RAISE
VIBRATION
VISIONARY RHYTHMS

معرض
رايز فايبريشن
إيقاعات بصرية
ٌ

Raise Vibration is an immersive journey where we
connect with the inner selves of Gaudi, Kandinsky,
and Klee. A trip inside the minds of the three renowned
artists. The exhibition by Cutback Studio offers an
encompassing escapade where you can fuse with the
artwork, an experience of spiritually living the art by
seeing, and remarkably hearing it.

رحلة مشوقة للتعرف
ٍ
يصطحب معرض رايز فايبريشن الضيوف في
على الفنانين جاودي وكاندينسكي وكلي وفهم أعمالهم الفنية
 من تنظيم،ويزود المعرض
.واإللهام الذي قادهم إلى إنتاجها
ّ
 تتيح،برؤية شاملة عن أعمال الفنانين
ٍ
 الضيوف،استوديو كاتباك
.لهم فهمها واستكشافها وحتى سماع مضمونها

Music was more than an inspiration to the three artists;
it was a constitution that shaped their lifestyles.
As those who look at their works describe hearing
musical notes, adding real-life melodies to their art
is like indulging in a daydream.

،وشكّ لت الموسيقى مصدر اإللهام األكبر في حياة الفنانين الثالثة
 كما.وكانت تجربة مميزة ساهمت في تشكيل أسلوب حياتهم
يصف الكثير ممن شاهد لوحات الفنانين أعمالهم بأنها مفعمة
 لذا شكلت األنغام الحية التي أضيفت إلى،بالنغمات الموسيقية
.المعرض لمسة مميزة تصطحب الزوار في تجربة حالمة

ANTONI
GAUDI

أنطوني
جاودي

1852 - 1926

1926 - 1852

Antoni Gaudi was a Catalan architect and a key figure
in 19th-century architecture. He made significant
contributions to contemporary art and was one of the
most significant contemporary painters in Spain.
His stunning buildings embodied Barcelona’s
Modernisme interpretation of Art Nouveau.

يعد الفنان الكتالوني أنطوني جاودي أحد أبرز المهندسين
مساهمات كبيرة
ٍ
وقدم جاودي
.المعماريين في القرن التاسع عشر
ّ
 باإلضافة إلى كونه أحد أهم رسامي إسبانيا في،للفن المعاصر
 وتجمع تصاميم جاودي المعمارية بين اللمسات.العصر الحديث
.البرشلونية العصرية وعناصر حركة الفن الجديد

Gaudi studied architecture as a means of
expressing inventive shapes, skillfully fusing natural
ornamentation with architectural aspects influenced
by religion, and creating structures with an
unheard-of level of modernism. His fervent
Catholicism, commitment to Spanish culture,
and concern with the structural logic of nature
ultimately influenced his architectural designs.

ً
وسيلة البتكار
ويبحث جاودي في إمكانية اعتبار فن العمارة
األشكال اإلبداعية من خالل المزج بين الزخارف الطبيعية واألبعاد
الهندسية المستوحاة من المفاهيم الدينية بدقة وحرفية عالية
 وتظهر في أعمال جاودي إشارات.إلبداع تصاميم عصرية فريدة
لمعتقداته وأفكاره وتأثره الواضح بالثقافة اإلسبانية ومراعاته
.لمنطق الطبيعة في البناء

ANTONI
GAUDI
Gaudi had a limitless imagination. His artwork has
the magical ability to teleport the viewer into a
magnificent alternative reality. Gaudi’s art radiates
the special relationship he had with God and nature.
He was indeed spiritual.
Gaudi admired light and vibrations. Vibrating light was
a dominant element in his art, providing warmth
and creating a beyond-reality universe of beauty.
As an artist-architect, Gaudi had a bit of two worlds.
He had the mind of a scientist and the soul of
an artist.

أنطوني
جاودي
 وتتميز أعماله،بمخيلة خصبة وإبداع غير محدود
ٍ
يتمتع جاودي
رحلة إلى عوالم موازية
ٍ
بقدرتها على اصطحاب المشاهد في
.تتجسد فيها عالقة الفنان الوثيقة بالطبيعة والقوى الخارقة

ويظهر في أعمال جاودي الفنية شغفه الكبير باألضواء واالهتزازات
 كما يظهر. ًوجماال استثنائيا
التي تضفي عليها طابعاً من الدفء
ً
في أعمال جاودي توتر واضح ناتج عن الصراع الدائم بداخله بين
.الفنان والمهندس

EXPERIENCE
GAUDI
THE ARCHITECT OF
I M A G I N AT I O N
You will get the opportunity to view some of Antoni
Gaudi’s great architectural accomplishments that are
now recognized as UNESCO World Heritage Sites.
The immersive exhibition, which lasts 13 minutes,
transports you inside Gaudi’s head. The walls of
Infinity des Lumières disappear behind hyperbolical
naves, slanted pillars, and undulating facades, coming
to life with organic elements, glass,
and ceramic mosaics. You will follow the architect’s
spiritual illumination, the light of the sun,
which allowed him to give an artistic form to
the abstract on a Catalan day.

