




Welcome to Mahshid Rafiei’s solo 
exhibition at 421 titled Of Mythic 
Proportions. 

Mahshid Rafiei is an artist who lives and 
works between the UAE and Canada. 
She makes work to understand how we 
imagine pictures and images in our mind 
based on hints and suggestions. 

مرحباً بكم يف املعرض الفردي للفنانة مهشيد رفيعي يف 
ية". 421 بعنوان "ذو أبعاد أسطور

تعيش الفنانة مهشيد رفيعي وتعمل بني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وكندا. وتبتكر العمل لفهم 
كيفية تخيلنا للصور يف أذهاننا بناًء على التلميحات 

واالقرتاحات. 



Have you ever heard a sound and 
couldn’t see where it came from? Think 
about all the different things around 
you that could have made a sound. Did a 
picture pop into your head? This is what 
Mahshid is curious to know more about.

You will encounter artworks that will 
encourage you to look closely, so that 
you can imagine, guess and think of the 
things that are not immediately visible to 
you.

 

هل سبق أن سمعتم صوتاً ومل تستطيعوا رؤية 
مصدره؟ فكِّروا بشأن جميع األشياء املختلفة من 

حولكم واليت قد تصدر صوتاً. هل خطرت الصورة 
ببالكم؟ هذا هو ما يثري فضول مهشيد ملعرفة املزيد 

عنه.

سوف تصادفون أعمااًل فنية تشجعكم على النظر عن 
كثب، بحيث يمكنكم تخيُّل األشياء غري املرئية لكم 

على الفور، وتخمينها، والتفكري فيها.



As you explore the exhibition, exercise 
your imagination and listen to the 
different artworks. Every person will 
have their own way of imagining! 

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. 

يف أثناء استكشاف املعرض، يمكنكم تشغيل خيالكم 
واإلنصات إىل األعمال الفنية املختلفة. لكل شخص 

طريقة مختلفة للتخيُّل الخاصة به! 

ستجدون يف دليل النشاط هذا بعض الكلمات املكتوبة 
يض. يمكنكم االطالع على مرسد املصطلحات  بخط عر
يف نهاية هذا الدليل ملساعدتكم يف فهمها وفهم العمل 
الفين بصورة أفضل! إذا صادفتم كلمات جديدة، فإنه 
يمكنكم إضافتها إىل مالحظاتكم يف نهاية هذا الدليل 

أيضاً. 



In trace, Mahshid made graphite paper. 
Graphite paper is a kind of paper used 
to make copies by drawing over the 
graphite paper with a clean paper 
underneath it. Here, Mahshid covered 
the paper in graphite, the same way 
you would too if you were making a 
drawing; however, she covered the paper 
completely.

يف العمل “معاكس“ ، صنعت مهشيد ورق 
الجرافيت. ورق الجرافيت هو نوع من الورق يستخدم 

لعمل نسخ عن طريق الرسم على ورق الجرافيت 
بورق نظيف تحته. هنا ، غطت مهشيد الورقة 

بالجرافيت، بنفس الطريقة اليت كنتم سرتسموها أيًضا 
إن كنتم ترسموا، لكنها غطت الورقة بالكامل.

trace معكاس

trace 
2023 
Graphite on tracing vellum 
Two drawings, 22.9cm x 30.5cm (each)
Commissioned by 421

معكاس
2023

جرافيت على ورق الَرق
رسمتان، 22,9 سم × 30,5 سم )لكل رسمة(

بتكليف من 421



Following Mahshid’s example, make 
your own graphite paper. On the next 
page, fill the rectangle using the graphite 
stick. Fill it is so that there is no more 
white space. After you have filled in the 
square, draw using a pencil or pen in the 
square below. The graphite paper you 
made will make a copy of the drawing on 
the third page! 

باتباع مثال مهشيد، اصنعوا ورق الجرافيت الخاص 
بكم. يف الصفحة التالية ، امَلُؤوا املربع  باستخدام عصا 
الجرافيت.  امَلُؤوها بحيث ال تبقى أي مساحة بيضاء. 

بعد أن تمَلُؤوا املربع  ، ارسموا بقلم يف املربع أدناه. 
ستعمل ورقة الجرافيت اليت صنعتموها على عمل 

نسخة من الرسم على الصفحة الثالثة!

Activity 1 نشاط 1







Artists can make marks with all kinds 
of materials. Sometimes the artist will 
make a drawing with a tool such as a 
pencil or a paintbrush. Here, Mahshid 
has made a mark using water, salt, and 
clay to create the stain. The stain is 
similar to a drawing because it is a mark 
made by the artist with an intention on a 
surface. 

