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ABOUT THE EXHIBITION

Voor het achtste deel van de cyclus  “Matters of Concern | 
Matières à panser” presenteert curator Guillaume Désanges 
de tentoonstelling “A Stitch in Times” van de Palestijnse 
kunstenaar Majd Abdel Hamid. De expo vindt plaats 
in La Verrière, de Brusselse kunstruimte van de Fondation 
d’entreprise Hermès, van 2 oktober tot 4 december 2021.  

De kunst van Majd Abdel Hamid kan gezien worden als een instrument om het verstrijken van de tijd te 
meten, en als een middel om de emoties en stemmingen van de hand en het brein van hun maker te 
vatten. De borduurwerken vergen honderden uren werk: elke steek is een tijdseenheid, een 
tweedimensionale, figuratieve weergave van het onverbiddelijke verstrijken van de tijd, van de eindigheid 
van onze tijd op aarde. Met vaak terugkerende motieven als klokken, zandlopers of radertjes verbeeldt de 
kunstenaar het meedogenloze mechanisme van de tijd. […]

Hamids trage, geconcentreerde, repetitieve praktijk is een reactie op de hedendaagse hegemonie van 
productiviteit en de neiging om alternatieve benaderingen af te doen als “verspilde tijd”.

Fragment uit de tekst van Guillaume Désanges, de volledige tekst vindt u op de volgende pagina’s.

BEZOEKERSINFORMATIE

La Verrière
Waterloolaan 50
1000 Brussel (België)

Tentoonstelling van 2 oktober tot 4 december 2021

Gratis toegang van dinsdag tot zaterdag, van 12 tot 18 u
Rondleiding elke zaterdag om 15 u
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A Stitch in Times

Gevoelige steken
De Palestijnse kunstenaar Majd Abdel Hamid maakt 
voornamelijk kleine, vaak abstracte en kleurrijke 
borduurwerken, waarbij hij eenvoudige materialen 
fijnzinnig bewerkt. Hamid is autodidact en zijn werken zijn 
het resultaat van langzame, moeizame handelingen, veeleer 
op te vatten als “sculpturen in de tijd” dan als blijken van 
virtuoze vaardigheid. De naaiwerken komen wat ambachtelijk, 
zelfs amateuristisch over, met foutjes, onvolkomenheden 
en gaatjes waardoor het ruwe weefsel van de drager 
priemt. De afgebeelde motieven - die vaak onaf zijn - lijken 
te verwijzen naar de geschiedenis van de moderne kunst, 
van monochrome vlakken tot geometrische abstractie 
en expressionisme. Sommige afbeeldingen doen denken 
aan nieuwsbeelden of portretten - steek voor steek 
gereconstrueerd, alsof het pixels zijn. Het werk van 
Majd Abdel Hamid getuigt zowel van radicale abstractie als 
vanpolitiek bewustzijn. Met zijn kunstpraktijk, die tegelijk 
dwangmatig, therapeutisch en veerkrachtig is, biedt 
Hamidons een diepgaande reflectie op de rol van de 
kunstenaar als bemiddelaar in sociale kwesties.        

Hamid is Palestijn, geboren in ballingschap in Syrië, 
en woont in Beiroet en Ramallah. Hij werd opgeleid aan de 
kunstacademie van Malmö in Zweden en aan de International 
Academy of Art Palestine (IAAP). Voor zijn kunstpraktijk put 
Majd Abdel Hamid rijkelijk uit zijn eigen ervaringen en 
stemmingen, doordesemd met een sterk gevoel voor 
geschiedenis. Elke steek kan worden gezien als een intuïtief 
en methodisch antwoord op de prikkels, emoties en stress 
van zijn directe omgeving, in een wereldwijd klimaat van 
onzekerheid en gevaar. Voor zijn eerste solotentoonstelling 
buiten Palestina, en als recentste gastkunstenaar in de 
cyclus “Matters of Concern | Matières à panser”, pakt 
Majd Abdel Hamid uit met een representatieve selectie van 
zijn video’s, tekeningen, borduurwerken en installaties, 
samen met nieuwe, nog niet eerder getoonde werken. Het 
resultaat is een opvallende mix van intensiteit en subtiliteit, 
van afstand en empathie, van tonen en verbergen.
 

