




Welcome to And The Mirrors Are Many, 
a group exhibition at 421. In this 
exhibition, artworks made by different 
artists are displayed together to 
show the many ways in which people 
remember past events and how these 
events are presented in museums. 

How does remembering feel different 
from looking at a photo or listening to 
someone else talking about the same 
event? 

مرحباً بكم يف "واملرايا كثرية". وهو معرض جماعي
يف 421. يستضيف هذا املعرض األعمال الفنية اليت 
أبدعها فنانون مختلفون معاً؛ إلظهار الطرق العديدة 

اليت يتذكر بها الناس األحداث يف املايض وكيفية تقديم 
هذه األحداث يف املتاحف.

 كيف يختلف الشعور بالتذكر عن النظر يف صورة أو 
االستماع إىل شخص آخر يتحدث عن الحدث نفسه؟ 



In this activity guide, you will find some 
words in bold. Check the glossary at the 
end of this guide to help you understand 
them and the artwork better!

If you come across new words, you can 
add them in your notes at the very end of 
the guide as well.
 

ستجدون يف دليل النشاط هذا بعض الكلمات 
يض. ويمكنكم االطالع على مرسد  املكتوبة بخط عر

املصطلحات يف نهاية هذا الدليل ملساعدتكم يف فهمها 
وفهم العمل الفين بصورة أفضل! 

إذا وجدتم أي كلمات جديدة ، يمكنكم أيًضا إضافتها
يف مالحظاتكم يف نهاية الدليل.



Dima Srouji is interested in glass vessels 
made long ago in Palestine. These 
vessels were made differently so that 
each one can be used for a purpose. 
Some were used to hold perfume, others 
to hold kohl, and some were used to 
sprinkle rosewater. 

These vessels are now placed behind 
glass cases in museums. People cannot 
use them the way they did a thousand 
years ago. Dima remade some of the 
vessels to allow people to see and 
appreciate them outside the museum. 

ير الزجاجية املصنوعة منذ  تهتم ديمة رسوجي بالقوار
فرتة طويلة يف فلسطني، كل منها صنعت بشكل 

مختلف؛ إذ يمكن استخدام كل واحدة لغرض معني. 
فكان بعضها ُيستخدم لحفظ العطور، وآخر لحفظ 

الكحل، وثالث لرش ماء العطر.

ير اآلن خلف صناديق زجاجية يف   ُتوضع هذه القوار
املتاحف. وال يمكن للناس استخدامها بالطريقة نفسها 

اليت استخدموها بها منذ آالف السنني. أعادت ديمة 
ير للسماح للناس برؤيتها وتقديرها  إنتاج بعض القوار

خارج املتحف. 

Dima Srouji ديمة رسوجي

But She Still Wears Kohl and Smells like 
Roses
2022
Installation; 8 Glass blown vessels 
displayed on an art handling trolley
Dimensions Variable

لكنها ال تزال تتكحل وتفوح منها رائحة الورد
 

2022
ير زجاجية منفوخة معروضة    عمل تركييب: 8 قوار

عىل عربة عرٍض فنية

أبعاد متفارقة



Design and draw your own vessel. Think 
about what it contains and how it is 
used. What will you fill the vessel with? 
What will it be used for? Think about how 
the shape affects how you can use the 
vessel.

صمموا القارورة الخاصة بكم وارسموها. فكِّروا 
بمحتوياتها وطريقة استخدامها. بماذا ستملؤون 

القارورة؟ كيف سُتستخدم القارورة؟ فكِّروا يف مدى 
تأثري شكل القارورة على طريقة استخدامكم لها.

Activity 1 نشاط 1



For his artwork, Nasser Alzayani shows 
his study of a flower called Nerium 
Oleander. While he was making the 
artwork, Nasser was looking at how 
scientists study flowers. Scientists often 
make X-ray photos of the flowers in 
order to compare them to other similar 
flowers that grow in other places. The 
flower X-rays are stored in a place called 
a herbarium.

يف أعماله الفنية ، يعرض نارص الزياين دراسته لزهرة 
تسمى الدفلى. أثناء قيامه بالعمل الفين ، كان 

نارص يبحث يف كيفية دراسة العلماء للزهرة. يقوم 
العلماء بعمل صور باألشعة السينية للنباتات. من 

خالل القيام بذلك ، تمكن العلماء من دراسة الزهرة 
ومقارنتها بالزهور املماثلة اليت نمت يف أماكن أخرى. 
يتم تخزين األشعة السينية للزهرة يف مكان يسمى 

املعشبة.