The clay and salt were moving with the 
water when the stain was made but the 
water has dried up. The clay and salt 
remain on the floor showing where the 
water used to be. This is similar to a 
drawing, where the lines show how the 
artist‘s hand moved over the paper with 
a pencil.

يمكن للفنانني ابتكار عالمات من جميع أنواع املواد. 
يقوم الفنانون أحياناً بإنشاء الرسومات باستخدام 

أدوات، مثل قلم الرصاص أو فرشاة الرسم. أما هنا، 
فقد وضعت مهشيد عالمة باستخدام ماء وملح 

وصلصال إلنشاء بقعة. تشبه بقعة الرسم؛ ألنها عالمة 
صنعتها الفنانة على سطح عن عمد.

 كان الصلصال وامللح يتحركان مع املاء عند إنشاء 
البقعة، ولكن املاء جف، وبقى الصلصال وامللح على 

األرضية، مما يدل على مكان وجود املاء. وهذا مشابه 
للرسم؛ إذ توّضح الخطوط كيف تحركت يد الفنانة 

على الورقة مع قلم الرصاص.

(Minor Witnesses) )شهود صغار(

(Minor Witnesses)
2023
Water, salt, dirt, clay and reflective glass
Dimensions variable
Commissioned by 421

)شهود صغار(
2023

املاء وامللح واألوساخ والطني والزجاج العاكس
أبعاد متفارقة

بتكليف من 421



Think about how Mahshid made the stain 
in her artwork. What kind of marks can 
be made with intention and what kind of 
marks can be made without intention? 
Use a drawing tool, like a pencil, to make 
some scribbles or ask someone to make 
some scribbles in the space below. 
Afterwards, it is time to turn the scribble 
into an intentional drawing. What can 
you see in the scribble? Does it look like 
anything familiar? What can you add to 
the scribble to let others see the familiar 
thing too?

تخيلوا كيف صنعت مهشيد البقعة يف عملها الفين. ما 
نوع العالمات اليت يمكن صنعها عن قصد؟ وما نوع 
العالمات اليت يمكن صنعها دون قصد؟ استخدموا 

أداة رسم، مثل قلم الرصاص، لعمل بعض الخربشات 
أو اطلبوا من شخص عمل بعض الخربشات يف 

املساحة املوجودة أدناه. وبعد ذلك، يحني الوقت 
لتحويل الخربشة إىل رسم متعمد. ماذا يمكنكم أن 

تشاهدوا يف الخربشة؟ هل تشبه أي يشء مألوف؟ ما 
الذي يمكنكم إضافته إىل الخربشة ليساعد اآلخرين 

على رؤية اليشء املألوف أيضاً؟

Activity 2 نشاط 2



In addition to making drawings, Mahshid 
was also working with sound as part of 
her exhibition. In Lazarus taxa*, Mahshid 
repurposed two speakers. Speakers 
are usually used for playing music, or 
making announcements, but here they 
do something unusual. Both speakers 
are projecting sounds from nature. One 
speaker spits out water when there is no 
sound.

باإلضافة إىل عمل الرسومات، تعاملت مهشيد مع 
الصوت بوصفه جزءاً من عملها الفين. ففي أنواع 
أليعازر*، أعادت الفنانة توظيف مكربي صوت يف 
أغراض أخرى. عادة ما ُتستخدم مكربات الصوت 
لتشغيل املوسيقى أو إصدار اإلعالنات، ولكنها هنا 

تقوم بيشء غري معتاد. يصدر مكربا الصوت أصواتاً 
من الطبيعة لدرجة أن يبصق منه املاء.

Lazarus taxa*  أنواع أليعازر*

Lazarus taxa*
2023 
Speakers, water pump, timer, tubing, 
water, audio
Dimensions variable
Commissioned by 421

أنواع أليعازر*
2023

مكربات صوت ومضخة ماء ومؤقت وأنابيب وماء 
وصوت.

قد تتباين األبعاد بني الواقع والصور / الفيديو.
بتكليف من 421



What do your senses feel when you are 
next to this artwork? What can you see? 
What can you hear? How does it make 
you feel? In the chart below, write down 
words that describe what you experience 
when you are next to the artwork.

بم تشعرون عندما تكونون بجوار هذا العمل الفين؟ ما 
الذي يمكنكم رؤيته؟ ما الذي يمكنكم سماعه؟  كيف 

يجعلكم تشعرون؟ يف املخطط املوضح أدناه، اكتبوا 
الكلمات اليت تصف ما تشعرون به عندما تكونون 

بجوار العمل الفين.