De werking van de tijd
De kunst van Majd Abdel Hamid kan gezien worden als een 
instrument om het verstrijken van de tijd te meten, en als 
een middel om de emoties en stemmingen van de hand en 
het brein van hun maker te vatten. De borduurwerken 
vergen honderden uren werk: elke steek is een tijdseenheid, 
een tweedimensionale, figuratieve weergave van het 
onverbiddelijke verstrijken van de tijd, van de eindigheid van 
onze tijd op aarde. Met vaak terugkerende motieven 
als klokken, zandlopers of radertjes verbeeldt de kunstenaar 
het meedogenloze mechanisme van de tijd.

Salt of the Earth is een installatie van strakke draden die in 
de ruimte zijn opgehangen en geleidelijk door zoutkristallen 
bedekt werden. Er is niet alleen de symbolische waarde 
van het zout als ruilmiddel, het werk is ook een alternatieve, 
fysieke uitdrukking van het verstrijken van de tijd. Hamids 
trage, geconcentreerde, repetitieve praktijk is een reactie 
op de hedendaagse hegemonie van productiviteit en 
de neiging om alternatieve benaderingen af te doen als 
“verspilde tijd”. Dit laatste vormde de inspiratie voor de titel 
van de serie monochrome wit-op-witborduurwerken Son, 
this is a waste of time – woorden die werden uitgesproken 
door een ambachtelijke borduurster die Hamid aanvankelijk 
wilde betalen om het werk uit te voeren. Uiteindelijk 
kostte het Hamid zelf meer dan 400 uur om het project te 
voltooien, een moeizaam, fragiel werkproces dat even 
belangrijk is als het eindresultaat. Hij maakt evenveel draden 
weer los als dat hij er naait, en soms begint hij een werk 
na honderden uren helemaal opnieuw, de praktijk van 
Majd Abdel Hamid heeft iets sisyfusiaans. De kunstenaar is 
bezeten van het beeld van de Syrische oppositieleider 
Riad Al-Turk, die gedurende zijn lange jaren als politieke 
gevangene de linzen uit zijn soep gebruikte om geometrische 
ontwerpen op de vloer van zijn cel te creëren (en weer uit 
te wissen) – een creatieve daad die een gevoel van innerlijke 
vrijheid opwekte, al was het maar voor de maker zelf. 

Op een meer filosofisch niveau verkent Hamids werk 
de kloof tussen persoonlijke (individuele) en historische 
tijdschalen, tussen de tijdsbestekken die ons gevoelsleven 
vormgeven en het verloop van actuele gebeurtenissen. 
We zien hoe de urgente, onmiddellijke intensiteit van die 
actuele gebeurtenissen op een intieme, heimelijke manier 

OVER DE 
TENTOONSTELLING

Majd Abdel Hamid, Research for La Verrière, 2021,  
courtesy of the artist © Majd Abdel Hamid
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geworteld is in een tragere ervaring van tijd: perioden van 
“down time”, van wachten of inactiviteit, de blinde vlekken 
van de geschiedenis. Onzichtbare eeuwigheden. 
Majd Abdel Hamid plaatst zijn nauwgezette, grafische werk 
tegen deze alledaagse achtergrond, en de schokken van 
deze wereld. Omdat hij al sinds zijn geboorte turbulente 
tijden beleeft, als speelbal van de internationale 
geopolitiek, is het niet moeilijk om de oorsprong te duiden 
van Hamids acute gevoeligheid voor de manier waarop de 
historische tijd kan worden gegrift op de tijdlijn van een 
individueel leven. Als reactie op de oncontroleerbare, 
externe chaos is het borduurwerk van Majd Abdel Hamid 
een vorm van therapie door onthaasting en focus. Dat blijkt 
uit zijn onrustbarende reeks Screenshots, werken waarin 
de kunstenaar de nieuwsbeelden die hij tijdens zijn vele 
slapeloze nachten op tv of op het internet gezien had, steek 
voor stek reproduceert tegen een achtergrond van 
geometrische motieven. Een manier om de vluchtige, vaak 
gewelddadige beelden te vatten en om te zetten in een 
ander, gevoeliger register.    

