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 Words Anna Seaman | بقلم آّنا سيمان

Sultan Sooud Al Qassemi, Founder Barjeel Art Foundation. © Naim Chidiac.
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Sultan Sooud Al Qassemi is a UAE-based columnist and 
founder of the Sharjah-based Barjeel Art Foundation 
whose mission is to promote art by artists from the 

Arab world through exhibitions locally and internationally. 
During the Arab Spring uprisings, which began in 2011, he 
became internationally known for his political commentary 
on regional affairs through social media. In February 2014, Al 
Qassemi joined the Global Commission on Internet Governance 
and later that year became a Director's Fellow at Massachusetts 
Institute of Technology [MIT] Media Lab.  In 2017, he was a 
practitioner in residence at the Hagop Kevorkian Center of 
Near East Studies at New York University, where he offered 
a course on Politics of Middle Eastern Art. In March 2018, 
Barjeel Art Foundation will host its final exhibition at their 
current gallery in Sharjah and Al Qassemi has announced a 
two-year break in hosting exhibitions and events. 

When did you first became passionate about arts and 
culture and what are your memories of your introduction 
to visual art? 
I lived in Paris between 1994 and 1998, where I observed as 
much as possible and spent a lot of time visiting museums. 
However, I feel my interest in art and culture started before 
that. I grew up in Sharjah with the book fair, theatre and a 
vibrant cultural scene.

I came back to the UAE because my father fell ill and  
while he was recovering from his illness, one of the ideal 

 وأتذكــر بشــكل خــاص الذهــاب إلــى معــرض عمــل مشــترك مــن قبــل 
ســليمان منصــور وزوجتــه تمــام األكحــل فــي غرفــة تجــارة دبي في 
أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحادي والعشــرين، وكان ذلك عندما 

بــدأت أهتــم بالفــن اإلقليمــي حًقا.

 متى اشتريت أول قطعة فنية؟
فــي العــام 2001، اشــتريت لوحــة مائيــة لباب للفنــان اإلماراتي عبد 
القــادر الريــس. وكنــت اشــتريت أعمــاًل أخــرى قبــل ذلــك، لكــن هــذا 

كان أول فنــان شــرق أوســطي اســتثمر فــي أعمالــه.

 هــل لديــك فنــان مفضــل أو علــى األقــل، جماليــة تشــعر أنــك 
منجــذب إليهــا؟

مرحلتــي المفضلــة هــي ســتينيات القــرن العشــرين. قلبــي يقفــز 
تمامــًا عندمــا أرى عمــًا مــن هذه الفترة الزمنية. وأعتقد أن الســبب 

places to go was exhibitions and galleries. They were small, 
confined spaces, where there were a lot of things to discuss 
and experience. 

I particularly remember going to a joint exhibition of work 
by Suleiman Mansour and his wife Tamam Al Akhal at the 
Dubai Chamber of Commerce in the early 2000s; that was 
when my interest in regional art really began. 

When did you buy your first piece of art?
In 2001, I bought a watercolour painting of a door by Emirati 
artist Abdul Qader Rais. I had bought other works before then 
but this was the first Middle Eastern artist I invested in. 

Do you have a favourite artist or at least, an aesthetic 
that you feel drawn towards?
My favourite era is the 1960s. My heart literally jumps when 
I see a work from this time period. I think the main reason is 
because so much happened during that time. In the region, 
borders were being redrawn, artists were asserting themselves 
and national identities were being formed. There are so many 

Installation view of Barjeel Art Foundation's exhibition Re:Orient Investigating modernism in the Arab world 1950s-’70s, March 2013. Photo courtesy of Barjele Art Foundation. © Capital 
D Studio.

Etel Adnan’s Untitled [1963-64], Oil on canvas. © Barjeel Art Foundation.

Saloua Raouda Choucair’s Composition in Yellow [1962 - 1965], Oil on panel. 
© Barjeel Art Foundation.

