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 II رسالة الحب

طبعت بالسيباكروم عىل زجاج شبيك، 1998-1999

مختلفة أحجام 

Love Letter II
Cibachrome prints behind plexi glass, 1998-1999
variable dimensions

Cement Truck I
hand carved teak wood, 1990-1999
325 × 681 × 225 cm
48th Biennale di Venezia, d’APERTutto, 1999, Arsenale, Venice

شاحنة من االسمنت

خشب الساج منحوت باليد، 1990-1999

 325 × 681 × 225 سم
بينايل فينيسيا الثامنية واألربعني، لسنة 1999، أرسنال، البندقية





الفراغ" يتداول من جيل  "الطبيعة ال تُحب  لقد ظل القول املأثور عن أرسطو، 

آلخر لعدة قرون دون أن يفقد شيئا من بريقه، حيث جعل منه ويم ديلفوي شعارا 

له. ذلك أنه منذ أن تحرر من النموذج الحدايث للشكليات يف أواخر الثامنينات من 

القرن املايض، عاد ويم ديلفوي ليعتمد ىف أعامله عىل الخيال الخصب الذي مييز 

املذهب الرسيايل البلجييك وعىل التنوع السخي لفنون الزخرفة، مضيفا إليها مزيجا 

فريدا من السخرية واألناقة.

ومنذ ذلك الحني أخذ يستخدم تقنيات الزخرفة والحرف اليدوية يف إنجاز أعامله، 

األشياء  من  انطالقا  الفنية  األعامل  من  مجموعة  املثال  سبيل  عىل  صمم  حيث 

اليومية واألشكال الصناعية، مستخدما يف ذلك الزجاج امللون أو الخزف أو الربونز، 

وهي تعد من بني األساليب الفنية التقليدية املستعملة يف بلجيكا.

تحكم هذ  التي  القواعد  ديلفوي  ويم  أعامله، خرق  أساسا يف  الزخرفة  باعتامده 

الفن عن طريق كرس االتساق املفرتض بني األشكال الزخرفية وحاملها املادي.

غري أنه مدين بشهرته عىل نطاق واسع لعمله الفني الشهري والهائل. يتعلق األمر 

بشاحنة كاملة الحجم منحوتة من خشب الساج وفقا لنمط الباروك الفلمنيك الذي 

يعود تاريخه إىل القرن السابع عرش. ومن أجل إنجازه، عمل بكل عناية عىل نحت 

هذا الخشب النادر من نوعه عىل يد حرفيني مهرة يف فن النجارة من إندونيسيا.

إن هذا املنحوت الرائع والذي استمرت عملية إنجازه من سنة 1990 إىل سنة 

1999، ميثل مام ال شك فيه تأكيدا للطابع الزخريف ألعامله. كام شكل أيضا تجربة 
عمله  يف  يذيب  بأن  التبادالت  كيمياء  خالل  من  متكن  حيث  الثقافات،  متعددة 

الحدود الفاصلة بني مختلف الفنون.

وستدفع رغبة ويم ديلفوي يف تحقيق التنوع الثقايف خالل سنة 1999 إىل تصميم 

لربملان  التابعة  الفلمنكية  الجامعة  لجنة  بها  تقدمت  طلبية  إطار  يف  فني  عمل 

الرقابة.  بسبب  املنع  مصريه  سيكون  الذي  العمل  وهو  مقرها،  لفائدة  بروكسل 

العربية  باللغة  مكتوبة  رسالة حب  تجسد  36 صورة  بتشكيلة من  األمر  يتعلق 

قاعة حلب لويم ديلفوي

Wim Delvoye

كراهية الفراغ 





قاعة حلب
هذه القاعة الذي يعود تاريخها إىل القرن التاسع عرش، والذي تهتز اليوم يف تفاعلها مع إبداعات ويم 

دولفوي قد عربت الزمان واملكان، مام أكسبها شحنة عاطفية كبرية. إنها تحيلنا عىل األحداث الدامية 

التي  الذي مير منه شعبها وكذا املخاطر  املأساوي  الراهن وعىل الوضع  الوقت  التي تعيشها سوريا يف 

تحدق برتاثها الحضاري.

هذه القاعة أقيمت بدار تقليدية تقع بحلب، يسهل التعرف عليها من خالل انتظامها حول فناء مركزي 

بالهواء  تتقابل ضمنه اإليوان، وهو فضاء يقع تحت قوس كبري يستخدم يف كثري من األحيان كصالون 

الطلق، والقاعة، وهي غرفة مربعة مسقوفة بقبة عالية. و تضم هذه الغرفة التي تعترب من أهم فضاءات 

االستقبال زخارف من املستوى الرفيع.

هذا التوزيع الهنديس إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل عذوبة الحياة التي كانت سائدة يف هذه املنازل، 

التي كانت تزين فناءاتها يف كثري من األحيان بأرضية رخامية وحوض ماء وأشجار مثمرة.

