
Sebastiāo Salgado Solo Exhibition "

سيباستيو سلچادو



ولد سيباستيو سلچادو يوم ٨ شباط/فبراير ١٩٤٤ في أمورس، والية ميناس جيرايس في 
البرازيل وهو مقيٌم حاليNاً في باريس، فرنسا. بعد اتمام دراسات في االقتصاد، بداء سلچادو 

مسيرته كمصّور محترف سنة ١٩٧٤ في فرنسا حيث عمل مع شركات التصوير سيغما، غاما، 

ومغنوم فوتوز (Sygma,  Gamma, and Magnum photos) إلى سنة ١٩٩٤، السنة 
التي شهدت تأسيس شركة أمازوناس إيمجز (Amazonas Images) مع ليليا وانك سلچادو 

وقد أُسست هذه الشركة بهدف عرض أعماله حصريNاً.
وقد سافر سلغادو وزار أكثر من ١٠٠ بلٍد من أجل مشاريعه التصويرية، ونُشرت معظم هذه 

املشاريع في العديد من املنشورات الصحافية والكتب مثل: أميركتني مختلفتني (١٩٨٦)، ساحل: 

الرجل في املحنة (١٩٨٦)، ساحل: آخر الطريق (١٩٨٨)، عّمال (١٩٩٣)، تيرّا (١٩٩٧)، 
مايغرايشن وبورتريتس (٢٠٠٠)، أفريقيا (٢٠٠٧). تنّقلت أعماله حول العامل وما زال يتمّ 

عرضها في هذه البلدان.

 
وقد حصل سيباستيو سلچادو على الكثير من الجوائز التصويرية كتقديٍر إلنجازاته. وهو أيضNاً 
سفير النوايا الحسنة لليونيسف وعضو شرف في أكاديمية الفنون والعلوم في الواليات املتحدة 
األميركية، ولديه رتبة كومندادور دا أوردم دي ريو برانكو في البرازيل، ورتبة كومندور دو لوردر 

دي آر إي دي ليتر في فرنسا.
 

أّما سنة ٢٠٠٤، فبدأ سيباستيو سلچادو بمشروعٍ وأطلق عليه اسم جينيسيسز ويهدف من 
خالله عرض الوجوه الNنّقية التي ال تشوبها شائبة في الطبيعة واإلنسانية. يتأّلف العرض من 

سلسلة من صور ملناظر طبيعية وحياة برية كما يليها صور للمجموعات البشرية التي ما زالت 

تعيش حسب تقاليدها وثقافاتها املوروثة أبNاً عن جّد. ويُعتبر هذا الكيان من العمل كمسارٍ 

محتمل لكي تعيد البشرية اكتشاف نفسها من خالل الطبيعة.
نُشر كتابني ل”جينيسيس” خالل ربيع ٢٠١٣ من قبل شركة تاشني ووزّعا عامليNاً وتُرجما إلى سNتّة 

لغات. وتُعرض اآلن جولته حول العالم في عّدة بلدان.
 

وعمل سيباستيو وليليا معNاً منذ الNتّسعينات على ترميم قطعة صغيرة من غابة األطلسي في 
البرازيل. وأحرزا النجاح سنة ١٩٩٨ من خالل تحويل هذه األرض إلى محمية طبيعية، وإنشاء 
معهد تيرّا. ويتخصص املعهد في مهّمة إعادة تشجير واملحافظة على الطبيعة والتثقيف البيئي.

نبذة عن الفنان



 في عام 1981م قام جون هنكلي بمحاولة إغتيال الرئيس األمريكي رونالد ريغان. ومن بني جمهور 
املصوريني الذين تمكنوا من توثيق الحادثة، تناقلت وكاالت األنباء والصحف العاملية صور ملصورٍ 

واحٍد فقط على صفاحتها الرئيسية، ألنّها كانت أجمل الصور املعNبّرة عن الحادث. في حني فشلت 
محاولة االغتيال في تحقيق هدفها: املوت، لقد نجحت في بّث الحياة في مستقبل أحد أهم املواهب 

الفNنّية في العصر الحديث: سباستياو سالجادو. 
    