ســعود القاســمي هــو كاتــب عمــود 
بارجيــل  مؤسســة  ومؤســس 
للفنون ومقرها الشارقة، ومهمتها 
تعزيــز أعمــال الفنانيــن مــن العالــم العربــي مــن خــال المعــارض 
محلًيــا ودولًيــا. خــال انتفاضــات الربيــع العربــي، التــي بــدأت فــي 
العام 2011، أصبح معروًفا دولًيا لتعليقه السياســي على الشــؤون 
اإلقليميــة مــن خــال وســائل التواصــل الجتماعــي. وفــي فبرايــر 
2014، انضم القاسمي إلى اللجنة العالمية إلدارة اإلنترنت، وأصبح 
فــي وقــت لحــق مــن ذلــك العــام زميــًا فــي معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا. وفــي العــام 2017، كان ممارًســا مقيًمــا فــي مركــز 
هاجوب كيفوركيان لدراسات الشرق األدنى في جامعة نيويورك، 
حيــث قــّدم مــادة حــول سياســة الفن الشــرق أوســطي. وفي مارس 
2018، ستســتضيف مؤسســة بارجيــل للفنــون معرضهــا الختامــي 
فــي صالتهــا الحاليــة فــي الشــارقة؛ إذ أعلــن القاســمي عن اســتراحة 

لمــدة عاميــن مــن اســتضافة المعــارض والمناســبات.

 متــى اهتممــت للمــرة األولــى بالفنــون والثقافــة وما ذكرياتك 
عــن تعرفــك على الفــن البصري؟

 عشــت فــي باريــس بيــن العاميــن 1994 و1998، حيــث راقبــت 
أكبــر قــدر ممكــن وقضيــت كثيــًرا مــن الوقــت فــي زيــارة المتاحــف. 
ومــع ذلــك، أشــعر أن اهتمامــي بالفــن والثقافــة بــدأ قبــل ذلــك؛ لقــد 
نشأت في الشارقة مع معرض الكتاب والمسرح والمشهد الثقافي 

النابــض بالحيــاة.

وعــدت إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألن والــدي مــرض، وفيمــا 
كان يتعافــى مــن مرضــه، كانــت مــن بيــن األماكــن المثاليــة للزيــارة 
المعارض وصالت العرض. كانت المســاحات صغيرة، ومحصورة، 

وكانــت هنــاك أشــياء كثيــرة للمناقشــة والتجربــة.

سلطان

artists that I love from this era who were practicing both 
abstract and figurative art: Hamad Owais; Kadhim Haider; 
Etel Adnan; Saloua Rouda Choucair; and Nejib Belkhoja; but 
again, there are many more. 

Why did you found Barjeel Art Foundation?
It coincided with the beginning of the popularity of social 
media. People were sending pictures to each other through 
Blackberry and Facebook and I started to wonder where people 
could see major works of art by Middle Eastern artists. I 
started the foundation as my collection grew and I wanted 
to allow other people to be able to see and enjoy the works Sultan Al Qassemi. © Naim Chidiac.



180181 Shawati’ 42 شواطئ 42

Dia Azzawi’s A Wolf Howls: Memories of a Poet [1968], Oil on canvas. © Barjeel Art Foundation.

of art as I do. Even now, 10 years later, 
there are very few places that you can 
see such works on permanent display. I 
hope I have made a small impact on this 
and I urge other collectors and regional 
enthusiasts to do more.

How have your objectives for Barjeel 
Art Foundation changed over the 
years?
As I have grown older and matured, my 
sensibilities and my preferences have also 
matured. I have become more interested 
in minority artists and modern art [made 
between the 1940s and 1980s] as well 
as taking a specific interest in female 
artists. I have also put more of my energy 
into scholarship and study. I have started 
writing, interviewing other collectors 
and investing not only in art itself but 
in the knowledge surrounding art. 

Also, over the past two to three years, 
buying art has become much more 
expensive as has funding the foundation, 
which covers all the related costs when 
anyone wants to borrow and exhibit Ibrahim El-Salahi’s The Last Sound [1964], Oil on canvas.

الرئيســي هــو أّن كثيــًرا مــن األمــور حدثــت خال ذلك الوقــت؛ ففي المنطقة، كان 
ُيعــاد رســم الحــدود، ويثبــت الفنانــون أنفســهم، ويجــري تشــكيل هويــات وطنيــة. 
هنــاك كثــر مــن الفنانيــن الذيــن أحبهــم مــن هــذا العصــر كانــوا يمارســون كًا مــن 
الفــن التجريــدي والتصويــري: حمــد عويــس، كاظــم حيــدر، إتيــل عدنــان، ســلوى 

روضــة شــقير، نجيــب بلخوجــة، لكــن مــرة أخــرى، هنــاك أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