وإذا كانت املنازل بحلب تختلف من حيث أحجامها عن مثيالتها باسطنبول، إال أنها تشرتك مع سائر 

الغرف.  هذه  بداخل  واملطيل  املجمع  الخشب  من  املصنوع  الديكور  يف  العثامنية  اإلمرباطورية  أنحاء 

وينتمي أسلوب الزخرفة إىل مختلف املدارس التي ازدهرت يف إسطنبول إال أن هذه التقنية قدمية جدا، 

حيث نجدها خاصة يف القاهرة خالل عرص املامليك وغريها من املدن. ويف هذا الصدد، ميكننا أن نتأمل 

واحدة من أقدم القاعات املعروفة بحلب، أال وهي "قاعة بيت الوكيل"، املحفوظة مبتحف برغامون 

يف برلني. وتوجد بهذه القاعة التي أنشأت يف القرن السابع عرش لوحات رسمت بألوان زاهية وزينت 

بقصائد عربية وفارسية وأمثال شعبية ورسومات ألناس ولنباتات وملخلوقات أسطورية.

يف  منتظم  بشكل  يستقبلون  الذين  الحلبية  املنازل  هذه  أصحاب  بسهولة  يتصور  أن  للمرء  وميكن 

"القاعة " مغنني وموسيقيني، حيث تقام حفالت خاصة بالداخل، وخالل األيام املشمسة بالخارج حول 
"اإليوان"، وهي القاعة املقببة املفتوحة مثل صالة صيفية. فمدينة حلب تنفرد بتقاليدها العريقة يف 
املأكل واملوسيقى، كام أن سكانها يتميزون بذوقهم الرفيع حيث ميارسون منذ زمن بعيد تقليدا أصيال 

يتمثل يف إقامة صالونات املوسيقى، إذ يجلس موسيقيون القرفصاء عىل وسائد، يعزفون ويؤدون أغاين 

دينية وشعبية، حيث متتزج قصائد العشق بأبيات من الشعر الصويف يف جو من اإلثارة والنشوة عىل 

إيقاعات من الطرب األصيل.

نظرات متقاطعة 
إن قاعة حلب هذه التي عرب البحر األبيض املتوسط يف القرن التاسع عرش كان لها الوقت الكايف لتتأقلم 

مع مالكه الجديد يف باريس.

وميكننا أن نتصور بسهولة أنها وصلت إىل أوروبا يف وقت كان يسود فيه األسلوب "الرتيك" الذي يتميز 

به قرص فرساي. ففي هذا العرص بالذات، بدأت صالونات الربجوازية والنبالء الفرنسيني تقيم حفالت 

الذي كان سائدا يف قصور الرشق. هذا  الزاهية  األلوان  الرائع ذي  النموذج  تنكرية عىل غرار  مبالبس 

الصالون املؤثث بذوق رفيع رمبا شهد أيضا إقامة حفالت من هذا القبيل. فجدرانه املصنوعة من خشب 

األرز بها زخارف ملونة أو منحوتة بأسفلها وتتخللها منافذ مطلية أو مزينة برفوف.

هذا الفضاء يتألف يف مجمله من ديكور رسمت عليه خراطيش وأوسمة وأرشطة عىل شكل دوائر مليئة 

بزخارف مختلفة: مزهريات وطاسات الفاكهة وخطوط وأشكال هندسية، وضعت جنبا إىل جنب مع 

قوالب األرابيسك املورقة. هذه الزخرفة املبهرجة زاد من بهائها ذوق فناين حلب الذين برعوا يف وضع 

أملع األلوان مع خلطها بالذهبي والفيض، وضاعفت من تألقها مرايا موضوعة هنا وهناك.

ومن املفارقات العجيبة أن نجد أن بعضا من تفاصيل ديكور هذا الصالون الحلبي متأثر بفن الروكوكو 

نحو  أو  تاريخها  طوال  أنه  علمنا  ما  إذا  األمر  يف  غرابة  وال  العثامنيني.  قبل  من  فرنسا  من  املستورد 

Torre (Venice) 
laser-cut Corten steel, 2009
980 × 232 × 232 cm
Wim Delvoye, 03.06.2009 – 22.11.2009
Peggy Guggenheim Collection, Venice

برج (البندقية) 

فوالذ الكورتن قُطع بالليزر، 2009

980 × 232 × 232 سم
ويم ديلفوي، 2009.06.03 – 2009.11.22

مجموعة بيغي غوغنهايم، البندقية

Tour (Paris) 
laser-cut Corten steel, 2010
1200 × 700 × 700 cm
Wim Delvoye, 16.04.2010 – 22.08.2010 
Musée Rodin, Paris