Activity 3 نشاط 3



Although this artwork looks like a gray 
sphere, the inner side of it is actually 
a mirror. People can only imagine the 
mirror on the inside. The mirror does not 
make a reflection because it is inside the 
sphere and cannot reflect any light. What 
do you think the mirror looks like on the 
inside?

على الرغم من أن هذا العمل الفين يشبه كرة رمادية، 
إال أن الجانب الداخلي منه يمثل مرآة يف الواقع. يمكن 

لألشخاص تخيُّل املرآة من الداخل فقط. فال تقوم 
املرآة باالنعكاس؛ ألنها موجودة داخل الكرة وال يمكنها 

أن تعكس أي ضوء. كيف تبدو املرآة من الداخل من 
وجهة نظركم؟

chora بر�خ

chora
2023
Mirror
28 cm x 28 cm x 28cm
Commissioned by 421

برزخ 
2023

مرآة 
28 سم × 28 سم × 28 سم

بتكليف من 421



Now that you know about the mirror, 
imagine what the mirror on the inside 
of the sphere is reflecting. Draw the 
imagined reflection in the sphere below!

واآلن بعد أن تعرفتم على املرآة، تخيلوا ما الذي 
تعكسه املرآة داخل الكرة. ارسموا االنعكاس املتخيل يف 

الكرة أدناه!

Activity 4 نشاط 4



As you have seen from Mahshid’s 
artworks, people have a powerful ability 
to imagine! The mind is always making 
images and pictures from even the 
smallest suggestions. 

The next time you don’t know what to 
draw or make, just remember that you 
already have a world of images you 
pull with just a few suggestions and an 
imagination.

We hope to see you again soon at 421!

كما شاهدتم من خالل األعمال الفنية ملهشيد، يتمتع 
الناس بقدرة قوية على التخيُّل! فدائماً ما يقوم العقل 

بتكوين ورسم الصور حىت من أصغر االقرتاحات.

 يف املرة القادمة اليت تحتارون فيها ما تريدون أن 
ترسمونه أو تصنعونه، كل ما عليكم فعله هو أن 

تتذكروا أن لديكم عاملاً من الصور تستطيعون جذبه من 
خالل الخيال وبعض االقرتاحات القليلة.

يباً مرًة أخرى يف 421! نأمل أن نراكم قر



Solo exhibition
A show of artwork made by one artist

Mythic
Not real; imaginary

Proportions
A part or number of one thing when compared another 
part or number

Suggestions
A thought that comes to mind in a way that is not direct

Visible
Able to be seen

Imagination
The ability of the mind to form a thought or picture even 
when it cannot be felt with the senses

Bold
Having a heavy line so that it is easily noticed

Graphite
A soft gray material that is used to make the drawing 
part of a pencil

Witnesses
Someone who has seen or heard something that 
happened

Stain
A spot on a surface that is a different color than the rest 
of the surface

Mark
To make something different in a way that can be seen

Intention
A decision or purpose for an action

Surface
The top or outer layer of something

Repurposed
To use something in a different way than it was used 
before 

Tool
A thing used to help someone complete an activity

معرض منفرد
معرض لألعمال الفنية اخلاصة بفنان واحد

أسطوري
غري حقيقي، خيايل

النسب
جزء أو حصة أو رقم يتم اعتباره مقارنًة بالكل

اقرتاحات
فكرة ترد إىل الذهن بطريقة غري مبارشة

مريئ
يمكن رؤيته

اخليال
قدرة العقل عىل تكوين فكرة أو صورة حىت عندما ال يمكن الشعور بها 

باحلواس

يض خط عر
خط كتابة ثقيل تسهل مالحظته

اجلرافيت
مادة رمادية ناعمة ُيصنع منها اجلزء املخصص للرسم من قلم الرصاص

شهود
شخص رأى أو سمع شيًئا ما حدث

بقعة
بقعة عىل سطح ذات لون مختلف عن بقية السطح

عالمة
جعل يشء مختلفاً بطريقة يمكن رؤيته من خالهلا

قصد
قرار أو غرض للقيام بفعل ما

سطح
الطبقة العلوية أو اخلارجية ليشء ما

إعادة توظيفها
استخداميشء ما بطريقة مختلفة عما تم استخدامه من قبل

أداة
يشء ُيستخدم ملساعدة الشخص يف االنتهاء من نشاط ما

Glossary قاموس
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