Nasser Alzayani نارص الزياين

Wardat al-Mustashar or the 
Adviser’s Flower
2022
Installation; collection of 
pressed oleander flower 
clippings, 40 retyped diary 
entries, digital negatives of 
archival herbarium samples 
displayed in light boxes
Dimensions variable

وردة املستشار

2022
عمل تركييب: مجموعة عينات مضغوطة 

من زهور الدفلى، و40 مذكرة يومية 
ُمعاد كتابتها، وصور سلبية رقمية 

لعينات أعشاب أرشيفية معروضة يف 
صناديق ضوئية

أبعاد متفارقة



Look closely at the shapes of the petals, 
leaves, and stems. What can you see 
in the X-ray photo of the flower? X-ray 
photos often show the subject in a light 
color, while the background is black. 
Observe the plants in Nasser’s work and 
draw your own X-ray photo of a flower on 
the light box below. Remember to color 
the background in black to make the X-ray 
photo look like the one’s the scientists 
made of the oleander.

انظروا عن كثب إىل أشكال البتالت واألوراق والسيقان. 
ماذا ترون يف الورود املضغوطة واملجففة؟ غالباً ما 

تعرض صور األشعة السينية املوضوع بلون فاتح، يف 
حني تكون الخلفية باللون األسود. الحظوا النباتات 

املوجودة يف عمل نارص وارسموا صورة األشعة السينية 
للزهرة الخاصة بكم على صندوق اإلضاءة أدناه. وال 

تنسوا تلوين الخلفية باللون األسود؛ حىت تشبه صورة 
األشعة السينية الصورة اليت أنتجها العلماء لزهرة 

الدفلى.

Activity 2 نشاط 2



In the artwork, Journey to Salsabeel, 
Moza Almatrooshi made a special 
fountain. Instead of filling the fountain 
with water, Moza has filled the fountain 
with honey. By changing the fluid used 
inside the fountain, Moza is changing the 
way people see and think about it. The 
color, sound, movement and even the 
taste is now different! 

يف العمل الفين ، رحلة إىل سلسبيل ، صنعت موزة 
املطرويش نافورة خاصة جًدا. بدال من ملء النافورة 
باملاء ، مألت موزة النافورة بالعسل. من خالل تغيري 
السائل يف النافورة ، تغري موزة طريقة رؤية الناس 

للنافورة وتفكريهم بها. إنها مختلفة تماًما عن النوافري 
اليت رآها الناس من قبل. أصبح اللون والصوت 

والحركة وحىت الطعم مختلًفا اآلن!

Moza Almatrooshi موزة املطرويش

Journey to Salsabeel 
2019
Video with audio
10 minutes 38 seconds

رحلة إىل سلسبيل
2019

فيديو مع صوت
املدة: 10:38



Different fluids move differently through 
a fountain. Water moves fast and makes 
big splashes, while honey moves and 
drips slower. In the fountain below add 
a fluid of your choice. What would you 
like to drink from the fountain? How does 
the fluid move as it pours down from 
the fountain? How does the fluid drip? 
Once you have added your drink to the 
fountain, decorate it!

تتحرك السوائل املختلفة بشكل مختلف عرب النافورة، 
حيث يتحرك املاء برسعة وينرش رذاذاً كثرياً، بينما يتحرك 
ر بشكل أبطأ. أضيفوا سائاًل تختارونه يف  العسل ويتقطَّ

النافورة أدناه. ماذا تريدون أن ترشبوا من النافورة؟ 
كيف يتحرك السائل أثناء تدفقه من النافورة؟ كيف 

يتقّطر السائل؟ بمجرد قيامكم بإضافة املرشوب 
الخاص بكم إىل النافورة، عليكم القيام بزتيينه!

Activity 3 نشاط 3



Hadeyeh Badri’s artwork, “I Wanted To 
Be A Mother”, is made up of woven 
textile. While it may look like the piece 
is falling apart, it is woven to be strong 
and sturdy. Hadeyeh made this cloth with 
words written by her aunt who had passed 
away. Weaving is a slow process, and 
so Hadeyeh must think and plan ahead 
about the message before she weaves it. 
She chooses her words, and decides how 
to weave it even though her aunt will not 
see it. This way of making artwork allows 
Hadeyeh to spend her time with her loved 
one while she thinks and weaves.

يد أن  يتكون عمل هدية بدري الذي يحمل عنوان “أر
كون أًما“ من نسيج محبوك. ورغم أن القطعة الفنية  أ
قد تبدو متفككة، إال أنها منسوجة لتكون قوية ومتينة. 

استوحت هدية هذا القماش من رسالة لعمتها اليت 
وافتها املنية. النسج هو عملية بطيئة؛ لذا يجب أن 

تفكر هدية بالرسالة وتخطط مسبقاً لها قبل أن تقوم 
بنسجها. إذ تختار كلماتها وتقرر طريقة نسجها رغم 

أن عمتها لن تراها. وبذلك، تتيح هذه العملية لهدية 
إمكانية قضاء الوقت مع أحبائها وهي تفكر وتنسج. 

Hadeyeh Badri هدية بدري

"I Wanted To Be A Mother" 
2019
Textile; jacquard-woven cotton 
and wool
155 x 105 cm

“أردت أن أكون أماً “
2019

الغزل والنسيج؛ قطن وصوف منسوج 
من اجلاكار

155 × 105 سم



In the weaving below, create your own 
hidden message to a loved one. Use a 
color for your thread and color in the 
squares in the grid to create the letters in 
your message.