 برج (باريس)
فوالذ الكورتن قُطع بالليزر، 2010

1200 × 700 × 700 سم
ويم ديلفوي، 2010.04.16 – 2010.08.22، متحف رودان يف باريس





بواسطة قشور البطاطس. النص الخطي ليس سوى رسالة حب من فتى يدعى محمد إىل فتاة اسمها 

بدون  ونهارا  ليال  فيك  التفكري  من  تعبت  رسالتك.  بتلقي  كثريا  سعدت  عزيزيت.  كارولني: "كارولني، 

انقطاع. ما زلت أشعر بشفتيك امللتهبتني عىل شفتاي. ماذا فعلت ألستحق فتاة جميلة وطاهرة مثلك ؟ 

ال أستطيع أن أصدق ذلك. أحبك. غدا، سوف ينقشع النهار. شكرا لك يا حلويت. أحبك. محمد." رسالة 

الحب هذه مل ترق للساسة، عىل الرغم من كونها مجرد كناية عن نداء للتامسك بني مختلف الطوائف 

ورمز للتعايش معا بكل تسامح.

بعد ذلك، سريكز ويم ديلفوي عىل استكشاف األساليب الفنية التي تنتمي إىل املايض مع وضع بصمته 

التقليدي  الخشب  من  سينتقل  هكذا،  معارصة.  وتقنيات  موضوعات  اعتامد  من خالل  عليها  الخاصة 

بناء حديثة  آالت  متثل  منحوتات  إلنجاز  الليزر  بواسطة  املقطوعة  الصلب  مادة  توظيف  إىل  املنحوت 

تستلهم األسلوبني القوطي والبارويك.

مع ذلك سينجح يف املزاوجة يف هذه األعامل الفنية بني أنواع وعصور وفئات مختلفة وصهرها يف بوتقة 

واحدة، مام سيعطينا عمال فنيا توفيقيا.

املتاحف،  الفنية مبختلف  األعامل  إبداعاته مع مجموعات من  تفاعل  أيضا عىل  ديلفوي  ويم  سيعمل 

حيث سيدعى يف سنة 2009 إىل متحف بيغي غوغنهايم مبدينة البندقية ويف سنة 2010 إىل متحف 

رودان بباريس ويف سنة 2011 إىل قرص الفنون الجميلة بربوكسل ويف سنة 2012 إىل متحف اللوفر. 

ومخملها  املذهبة  بنقوشها  واملعروفة  اللوفر  مبتحف  الثالث  نابليون  قاعات  عينيه  نصب  وضع  وقد 

القرمزي، حيث سيقوم بعرض أعامله فيها إىل جانب مجموعات من املقتنيات الفنية للمتحف داخل 

القرن  كانت سائدة يف  الفراغ" التي  "بكراهية  فناننا  املرء حسب  يشعر  غرف مشحونة جدا، حيث 

التاسع عرش. ويضيف "لقد كان عرصا جديرا باالهتامم. أريد أن أبدع فنا سخيا وغنيا عىل حد سواء. 

لقد شهد جييل أيضا القرن العرشين. لكن لحسن الحظ، أنه انتهى".

طريق الحرير
سيظل شغفه بالزخرفة يسم أيضا عمله املتعلق بالبحث يف الفضاءات التاريخية والتنقل عرب الثقافات 

املختلفة، مام يشكل ذرائع لتعدد األصداء والتبادالت الثقافية. وتعكس االزدواجية التي متيز إبداعاته 

ثنائية الثقافة املعارصة يف بحثها عن وحدة جديدة بني الواقع الحايل وإثارة الحنني إىل املايض.

من هذا املنطلق، وسعيا منه للحصول عىل مجال للتعبري مثايل لخلق تفاعل بني إبداعاته والفن العريب-

أرابيسك، صدى  به من  يزخر  مبا  قاعة حلب،  الذي هو  الرائع  الفضاء  الفنان يف هذا  اإلسالمي، وجد 

النشغاالته الفنية، حيث أقام به حوايل خمسة عرش من إنتاجاته الفنية الحديثة التي وظف فيها الربونز 

والصلب والعجالت، قام بوضعها عىل نحو يجمع بني التاريخ والحداثة.

هذا القاعة السورية جأت من بحلب، التي تعترب واحدة من أقدم املدن يف العامل. وبحكم موقعها عىل 

والحج  الشهري  الحرير  تعد حلب مرحلة هامة عىل طريق  وأفريقيا،  وآسيا  أوروبا  بني  الطرق  مفرتق 

إىل مكة املكرمة. فبعد ضمها من قبل العثامنيني يف سنة 1516، استطاعت حلب أن تندمج يف هذه 

تنقل  من  استفادت  وبالتايل  املتوسط،  األبيض  البحر  حول  واملمتدة  األطراف  مرتامية  اإلمرباطورية 

أوروبا،  مع  التجارة  عىل  العثامنية  لإلمرباطورية  املبكر  االنفتاح  وبفضل  واألفكار.  والسلع  األشخاص 

تبوأت حلب مركز الصدارة يف مجال التبادل التجاري مع الغرب. هكذا، أقام تجار البندقية منذ القرن 

السادس عرش بحلب أول قنصلية يف حوض البحر األبيض املتوسط. ويف هذا العرص أيضا، أىت الفرنسيون 

القرن  لتصبح يف  كبريا  باملدينة. بذلك، ستشهد حلب منوا حرضيا  لالستقرار  الهولنديون  ثم  واإلنجليز 

السابع عرش ثالث أكرب مدينة عثامنية بعد اسطنبول والقاهرة.

