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 Basma Alsharifís work explores how we relate and internalize the geo-political shifts that occur within our lifetimes and those we carry with us 
from past generations. Through experimentation with multiple media in single channel and video installations, using the anonymous individual as a 
vehicle for navigating through political history and collective memory.

She is interested in how near and far away geo-political issues affect us physically or emotionally; how they can simultaneously affect us just 
as easily as we can disregard them. Using visual codes that weave us through forests of a carefully selected range of materials, her aim is to decentralize 
place, content, and medium. There is never one point of focus in her work but instead an attempt to create spaces where facts, numbers, photographs, 
songs, language etc become interchangeable and ultimately manifest as information to be experienced rather than understood. 

Since 2007 Basma has worked between Chicago, Cairo, Amman, Beirut and Sharjah, developing works that attempt to reflect a multiplicity in 
vantage point and content. She has relied on the environments she lives in and experiences she has had to influence and drive these pieces. She looks 
at the unwritten language of how a landscape or urban environment functions: what defines and constitutes a place and how individuals relate to one 
another within and in relation to different places.

تُجسد أعمال بسمة الرشيف كيفية التحوالت الجغرافية السياسية التي تحدث يف حياتنا، والتي نرثها أيضاً عن األجيال السابقة. من خالل التجريب 
عرب وسائط متعددة تتضمن: الفيديو بقناة واحدة، والفيديو بقنوات متعددة، تستكشف األعمال العالقة ما بني الفرد املجهول والتاريخ السيايس والذاكرة 

الجماعية. وتهتم بأثر القضايا الجيوسياسية -التي تحدث قريباً أم بعيداً- جسدياً أم عاطفياً علينا، وكيف أنها يمكن أن تؤثر فينا  حتى وإن تجاهلنا حدوثها. 
باستخدام الرموز البرصية التي تَنسج لنا مجموعة مختارة بعناية من املواد بعضها ببعض، تسعى الفنانة إىل زعزعة مفاهيم املكان واملحتوى والوسيط. ليس 

هناك أبداً نقطة محورية يف أعمالها، إذ تحاول خلق مساحات، لتجعل الوقائع واألرقام والصور واألغاني واللغة وما إىل ذلك.. قيماً متبادلة تتبلور يف نهاية 
املطاف عىل هيئة معلومات مختربة حسياً أكثر منها ذهنية. منذ العام 2007 عملت بسمة بني شيكاغو والقاهرة وعمان وبريوت والشارقة، مطّورة أعماالً 

تعكس تعدد املنظور واملحتوى معاً. اعتمدت الفنانة عىل تأثري البيئات التي تعيش فيها، وعىل تجاربها يف إنتاج هذه املشاريع.  تهتم األعمال أيضا بالتأثري الذي 
يرتكه املشهد الطبيعي أو البيئة املدينية: ما الذي يحدد املكان ويشكله، وكيف يمكن لألفراد التواصل مع بعضهم البعض عرب هذا املكان. 

 
Artistís statement نص الفنانة



Debt Ridden Semi Nomadic Bedouins, 2006
12 Inkjet prints from 35mm Colour Negatives, 58 x 40 cm

 أشباه البدو الرحل املثقلني بالديون، 2006
صور مطبوعة بواسطة انكجت، 35 ملم، نيجاتيف ملّون، x 58 40 سم



Basma Alsharif (b. Kuwait) received an MFA from the School of Art and Design at the University of Illinois at Chicago in 
2007. Her work has been shown in exhibitions and film festivals internationally, including: Transmediale, the 17th International 
Contemporary Art Festival: SESC_Video Brasil, Brasil; Forum Expanded: Berlinale, Germany; Images Festival Tonronto, Canada 
where she received the Marion McMahon Award; the Yamagata International Documentary Film Festival in Japan; Manifesta 
8: The Region of Murcia; the Toronto International Film Festival, Canada; The 9th Edition of the Sharjah Biennial in the UAE 
where she received a Jury Prize; the Contemporary Arts Centre of Southern Australia; The Jerusalem Show, Palestine; ArteEast 
CinemaEast Film Festival, New York, USA; The Palestine Film Festival in London, Chicago, Boston, and Ann Arbor; and she was 
awarded the FundaciÛn Marcelino BotÌn Visual Arts Grant in 2009-2010.

بسمة الرشيف بسمة الرشيف فنانة من مواليد الكويت،  حصلت عىل شهادة املاجستري يف الفنون من جامعة إيلينوي للفن 
والتصميم بوالية شكياغو يف عام 2007. عرضت أعمالها يف معارض ومهرجانات سينمائية دولية، منها: مهرجان ترانسميديال 

السابع عرش الدويل للفنون املعارصة، سيسك – فيديو برازيل، يف ساو باولو؛ املنتدى املوسع: برلينايل يف أملانيا؛ مهرجان الصوريف 
تونرونتو، كندا حيث حصلت عىل جائزة ماريون مكماهون؛ ومهرجان ياماجاتا لألفالم الوثائقية الدويل؛ ومانيفيستا 8: منطقة 

مرسية، إسبانيا؛ ومهرجان تورنتو السينمائي الدويل؛ والدورة التاسعة من بينايل الشارقة حيث حصلت عىل جائزة لجنة التحكيم؛ 
ومركز أسرتاليا الجنوبية للفنون املعارصة؛ ومعرض »عىل أبواب الجنة« ملؤسسة املعمل للفنون املعارصة، القدس؛ ونالت منحة 
مؤسسة مارسيلينو بوتني للفنون البرصية يف 2009-2010؛ ومهرجان آرتيست لسينما املرشق، نيويورك؛ ومهرجان فلسطني 

لألفالم يف لندن وشيكاغو وبوسطن، وآن آربر.
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