 لماذا أسست مؤسسة بارجيل للفنون؟
لقد تزامنت مع بداية شــعبية وســائل التواصل الجتماعي. كان الناس يرســلون 
الصــور لبعضهــم بعًضــا مــن خــال باكبيري وفيســبوك وبدأت أتســاءل أين يمكن 
أن يــرى النــاس أعمــال فنيــة كبيــرة مــن قبــل فنانــي الشــرق األوســط. وأسســت 
المؤسســة إذ نمــت مجموعتــي وأردت الســماح لآلخريــن أن يكونــوا قادريــن علــى 
رؤية األعمال الفنية والستمتاع بها كما أفعل. حتى اآلن، بعد 10 سنوات، هناك 
عــدد قليــل جــًدا مــن األماكــن التــي يمكنــك أن تــرى فيهــا هــذه األعمــال معروضــة 
بشــكل دائــم. وآمــل أن يكــون لهــا تأثيــر صغيــر علــى هــذا وأحــض الجامعيــن 

اآلخريــن والمتحمســين اإلقليمييــن لبــذل مزيــد مــن الجهــد.

كيف تغيرت أهدافك لمؤسسة بارجيل للفنون على مر السنين؟
مع تقدمي في العمر ونضجي، نضجت حساسياتي وتفضياتي أيًضا. أصبحت 
أكثــر اهتماًمــا بالفنانيــن مــن األقليــات والفــن الحديــث ]إنتاج ما بيــن األربعينيات 
والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين[ فضــًا عــن الهتمــام بشــكل خــاص بالفنانــات. 
ووضعــت أيًضــا جــزًءا أكبــر مــن طاقتــي فــي المنــح الدراســية والدراســة. وبــدأت 
بالكتابــة، ومقابلــة جامعيــن آخريــن، والســتثمار ليــس فقــط فــي الفــن نفســه، لكن 

فــي المعرفــة المحيطــة بالفــن أيًضا.

 أيًضا، على مدى الســنتين إلى الثاث ســنوات الماضية، أصبح شــراء الفن أكثر 
تكلفــة بكثيــر وكذلــك تمويــل المؤسســة، التــي تغطــي كل التكاليــف ذات الصلــة 
عندمــا يريــد أي شــخص اســتعارة وعــرض أي مــن أعمالنــا. ودفعنــي هــذا إلــى 
إجهــاد نفســي، ووصلــت إلــى نقطــة اآلن حيــث أنــا بحاجــة إلــى وقفــة، وتقييــم، 

وإعــادة المعايــرة.

Jewad Selim’s Woman Selling Material [1953], Oil on board. © Barjeel Art Foundation.

Ramses Younan’s Portrait, Undated, Oil on canvas. © Barjeel Art Foundation.

any of our works. This has caused me to 
overextend myself and I have reached a 
point now where I need to pause, take 
stock and recalibrate. 

What does that mean for the next 
stage of the foundation?
Taking time to recalibrate does not mean 
that I am stopping. I am assessing what 
I can do best with the resources that I 
have. Honestly, there have been some 
artworks that I have forgone over the 
past few years that have sold to private 
collections and are now not accessible to 
the public. That makes me sad because 
they will disappear. I have always felt 
like I am buying for the public and not 
for me and I will certainly continue to 
do so. We recently acquired one of Dia 
Azzawi's most important works - A Wolf 
Howls: Memories of a Poet [a 1968 work based 
on a poem by Muzaffar Al Nawab] as well 
as The Last Sound, a 1964 piece by Ibrahim 
El Salahi, which is a true masterpiece. 
There are other pieces that I have on 
reserve and in the process of buying but 
overall, I am trying to buy less and we are 
taking a break from hosting exhibitions. 
I have to prioritise. 
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Sultan Sooud Al Qassemi with curator Suheyla Takesh at the opening of Home Ground that the 
Barjeel Art Foundation Gallery in the Maraya Art Centre, February 2016. © Christina Dimitrova.

Will the public still be able to access the Barjeel Art 
Foundation’s work?
Yes. We have all of our collection on our website and we have 
a partnership with the Google Cultural Institute, where 984 
of Barjeel Art Foundation's artworks are featured. I have 
also been negotiating with the Sharjah Art Museum for the 
past 18 months to have a long-term exhibition. That means 
that whatever my personal plans are, the work will still be 
available and accessible in a semi-permanent show inside 
this important institution. 