انفتاحها عىل الرشق والغرب ووفرة ممتلكاتها، أضحت حلب مدينة تتعايش ضمنها ثقافات  بفضل 

مختلفة.

Butagaz 48 G08950
enamel paint on gas canister, 1987
56 × Ø 28 cm

G08950 48 قنينة الغاز

طالء املينا عىل قنينة غاز،1987

Ǿ 56 × 28 سم

خالطة الخرسانة (النجمة الذهبية)

خشب الساج منحوت يدويا ،1992

154 × 181 × 104 سم

Concrete Mixer (Golden Star) 
hand carved teak wood, 1992
154 × 181 × 104 cm





الزخرفة جرمية
ويم ديلفوي من أبرز الفنانني املعارصين الذين أعادوا للزخرفة اعتبارها، حيث قام 

هذا الفنان بإحيائها من جديد يف املشهد الفني املعارص بعد أن تم القضاء عليها 

خالل القرن العرشين.. فويم ديلفوي الذي قال: "إذا كانت الزخرفة جرمية، فأنا 

إذن مجرم" يبالغ بدون حد يف استعامل هذا الفن يف إبداعاته. وبفضل مساهمته، 

نالحظ أنه إذا كان الفن الحديث قد ولد خالل مطلع القرن العرشين يف الغرب 

من خالل تفاعله مع الفنون غري األوروبية، وخاصة الفنون اإلسالمية، فإن الثورة 

عىل  دليل  وخري  له.  استمرارا  تعترب  والعرشين  الحادي  القرن  ألوائل  الجاملية 

ذلك، البحوث الحالية التي أنجزها الفنان عن النحت والتي يوظفها يف استكشاف 

تكنولوجيا الحاسوب بهدف إنتاج زخارف الفن اإلسالمي. فمنحوته الذي هو عبارة 

عن دانتيل من مادة الصلب ومستلهم من األشكال الهندسية العربية-اإلسالمية، 

سيتصدر أعامله الفنية عند عرضها بقاعة حلب، إذ يشكل إبداعا ينتمي إىل فنون 

العامرة والنحت وصياغة املجوهرات عىل حد سواء. . ويتابع ويم ديلفوي حاليا 

هذا املسار من خالل تصميم منحوتات ضخمة عىل شكل مآذن. إن إعادة تأويله 

عىل  تحيلنا  املايض،  يف  ماتيس  تبناها  قد  كان  والتي  "الزخرفية"  الحداثة  لهذه 

الفنون  بني  القامئة  الحدود  تخرتق  أن  استطاعت  التي  للزخرفة  الكوين  الطابع 

والقارات من أجل التوصل إىل جاملية تعترب لصيقة باختالفات ثقافية تعكس فكرا 

هو قيد التشكل.

إبراهيم العلوي
هو مؤرخ للفن ومسؤول معارض. فبعد أن كان باحثا يف متحف الفن الحديث 

يف  العريب  العامل  ملعهد  التابع  للمتحف  مديرا  بعد  ما  يف  سيصبح  باريس،  مبدينة 

باريس، حيث قام خالل العرشين سنة املاضية بتنظيم العديد من املعارض التي 

السيام  والكتالوجات،  الكتب  من  للعديد  مؤلفا  يعترب  كام  شهرته.  يف  ساهمت 

يف  عمله  خالل  من  وسواء  عرب.  معارصين  فنانني  سرية  تتناول  التي  تلك  منها 

مجال الكتابة أو من خالل املعارض التي قام بتنظيمها، يعد إبراهيم العلوي من 

بني األشخاص القالئل الذين لعبوا دور الوسيط عرب إقامة صلة بني الفن املعارص 

يف العامل العريب واملشهد الفني األورويب والدويل. فهو عضو يف العديد من لجان 

التحكيم، من بينها لجنة تحكيم بينايل البندقية يف عام 1999 (جائزة اليونسكو) 

وبينايل شنغهاي يف عام 2001، كام يعد أيضا عضوا يف اللجنة االستشارية لألعامل 

الفنية التابعة لليونسكو وعضوا يف املجلس الدويل للمتاحف وكذا بالرابطة الدولية 

لنقاد الفن. 

.وختاما، يعمل إبراهيم العلوي خبريا استشاريا لفائدة عدة مؤسسات فنية و هو 
أيضا مؤسس ألرمتوس لالستشارة Consulting Artmus ومدير فني لها. 

