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INTRODUCTION

The Bahrain National Museum is hosting a solo exhibition 
by multi-award-winning and world-renowned Italian 
artist Ezio Gribaudo, his first-ever in the region.

As part of its overall strategy to engage with different 
cultures around the world, notably its collaboration with the 
city Turin from which Gribaudo hails, the Bahrain Authority 
for Culture and Antiquities is delighted to afford passionate 
followers of Bahrain’s cultural movement the opportunity to 
view Gribaudo’s works in a dedicated space in the museum. 
The solo exhibition reflects the dense richness of the global 
fine arts landscape and aligns with the Authority’s year-
long theme, “Dilmun: Land of Density”.

مقدمة
 

 يســتضيف متحــف البحريــن الوطنــي للمــّرة األولــى فــي المنطقــة معرًضــا 
إيزيــو غريبــاودو والحائــز علــى جوائــز عالميــة  اإليطالــي  للفنــان  منفــرًدا 

ــه فــي مصــاف أهــم الفنانيــن العالمييــن. وضعت

فــي  العاّمــة  اســتراتيجيتها  وضمــن  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  إن 
ــم، وباألخــص ضمــن التعــاون  االنفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة مــن العال
ــع  ــدأ مــع مدينــة تورينــو، مدينــة الفنــان، يســعدها أن تنقــل لمتتّب ــذي ب ال
الحــراك الثقافــي البحرينــي أعمــال الفنــان غريبــاودو فــي متحــف البحريــن 
الوطنــي الــذي يخصــص مســاحًة لحضــور فّنــي يعكــس كثافــة الغنــى فــي 
المشــهد التشــكيلي العالمــي فــي ســنٍة أعلنتهــا هيئــة الثقافــة بعنــوان 

»دلمــون حيــث الكثافــة«.
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PaOla GRIbaUDO

My father Ezio Gribaudo has always been thoroughly 
captivated by the charm of the East, which he was able 
to explore on numerous journeys to Egypt, Jordan, Syria, 
and to the United Arab Emirates. This exhibit originated 
in Turin, in April 2019, during the visit of Shaika Mai bint 
Mohammed Alkhalifa, President of Bahrain Authority 
for Culture and Antiquities and Shaika Hala  Al Khalifa, 
Director General for Arts and Culture to his studio. Truly 
impressed with his work, they offered him participation in 
Bahrain’s Spring of Culture Festival 2020 with an exhibit 
to be hosted in the beautiful Bahrain National Museum, 
reinforcing international bilateral cultural exchanges 
between Italy and Bahrain.

My father, who has just turned 91, was touched by the kind 
invitation, and immediately welcomed the opportunity to 
display his work for the first time in Bahrain. From his 
vast production, we have selected the works that we deem 
closest to the Arab world, such as pyramids, the souk, 
camels and horses—a subject he has been treating with 
multiple techniques ever since the 1950s.

Dinosaurs deserve a separate discussion. The first time 
I visited your Museum, the archeological section made 
a big impression on me for its impeccable sets and the 
thoroughness of its explanations, and I thought it would 
be appropriate to present a few works on this subject.

باوال غريباودو 
 

لطالمــا كان والــدي، إيزيــو غريبــاودو، مفتونــً ومتيمــً بســحر الشــرق الــذي 
ذاق حالوتــه ونســائم جمالــه خــالل رحالتــه وجوالتــه فــي ربــوع مصــر، واألردن، 
وســوريا واإلمــارات العربيــة المتحــدة. ولــدت فكــرة تنظيــم هــذا المعــرض 
فــي تورينــو، إيطاليــا فــي أبريــل 2019، خــالل زيــارة معالــي الشــيخة مــي بنــت 
محمــد آل خليفــة، رئيســة هيئــة الثقافــة واآلثــار، بصحبــة ســعادة الشــيخة 
هــال بنــت محمــد آل خليفــة، مديــر عــام  إدارة الثقافــة والفنــون بالهيئــة 
الســتيديو الفــن الخــاص بــه. وقــد أعجبتــا بإبداعــه الفنــي ورســوماته، ممــا 
دفعهمــا لدعوتــه للمشــاركة فــي مهرجــان ربيــع الثقافــة بالبحريــن  لســنة 
إطــار  فــي  الوطنــي،  البحريــن  2020  وتنظيــم معــرٍض يحتضنــه متحــف 

تعزيــز التعــاون الدولــي  الثقافــي الثنائــي بيــن البحريــن وإيطاليــا. 

تأثــر والــدي، البالــغ مــن العمــر 91، أيمــا تأثــر بهــذه الدعــوة الكريمــة وأبــدى 
يعــرض  كــي  المتاحــة  الفرصــة  هــذه  علــى  وشــكره  الفوريــة  موافقتــه 
أعمالــه الفنيــة ألول مــرة فــي البحريــن. ولقــد اخترنــا، مــن بيــن الحصيلــة 
ــر أنهــا مســتلهمة مــن  ــك التــي نعتب ــى تل ــه، عل ــدة الواســعة ألعمال الفري
ســحر الشــرق والعالــم العربــي، مثــل األهرامــات، الســوق القديمــة، الجمــال، 
القــرن  خمســينات  منــذ  إليهــا  تطــرق  فنيــة  مواضيــع  وهــي  والخيــول، 

الماضــي، مســتخدما تقنيــات فنيــة متعــددة. 

أمــا الحديــث عــن الديناصــورات، فهــو ذو شــجون ويجــب تخصيــص حديثــا 
الوطنــي،  البحريــن  متحــف  زرت  عندمــا  أننــي  ذلــك  مطــول،  ونقاشــا 
جذبتنــي قاعــة المدافــن بالمتحــف وأعجبــت بدقــة الترتيبــات المتناهيــة 
فــي تقديمــه وشــمولية الشــرح والمعلومــات التــي تخــص حيــاة األوليــن، 
ــم جــدا عــرض بعــض األعمــال  ــه ســيكون مــن المالئ ــه، اقتنعــت  ان وعلي

الفنيــة  حــول هــذه المســألة. 



10

His passion for dinosaurs dates back to a journey we made 
to New York, when we visited the Museum of Natural 
History. The huge dinosaur skeletons utterly amazed 
us, and my father thought of clothing those animals in 
different shapes and colors. 