What, in your opinion, are the primary concerns for the 
local and regional art scene right now and what does it 
need for further development?
The new VAT law is very discouraging. If I loan a work overseas 
then I have to pay 5 per cent on its value every time it returns 
to the UAE. This is a huge burden to bear and frankly, the 
regulations are too strict for us as a non-profit institution. 
We need to encourage public foundations and to give tax 
breaks. There should also be stricter copyright laws to protect 
our artists and their intellectual rights. There is too much 
bureaucracy and not enough support.

Sultan Sooud Al Qassemi in conversation with architect Sir David Adjaye at Dubai Design 
District 13 November, 2017. © Karim Sultan.

Sultan Sooud Al Qassemi giving a lecture on the Politics of modern Arab Art at the Bibliotheca 
Alexandrina, 30 November 2016. © Kariem Saleh.

 ماذا يعني ذلك للمرحلة التالية من المؤسسة؟
أخذ الوقت إلعادة المعايرة ل يعني أنني أتوقف. أنا أقوم بتقييم 
أفضــل مــا يمكننــي القيــام بــه مــع المــوارد التــي لــدي. بصراحــة، 
كانــت هنــاك بعــض األعمــال الفنيــة التــي تنازلــت عنهــا علــى مــدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة وبيعــت إلــى مجموعــات خاصــة، واآلن 
ل يمكــن للجمهــور الوصــول إليهــا. وهــذا يحزننــي ألنهــا ســتختفي. 
لقــد شــعرت دائًمــا أننــي أشــتري للجمهــور وليــس لــي، وأنــا بالتأكيــد 
سأســتمر فــي القيــام بذلــك. لقــد حصلنــا أخيــًرا علــى واحــد مــن أهــم 
أعمــال ضيــاء العــزاوي - ذئــب يعــوي: ذكريــات الشــاعر ]عمــل مــن 
العام 1968 على أساس قصيدة من مظفر النواب[ وكذلك الصوت 
ــر، وهــو قطعــة مــن العــام 1966 إلبراهيــم الصاحــي، وهــي  األخي
تحفــة حقيقيــة. هنــاك قطــع أخــرى لــدي احتياطيــة وقيــد الشــراء، 
لكــن عموًمــا، أنــا أحــاول أن أشــتري أقــل ونحــن نأخــذ اســتراحة مــن 

اســتضافة المعــارض. يجــب أن أرتــب األولويــات.

هــل ســيظل الجمهــور قــادًرا علــى الوصول إلى عمل مؤسســة 
بارجيل للفنون؟

نعــم. كل مجموعتنــا علــى موقعنــا اإللكترونــي، ولدينــا شــراكة مــع 
معهــد جوجــل الثقافــي، حيــث يــرد 984 عمــًا مــن األعمــال الفنيــة 
لمؤسســة بارجيــل للفنــون. كمــا تــم التفــاوض مــع متحــف الشــارقة 
للفنــون خــال األشــهر الـــ 18 الماضيــة ليســتضيف معرًضــا طويــل 
األمــد. وهــذا يعنــي أنــه مهمــا كانــت خططي الشــخصية، فــإن العمل 
ســيظل متاًحــا ويمكــن الوصــول إليــه فــي عــرض شــبه دائــم داخــل 

هــذه المؤسســة المهمــة.

فــي رأيــك، مــا الشــواغل الرئيســية للمشــهد الفنــي المحلــي 
واإلقليمــي فــي الوقــت الراهــن ومــا الــذي يحتاجــه لمزيــد 

مــن التطويــر؟
قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد غير مشــجع أبًدا. إذا أعرت 
عمــًا إلــى الخــارج، فيجــب علــي دفــع 5 بالمئــة علــى قيمتــه فــي كل 
مــرة يعــود فيهــا إلــى اإلمارات العربيــة المتحدة. وهذا عبء ضخم 
يصعــب تحملــه، وبصراحــة، فــإن اللوائــح صارمــة جــًدا بالنســبة لنــا 
كمؤسســة غيــر ربحيــة. ونحــن بحاجــة إلــى تشــجيع المؤسســات 
العامــة والحصــول علــى اإلعفــاءات الضريبيــة. وينبغــي أيًضــا أن 
تكون قوانين حقوق النشر أكثر صرامة لحماية الفنانين وحقوقهم 

الفكريــة. هنــاك كثيــر مــن البيروقراطيــة، ودعــم غيــر كاٍف.