يف النسيج أدناه ، إنسجوا رسالتك املخفية إىل أحد 
أفراد أرستكم. انتقوا لوناً لخيطكم ولونوا به املربعات 

لتنشؤوا حروف رسالتكم.

Activity 4 نشاط 4



All the artworks you have seen in the 
exhibition show the different ways that the 
artists remember and record memory. In 
this exhibition, some of the artists were 
interested in studying the history of how 
objects are remembered or recognised. 
These artworks were then displayed at 
421 to share how we can reconnect with 
the past in different ways. 

The next time you visit a museum, ask 
yourself: Why was this object important 
in the past, and why is it important now? 
Think about what details of the object 
stood out to you? How would you record 
or reproduce this memory? 

We hope you had a great time learning at 
And The Mirrors Are Many. We hope to 
see you soon at 421! 

ُتظهر جميع األعمال الفنية اليت شاهدتموها يف 
املعرض األساليب املختلفة اليت يتذكر بها الفنانون 

ويسجلون ذاكرتهم. حيث كان بعض الفنانني يف هذا 
املعرض مهتماً بدراسة تاريخ كيفية تذكر األشياء أو 

التعرف عليها. ومن ثم؛ فقد ُعرضت هذه األعمال 
الفنية يف 421 ملشاركة أساليب مختلفة إلعادة 

التواصل مع املايض.

 اسألوا أنفسكم يف املرة القادمة اليت تزورون فيها 
املتحف السؤال التايل: ملاذا كان هذا اليشء مهماً يف 

املايض؟ وملاذا هو مهم اآلن أيضاً؟ فكِّروا يف التفاصيل 
اليت أظهرت لكم كيف يمكنكم تسجيل أو إعادة إنتاج 

هذه الذاكرة؟ 

نتمىن أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً يف التعرف على 
يباً يف 421!  معرض "و املرايا كثرية". نأمل أن نراكم قر



Group Exhibition
An art show in which the works of several artists are 
shown together 

Curator
A person whose job is to make decisions about 
which works of art should be displayed and how 
they should be seen 

Vessel
An object that is hollow on the inside and can hold 
liquid

Kohl
A dark, natural powder that is used to decorate the 
eyelids.

Remade
To make something again

Nerium Oleander
A poisonous plant that grows white, pink, or purple 
flowers

X-ray
A beam of high-energy radiation that can go 
through many kinds of solid material and create an 
image on special paper 

Compare
To look closely at two or more things to find 
similarities or differences

Herbarium
A place that contains a collection of dried plants 
that have been organized for scientific study 

Subject
A person or thing that is being looked at or studied 
closely

Fluid
A substance that is capable of flowing; like water or 
honey

Woven Textile
A fabric that is made by laying threads so that they 
are overlapping one another in a tight net 

معرض فين ُتعرض فيه أعمال فنية لعدة فنانني معاًمعرض جمايع 
 

َقيِّم فين 
شخص مهمته حياكة قصة معرض فين، وانتقاء األعمال الفنية 

اليت يجب عرضها 

قارورة 
ف يمكن حفظ السوائل داخله  جسم ُمجوَّ

كحل 
مسحوق طبييع داكن ُيستخدم لزتيني اجلفون

 

إعادة إنتاج 
ُصنع اليشء مرة أخرى

زهرة الدفىل 
نبات سام ذو أزهارٍ بيضاء أو وردية أو أرجوانية

 

األشعة السينية 
شعاع يصدر من إشعاع عايل الطاقة يمكنه املرور عرب أنواع عديدة 

من املواد الصلبة وإنشاء صورة عىل ورق خاص 

مقارنة 
إلقاء نظرة عن كثب عىل شيئني أو أكرث إليجاد أوجه التشابه أو 

االختالف

معشبة 
مكان يحتوي عىل مجموعة من النباتات اجلافة اليت جرى جمعها 

وتنظيمها إلجراء دراسة علمية 

موضوع 
شخص أو يشء ُينَظر إليه أو يخضع للدراسة عن كثب

سائل 
مادة قادرة عىل التدفق، مثل املاء أو العسل

 

نسيج محبوك 
قماش مصنوع عن طريق وضع خيوط بحيث تتداخل مع بعضها 

بعضاً يف شبكة ُمحكمة وضيقة 

Glossary قاموس
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شكر وتقدير
القيم الفين

مىن اجلادر

ادارة مرشوع
دانة املزرويع
مريا مادهو

تطوير املحتوى التعليمي والتصميم
عظيم الغصني

الصور بإذن من الفنانني. جرى تصميم دليل األنشطة ملعرض 
"واملرايا كثرية" وهو ضمن برنامج تطوير خربات التقييم الفين يف 

منصة 421.