Cement Truck Dubai
laser-cut Corten steel, 2007 
370 × 912 × 238 cm

شاحنة االسمنت ديب

فوالذ كورتن قطع بالليزر، 2007

370 × 912 × 238 سم





ذلك تقريبا، عرفت اإلمرباطورية العثامنية تداخالت ثقافية نظرا التصالها املبارش 

املثال، شهدت  سبيل  الكالسيكية، عىل  املعامرية  األوروبية. فهندستها  الدول  مع 

تأثري األمناط الغربية، حيث اعتمدت األشكال التي متيز أمناط الروكوكو والباروك 

والقوطي الجديد واإلمرباطوري.

ولكن دامئا وبشكل طبيعي جدا، تم استيعاب هذه التأثريات برسعة وبشكل كامل 

بحيث أدى إىل ظهور اسلوب عثامين يتميز بأصالته.

مسألة الزخرفة
عىل الجانب اآلخر من ساحل البحر األبيض املتوسط، وخالل نفس العرص، أخذت 

حركة االسترشاق تنمو وتزدهر يف الغرب، مام يعكس انبهار هذا األخري بالرشق 

أثناء القرن التاسع عرش. ولقد ساعد عىل ازدهار هذه الحركة التوسع االستعامري 

األورويب الذي أفىض إىل تبادالت تجارية وثقافية.

الفنانني  انتباه  اإلسالمي  الفن  يف  الزخرفة  مسألة  أثارت  بالذات،  الفرتة  هذه  يف 

والكتاب الرحالة الذين سيبدؤون يف االهتامم بهذا الفن من خالل اكتشاف أهمية 

سيشكلون  واألشكال،  واألشياء  الرسومات  ملختلف  وبنقلهم  اإلبداعية.  إمكانياته 

كبريا  إسهاما  املعامريون  املهندسون  سيسهم  كام  الرشق.  من  لها  املهربني  أول 

بهذا الشأن، خاصة من خالل أعامل كوست باسكال وبورجوان جول اللذين سعيا 

الزخرفة  الطابع الصارم واملنطقي و الحيس عىل حد سواء لفن  جاهدين إلثبات 

الجاملية ونظرياتها. فقد متكن  النوع من  بهذا  االهتامم  بذلك  اإلسالمي، مثريين 

فيوليت لو دوك بدوره من إيجاد ما يكفي من الحجج واألدلة انطالقا من بحوثه 

آنذاك عىل  يقوم  كان  التي  األكادميي  النسق  النظر يف  الزخرفة إلعادة  فن  حول 

إعطاء األولوية بال منازع للعامرة القدمية.

يف بداية القرن املايض، اصطدم مفهوم الزخرفة يف الفن، والذي شغل معظم الفنانني 

املؤسسني للحداثة، بالعداء من قبل بعض املنظرين الذين كانوا ينادون برفض أي 

نوع من الفن الزخريف يف العامرة، بذريعة »النقاء« التي دعا إليها يف سنة 8091 

والجرمية.  الزخرفة  الشهري  مقاله  يف  لوس  أدولف  النمساوي  املعامري  املهندس 

وقد شاركه هذا العداء العقائدي إزاء فن الزخرفة بعض من رواد ما يسمى بالفن 

التجريدي. إال أن فناين الطليعة الذين انخرطوا يف ذلك العرص يف الحركة الكربى 

للتشكيك يف مبادئ الفن التشكييل اهتموا اهتامما خاصا بفنون اإلسالم نظرا للغتها 

املجردة من حيث الشكل واللون، ساعني من خالل ذلك إىل إيجاد جاملية جديدة 

قادرة عىل أن تجدد رموز التمثل التي كانت تعاين من أزمة آنذاك والعمل عىل 

تحريرها من قيود التمثل الفني الذي يقوم عىل املحاكاة. هكذا ميكننا أن نالحظ 

من  كل  أعامل  يف  الرشقية  األسلوبية  املفردات  بها  حظيت  التي  الخاصة  املكانة 

هرني ماتيس و بول كيل، مام يكشف أهمية الفنون اإلسالمية يف سعيها للحصول 

عىل نظرة جديدة لألشياء.

وسيصبح ماتيس رائدا لهذه الحركة، إذ اكتشف الفن اإلسالمي يف وقت مبكر من 

خالل املتاحف واملعارض الكربى التي خصصت له يف باريس وميونيخ قبل رحلتيه 

الشهريتني إىل املغرب يف عامي 1912 و 1913. لقد وجد مثل سائر الرسامني يف 

هذه الفنون طريقة أخرى لربط عالقات مع الواقع، تختلف السيام عن تلك التي 

ورثها عن عرص النهضة والتي كانت تستند عىل الواقعية والرسم املنظوري. 