أصبحــت السياســة اآلن عقبــة رئيســية أمــام المشــهد الفنــي هنا في 
المنطقــة. ويــزداد عــدد البلــدان التي تشــهد خافــات بينها، وتترتب 
علــى الحالــة السياســية تداعيــات مباشــرة علــى العالــم الثقافــي، 
ولســيما عندمــا تكــون الحــدود مغلقــة. علــى ســبيل المثــال، أربعــة 
مــن أهــم الــدول مــن حيــث اإلنتــاج الفنــي: ســوريا والعــراق وإيــران 

ولبنــان، ل يمكــن الوصــول إليهــا.

هــل تعتبــر نفســك نموذًجــا يحتــذى بــه مــن حيــث تقديــم 
الدعــم الفنــي؟

 ل أستطيع استخدام هذه الكلمة عن نفسي. أود أن أعرض مثاًل، 
لكنــه ليــس مثــاًل ل تشــوبه شــائبة، فهناك العديد مــن األخطاء التي 
قمــت بهــا. وأعتقــد أن أحــد أهمهــا هــو أننــي لــم أقــم شــراكات مــع 
مؤسســات أخــرى. أنصــح أي شــخص يريــد أن يؤســس مؤسســة 
اآلن أن يضــع األســاس ويخلــق الشــراكات التــي يمكــن أن تســاعد 

مالًيــا أكثــر خــال المســيرة.

 من قدواتك؟
قدوتــاي همــا والــدي وصديقــي المفضــل ثامــر ســلمان، الــذي توفــي 
بشــكل مأســاوي فــي العــام 2013. كمــا أننــي أعتبــر الشــيخ عبــدهلل 
بــن زايــد آل نهيــان نموذًجــا يحتــذى به شــخصًيا، وأنا معجب كثيًرا 
بالطريقــة التــي يفكــر بهــا. مــن وجهــة نظر فنية، أنا معجب بالشــيخ 
حســن آل ثانــي الــذي بــدأ جمــع األعمال الفنية في ثمانينيات القرن 

العشــرين. ويأتــي إلهامــي مــن مصادر مختلفــة كثيرة.

يمكنــك إدارة الهندســة المعماريــة مــن صفحــة إنســتجرام 
الشــارقة وأنــت تدافــع عــن دعــم المهندســين المعمارييــن 

والصناعــة المعماريــة. لمــاذا العمــارة مهمــة جــًدا؟

Politics have also now become a major obstacle to the art 
scene here in the region. The number of countries that have 
discord between them is rising and the political situation 
has direct ramifications on the cultural world, particularly 
when borders are closed. For example, four of the most 
important countries in terms of art production: Iraq, Syria, 
Iran, Lebanon; are inaccessible. 

Do you consider yourself a role model in terms of giving 
artistic support? 
I can’t use that word about myself. I like to present an example 
but it is not a flawless example; there are many mistakes 
that I have made. I think one of the main ones was that I 
didn’t forge partnerships with other institutions. I would 
advise anyone who wants to start an institution now to lay 
the groundwork and to create partnerships that can help 
financially further down the road. 

Who are your role models?
My role models are my parents and my best friend Thamer 
Salman, who passed away tragically in 2013. I also consider 
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Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nayhan to be a personal role 
model as I greatly admire the way he thinks. From an art 
perspective, I admire Sheikh Hassan Al Thani who began 
collecting in the 1980s. My inspiration comes from many 
different sources.

You manage the architecture of Sharjah Instagram page 
and you are advocate of support for architects and the 
architectural industry. Why is architecture so important?
If you look at the trajectory of the last 20 years of my life 
almost everything has to do with storytelling and reaching 
out to the other to present a different side to the Arab World. 
I just want to showcase and highlight what we are about and 
move away from the general stereotypes and misconceptions 
that people have of our region. Whether it is art, politics or 
architecture, it all offers a story that needs to be told. Also, I 

ــى مســار الســنوات الـــ 20 األخيــرة مــن حياتــي، كان  ــم إل إذا نظرت
كل شــيء تقريًبــا لــه عاقــة بســرد القصــص والتواصــل مــع اآلخــر 
لتقديــم جانــب مختلــف للعالــم العربــي. أريــد فقــط أن أبــرز وأســلط 
الضــوء علــى مــا نحــن عليــه، والبتعــاد عــن الصــور النمطيــة العامــة 
والمفاهيــم الخاطئــة التــي يملكهــا النــاس عــن منطقتنــا. ســواء كان 
الفن أو السياسة أو الهندسة المعمارية، كل ذلك يقدم قصة يجب 
أن ُتقــال. وأعتقــد أيًضــا أن المنــح الدراســية مفقــودة فــي هــذه 
المنطقــة لذلــك أود اســتخدام العتــراف الــذي أحظى به للمســاعدة 

فــي تغييــر ذلــك.