 ولد سباستيو في البرازيل عام 1944م. تدرج في دراسته حتى حصل على درجة املاجستير في 
االقتصاد عام 1967. في نفس العام تزّوج من ليليا وانيك وإنتقال إلى باريس ليُتابع سباستيو درجة 

الدكتوراه في اإلقتصاد ولكي تبدأ ليليا بدراسة الهندسة املعمارية.
 

 في عام 1971 تطّلب عمله كإقتصادي في منظمة القهوة العاملية الذهاب إلى رواندا لدراسة الطّاقة 
اإلنتاجيّة الزراعية القتصاد البلد. وقّرر استعارة كاميرا زوجته واستخدمها في رحلته إلى أفريقيا، 

علمNاً أّن أّول صورٍة إلتقطها في حياته كانت عام 1970. لدى عودته، وجد أن الصور التي قام 
بالتقاطها تُعNبّر عن رؤيته ألفريقيا بطريقةٍ أعمق وأوضح من التقارير اإلقتصادية التي أعّدها هناك. 

وكانت هذه هي نقطة التحّول في حياته. قرر عندئٍذ تغيير مسار حياته العمليّة من اإلقتصاد إلى 
التصوير الصحفي.

 
بدأ عمله الجديد كمصور حّر لوكاالت التصوير حتى استقر في أهّمها وهي كالة ماجنوم حيث عمل 

لديها ملدة خمسة عشر عامNاٌ.
 

في عام 1994 أسس مع زوجته وكالًة صحفيًة متخصصة بأعماله وأسماها (أمازوناس إماجيز) 

ومنها انطلقت األعمال الفنية التي أّسرت على العالم بجمالها.
 

من بؤرة بشرية بحتة. أراد أن يلمس ويوثّق الحياة البشرية في الزمن سلچادو  انطلق فّن سباستيو 
الذي وجد فيه. وعوضNاُ عن توثيق النجاحات البشرية، ولج بشجاعةٍ في عيوبها: الفقر، الجوع، 
التهجير وعبودية العمل. سخر كل طاقاته وموهبته في إقتحام اسوأ ما في حياة البشر اليوم 

وتحويلها إلى أعمال فنيه رائعة تتصدر جدران املتاحف وتزين صالونات متذوقي الفّن.

تمّكن من خالل عينه الNثّاقبة وإحساسه املرهف من إظهار الجمال في رحم القبح. وإكتشاف العبر في 
نظرة األلم. وتسجيل الضوء في غياهب الظالم.

 
من املجاعة والتهجير في أفريقيا، إلى الفقر في أمريكا الجنوبية إلى واحدة من أهم مشاريعه 

.WORKERS)) اإلنسانية: العمال

 
في كتاب العمال (1993) أراد سباستيو توثيق كيف كان يعمل اإلنسان بيده قبل أن يتحّول اإلقتصاد 

العاملي إلى املكننة. ومن ثّم ينسى اإلنسان كيف كان يعمل. وما كان منه إالّ أن زار أكثر من 100 دولة 

وقّرر توثيق حالة عّمال مناجم الذهب في البرازيل، عّمال الحديد والصلب في الهند إلى مطفئي حرائق 
أبار البترول في الكويت.

 
بعد صدور هذا العمل في كتاٍب له لقى نجاحNاً كبيراً حول العالم، سألته: ما هو مشروعك القادم؟ مبديNاٌ 

إعجابي بالجهد الجNبّار الذي تطّلبه القيام بهذا العمل التوثيقي الفNنّي. فأجاب: أريد شيئNاٌ أكبر !!! 

 .GENESIS (الخلق) مشروع معني بالكرة األرضية كّلها. ومن بعد هذه المقابلة صدر كتاب

 
تخطى سباستيو في هذا املشروع حدود البشريّة إلى ما هو أكبر: الحياة. من املحيطات إلى الغابات 
والوديان والحيوانات وأخيراٌ البشر. استطاع بعدسته رواية قصة الخلق بكل جمالها وجمعها في كتابٍ 

واحٍد يُعتبر آخر مشاريعه التصويرية وأهّمها.
 