This is how my father has clarified the importance of 
this subject, as well as of the other main themes in this 
exhibit: “My travels have allowed me to collect places 
and visual memories that I have been documenting in my 
works, which I am now very happy to take to the Bahrain 
National Museum. This show maps out my artist’s journey 
through my travel diaries in international contexts such 
as Cuba, Egypt, the Middle East, as well as themes I have 
been studying over the years such as dinosaurs, pyramids, 
and Pinocchio. The dialogue between cultures is crucial 
both in my artistic practice and in my activity as an art 
editor, as my editorial choices have led me to include in 
my catalog authors from all over the world”. 

غــرام وشــغف والــدي بالديناصــورات مــرده زيــارة أداهــا إلــى متحــف التاريــخ 
الطبيعــي فــي مدينــة نيويــورك، حيــث أثــارت هيــاكل الديناصــورات العظيمــة 
مالبــس  العمالقــة  الحيوانــات  هــذه  ُيلبــس  أن  فــي  أبــي  وفكــر  دهشــتنا، 

مختلفــة األحجــام واأللــوان. 

ولخــص أبــي أهميــة هــذا المعــرض بالنســبة لــه وضــرورة توضيــح بعــض 
المواضيــع االخــرى التــي ســيلقى عليهــا الضــوء، قائــال :«  بعــد رحلــة األســفار 
والبلــدان، تراكمــت فــي مخيلتــي أماكــن وذكريــات بصريــة ال ُتمحــى، حاولــت 
توثيقهــا فــي أعمالــي الفنيــة التــي أفتخــر بعرضهــا فــي متحــف البحريــن 
الوطنــي . هــذا المعــرض يرســم مالمــح رحلــة الفنيــة الطويلــة مــن خــالل 
ــا،  ــب كوب ــي التــي دونتهــا فــي ســياقات عالميــة تراوحــت بيــن عجائ مذكرات
مصــر وســحر الشــرق األوســط، باإلضافــة إلــى مواضيــع أخــرى درســتها علــى 
مــدى الســنين مثــل الديناصــورات، األهرامــات وبينيكيــو. إن حــوار الثقافــات 
هــو حجــر الزاويــة ال غنــى عنــه فــي إبداعاتــي الفنيــة ونشــاطي كناقــد ومحــرر 
فنــي، حتــى أن خياراتــي التحريريــة الفنيــة ونقــدي دفعنــي لضــم أســماء 
كتــاب ومؤلفيــن مــن مختلــف دول العالــم فــي قائمــة الكتالــوج الخــاص بــي.« 
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TeChNIqUes

Assemblage
In assemblage the material is used in its pure state 
without being processed; the most disparate materials 
and techniques are combined to create very original 
compositions. Gribaudo especially uses assemblage to 
prepare his jute sacks, which he glues, sews or burns; 
he uses it in his metallogrifi, where he introduces an 
assortment of materials; he also uses it for his works on 
paper or made from polystyrene. These inventions are 
conceived so as to achieve the thickness of reliefs, age-
old geologically inspired layers, but where the aesthetic 
quality is always present.

Bronze
Gribaudo used bronze for his first sculptures for its 
endurance. This resilient material appealed to the artist 
despite the fact that it was often hard to work with. 
Gribaudo feels that bronze transcends the ephemeral and 
the temporary, becoming almost eternal whereas other 
materials like paper are inherently evanescent.

Paper 
Paper is undoubtedly Gribaudo’s favourite material as it 
is perfectly suited to the countless techniques he employs 
and because of the magical way it absorbs “impressions.” 

Blotting Paper
Gribaudo came across blotting paper while working in 
the printing business and at the Fratelli Pozzo Publishing 
House. Generally used as an absorbent material due to 
its highly porosity, the artist instead uses it as an unusual 
“ready-made,” as a medium and a surface that enables 
experimentation with new techniques.

Collage
Gribaudo embraces collage and its endless possibilities to 
express different concepts and emotions while experimenting 
with light, texture, and layers. He often uses “scrap” paper, 
typographical bits and pieces where sentences and pictures 
overlap and are juxtaposed onto proofs, resulting in a surreal 
amalgam of forms and language. 

Oil Paints
The artist’s use of complex, multilayered shades of oil 
painting creates visual tactility in his work so that color 
quivers, and is sensual and luminous. 

Combustion
The combustion process used by Gribaudo consists in 
submitting sheets of metallic paper to heat-generated 
pressure. As the sheets melt, the heat alters the material 
in unexpected ways. The artist’s role is to interrupt the 
combustion process halfway through to capture the illusive 
effect. By way of this process, his works are enriched with 
a unique and unrepeatable alchemy.

 التقنيات واألساليب الفنية 

التركيب 
عندمــا تكــون العمليــة الفنيــة تتعلــق بالتركيــب، فــإن المــادة المســتخدمة 
تكــون فــي صبغتهــا الطبيعيــة الخالصــة ولــم تخضــع أليــة عمليــة تصنيــع؛ 
وعليــه فــإن أكثــر المــواد والتقنيــات تباينــً واختالفــا ُتجمــع إليجــاد تركيبــات 
أصليــة.  ويســتخدم الفنــان غريبــاودو تقنيــة التركيــب لصناعــة أكيــاس 
مــن الخيــش، التــي يقــوم بلصقهــا، خياطتهــا أو حرقهــا. كمــا يســتعملها 
أيضــا فــي دراســة المعــادن أو الميتالغورافيــا حيــث يقــوم بإدخــال تشــكيلة 
مــن المــواد، وكذلــك فــي مجــال أعمالــه علــى الــورق أو تلــك المصنوعــة 
مــن مــادة البوليســتيرين. عمليــات االبتــكار واألبــداع هــذه يبلورهــا الفنــان 
إليجــاد كثافــة وثخانــة فــي الطبقــات  المســتلهمة مــن قــدم الطبقــات 

الجيولوجيــة، والتــي  تحافــظ علــى قيمــة جماليــة عاليــة أيضــا. 