اختبر
جاودي

مهندس الخيال

يوفر المعرض للضيوف فرصة االطالع على بعض أعظم أعمال
ّ
أنطوني جاودي المعمارية والمدرجة حالياً على قائمة اليونسكو
.للتراث العالمي
ويصطحب المعرض الفني الغامر الضيوف في رحلة تستمر لمدة
 من خالل اللوحات المعروضة في، دقيقة داخل مخيلة جاودي13
األروقة المهيبة وعلى األعمدة المائلة والواجهات المتموجة
المزينة بعناصر طبيعية وزجاجية ورخامية وتصاميم الفسيفساء
 ويحظى الضيوف بفرصة التعرف على أعمق أفكار الفنان.المميزة
 مصدر إلهامه في ابتكار لوحة فنية،واستكشاف ضوء الشمس
. من منظور مختلف،تجريدية عن يوم عادي في حياة كتالونيا

WASSILY
KANDINSKY
1866 - 1944
One of the first painters of contemporary times to use
full abstraction was the Russian-born artist Wassily
Kandinsky. He established the prominent Munich
group Der Blaue Reiter (“The Blue Rider”; 1911–14)
and started painting entirely in abstract after a series
of successful avant-garde shows. His shapes changed
over time, moving from fluid and organic to geometric
and then to pictorial. He is the father of Abstract art.
His legacy is carried on by the recently established
Kandinsky Award, which gives a bright young
Russian artist a grant to raise the stature of modern
Russian art.

فاسيلي
كاندينسكي
1944 - 1866
يشتهر الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي بأنه أحد الفنانين
 حيث أسس،المعاصرين الرواد باستخدام أسلوب التجريد الكامل
) الشهيرة في ميونخ وتحول1911-14( حركة الفارس األزرق الفنية
.إلى األسلوب التجريدي الكامل بعد عدة معارض ريادية ناجحة
وشهد أسلوب الفنان العديد من التغييرات على مر الزمن ليتحول
ًمن الخطوط االنسيابية إلى األشكال العضوية والهندسية وأخيرا
. ويعد كاندينسكي األب المؤسس للفن التجريدي.الرموز التصويرية
حيث تم مؤخراً إطالق جائزة كاندينسكي التي تهدف إلى مواصلة
منح للمواهب الفنية الصاعدة في روسيا لتعزيز
ٍ إرثه الفني وتقديم
.مكانة الدولة في مشهد الفن العالمي المعاصر

WASSILY
KANDINSKY

فاسيلي
كاندينسكي

Kandinsky’s hand played melody through colors.
His breathtaking art had a magical mix of both worlds.
The heart-warming paintings of Kandinsky connected
humans to their inner selves and proved that paint
and music are perfectly intertwined.

تنسجم في لوحات كاندينسكي عناصر من عالمي الرسم
 وتتميز.والموسيقى واشتهر بمهارته العالية بالعزف باأللوان
لوحات كاندينسكي بقدرتها على َح ْمل المشاهد على مواجهة
 كما تعكس العالقة الوطيدة بين،أعمق أفكاره ومعتقداته وقيمه
.الرسم والموسيقى

Those who consume Kandinsky’s artwork can feel the
energy. A couple of paintings are enough to take the
viewer to a world full of melody notes. His color palette
and abstract art are rich with profound emotions that
dive directly into the deepest part of the soul.

ويلمس عشاق الفنون الذواقة من محبي أسلوب كاندينسكي
 حيث يمكن لعدد محدود من أعماله،الطابع الحيوي الفريد للوحاته
 وتتميز.عالم من الموسيقى بال حدود
االنتقال بالمشاهد إلى
ٍ
لوحات كاندينسكي التجريدية بغناها باأللوان المشبعة واألفكار
.العميقة التي تالمس المشاعر

FEEL
KANDINSKY
THE ODYSSEY OF
ABSTRACTION
The exhibition is a musical journey. Listening to Smetana
and David Bowie in a pictural and abstract voyage by
Kandinsky is a once-in-a-lifetime experience.
Kandinsky, a painter, poet, art theorist, and the father of
abstract painting, transformed art with his compositions.
The odyssey of abstraction sheds light on Kandinsky’s
spiritual journey.
The two stages of the immersive exhibition are separated
by the advent of the significant invention of abstraction.
You are initially immersed inside Kandinsky’s memories,
particularly those of Russian folklore. Then, immersed in
a chromatic explosion revealing the force of movement
and rhythm of forms and color.