لم يقتصر ارتباطه بالطبيعة على التصوير فقط. فقد قام هو وعائلته عام 1994 بتأسيس مؤسسة 
 والتي قامت بإعدة إحياء الغابات في املنطقة التي نشأ فيها. نجحت InstitutoTerraاآلراض 

املؤسسة في زراعة أكثر من مليونا شجرة مما أعاد الحياة الفطريّة بكّل أشكالها إلى األرض الخاصة 

بعائلته في مقاطعة ميناس جيرايس.
 

عن هذا املشروع يعتقد سباستيو أنّه قد وجد أحد الحلول للNتّغيّر املناخي في الكرة األرضيّة.
  

يقول: " نحتاج أن نستمع إلى البشر على األرض. الطبيعة هي األرض واألحياء عليها وإذا لم نقوم 
بالعودة إليها بطريقةٍ روحانية، أخشى أن تكون البشريّة في خطر". 

املصور الفوتوغرافي، عادل القريشي



 فضاء ال صوت له... 
 

أن تتأّمل في كارثة باتت لغة الصحراء، هذه الصحراء هي فضاء ال صوت له، إن هذا اإلنسان الذي 
سحق البيئة وسيطر على الطبيعة ولوث األجواء وبنى الصروح واملدن وزحف على الحياة البرية، هو 
نفسه، اإلنسان العائد من قمة انتصاره هذا ليستأنف الكائن البدائي في داخله، ويطارد ما أبقته 

مدنيته املوعودة من كائنات الحياة البرية الهّشة، تمامNاً وكأنه من خالل مدنيّته وتاريخه وحضارته سها 
وغفل وهلًة عن غاباته وصحرائه ثّم عاد وانتبه مرةًّ أخرى ليشارك بقيّة الجوارح واملفترسات صفاتها 

التي هي صفاته الكامنة.

 
سحابة سودآء

تبدأ الحكاية في أواخر شهر فبراير من عام ١٩٩١ حيث امتدت سحابة سوداء حالت بني النجوم 
وصورتها، اختفت األصوات وتفّجرت غابات من الظالم الحالك تبعتها أمطار الزيت األسود الحامض 

فَمن تخيّل أن تمطر هذه الصحراء سواداً وَمن تخيّل أن يقتل املطر كّل الكائنات وينطوي فصٌل من 
التاريخٍ ما زالت تبعاته تُحكى على سطح األرض حتى اليوم؟ ولكNنّنا اليوم أمام اختباٍر جديد للذاكرة، 

حيث تقّدم الصورة هنا نفسها كواقعٍ ال ينتهي، إنّه مختبر للتفكير من جديد وسؤال لإلنسان عن ما 
تبقى لإلنسانية من ذاكرة، ال أستطيع نسيان املشاهد التي صّورها  فيلم وثائقي أخرجه األملاني 

 (فاتا مورغانا) الذي Fata Morganaالشهير فرنر هرتزوغ عام 1992 مكّمل فعـّال لشريطه األول 
يتحّدث عن السراب في الصحراء. مرّة أخرى يستقبل هرتزوغ الصحراء على أنـَّها فضاء له صوته 

الخاص. وبالفعل، أخالها من التعليق، أي جعل الصورة تركـّز على حرب الخليج الثانية، بعد انتهائها 

وباألخص على حقول النفط الكويتية املشتعلة. يستعمل هرتزوغ لقاطات شاحنة رافعة كما فعل في فاتا 

مرغونا، ولقطات ثابتة لبعض العمـّال القريبني من النفط املحروق، وكذلك يستعمل لقطات من املروحيّة 
للمناظر الطبيعية املنكشفة. هرتزوغ يمنع التعليق ليفسر الصورة التي تعNبّر من خالل توثيقها، وكأنـّها 