البرونز 
اســتخدم الفنــان غريبــاودو مــادة البرونــز فــي منحوتاتــه االولــى لصالبتهــا 
وقدرتهــا علــى التحمــل، ذلــك أن هــذه المــادة جلبــت انتباهــه علــى الرغــم 
التعامــل معهــا وتطويعهــا. ويعتقــد  أنهــا أحيانــا ليــس مــن الســهل 
المؤقــت  حــدود  وتتخطــي  تتجــاوز  البرونــز  مــادة  أن  غريبــاودو  الفنــان 
والزائــل، لتصبــح أبديــة تقريبــا علــى عكــس بعــض المــواد األخــرى مثــل 

تركيبــة مــادة الــورق الفانيــة فــي حــد ذاتهــا. 

الورق 
ــان   ــدى الفن ــة ل ــر المــواد المفضل ــورق هــي مــن أكث ال شــك فــي أن مــادة ال
غريبــاودو نظــرا لكونهــا مثاليــة ومتناغمــة  جــدا مــع التقنيــات الفنيــة 
التــي يســتخدمها ونظــرا للطريقــة الســحرية التــي تمتــص بهــا » الصــور 

واالنطباعــات«.   

الورق النّشاف 
اكتشــف الفنــان غريبــاودو الــورق النّشــاف أثنــاء عملــه فــي مجــال الطباعــة 
فــي دار » األخــوة بــوزو للنشــر«. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المــادة تســتخدم 
النفاذيــة  عاليــة  لكونهــا  نظــرا  والنشــف  االمتصــاص  عمليــة  فــي  عــادة 
والمســامية، إال أن الفنــان يســتخدمها اســتثنائيا كمــادة » جاهــزة«، كمــادة 

وســيطة، وكواجهــة ُتمكــن مــن القيــام بتجــارب فنيــة بتقنيــات جديــدة. 

فن الكوالج      
يســتخدم الفنــان غريبــاودو الكــوالج وإمكانياتــه الالمتناهيــة ليعكــس 
مختلــف المفاهيــم واألفــكار الفنيــة والمشــاعر التــي تختلجــه عنــد التعامــل 
 « أحيانــا  أنــه يســتخدم  التركيبيــة والطبقــات. كمــا  البنيــة  الضــوء،  مــع 
قصاصــات«  ورقيــة، وجــذاذات مطبعيــة وقطــع ورقيــة أخــرى تتداخــل فيهــا 
الصــور مــع الُجمــل اللغويــة وتتجــاور لتصبــح براهيــن، ممــا يــؤدي إلــى والدة 

خليــط ســريالي مــن األشــكال واللغــات. 

 لوحات زيتية 
اســتخدام الفنــان لتقنيــة الرســم الزيتــي الُمركــب والمتعــدد الطبقــات 
والظــالل مــن شــأنه أن يعكــس انطباعــات بصريــة تنبــض بالحيــاة فــي 
مثيــرة  بطريقــة  وتتمايــل  تنتفــض  األلــوان  أن  تخــال  حتــى  أعمالهــن 

ومشــرقة. 

االحتراق  
تتمثــل عمليــة االحتــراق التــي يســتخدمها الفنــان غريبــاودو فــي إخضــاع  
صفائــح مــن األوراق المعدنيــة لضغــط حــراري ُمَوِلــد. وخــالل عمليــة ذوبــان 
الصفائــح، فــإن الحــرارة تغيــر مالمــح هــذه المــادة بطــرق مفاجئــة وغيــر 
متوقعــة. ويأتــي دور الفنــان فــي وقــف عمليــة االحــراق هــذه فــي منتصــف 
الطريــق كــي يتمكــن مــن التقــاط اللحظــة المناســبة ليعكــس االنطباعــات 
الخياليــة االفتراضيــة، ممــا يجعــل أعمالــه مشــبعة وثريــة بكيميائيــة فريــدة 

ليــس لهــا مثيــل. 
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Flong (Flano)
A component in the process of stereotype printing, the 
flong is a special kind of heat-resistant cardboard used 
for making moulds. The mould is filled with cast lead to 
create a die from which a paper page can be printed. In 
the early sixties, Gribaudo began to focus on the flong, 
allowing it to become an art object in its own right rather 
than merely the means to create a printed image. This 
“technological ready-made” draws its inspiration from 
the industrial world of typography, and emphasizes the 
mechanistic means of communication. 

Frottage 
From the French verb frotter (to rub), frottage is a tracing 
technique in which a print is made from an object’s 
protuberances and depressions. The selected object, 
such as a coin, is covered by a thin sheet of paper and 
rubbed over with a pencil or crayon, thus creating a print 
of the object’s relief. Extensively used by the Surrealists, 
this process appears in Gribaudo’s more recent work, 
most notably as a component of the Teatro della memoria 
series.

Graffito 
Graffito is technique that was used in the past for 
printmaking, where a surface is marked by cutting into 
it with a sharp instrument. Gribaudo uses blotting paper 
and other materials as a medium into which he digs with 
a steel-tipped tool.

Embossing
This printmaking technique uses metal dies (plates made 
of a lead and antimony alloy, or small sheets of copper or 
zinc) into which the artist applies pressure on the back 
to create a raised image on the front. Generally, an artist 
uses pointed steel tool or acids to make the embossing 
plate or matrix, but Gribaudo goes further. He manipulates 
the sheet by drawing on it, gouging it, and piercing and 
scratching the surface. 

Typographical Ink
Ink commonly used for printmaking come in four basic 
colors: red, blue, yellow and black. Typically the ink is 
mixed to create a wide variety of shades of color, but 
Gribaudo uses it directly from tins; he then uses spatulas 
or the rubber rollers from printing machines to spread it 
on the surface of the work.

Wood Carving
In 1981, Gribaudo began making wood carvings from 
untreated lime-tree wood, a natural and extremely 
pliable material. The artist used this wood to create 
multilayered reliefs resembling the layered plastic sheets 
of topographical maps. These sculptural works retain the 
delicate sheen provided by the warm tones of wood itself. 
  