Finale II
stained glass windows, 
metal and enamel paint, 1990
200 × 300 × 100 cm

II النهايئ

نوافذ الزجاج امللون ومعادن وطالء املينا، 1990 

200 × 300 × 100 سم





Love Letter III
Cibachrome prints behind plexi glass, 1999
variable dimensions

III رسالة الحب

طبعت بالسيباكروم عىل زجاج شبيك، 1999

أحجام مختلفة

Cement Truck I
hand carved teak wood, 1990-1999
325 × 681 × 225 cm
Wim Delvoye, 21.05.2003 – 10.08.2003, Musée d’art contemporain, Lyon

شاحنة من االسمنت

خشب الساج منحوت باليد، 1990-1999

 325 × 681 × 225 سم
ويم ديلفوي، 2003.05.21 – 2003.08.10، متحف الفن املعارص، ليون





Aristotle’s aphorism “nature abhors a 
vacuum” has transcended the centuries 
without losing any of  its vigour and Wim 
Delvoye has made it his creed. For since 
he freed himself  from the modernist  
dictate of  form in the late eighties, 
Wim Delvoye has revived the fertile im-
aginary of  Belgian surrealism and the 
generous variety of  the decorative art 
contributing his own subtle mixture of  
derision and elegance to the cocktail. 
Since then he has used decorative and traditional techniques 
to create his works, for example, in the series of  works start-
ing from daily and industrial objects which he modelled using 
stained glass, porcelain or bronze, which are traditional artistic 
processes in Belgium.
By tackling the issue of  the ornament head-on, Wim Delvoye 
succeeds in transgressing it, breaking through the supposed co-
herence between the decorative motif  and its material support. 
He became more widely known, however, because of  his 
famous monumental work, the Cement Truck, a life-sized 
truck carved out of  teak wood in the style of  the seventeenth-
century Flemish baroque. He commissioned the woodwork 

from Indonesian cabinet makers, who 
delicately sculpted this precious wood.
The realisation of  this grandiose sculp-
ture, which started in 1990 and only 
ended in 1999, is an unabashed assertion 
of  the ornamental nature of  his works as 
well as being a multicultural experience 
in which the alchemy of  exchanges al-
lowed him to eliminate the boundaries 
between the arts in his own work.
In 1999 Wim Delvoye’s desire for cul-

tural diversity led him to create a work that would be cen-
sored in the framework of  a commission for the offices 
of  the Flemish Community Commission in the Brussels  
Parliament. He created a composition of  36 photographs, 
reproducing a love letter written in Arabic with potato peel-
ings. The calligraphic text is nothing more than a love let-
ter from a certain Mohammed to his Caroline: “Caroline, 
my dearest. I was so happy to receive your letter. I think 
of  you day and night and cannot sleep. I still feel and will 
always feel your lips burning on mine. What have I done 
to deserve a girl as pure and as beautiful as you? I cannot 
believe my good fortune. I love you. Tomorrow the day will 

Wim Delvoye’s 
Aleppo Salon

horror vacui





come. Thank you, my sweet. I love you. Mohammed”. This hymn to love was 
not to the liking of  the politicians, even though it was only a metaphor for a 
call for cohesion between the different communities, symbolising a society in 
which people live together in tolerance.
Wim Delvoye then started to explore the artistic styles of  the past and their 
interpretation with contemporary themes and techniques, moving from tradi-
tional carved wood to laser-cut steel to create sculptures of  modern construc-
tion equipment in a Gothic or baroque style.
He succeeded in blending genres, eras and categories in his work, however,  
arriving at a fusion which led to the creation of  a syncretic work of  art. 
Wim Delvoye also likes to create an interaction between his creations and mu-
seum collections. In 2009 he was a guest at the Peggy Guggenheim Collection 
in Venice, in 2010 at the Musée Rodin in Paris, in 2011 at the Centre for Fine 
Arts in Brussels and in 2012 at the Louvre, where he set his sights on the Na-
poleon III apartments in the Louvre, all gilt and crimson velvet. He chose to 
install his works here as a counterpoint to the museum’s art collection. Very full 
rooms, where you can feel the “fear of  empty space” that is so typical of  the 
nineteenth century, says the artist. “It was an interesting time. I would like to 
develop a generous, rich art. My generation grew up in the twentieth century. 
Fortunately it is now behind us”, he says.