كثيــر مــن النــاس يعرفونكــم لموقفكــم الصريــح طــوال “الربيــع 
العربــي” وآرائكــم السياســية. هــل هــو مــن قبيــل التقييــم العــادل 
القــول إنــك مهتــم بتعزيــز مكانــة قصص هذه المنطقــة وتاريخها 
علــى المســتوى الدولــي، ســواء كان ذلــك عــن طريــق الفــن أو مــن 

خــال التعليــق االجتماعــي والسياســي؟
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believe that scholarship is missing from this region so I like to use the 
recognition I have to help to change that.

Many people know you for your outspoken stance throughout the 
“Arab Spring” and your political views. Is it a fair assessment to 
say that you are interested in raising the profile of the stories 
and history of this region to an international level, whether that 
means through art or through social and political commentary?
Yes, but I have cut back a lot on my political commentary and have 
deactivated my Facebook and Twitter accounts. I still write a little bit 
of politics but I am really not interested any more. I think it is a better 
use of time and energy to preserve who we are; our art and our culture.

Finally, what are you most looking forward to for 2018 and 2019? 
I am applying to teach politics of art in a university in the US but I 
won’t hear back until the summer as to whether I got the job. I am also 
applying to fellowships so that I can focus on my writing. In essence, 
I am looking forward to making time to spend on the things that are 
really important and to taking a step back.

Lastly, we are exploring the idea of “culture” globally as it relates 
to individuals from different walks of life. Could you tell us what 
does “culture” means to you?”
Culture to me is identity. More importantly we should move the discussion 
from Arab culture to Arab cultures as in from a single identity to 
celebrating our multitude of identities and cultures. Moreover, someone 
once told me that the best way to preserve one's culture is to share it. 
That is precisely what we have been trying to do with the Barjeel Art 
Foundation over the years. .

Sultan Al Qassemi. © Naim Chidiac.
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نعــم، لكــن قللــت كثيــًرا مــن تعليقاتــي السياســية 
وأوقفــت حســابي علــى كل مــن فيســبوك وتويتــر. 
ــم أعــد  مــا زلــت أكتــب قليــًا مــن السياســة، لكننــي ل
مــن األفضــل  أعتقــد أن  بالسياســية.  مهتًمــا حًقــا 
اســتخدام الوقــت والطاقــة للحفــاظ علــى مــن نحــن، 

أي فننــا وثقافتنــا.

للعاميــن  إليــه  تتطلــع  مــا  أكثــر  مــا  أخيــًرا، 
و2019؟  2018

 تقدمــت بطلــب لتعليــم سياســة الفــن فــي جامعــة 
بالوليات المتحدة لكنني لن أحصل على رد بالقبول 
أو الرفــض حتــى الصيــف. وتقدمــت بطلبــات إلــى 
زمــالت حتــى أتمكــن مــن التركيــز علــى كتابــي. فــي 
الجوهــر، أنــا أتطلــع إلــى إيجــاد وقــت أقضيــه علــى 
األشياء التي هي في الحقيقة مهمة وأخطو خطوة 

إلــى األمــام.

أخيــًرا، نستكشــف فكرة “الثقافــة” على الصعيد 
العالمــي مــن حيــث صلتهــا بأفــراد مــن مختلــف 
مناحــي الحيــاة. هــل يمكــن أن تخبرنا ماذا تعني 

“الثقافــة” لــك؟
ــك  ــي هــي الهويــة. واألهــم مــن ذل الثقافــة بالنســبة ل
هــو أن ننقــل المناقشــة مــن الثقافــة العربيــة إلــى 
الثقافــات العربيــة أي مــن هويــة واحــدة لاحتفــال 
بهوياتنــا وثقافاتنــا المتعــددة. وعــاوة علــى ذلــك، 
قــال شــخص مــا لــي مــرة إن أفضــل طريقــة للحفــاظ 
علــى ثقافــة المــرء هــي تشــاركها. هــذا هــو بالضبــط ما 
كنــا نحــاول القيــام بــه مــع مؤسســة بارجيــل للفنــون 

ــى مــر الســنين. . عل