الفالنو 
هــو  النمطيــة،  الطباعــة  عمليــة  مكونــات  مــن  مكــون  وهــي  الفالنــو،  
نــوع خــاص مــن أنــواع الــورق الكرتونــي الُمقــوي المقاومــة للحــرارة التــي 
ُتســتخدم لصناعــة القوالــب. يقــع تعبئــة هــذا القالــب المصبــوب المعدنــي 
إليجــاد ســبائك يمكــن مــن خاللهــا طباعــة صفحــة ورقيــة. بــدأ تركيــز الفنــان 
علــى تقنيــة ومــادة الفالنــو فــي بدايــة ســتينات القــرن الماضــي، جاعــال 
منهــا شــكال فنيــا فــي حــد ذاتــه، وليــس مجــرد وســيلة للوصــول لصــورة 
العالــم  مــن  جذورهــا  الجاهــزة«  »التقنيــة  هــذه  وتســتلهم  مطبوعــة. 
الصناعــي لتقنيــة الطوبوغرافيــا، وُتســلط الضــوء علــى وســائل التواصــل 

الميكانيكيــة.   

الحّك 
الكلمــة متأتيــة مــن الفرنســية ، فعــل حــّك وتعنــي تقنيــة رســم ُيســتخدم 
المــواد  مــن  مــادة  تدهــور  عمليــة  عــن  ناتجــة  مطبوعــة  صــورة  فيهــا 
واضمحاللهــا. وعليــه، يقــع تغطيــة هــذه المــادة المختــارة، مثــل قطعــة 
أو  الرصــاص  بقلــم  رقيقــة شــفافة ومحكوكــة  ورقيــة  نقديــة، بصفيحــة 
الكريــون، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور صــورة مطبوعــة لمالمــح تلــك المــادة.  
وقــد اســتخدم الفنــان غريبــاودو هــذه التقنيــة  الفنيــة، التــي لطالمــا كانــت 
ــه  ــدى الســرياليين، هــذا األســلوب التقنــي فــي أعمال ــة ل ــة المفضل العملي
األخيــرة، وبخاصــة كأحــد مكونــات المجموعــة الفنيــة » مســرح الذاكــرة«. 

تقنية الغرافيتو 
اســتخدمت تقنيــة الغرافيتــو فــي الماضــي فــي مجــال الطباعــة، حيــث 
توضــع عالمــات علــى المســاحة الخارجيــة الســطحية مــن خــالل تقطيعهــا 
النّشــاف ومــواد  الــورق  الفنــان غريبــاودو  بآلــة حــادة. يســتخدم  ونقرهــا 

أخــرى كوســيط يحفــر مــن خاللــه بــأداة فوالذيــة مدببــة. 

تقنية االبراز   
معدنيــة  لوحــات   ( معدنيــة  قوالــب  فيهــا  تســتخدم  الطباعــة  تقنيــة 
مصنوعــة مــن الرصــاص وســبائك األنتيمــون، أو صفائــح رقيقــة مــن النحاس 
أو الزنــك( يخضعهــا الفنــان لضغــط عالــي مــن الخلــف كــي يخلــق نتــوء 
وبــروز مــن الجهــة األماميــة. وعــادة مــا يســتخدم الفنــان آلــة فوالذيــة محدبــة 
أو أحمــاض إلبــداع لوحــة بــارزة أو مصفوفــة، ولكــن الفنــان غريبــاودو يذهــب 
آلفــاق ابداعيــة أرحــب مــن هــذا كلــه، ذلــك أنــه يســتغل  الصفيحــة المعدنيــة 

الرقيقــة كــي يرســم عليهــا ، يقــور ويخــدش المســاحة الســطحية. 

الحبر المطبعي 
يســتخدم الحبــر،  الــذي يتمظهــر فــي أربعــة ألــوان رئيســية هــي األحمــر، 
األزرق، واألصفــر واألســود، عــادة فــي الطباعــة . وعــادة مــا يُخلــط الحبــر 
إليجــاد تشــكيلة متنوعــة مــن ظــالل األلــوان، غيــر أن غريبــاودو يســتعمل 
أو  كالمالعــق  أدوات  يســتخدم  ثــم  العلبــة؛  مــن  مباشــرة  الحبــر  مــادة 
بهــا  الفنــي  الفضــاء  كــي يغطــي  الطباعــة  آالت  مــن  مالقــط مطاطيــة 

وينشــر الحبــر عليهــا. 

فن النقش والحفر على الخشب
ــاودو ســنة 1981 فــي ابتــكار نقــوش خشــبية علــى مــادة  ــان غريب ــدأ الفن ب
خامــة هــي خشــب شــجرة الليمــون، وهــي مــادة طبيعيــة مرنــة جــدا وقابلــة 
للتطويــع. وعليــه، قــام الفنــان باســتخدام هــذا النــوع مــن الخشــب إليجــاد 
المتعــددة  البالســتيكية  باأللــواح  شــبيهة  الطبقــات  متعــددة  مالمــح 
ــط الطوبوغرافيــة. هــذه األعمــال النحتيــة مــن شــأنها أن  الطبقــات للخرائ
ــذي ينبعــث مــن  ــق الدقيــق والمرهــف ال ُتحافــظ وتحبــس اللمعــان والبري

ــوان الخشــب الدافئــة نفســها.  أل
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Polystyrene Carving
Available for the first time in 1938, polystyrene is an 
extremely light material that is easy to carve, cut and 
color. To work a sheet or block of polystyrene, an image 
is drawn on the surface and then cut with a bow saw or 
heated wire, thereby creating a dimensional object from 
a flat depiction. For Gribaudo, polystyrene became a 
“portable sculpture,” white engraved on white, a collapse 
of the sculptural object and the graphic page. 

Jute Sacks
Gribaudo used the jute sacks that he obtained from the 
coffee importer Lavazza as a medium for many of his 
works. The sacks are coarse and rough to the touch, 
the weave is characteristically uneven, and they feature 
preexisting marks and inscriptions from their previous 
utilitarian function. Unlike Alberto Burri’s jute sack which 
were self-standing, “ready-made” art images, Gribaudo 
alters and manipulates the very nature of the material. 
The woven landscapes Gribaudo depicts with his jute 
sacks are surprising, their wefts and warps making the 
terrain mysterious and exotic. 

Logogrifo
The word comes from the Greek “logos” (conversation) 
and “grifo” (fishing net). A sort of puzzle in verse, the 
logogrifo assembles disparate concepts and words to 
create endlessly evocative combinations. The logogrifi 
are created by using the embossing technique on blotting 
paper, a white-on-white drawing on sculpture. They were 
a key feature of Gribaudo’s artistic production in the 
sixties and seventies. 