Deze bewuste constructie van een individueel geheugen 
als substituut voor een afwezig of ontoereikend collectief 
geheugen, doet denken aan het werk van hedendaagse 
kunstenaars in de Libanese scene, zoals Jalil Joreige 
en Joanah Hadjitomas, Akram Zaatari of Walid Raad, wier 
werk ingaat op de noodzaak om eigen documenten te 
creëren bij gebrek aan officiële beelden: de hedendaagse 

kunstenaar als bootlegger, smokkelaar in het grensgebied 
tussen waarheid, fictie en poëzie. We kunnen ook denken 
aan de Libanese schrijver en kunstenaar Jalal Toufic, wiens 
reactie op een “ramp” die culturele objecten doet 
verdwijnen, of ondanks hun fysieke overleving tot schimmen 
maakt, erin bestaat ze weer tot leven te wekken door ze 
te kopiëren. Voor Majd Abdel Hamid moeten ook de 
thema’s van de moderne Westerse kunst heruitgevonden 
worden. Door zich het witte vierkant van Malevitsj in zijn 
borduurwerk toe te eigenen, plaatst hij het iconische werk 
opnieuw in de oorspronkelijke sociale en politieke context 
die de intenties van de Russische schilder destijds stuurde, 
maar die door de geleidelijke institutionalisering van 
het werk verwaterd zijn.  
  

Weerstand versus veerkracht
Toen ik Majd Abdel Hamid twee jaar geleden uitnodigde 
om in La Verrière te exposeren, was de situatie in Libanon, 
waar hij woont en werkt, minder onrustig dan vandaag. 
Sindsdien hebben de gevolgen van de pandemie, de 
explosie in Beiroet in augustus 2020 en de sociale, politieke 
en economische crisis het gevoel van trauma dat uit zijn 
werk spreekt nog versterkt. Te midden van alle gruwel 
blijft Hamid werken zo goed hij kan, in moeilijke materiële, 
fysieke en mentale omstandigheden. Zijn wil om door 
te gaan duidt op vastberadenheid en veerkracht. 
De onverwachte gebeurtenissen in zijn thuisregio hebben 
het verband tussen het werk van Majd Abdel Hamid en 
de kernthema’s van de cyclus van La Verrières ‘Matters of 
Concern | Matières à panser’ op dramatische wijze 
versterkt. Die kernthema’s zijn immers bezorgdheid, angst 
en genezing door kunst. Behalve tot wanhoop heeft de 
coronapandemie door zijn wereldwijde karakter aanleiding 
gegeven tot een nieuw begrip van het concept 
universaliteit. Hamid appelleert aan een onbekend gevoel, 
dat van gedeeld slachtofferschap, het gevoel deel uit te 
maken van een lijdende meerderheid, eerder dan van een 
specifieke, lokale gemeenschap. Plots is de zorg voor de 

Majd Abdel Hamid, Screenshot, 2018, coloured threads on canvas, 
courtesy of the artist © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Intathirha (Wait for her), 2019, video, 6’38”, 
sound, courtesy of the artist © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Recherches pour La Verrière, 2021,  
courtesy of the artist © Majd Abdel Hamid
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ander geen eenrichtingsverkeer meer, maar een gedeeld 
fenomeen. Ook al wordt dit veranderde gevoel van 
verbondenheid meteen weer onderuit gehaald door de 
persoonlijke leefomstandigheden van de kunstenaar, die 
door toedoen van de lokale politiek merkbaar zijn 
verslechterd. Bij de explosie in de haven van Beiroet raakte 
hij gewond in het gezicht en moest hij een spoedoperatie 
ondergaan. De “hechtingen” (stitches) in de titel van deze 
tentoonstelling verwijzen daarom zowel naar creatief 
naaiwerk als naar medische hechtingen en de behoefte aan 
psychologisch “herstel”. In het licht - of liever, in de 
duisternis - van de gebeurtenissen van de afgelopen 
maanden kreeg de kunstpraktijk van Majd Abel Hamid een 
nog grotere intensiteit.  