رواية شعرية: العّمال يوصفون بـ "املخلوقات" وسلوكهم تحكمه حماقة كبرى ورغبة في جعل الضرر 
الذي يشهدونه أبديNّاً، فيكون "محور الحبكة" الحاسم هو عّمال اإلطفاء، حيث بمجرّد نجاحهم في 

إخماد النيران، يوقدون الNنّار ثانيًة في مجرى للنفط. املعلـّق عندئٍذ يقول: "هل الحياة بدون نار أصبحت 
صعبة التحّمل بالنسبة لهم؟" الفيلم نفسه يبدأ باقتباس من بليز باسكال يقول فيه: "إّن انهيار منظومة 

الكون يبدأ باحتفالية ضخمة".
 

 فصول الظالم
تُعتبر هذه الحادثة من أكبر الحوادث البيئية في العالم حيث أن السحب الدخانية الناتجة عن حرق 

اآلبار وصلت إلى اليونان غربNاً وإلى الصني شرقNاً بينما تعّدت آثار هذا الدخان تلك املسافة بكثير. هي 
حرائق أشعلها الجيش العراقي في آبار النفط الكويتية في أواخر فبراير 1991، قبل انسحابه من 

الكويت حيث قامت القوات العراقية بتدمير ما يقارب ال١٠٧٣ بئر نفطي، وذلك عن طريق تفجيرها مّما 
أّدى إلى احتراق أكثر من ٧٢٧ بئراً مسببNاً غيمة سوداء غطت سماء الكويت والدول املجاورة لها، بل 

وحتى بعض دول الخليج العربي والّدول املطّلة على املحيط الهندي، مّما أّدى إلى حصول مشاكل بيئية 
وتلّوث في الجو العام.

 

" يجب على كّل إنسان أن يتعرّض لسحب قارٍب إلى قّمة الجبل، ولو ملرّة واحدة في حياته"  
ورنر هرتزوغ

فوضى السياسيني

كان إنتاج وتصدير النفط أحد األسباب التي أعلنتها الحكومة العراقية في تبريرها الحتالل الكويت. فقد 
اتهم العراق كّل من الكويت واإلمارات العربية املتحدة بالتالعب بأسعار النفط وذلك برفع نسبة إنتاجهما من 

النفط مّما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 10-12 $ بدالً من 18$ للبرميل الواحد. وسNبّب 
هذا االنخفاض خسائر في إيرادات الحكومة العراقية التي تعتمد على مدخول النفط لتسديد ديونها بسبب 

الحرب العراقية اإليرانية. ويرى بعض املحللني أن إحراق آبار النفط الكويتية كانت وسيلة عقاب من قبل 
الحكومة العراقية لرفع الكويت إلنتاجها من النفط، على الرغم من أن إحصائيات منظمة الدول املصّدرة 

للنفط (أوبك) تشيNNرإلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص اإلنتاج. ومّما يؤيد نظرية 
االنتقام في إحراق وتفجير آبار النفط الكويتية هو قيام الحرس الجمهوري العراقي بوضع خطّة متكاملة 

لتفجير اآلبار النفطية ومحطات الكهرباء واملاء. وتُظهر الوثائق العراقية بدء وضع هذه الخطط منذ 12 
أغسطس 1990، أي بعد 10 أيام من الغزو العراقي للكويت.

كان استخدام عجينة من "التي أن تي" هي الوسيلة الغالبة في تفجير اآلبار النفطية، حيث استخدم ما 
يقارب 14 طن من متفجرات "التي أن تي" في هذه العملية وبمتوسط 11 كيلوجرام للبئر الواحد. كما 

استخدمت أكياس الرمل لوضعها فوق املتفجرات وذلك ملضاعفة الضغط على رأس البئر ومضاعفة درجة 

التخريب. كما تم استخدام القنابل العنقودية وقذائف الدبّابات في تفجير بعض اآلبار وذلك لعدم توفّر عجينة 
"التي أن تي" أو تعNثّر الوصول لرأس البئر بسبب األلغام املزروعة. أّما العجيب هو أّن بعض وسائل التفجير 

استخدمت أيًضا في إطفاء بعض اآلبار الحقNاً.