Light
Artistic production depends directly on light as the 
guarantor of sight. Gribaudo is especially sensitive to 
light: for him it is transformed into chromatic vibrations, a 
continuous quivering of pigmented space, and luminous, 
multicolored landscapes.

Metallogrifo
First invented in 1970, metallogrifi are metallic polyester 
sheets on which the artist burns and pastes other 
materials. The final effect is a synergy of matter. Shapes 
and surfaces look rich and shimmering, reminiscent 
of the ancient gold of altarpieces, icons or the sheen of 
Byzantine art. 

Monochrome
The expunging of color, the absence of ink, pure white. 
Gribaudo freely and closely examines all of the expressive 
possibilities within a monochromatic pattern. This is 
primarily evident in the logogrifo, where his removal of 
the chromatic element creates a “negative” image. This 
white-on-white relief is iconic in the work that defines 
Gribaudo’s career. 

Sand
Gribaudo incorporates grains of sandstone varying in 
size, polish, and color to different pigment mixtures. The 
effect creates a tactile color, and likens the medium to the 
surface of a fresco. 

فن النقش على البوليستيرين
مــادة البوليســتيرين، التــي ظهــرت أول مــرة ســنة 1938، هــي مــادة خفيفــة 
ــاي  ــن. وللقيــام ب ــع والقطــع والتلوي ــة للتطوي جــدا ســهلة الصياغــة وقابل
عمــل فنــي علــى رقيقــة ورقيــة أو كتلــة مــن البوليســتيرين، يقــُع رســم 
ثــم يتــم قطعهــا بواســطة منشــار  صــورة علــى المســاحة الســطحية، 
قوســي أو ســلك حــار، ممــا يــؤدي إلــى خلــق جســم ُبعــدي انطالقــا مــن رســم 
صــوري  مســطح. واصبحــت  مــادة البوليســتيرين بالنســبة لغريبــاودو 
»نحــث محمــول«، أبيــض منقــوش علــى أبيــض، تــداع للمنحوتــة والمســاحة 

ــة.   البيانيــة التصويري

األكياس الخيشية
عليهــا  تحصــل  التــي  الخيشــية  األكيــاس  غريبــاودو  الفنــان  اســتخدم 
بالعديــد  للقيــام  الشــهير« الفاتــزا«، كوســيط فنــي  القهــوة  ُمــورد  مــن 
ونســيجها  حياكتهــا  ناعمــة،  وليســت  خشــنة  األكيــاس  أعمالــه.  مــن 
متأتيــة  ونقــوش  مســبقا  عالمــات  وتحمــل  عامــة،  ومتباينــة  متفاوتــة 
التــي  األكيــاس  عكــس  وعلــى  الســابقة.  العمليــة  اســتخداماتها  مــن 
اســتعملها الفنــان »ألبرتــو بــوري« التــي كانــت ثابتــة فــي حــد ذاتهــا، صــورة 
بتغييــر وتطويــع طبيعــة  قــام  الفنــان غريبــاودو  فــإن  » جاهــزة«،  فنيــة 
المــادة نفســها. فالفضــاءات المنســوجة التــي يصورهــا الفنــان غريبــاودو 
مــن خــالل أكياســه الخيشــية هــي مدهشــة، فنســيجها وخيوطهــا تجعــل 

مــن مســاحة اللوحــة غامضــة ومذهلــة. 

لوغوغريفو ) اإلبراز على الورق النشاف (
الكلمــة أصلهــا يونانيــة مشــتقة مــن » لوغــوس« ) حــوار ( و »غريفــو« 
)شــبكة للصيــد(، وهــي نــوع مــن أنــواع األحجيــة الشــعرية، ومــن خاللهــا 
يقــع تجميــع المفاهيــم والمصطلحــات والكلمــات المتباينــة المتضــادة 
إليجــاد مجموعــة ثنائيــات مثيــرة المتناهيــة. ُتبتكــر » اللوغوغريفــي« مــن 
ــة  ــورق النّشــاف، أو مــن جــراء عملي ــى ال ــراز عل ــة اإلب خــالل اســتخدام تقني
الفنيــة  الطريقــة  وهــذه  المنحوتــة.  علــى  االبيــض  علــى  األبيــض  رســم 
هــي أيضــا حجــر األســاس فــي اعمــال غريبــاودو الفنيــة خــالل الســتينات 

والســبعينات مــن القــرن الماضــي.    

الضوء 
للنظــر.  وحيــد  الضــوء كضامــن  علــى  أساســا  يعتمــد  فنــي  إبــداع  هــو 
الفنــان غريبــاودو مولــع باســتخدام الضــوء، ألنــه يعتقــد أنــه عبــارة عــن 
تحــول الهتــزازات لونيــة، ارتجاجــات متواصلــة لفضــاء مصطبــغ باأللــوان، 

األلــوان.  ومتعــددة  ُمضيئــة  ومســاحات 

ميتالوغريفو ) النقش على المعدن(   
»الميتالوغريفــي« هــي شــرائح ورقيــة معدنيــة مــن البوليســتر، اخترعــت 
علــى  أخــرى  مــواد  ولصــق  بحــرق  الفنــان  يقــوم   ،1971 ســنة  مــرة  ألول 
مســاحتها الســطحية، وتكــون النتيجــة هــي خليــط وتجانــس للموضــوع 
ــة، ُتعيــد لألذهــان  ــة متأللئ الفنــي، حيــث تبــدو األشــكال والمســاحات غني
نقــوش المذبــح الكنيســي الذهبيــة، أيقونــة مــن أيقونــات أو بريــق المــع 

مــن أســاطير الفــن البيزنطــي. 

صورة أحادية اللون   
هــي تقنيــة ترتكــز علــى حــذف األلــوان وغيــاب الحبــر، وحضــور وحيــد للــون 
األبيــض الخالــص. وال شــك فــي أن الفنــان غريبــاودو يجــد نفســه يســبر 
أغــوار اإلمكانــات المتناهيــة التعبيريــة لهــذا اللــون فــي خضــم نمــوذج 
أحــادي اللــون بــكل حريــة وبدقــة متناهيــة. وهــذا واضــح وجلــي مــن خــالل 
باللــون  المتعلــق  العنصــر  بإزالــة  يقــوم  اللوغوغريفــو«، عندمــا   « تقنيــة 
ليوجــد صــورة » ســلبية«. وال شــك أيضــا فــي أن تقنيــة رســم األبيــض علــى 
األبيــض هــي أيقونــة وحجــر زاويــة فــي المســيرة الفنيــة للفنــان غريبــاودو. 