اشعر
بكاندينسكي
الملحمة التجريدية

ً
رحلة موسيقية تجريدية تجمع بين أنغام سامانثا وديفد
يجسد المعرض
ّ
 الرسام والشاعر، وساهم إرث كاندينسكي.بوي وأعمال كاندينسكي
. في تغيير مالمح الفن،والناقد الفني ومؤسس المدرسة التجريدية
.ويسلّ ط عرض الملحمة التجريدية الضوء على رحلة كاندينسكي الفنية

حيث ينقسم المعرض الغامر إلى قسمين يشكّ ل ظهور العناصر
 ويضم القسم األول أعمال كاندينسكي.التجريدية الحد الفاصل بينهما
 بينما ينتقل القسم،المستوحاة من ذكرياته عن الفولكلور الروسي
عالم من األلوان والحركة واإليقاعات
الثاني من المعرض بالضيوف إلى
ٍ
.واألشكال المتنوعة

PAUL
KLEE
1879 - 1940

بول
كلي
1940 - 1879

Swiss-born painter Paul Klee had a distinctive style
that drew inspiration from expressionism, cubism,
surrealism, and orientalism. Writings on Form
and Design Theory, one of his written collections
of lectures, is regarded as being as significant to
contemporary art as Leonardo da Vinci’s written works
were to the Renaissance.

يتميز الرسام السويسري بول كلي بأسلوبه الفني الفريد الذي
يدمج عناصر من المدارس التعبيرية والتكعيبية والسريالية وحركة
 وألّ ف كلي العديد من المحاضرات حول نظرية البنية.االستشراق
 حيث يتم تشبيه أهمية إرثه للفن المعاصر بأهمية،والتصميم
.المؤلفات التي تركها ليوناردو دافينشي في عصر النهضة

Since he began playing the violin when he was eight
years old, Klee’s primary focus as a child was music.
However, when he was a teenager, he discovered that
painting allowed him to express his radical beliefs
and explore his unique style. Klee spent a lot of time
trying to find his sense of color, even though he is today
regarded as a master of color theory.

وتركّ ز شغف كلي على الموسيقى منذ تعلم العزف على الكمان
 أعوام حتى اكتشف بعمر المراهقة شغفه بالرسم وما8 بعمر
يوفره له من وسيلة مثالية للتعبير عن أفكاره المبتكرة واستكشاف
طويال باختبار ومزج األلوان
ً وأمضى كلي وقتا.أسلوبه الفريد
ً
.حسه اللوني ليصبح اليوم أحد أبرز الخبراء بنظرية األلوان
ّ وتطوير

PAUL
KLEE
Klee was a limitless dreamer. His upbringing in a
family of musicians turned his brush into a plectrum
that generates harmonical rhythms. Klee’s magnificent
work proved his theories about how art and language
interact in a ravishing connection.
“Art does not render what is visible but renders visible”.
The art of Klee can easily captivate the viewer’s senses.
The eyes and ears melt into one magnified sense.
“A drawing is simply a line going for a walk”.

بول
كلي
ساهمت نشأة الفنان الحالم كلي بين عائلة من الموسيقيين في
.وإيقاعات خاصة على أسلوبه في الرسم
ٍ
إضفاء عناصر موسيقية
ويختبر كلي في لوحاته نظرياته الخاصة حول الرابط الوثيق بين الفن
 حيث يعتقد أن “الفن ال يعكس الواقع بل يرسم مالمح،واللغة
 وتتميز أعمال كلي بقدرتها على جذب المشاهد واصطحابه.”الخيال
تجربة غامرة تجتمع فيها الحواس لتصبح بوابة واحدة إلى عالم
ٍ
في
.”قصيدة شاردة
ٌ
 فإن “اللوحة، وبحسب ما يعتقد كلي.الخيال

HEAR
KLEE
PA I N T I N G M U S I C

استمع
إلى كلي
رسم الموسيقى

Imagine viewing some of Klee’s breathtaking artwork
while attending an opera. From curtain up to final
salute, you get to experience an out-of-the-world
journey where you walk with Mozart and Klee hand in
hand. It sheds light on the great art of Klee in an
immersive and multi-sensory experience that dives
into your soul through the eyes and ears.
The exhibition focuses on some of Klee’s most
significant artworks that had a unique mix of music
and colors.

يهدف المعرض إلى توفير تجربة فنية غامرة تجمع بين عالمي
 حيث ترافق الضيوف منذ بداية جولتهم بين،الرسم والموسيقى
.اللوحات وحتى نهايتها مجموعة من المقطوعات الموسيقية
 ويركز على أبرز،ويسلّ ط المعرض الضوء على أعمال كلي الفنية
 ليصطحب الضيوف في،األعمال التي تدمج بين اللون واإليقاع
.رحلة حسية متكاملة
ٍ

This opera-exhibition is played in fours acts: ouverture,
flight forward to the avant-garde, underwater music,
final salute by symphony of portraits.

ويضم المعرض األوبرالي المقسم على شكل أربعة فصول
مجموعات من اللوحات التي يمكن تصنيفها في افتتاحية ورحلة
ٍ
إلى عالم اإلبداع الفني وعالم الموسيقى تحت الماء والنشيد
.الختامي