the silk road
His taste for the ornamental persists in his investigation of  historic spaces, of  
migrations between various cultures, which are pretexts for a multiplicity of  
echoes and intercultural exchanges. The duality in his objects reflects the am-
bivalence of  contemporary culture, which is trying to establish a new unity 
between the reality of  the present and the nostalgic exaltation of  the past.
It is in this vein that the artist, who was searching for a perfect location to 
establish an interaction between his works and Arab-Muslim art, discovered 
the fabulous treasure called the Aleppo salon, with its profusion of  arabesques, 
which were in tune with his artistic concerns. Here Delvoye installed fourteen 
recent works, in bronze, steel and made of  tyres, for which he designed a spe-
cific set-up combining history with modernity. This Syrian salon was imported 
from Aleppo, one of  the oldest cities in the world. Because of  its location on 
the crossroads between Europe, Asia and Africa, Aleppo was an important 
stop on the famous Silk Road and for pilgrims on their way to Mecca. The 
city, which was annexed by the Ottomans in 1516, became part of  this vast 
Mediterranean empire, benefiting from the traffic of  people, goods and ideas. 
Following the opening of  the Ottoman markets to the trade with Europe, it 
became one of  the most important trade cities. As of  the sixteenth century 
Venetian merchants established the first consulate in the Mediterranean ba-
sin here. In the same period, the French settled in the city, followed by the 
English and the Dutch. Aleppo consequently experienced some fast urban 
expansion, becoming the third biggest Ottoman city after Istanbul and Cairo 
in the seventeenth century. 
Thanks to its openness to the eastern and western worlds and the wealth of  
available goods, Aleppo became a city where different cultures existed along-
side each other.

Butagaz 48 G08950
enamel paint on gas canister, 1987
56 × Ø 28 cm

G08950 48 قنينة الغاز

طالء املينا عىل قنينة غاز، 1987

Ø 56 × 28 سم

Concrete Mixer (Lisbon) 
hand carved teak wood with 
enamel and gold paint, 1993
184 × 190 × 130 cm

(لشبونة)  خالطة الخرسانة 

خشب الساج منحوت يدويا مع طالء املينا والذهب ،1993

184 × 190 × 130 سم





the aleppo salon
This nineteenth-century salon, which today is reliving thanks to the interac-
tion with Wim Delvoye’s works, has transcended time and space and is loaded 
with emotion. It reminds us of  the sad state of  current affairs in Syria, of  the 
dramatic plight of  its people and of  the risks to which its heritage is exposed.
This salon was taken from a traditional house in Aleppo, as is evidenced by 
its organisation around a courtyard, with the iwan, a space under a large arch 
which is often used as an outdoor lounge and the qu’a, a square room under a 
high dome. The salon is the most important reception area of  the house, and 
consequently its decoration is very refined.
This spatial configuration hints at the elegant life in these homes, where the 
courtyards were often decorated with marble floor tiles, a fountain and fruit 
trees. Although the volume of  the Aleppo house is different from that of  a 
house in Istanbul, it has in common with the rest of  the Ottoman Empire the 
assembled and painted decorative wood panelling which is typical of  these 
interiors. The style of  the ornaments can be linked to the various schools of  
wood carving which flourished in Istanbul, but the technique is quite an-
cient because it is also found in rooms in Mamluk Cairo and elsewhere. In 
this framework it is also worth noting that one of  the oldest known salons 
of  Aleppo, the “la qa’a bait Wakil”, is preserved at the Pergamon Museum 
in Berlin. This seventeenth-century salon has panelling painted in bright 
colours and decorated with Arabic and Persian poems, sayings and represen-
tations of  people, plants and mythological creatures. One can easily imag-
ine the owners of  these Aleppo homes regularly receiving singers and musi-
cians in their “qa’a” salon to enjoy private indoor concerts. Once the days and 
nights became warmer these events would move outside around the iwan, the 
vaulted outdoor lounge, truly a summer lounge. Because the city of  Aleppo 
had a fine gastronomic and musical tradition and a refined population with 
a long-standing tradition of  the music salon, where musicians would take 
place, cross-legged, on cushions and interpret the sacred and secular reper-
toire. From the love poem to the mystical union, emotion and ecstasy are 
combined in Tarab or the experience of  musical ecstasy.

yes meeting
In the nineteenth century this Aleppo salon made the journey across the Mediter-
ranean and thus had the time to become acclimatised to its new Parisian owner. 
We can easily imagine its arrival in Europe at a time when the “turquerie” style 
was so popular at the Court of  Versailles. Around this time the salons of  the 
bourgeoisie and of  French nobility started to host receptions and fancy dress 
balls in a fantastic and colourful oriental style. This salon, which is remark-
ably elegant, was probably used for such an event. Its cedar wood walls have 
been decorated with paintings or bas-relief  sculptures and have painted niches 
or decorated shelving as well as painted cartouches, medallions and ribbons 
which trace decorative circles around various motifs: flower vases, fruit bowls, 
architecture and calligraphy, combined with arabesque mouldings with a leaf  
pattern. The ornamental opulence is further underscored by the tasteful way 
in which the Aleppo artists succeeded in combining the most sparkling colours 
with gold and silver, whose brilliance was enhanced even more by the mirrors. 