الرمال
الحجــم،  فــي  المتفاوتــة  الرملــي  الحجــر  الفنــان غريبــاودو حبــات  ُيــدرج 
واللمعــان واللــون فــي مختلــف الخلطــات الصبغيــة اللونيــة. والنتيجــة 
لفضــاء  شــبيا  الفنــي  الوســيط   مــن  يجعــل  حســي   لــون  والدة  هــي 

التماثلــي.   الرســم 
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Saccogrifi 
An offshoot of the idea of the logogrifi, the artist’s 
saccogrifi are made with polyester and the material used 
to make a jute sack. Monochrome white is replaced by 
matter, texture, color and light at work in the composition 
of the artwork.  

ساكوغريفي   ) نقش علي األكياس(  
ــك  ــة » اللوغوغريفــي«، ذل ــاف تقني ــرع أو صنــف مــن أصن ــارة عــن ف هــي عب
» ســاكوغريفي« ) نقــش علــي األكيــاس( التــي يســتعملها الفنــان هــي 
األكيــاس  لصنــع  ُتســتخدم  التــي  والمــواد  البوليســتر  مــن  مصنوعــة 
لــون  نســيج،  بمــادة،  األبيــض  اللــون  أحاديــة  تعويــض  ويِتــم  الخيشــية. 

وضــوء فــي عمليــة بلــورة العمــل الفنــي. 
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FlONGs (FlaNI)

In 1965, thanks to his experience in the printing world, 
Gribaudo discovers his Flani—which essentially consist of 
heat-resistant cardboard onto which molten lead is poured 
so as to obtain a form that could then be applied to the 
rotary printing press—to be an extremely interesting way 
of emphasizing his creativity. Rather than sending these 
materials off to the storage area, to later be destroyed 
once fifteen years had passed, Gribaudo realized that 
they could be decontextualized and transformed into 
containers of signs and symbols along the lines of an 
artwork conceived and made from nothing. By exploiting 
his imaginative skills to the utmost and ironizing on an 
object that, outside of its usual environment, showed itself 
as having a curious and innovative aesthetic, Gribaudo 
underscored the very elegance and emotional impact of 
a verbal-visual structure that could be viewed in a wholly 
subjective manner; on the one hand, the news page more 
or less consciously immortalized and perpetuated by way 
of a conceptual operation, while on the other, the visual 
impact created by the serial nature of the letters often 
contaminated with the color gold, or the color white.  

الفلونغس )فالني(

أكتشــف الفنــان غريبــاودو ســنة 1965 ، بحكــم خبرتــه الطويلــة فــي عالــم 
الطباعــة، تقنيتــه الخاصــة- والتــي  التــي أطلــق عليهــا  اســم » فالنــي« ، 
والتــي تتمثــل أساســا فــي خلــق ورق كرتونــي مقــاوم للحــرارة ُيصــب داخلــه 
معــدن الرصــاص بهــدف الحصــول علــى شــكل معيــن يمكــن اســتخدامه 
فــي مطبعــة الــورق الدائريــة- لتكــون بذلــك الطريقــة األكثــر إثــارة لالهتمــام 
أنــه  غريبــاودو  الفنــان  وأدرك  إبداعاتــه.  عبقريــة  علــى  الضــوء  لتســليط 
إلــى أماكــن التخزيــن واالســتغناء عنهــا، أو  عــوض إرســال هــذه المــواد 
اتالفهــا بعــد مــرور خمســة عشــر عامــا، فإنــه يمكــن إخراجهــا مــن ســياقها 
واجتزائهــا  وتحويلهــا إلــى حاويــات لإلشــارات والرمــوز علــى طــول خطــوط 
العمــل الفنــي الُمبلــور مــن الصفــر والُمنجــز انطالقــا مــن ال شــيء. ومــن 
خــالل شــحذ مخيلتــه اإلبداعيــة وطاقاتــه الخالقــة القصــوى، وإثبــات  أنــه 
يمكــن لمــادة مــن المــواد خــارج إطارهــا الطبيعــي يمكــن أن ُتشــكل حجــر 
ــان  ــة عاليــة مدهشــة، تمكــن الفن ــة وذات جمالي األســاس لصناعــة ابتكاري
غريبــاودو مــن تســليط الضــوء علــى أناقــة التركيبــة اللغويــة البصريــة  
فــي حــد ذاتهــا وتأثيرهــا العاطفــي، والتــي يمكــن النظــر إليهــا بطريقــة 
غيــر موضوعيــة بالمــرة. ومــن الناحيــة األخــرى، فــإن صفحــة األخبــار التــي 
ــك مــن  ــا، وذل ــام أو عرضي ــر وعــي ت ــا، بوعــي أو عــن غي ــع تخليدهــا فني وق
خــالل إضفــاء عمليــة مفاهيــم فكريــة رمزيــة، بينمــا أصبــح التأثيــر البصــري 
المتأتــي مــن طبيعــة الحــروف التسلســلية يصطبــغ باللــون الذهبــي أو 

ــة خاصــة أيضــا.    اللــون األبيــض ويضفــي عليــه رمزي
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TeaTRI Della memORIa, 1965-2011

The series of works entitled Teatri della memoria, 
which started in the early sixties and is still in progress, 
examines the phases of a sensitive reality: they are the 
archaic testimony of a “fickle” inventory, and they confirm 
the documentation of an epic passage that is still being 
defined. Just like the stories in an ancient fresco, these 
artworks describe the human and artistic path undertaken 
by the artist; they are like open windows overlooking the 
acknowledgement of a study that determines the limits 
and the moderation of his past experience.

These Teatri della memoria cast a disquieting and poetic 
glance at life: Gribaudo’s volcanic creativity directs the 
course of this procedure with the instruments of tradition. 
This cycle of paintings is the personal boîte-en-valise that 
accompanies him over the years; it is a long travel log, 
the universal agenda of a calendar that shifts his days 
between shade and half-light, in the constant search for 
new light.