Deze context bepaalt de materiële en spirituele 
omstandigheden waarin Hamids werk tot stand komt, maar 
niet de vorm. Die wordt bepaald door de complexe relatie 
van de kunstenaar met de werkelijkheid en zijn niet aflatende 
drang om zich door abstractie van de reële wereld los te 
koppelen. Hamid gaat emotionele chantage uit de weg en 
weigert zijn persoonlijke leefomstandigheden in de kijker 
te plaatsen, maar wordt gedreven door empathie en woede 
om het lijden van zijn gelijken. Op die manier omarmt en 
herontdekt hij, op zijn eigen manier, de rol van creativiteit 
zoals verwoord door de filosoof Gilles Deleuze: “Het 
kunstwerk heeft niets te maken met communicatie. Het 
kunstwerk bevat absoluut geen informatie. En toch bestaat 
er een fundamentele verwantschap tussen het kunstwerk 
en de daad van verzet”.

Tekst door Guillaume Désanges

Majd Abdel Hamid, Borderlines – Sykes picot area after division, 
2017, coloured threads on fabric, courtesy of the artist 
© Majd Abdel Hamid
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Biografie
Majd Abdel Hamid werd geboren in 1988 in Damascus 
(Syrië), hij woont en werkt in Ramallah (Palestina) en 
Beiroet (Libanon).  

Majd Abdel Hamid werd opgeleid aan de Malmö Art 
Academy in Zweden in 2010, en aan de International 
Academy of Art Palestine (IAAP), van 2007 tot 2009. 
Hij werkt met een breed scala aan media, waaronder 
borduurwerk en kruissteek, video, installatie, tekeningen en 
beeldhouwkunst, waarmee hij thema’s als nationale 
identiteit en trauma’s onderzoekt. Zijn artistieke praktijk is 
geworteld in de langzame, repetitieve, performatieve 
handeling, zoals borduurwerk en kruissteek op stoffen 
dragers, als tegenwicht voor de razendsnelle digitale 
beeldproductie en pixels. Zijn werk was te zien in talrijke 
groepstentoonstellingen, in Krognoshuset Lund in Zweden 
(2016), in het Valencia Institute of Modern Art in Spanje 
(2018), en het Khalil Sakakini Cultural Center in Palestina 
(2018). Hij nam deel aan verschillende internationale 
residenties en workshops, waaronder “March Project” 
(Sharjah Art Foundation, 2015), “Former West” (Berlijn, 
Duitsland, 2013) en “Truth is Concrete” (Graz, Oostenrijk, 
2012). In 2009 werkte Hamid in residence aan de Cité 
Internationale des Arts in Parijs. In 2008, 2010 en 2012 
haalde hij de finale van de prijs voor de jonge kunstenaar 
van het jaar, uitgereikt door de A. M. Qattan Foundation.

