ھیكس العمل مع المنسوجات في الخمسینیات من القرن الماضي، حیث سافر
ة األبعاد حدثة صورة ثالثیمُ  أواخر الستینیات أثناء إقامتھا في الھند، وھي تُبرز ذیل الحصان القطني المجدول من وسط ھذا العمل الفني التي تعود إلىالمنسوجات المزركشة 

 یدي، وھو ما یكشف عن نھج تجریبي تجاوز الحدود التقلیدیة لصناعة المنسوجات.وسط مسطح تقل
 

في أندرسون وتواصل في ساشیھ (فرنسا).  Atelier Calderوتعمل حالیاً بصفتھا "فنانة مقیمة" لدى  وفنانةأما أندرسون التي تتخذ من لندن مقراً إلقامتھا، فھي ممثلة 
" المتواصلة، فإن أندرسون تختبر . وكجزء من سلسلة "بیانات النھدسة المعماریةCalderاستودیو الفنان األسطوري بحثھا في الحركة من خالل "الحفظ" من بوابة استودیو 

اللون في طقوس تأملیة. وللمرة األولى، تستخدم معرفتھا الوثیقة للشيء المادي من خالل جسدھا البشري عن طریق "حفظ" العناصر المعماریة باستخدام خیط نحاسي 
   أندرسون خیوطاً ملّونة زاھیة.  

 
 
 

 
 
 

              األلیاف مثل أُقیمت معارض لفناني بتقدیر كبیر من قبل المؤسسات العامة والمتاحف وھواة جامعي التحف. وفي السنوات األخیرة وقد حظي "فن النسیج" 
Decorum: Carpets and Tapestries by Artists )2014 – 2013 في متحف الفن الحدیث لمدینة باریس والذي أُقیم أیضاً في شنغھاي، باإلضافة إلى معرض (

 .2018"شیال ھیكس: شریان الحیاة" في "مركز بومبیدو باریس" في العام 
 

الحدیث والمعاصر في الغالیري. إن "حكایات الخیوط" تھدف إلى اإلسھام في انتزاع "فن النسیج" ویفخر لورانس كوستو وإیزور برویز بتقدیم ھذا المسح الشامل لـ"فن النسیج" 
 من ھامش الثقافة ووضعھ في صلب الفنون الجمیلة.
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، قطن 1066شیال ھیكس، نسیج بالكاد،  6من  1سنتم، إصدار  x 163 220، نسیج اأوبوسون محبوك في ورشة بینتون، 1970(الخریف)، حوالي العام  Automne: سونیا دیلوناي، الصور
 ، عمل فرید من نوعھx169 99منسوج یدویاً، 

 سنتم، عمل فرید من نوعھ x 37 x 37 2، خیط معدني، خیط قطني، Remains from Calder Architecture Data / 2 ،2019ألیس أندرسون، 
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