In the Teatri, as in other works by the artist, the arcane 
is amplified by the fact that the images often cannot 
be homologated between themselves, nor can they be 
differentiated on the basis of precise spatio-temporal 
references. What is certain is that each structure, 
although explicitly recalling the past, nods to the original 
ways and means of writing even more pages in the artist’s 
everyday existence.

مسارح الذاكرة، 1965-2011

والتــي   ، الذاكــرة  مســارح  المســماة   الفنيــة  األعمــال  مجموعــة  ُتســلط 
انطلقــت فــي بدايــة ســتينات القــرن الماضــي والزالــت فــي طــور االنجــاز، 
الضــوء علــى مراحــل الواقــع الدقيــق والشــديد الحساســية؛ فهــي بمثابــة 
شــهادة عتيقــة علــى جــرد أو قائمــة متقلبــة وهــي بــال شــك توثيقــا لرحلــة 
ملحميــة فــي طــور تحديــد المالمــح. وكمــا أن هــذه األعمــال الفنيــة ُتشــبه 
قصــص الرســوم الحائطيــة الجصيــة القديمــة، فإنهــا أيضــا ُتبيــن وترســم 
الطريــق الــذي ســلكه الفنــان علــى  المســتوى اإلنســاني والفنــي؛ فهــي 
ــة النوافــذ المفتوحــة الُمطلــة علــى صدقيــة وصحــة الدراســة  ــك بمثاب بذل

التــي ترســم حــدود واعتــدال تجربتــه الماضيــة. 

ُتلِقــي أعمــال » مســارح الذاكــرة« الفنيــة نظــرة ولمحــة مقلقــة وشــاعرية عــن 
الحيــاة نفســها، ولكــن الطاقــة اإلبداعيــة الخالقــة للفنــان غريبــاودو ُتحــول  
مســار هــذه العمليــة مــن خــالل األســاليب التقليديــة؛ فهــذه المرحلــة مــن 
العطــاء فــي الرســم هــي فــي الواقــع تقنيتــه الشــخصية » متحــف صغيــر 
داخــل حقيبــة« التــي صاحبتــه علــى مــر الســنين، ِســجل رحــالت، وأجنــدا 
دوليــة لرزنامــة ُتبــدل وُتغيــر أيامــه ولياليــه مراوحــًة بيــن الضــالل والظــالم 

إلــى نصــف النــور والضيــاء فــي رحلــة البحــث عــن النــور األبديــة. 

 وفــي هــذه األعمــال الفنيــة » مســارح الذاكــرة« ، كمــا فــي أعمــال الفنــان 
الصــور  هــذه  لكــون  نظــرا  اللغــز  الغامضــة  المســائل  تتضخــم  األخــرى، 
ال يمكنهــا أن تتشــابه بينهــا فــي المفهــوم والهــدف، أو أنهــا تتخالــف 
اختالفــا جوهريــا علــى قاعــدة مراجــع زمانيــة - مكانيــة محــددة. ولكــن 
مــن كونهــا  الرغــم  علــى  وبنيــة،  تركيبــة  أن كل  هــو  المحــدد  الشــيء 
تســتدعي الماضــي صراحــة، فهــي تومــأ وُتشــير إلــى الطــرق والوســائل 
األصليــة لكتابــة المزيــد مــن الصفحــات فــي تاريــخ ووجــود الفنــان اليومــي.   
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ezIO GRIbaUDO aND hIs aRTIsT FRIeNDs

Ezio Gribaudo’s very elegant and knowledgeable publishing 
adventure begins in the early 1950s with the conception and 
direction of Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, where the artist 
learns to make the most avant-garde artists and critics 
converge within a cultural project that brings together the 
many voices of twentieth-century artistic language. Indeed, 
the wonderful monographs published in that period are 
born from the need to record the process of assessment of 
the twentieth-century artwork. 

This leads to the artist’s meeting, spending time with 
and befriending such great names on the international 
scene as: Henry Moore, Lucio Fontana, Giorgio de 
Chirico, Hans Hartung, Antoni Tàpies, Karel Appel, Jean 
Dubuffet, Renato Guttuso, Pierre Alechinsky, Joan Miró, 
Asger Jorn, Francis Bacon, and many, many others. 
Ezio Gribaudo’s relationship with these artists involves 
work and friendship, and he will eventually collect 
their artworks and build his own “Museum of Memory.” 
Gribaudo interfaces his knowledge of the art world with 
the lightness and depth of true friendship, where all the 
voices, echoes and different assonances combine and 
merge with all the figures, visible and invisible, within a 
narrative space that is quite unique and unrepeatable. 

إيزيو غريباودو وأصدقائه الفنانين 

ــم  ــة فــي عال ــه الطويل ــو غريبــاودو الشــيقة وخبرت ــة الفنــان إيزي ــدأت رحل ب
الطباعــة واطالعــه الواســع فــي بدايــة خمســينات القــرن الماضــي مــن خــالل 
تأســيس وإدارة دار » مطبوعــات فنيــة لألخــوة بــوزو«، أيــن أدرك الفنــان كيــف 
يمكنــه النجــاح فــي تجميــع ثلــة ورواد طليعــة  النقــاد والفنانيــن فــي إطــار 
للقــرن  الفنيــة  اللغــة  مشــروع ثقافــي يضــم توجهــات وأفــكار وأصــوات 
العشــرين. وعليــه، فــإن أغلــب الدراســات والبحــوث القيمــة التــي ُنشــرت فــي 
تلــك الفتــرة الزمنيــة كانــت تنبــع مــن الحاجــة الملحــة لتســجيل وتوثيــق 

عمليــة تقييــم العمــل الفنــي فــي القــرن العشــرين. 