Selectie van 
groepstentoonstellingen
2021

“Répare, Reprise”, Cité internationale des arts, Parijs (Frankrijk
2019

“Heartbreak”, Ruya Maps, Venetië (Italië) 
“Touché! (gesture, movement, action)”, Beirut Art Center, Beiroet 
(Libanon)

2018
 “Inhabiting the Mediterranean”, Valencia Institute of Modern Art, 

Valencia (Spanje)
 “DEBT”, Qalandiya International, Khalil Sakakini Cultural Center, 

Ramallah (Palestina)
 “Labor of Love”, The Palestinian Museum, Birzeit (Palestina)
2017

“In Search of the Miraculous”, Kathmandu Triennial, Kathmandu 
(Nepal)

2016
“Unraveled”, Beirut Art Center, Beiroet (Libanon)

2015
“March Project”, Sharjah Art Foundation, Sharjah (Verenigde 
Arabische Emiraten) 

2011
“De Ramallah et Gaza”, Beaux-Arts de Toulouse, Toulouse (Frankrijk)

MAJD ABDEL HAMID

Portret van Majd Abdel Hamid © Lujain Jo
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BEELDMATERIAAL 
VOOR DE PERS
Beelden in hoge resolutie kunnen gedownload worden via: 
www.fondationdentreprisehermes.org/fr/espace-presse
(wachtwoord op aanvraag)

Majd Abdel Hamid, Screenshot – Aleppo, 
Man, 2016, gekleurde draden op doek, 
courtesy van de kunstenaar  
© Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Screenshot, 2018, , 
gekleurde draden op doek, courtesy  
van de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Onderzoek voor 
La Verrière, 2021, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Onderzoek voor 
La Verrière, 2021, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Screenshot – Unknown 
man shot 2 – Syria 2013, 2016, gekleurde 
draden op doek, 14 × 15 cm, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Onderzoek voor 
La Verrière, 2021, video, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid
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Majd Abdel Hamid, Tadmur, 2019,  
gekleurde draden op stof, courtesy van de 
kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, There are only individual 
men and women, 2018, kruissteek op linnen, 
zijdedraden, 50 × 35 cm, courtesy van de 
kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Intathirha (Wait for her), 
2019, video, 6’38”, geluid, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Tadmur – flowery fabric, 
2019, draden op stof, courtesy van de 
kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Borderlines – Sykes picot 
area after division, 2017,  gekleurde draden 
op stof, courtesy van de kunstenaar  
© Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Sketches #1, 2021, 
gekleurde draden op stof, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Toxic, 2018, draden op 
stof, courtesy van de kunstenaar  
© Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Borderlines – Syria, 
2017, gekleurde draden op stof, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid

Majd Abdel Hamid, Sketches #2, 2021, 
gekleurde draden op stof, courtesy van 
de kunstenaar © Majd Abdel Hamid
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Over de cyclus
“Matters of Concern” werd in het voorjaar van 2019 in 
La Verrière gelanceerd door Guillaume Désanges als een 
ode aan de terugkeer van materialiteit in de kunst, ingegeven 
door symbolische, animistische, etnografische, fetisjistische 
en therapeutische of magische overwegingen, als een 
kritisch alternatief voor de toenemende dematerialisatie in 
ons dominante economische paradigma. Door te verwijzen 
naar “andere” gedachten en praktijken in het hart van 
onze samenleving en elders, staan we stil bij manieren van 
aandacht en nieuwsgierigheid die de gevestigde categorieën 
en disciplines van de hedendaagse kunst op subtiele wijze 
ondermijnen. 

“Matters of Concern | Matières à panser” is de derde reeks 
thematentoonstellingen die La Verrière presenteert, na 
“Des gestes de la pensée” (2013–2016) en “Poésie 
balistique” (2016–2019).

Guillaume Désanges
Guillaume Désanges is curator, kunstcriticus en directeur 
van Work Method, een onafhankelijke productiegroep. 
Wereldwijd ontwikkelt hij tentoonstellings- en 
conferentieprojecten. Zijn meest recente projecten zijn 
“Contre-Vents” (2019, Grand Café, Saint-Nazaire), “Spolia” 
(2018-2019, Grand Café, Saint-Nazaire), “L’Ennemi de 
mon ennemi” (2018, Palais de Tokyo, Parijs), “L’Esprit 
français. Contre-cultures 1969-1989” (2017, la maison 
rouge, Parijs), “Poésie balistique” (2016-2019, La Verrière, 
Brussel), “The Méthode Room” (2015, Chicago, USA), 
“Ma’aminim / Les Croyants” (2015, musée d’Art et 
d’Histoire, Saint-Denis & Tranzitdisplay, Praag, Tsjechië), 
“Curated Session #1: The Dora García files” (2014, Perez 
Art Museum, Miami, USA), “Une exposition universelle, 
section documentaire” (2013, Louvain-la-Neuve Biennale, 
België) en “Amazing! Clever! Linguistic! An Adventure in 
Conceptual Art” (2013, Generali Foundation, Wenen, 
Oostenrijk). 