Tour (Brussels) 
laser-cut Corten steel, 2010
1700 × 260 × 260 cm
Knockin’ on Heaven’s Door, 20.10.2010 – 23.01.2011 
BOZAR, Brussels

(بروكسيل) برج 

فوالذ الكورتن قُطع بالليزر، 2010

 1700 × 260 × 260 سم
طرق باب الجنة، 2010.10.20 – 2011.01.23، بوزار، بروكسل

Tour (Shanghai) 
laser-cut Corten steel, 2012
1200 × 700 × 700 cm
JISP 2012, 01.09.2012 – 31.10.2012 
Jingan Sculpture Park, Shanghai

(شنغهاي) برج 

فوالذ الكورتن قُطع بالليزر، 2012

1200 × 700 × 700 سم 
م.ن.ج 2012، 2012.09.01 – 2102.10.31

منتزه النحث جينكان، شنغاي 





Paradoxically some of  the decorative details in this Aleppo sa-
lon were influenced by the rococo which the Ottomans had im-
ported from France. This is not that surprising, given that the 
Ottoman Empire, throughout its history, was inspired by West-
ern cultural influences because of  its contact with the West. Its 
classical architecture for example was influenced by Western 
styles, adopting forms that were typical of  the baroque, rococo, 
neo-Gothic and Empire styles.
But in every incidence the influences were quickly and natu-
rally assimilated and in fact so completely integrated that they 
contributed to creating the most authentic Ottoman themes.

on the ornament
On the other side of  the Mediterranean the Orientalist move-
ment simultaneously became popular in the West, reflecting 
its nineteenth-century fascination for the East. This move-
ment emerged simultaneously with the European colonial ex-
pansion, which led to commercial and cultural exchanges. 
Around this time the issue of  the ornament in Islamic arts drew 
the attention of  artists and writers who travelled to the East and 
became interested in it as they discovered the importance of  its 
creative potential. They were the go-betweens with the East, 
bringing back drawings, objects and descriptions. Architects also 
made an important contribution, particularly Pascal Coste and 
Jules Bourgoin, who strived to demonstrate the rigorous, logical 

and sensual nature of  Islamic ornamentation, leading to an ap-
preciation of  this aesthetic and its theorisation. Viollet-le-Duc 
for his part had managed to elaborate a sufficient number of  
arguments, based on his research into the ornament, to question 
the academic system which until then had been founded on the 
undisputed superiority of  Ancient architecture.
In the early twentieth century the notion of  ornament in 
art, which preoccupied the founding artists of  the modernist 
era, was challenged by the hostility of  certain theorists who  
advocated the rejection of  any form of  ornamental art in  
architecture in the name of  purity. In 1908, for example, the 
Austrian architect, Adolf  Loos, expressed this idea in his fa-
mous essay, “Ornament and Crime”. This dogmatic hostility 
to the ornament was also shared by some pioneers of  what is 
now called abstract art. The artists of  the avant-garde, howev-
er, who at the time were engaged in questioning the principles 
of  figurative representation, paid special attention to Islamic 
art because of  its abstract formal and colour language. They 
hoped to discover a new aesthetic in it which would be able to 
transform the codes of  representation which were experienc-
ing a crisis at the time and save them from the subservience to 
mimetic representation. In the work of  Henri Matisse or Paul 
Klee one can clearly see how the oriental stylistic vocabulary 
reveals how relevant the Islamic arts were in their quest for a 
new perspective.

Penalty III
stained glass windows, 
metal and enamel paint, 1992
200 × 300 × 100 cm

III رضبة جزاء

نوافذ الزجاج امللون ومعادن وطالء املينا، 1992

200 × 300 × 100 سم





Matisse was the forerunner of this movement, having discovered 
Islamic art early on in the museums and great exhibitions in Paris 
and Munich before his two famous trips to Morocco in 1912 and 
1913. Like other painters, he recognised that these arts had a dif-
ferent way of establishing a relation with reality, compared with 
the relationship which had been inherited from the Renaissance 
and which was based on naturalism and perspective.

the ornament is a crime
As a contemporary artist, Wim Delvoye has rehabilitated the 
ornament, reintroducing it to the current artistic scene af-
ter it had been eradicated from it in the twentieth century. 
He famously stated that “if  the ornament is a crime, then 
I am a criminal” and unrestrainedly abuses it in his work.  
Although modernity in art originated in the twentieth century 
in the West in a dialogue with extra-European arts, more spe-
cifically with the Islamic arts, the aesthetic revolution in the 
early twenty-first century continued in Delvoye’s work. The 
artist’s current research into sculpture, which he combines 
with the exploration of  computer technology to reproduce 
the ornamental style of  Islamic art, is evidence of  this. As a  
result, his steel lacework sculpture with geometric patterns 
and its Arabic-Islamic inspiration, which will be exhibited in 
the Aleppo Salon, is architectural, sculptural and reminiscent 
of  silversmithing. Wim Delvoye is currently pursuing this idea 

with the design of  monumental minaret-shaped sculptures. 
His reinterpretation of  this “decorative” modernity, which has 
already been claimed by Matisse in the past, evokes the uni-
versal nature of  the ornament, transcending the boundaries 
between the arts and the continents to express a cross-discipli-
nary aesthetic which is typical of  the cultural differences of  a 
school of  thought in the making.
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