وهكــذا، فقــد كان الفنــان غريبــاودو يعمــل جاهــدا علــى إجــراء المقابــالت، 
وقضــاء وقتــه ومصادقــة أشــهر األســماء الفنيــة علــى الســاحة العالميــة، 
مثــل هنــري مــوور، لوشــيو فونتانــا، جيورجيــو دي شــيروكو، هانــز هارتنــغ، 
بيــار  غوتــوزو،  ريناتــو  بوفيــه،  دي  جــان  آبيــل،  كاريــل  تابيــاس،  أنتونــي 
ألشنســكين خــوان ميــرو، آســغر يــورن، فرانســيس باكــون، وآخريــن عــدة. 
وكانــت عالقــة الفنــان بهــؤالء تشــمل أيضــا العمــل معهــم ومصاحبتهــم، 
ممــا جعلــه فــي األخيــر يقــوم بجمــع أعمالهــم الفنيــة وإنشــاء » متحــف 
الذاكــرة« الخــاص بــه. كمــا يربــط الفنــان معرفتــه بعالــم الفــن بمــدى إشــعاع 
النــور وعمــق الصداقــة الحقيقيــة حيــث تجتمــع جمــع األصــوات والصــدى 
وترانيــم  الســجع الشــعرية وتندمــج وتتمــازج مــع كل األشــكال واألرقــام، 
المرئيــة وغيــر المرئيــة، فــي فضــاء ســردي هــو فريــد مــن نوعــه وال يتكــرر.    
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 مسرح الذاكرة
  ألوان باستيل وكوالج

 على كانفاس
150 x 120 سم

Teatro della Memoria
Oil on Pastel and Collage on  
Canvas
120 x 150 cm
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  مسرح
 الذاكرة

  خامات متعددة
 على كانفاس

200 x 100 سم
2006

  مسرح
 الذاكرة

  خامات متعددة
على كانفاس   

140 x 280 سم
2004

Teatro della 
Memoria
Mixed media on 
canvas
200 x 100 cm
2006

Teatro della  
Memoria
Mixed techniques on  
canvas
280 x 140 cm
2004
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 مسرح الذاكرة
الوان

   زيتية   على   
120 x 120 سم

2004-1965

Teatro della Memoria
Mixed techniques on  
canvas
120 x 120 cm
1965-2004
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 مسرح الذاكرة
الوان

   زيتية   على   
150 x 100 سم

2002

Teatro della Memoria
Mixed techniques on  
canvas
150 x 100 cm
2002
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تكوين 11
  تقنيات متعددة

على كانفاس
220 x 120 سم

2009

تكوين 1
  تقنيات متعددة

على كانفاس
220 x 120 سم

2009

Composizione II 
Mixed techniques on  
canvas
220 x 120 cm
2009

Composizione I 
Mixed techniques on  
canvas
220 x 120 cm
2009
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تكوين 111
  تقنيات متعددة

 على كانفاس
200 x 120 سم

2009

Composizione III 
Mixed techniques on  
canvas
220 x 120 cm
2009

 سلسلة الديناصورات
  تقنيات متعددة

على ورق
124 x 88 سم

1983

Dinosaurus Serie 
Mixed techniques on  
paper 
124 x 88 cm 
1983
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سلسلة الديناصورات
  تقنيات متعددة

 على ورق
124 x 88 سم

1983

Dinosaurus Serie
Mixed techniques on  
paper 
124 x 88 cm
1983

 سلسلة
الديناصورات
 تقنيات متعددة

على ورق
200 x 120 سم

1983

Dinosaurus 
Serie 
Mixed techniques 
on paper 
200 x 120 0cm
1983
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 سلسلة الديناصورات
  تقنيات متعددة

على ورق
124 x 88 سم

1983

Dinosaurus Serie 
Mixed techniques on  
paper 
124 x 88 cm
1983
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 األرض المقدسة
  تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 150 سم

1996

Terra Santa 
Mixed techniques on  
canvas
100 x 150cm
1996
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 األرض المقدسة
  تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 150 سم

1996

Terra Santa 
Mixed techniques on  
canvas
100 x 150cm
1996
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قبب
  تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 150 سم

2001

Cupoles
Mixed techniques on  
canvas
100 x 150cm
2001
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  الهرم
الصنوبري

 تقنيات متعددة على
كانفاس

150 x 100 سم
2007

فراشات
 تقنيات متعددة على

كانفاس
15 x 100 سم

1983

Pinocchio sulle 
Piramidi
Mixed techniques 
on canvas
150 x100cm
2007

Farfelle
Mixed techniques 
on canvas
150 x 100cm
1983
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ضغط
  تقنيات متعددة

على كانفاس
150 x 100 سم

1990

مسرح
 الذاكرة 

  تقنيات متعددة
على كانفاس

150 x 100 سم
2001

Torchio
Mixed techniques on 
canvas
150 x 100cm
1990

Teatro della 
Memoria
Mixed techniques 
on canvas
150 x 100cm
2001
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كوبا
  ألوان أكريليك
على كانفاس

80 x 100 سم
1967

كوبا
الوان 

 زيتية   على   
80 x 100 سم

1967

Cuba
Acrylics on  
Canvas
80 x 100cm
1967

Cuba
Acrylics on  
Canvas
80 x 100cm
1967
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األهرام
 تقنيات متعددة 

على كانفاس
x 140 100 سم

1973

األهرام
 تقنيات متعددة 

على كانفاس
x 140 100 سم

1973

مصر
 تقنيات متعددة

على كانفاس
150 x 100 سم

1973

األهرام
 تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 140 سم

1973

مصر
 تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 100 سم

1988

مصر
 تقنيات متعددة

 على كانفاس
x 140 100 سم

1973

Piramidi
Mixed techniques 
on canvas
100 x 140 cm
1973

Piramidi
Mixed techniques 
on canvas
100 x 140 cm
1973

Egitto
Mixed techniques 
on canvas
150 x 100 cm
1973

Piramidi
Mixed techniques on 
canvas
100 x 140 cm
1973

Egitto
Mixed techniques on 
canvas
100 x 100 cm
1988

Egitto
Mixed techniques on 
canvas
100 x 140 cm
1973
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الحصان والشجرة
  تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 70 سم

1990

 مسرح الذاكرة
  تقنيات متعددة

على كانفاس
150 x 100 سم

2002

حصان
  تقنيات متعددة

على كانفاس
100 x 70 سم

1990

Albero/Cavallo
Mixed techniques on  
canvas
100 x 70 cm
1990

Teatro della Memoria
Mixed techniques on  
canvas
150 x 120 cm
2002

Cavallo 
Mixed techniques on  
canvas
100 x 70 cm
1990
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www.culture.gov.bh