“MATTERS OF CONCERN | 
MATIÈRES À PANSER”

Zicht op de tentoonstelling “Matters of Concern |  
Matières à panser”, La Verrière, Brussel, 2019  
© Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

Portret van Guillaume Désanges 
© Isabelle Arthuis

Volgende tentoonstelling in La Verrière:
Lucy McKenzie

21 januari tot 6 maart 2022
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NIEUWS VAN  
DE FONDATION  
D’ENTREPRISE HERMÈS

TENTOONSTELLINGEN

mountaincutters
“Les Indices de la respiration primitive”
Tot 11 september 2021 
La Verrière, Brussel (België)

Groepstentoonstellingen
“Sables brûlants”
Tot 15 december 2021
La Grande Place, Musée du cristal Saint-Louis,  
Saint-Louis-lès-Bitche (Frankrijk)

Nahm Huynh
“Burrowing at the Bottom of a Rainbow”
23 juli tot 3 oktober 2021
Atelier Hermès, Seoul (Korea)

Julio Le Parc
“Les Couleurs en Jeu” 
Le Forum, Tokio (Japan)

ARTISTS IN THE COMMUNITY

Oproep tot het indienen van aanvragen voor  
studiebeurzen aan nationale theater-, dans- 
en circusscholen in heel Frankrijk. 
Uiterste indiendatum: 17 september 2021.
www.fondationdentreprisehermes.org/fr/candidatures

NEW SETTINGS #11

4 september 2021 tot 23 april 2022
Île-de-France & Lyon (Frankrijk)

Marco D’Agostin 
Lucie Antunes & le Collectif Scale 
Inbal Ben Haim 
Amélie Bonnin, Aurélie Charon & Mila Turajlić 
Gaëlle Bourges 
Ann Van den Broek 
Elvire Caillon & Léonard Martin 
Clédat & Petitpierre 
Olivia Grandville 
Mette Ingvartsen 
Katia Kameli & Clara Chabalier 
Mohamed El Khatib & Valérie Mréjen 
Mathilde Monnier 
Bouchra Ouizguen 
Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi 
Christos Papadopoulos 
Frédéric Nauczyciel



PERSCONTACTEN

Bureau Verloo
Karen Verloo
+ 32 (0)476 772 111
karen@bureauverloo.com

Hermès International
Sophie Seibel-Traonouïl
International media director

Caroline Schwartz-Mailhé
+33 (0)1 40 17 48 23
cschwartz@hermes.com

Isabelle Renard
+33 (0)1 40 17 44 13 
isabelle.renard@hermes.com

FONDATIONDENTREPRISEHERMES.ORG

De Fondation d’entreprise Hermès werd opgericht in 2008 en wordt sinds 2016 
voorgezeten door Olivier Fournier en sinds 2021 geleid door Laurent Pejoux. 
De Fondation is nu aan haar derde mandaat toe, en beschikt over een fonds 

van 40 miljoen euro voor de periode 2018-2023. Haar activiteiten passen 
binnen vier centrale thema’s – doorgeven, creëren, beschermen, promoten – 

verdeeld overxnegen specifieke programma’s. De Fondation runt vier kunstruimtes 
in Europa en Azië en werkt daarnaast in situ samen met haar partners en 

begunstigden over de hele wereld. Sinds haar oprichting heeft ze binnen haar 
werkdomeinen meer dan 900 projecten ondersteund.