  
البطولة

نظراً لحجم الكارثة البيئية وكثرة عدد اآلبار النفطية املشتعلة باإلضافة إلى العدد الكبير من اآلبار النازفة 
واملدمرة، تّم تشكيل فرق من مسؤولي القطاع النفطي في الكويت من أجل وضع خطط للطوارئ وإعادة 

الNتّشغيل واإلنتاج بعد تحرير الكويت في سبتمبر من عام 1990. وافترضت الخطة احتراق 100 بئر نفطي 

بحد أقصى، وعلى هذه الفرضية قامت باستشارة أربعة فرق متخصصة في مكافحة حرائق اآلبار النفطية 
وهي: شركة ريد أدير، وشركة بوتس آند كوتس، وشركة وايلد ويل كنترول، وشركة سيفتي بوس. كما وضعت 

خطط وتصّورات لعملية اإلطفاء والعمليات املصاحبة. إالّ أّن ارتفاع عدد اآلبار املشتعلة والنازفة عن العدد 
املفروض أجبر الحكومة الكويتية على إعادة النظر في الخطة ككّل.

 ُقّدر الوقت الالّزم لعملية اإلطفاء بفترة تمتّد على عّدة سنوات. تراوحت التقديرات في املدة الاّلزمة لعمليّة 
إخماد حرائق آبار النفط بني سنتني إلى خمسة سنوات، إالّ أنّه تّمت السيطرة على جميع اآلبار املحترقة 

خالل 240 يومNاً وذلك بمشاركة 27 فريقNاً دوليNاً متخصص في إطفاء حرائق النفط وقد ساهم الفريق 
الكويتي بإطفاء 6٪ من مجموع اآلبار ومن األشخاص الذين قاموا باألدوار البارزة للفريق الكويتي املهندسة 

سارة أكبر التي كانت املرأة الوحيدة املNتّشحة بالزيت األسود، وهي تعمل بإخالص وبطولة على املساهمة 
في إطفاء الحرائق. فتّم إطفاء آخر بئر في السادس من نوفمبر 1991 ليتم إيقاف املصدر األّول للتلّوث في 

 ذلك الوقت.



سلطة الصورة
الحكاية األخرى هي سلطة الصورة وهي حكاية هذا املعرض الذي يأتي بعد ٢٥ سنه من إطفاء حرائق 

آبار النفط في الكويت وحكاية أحد األبطال الذي نقل لنا الحالة اإلنسانية لتلك الحادثة وهواملصور 
) والذي بدأ التصوير في الثالثينيات من عمره، سلچادووالحائز على الدكتوراه في اإلقتصاد (سيباستيو 

ولكن االلتزام صار هوسNاً بالنسبة له. مشاريعه التي استمرت لسنني صّورت بشكل جميل الجانب 
البشري من القصة العاملية التي غالبNاً ما تتضمن املوت، الدمار أو الخراب. هنا يخبرنا بقصة شخصية 

عميقة عن الحرفة التي كادت تنهي حياته، و يرينا صوراً حابسة لألنفاس عن عمله األخير جينيسيس 
(التكوين او الخليقة بالعربية) الذي يوثق الناس و األماكن املنسية في العالم، وألول مرّة يلتقي ابن 

الغابات املطرية في البرازيل بصمت الصحراء العربية، في حرب الخليج أثناء إطفاء آبار البترول في 
حرب الخليج الثانية وكأنه يقول لنا: "ما أراه ليس ما أراه، إنما هي األحاسيس التي تستثار داخلي من 
خالل ما أرى واألبطال يظهرون فى الصور كأنّهم أشباح وسط النيران"، فكانوا يتحّملون درجات الحرارة 

العالية جدًّا وصوت حرائق اآلبار املبالغ فيه، والروائح الكريهة، كما واجهوا الخوف من املوت كّل لحظةٍ 
أثناء عملهم. فقد استغرق األمر مليارات الدوالرات وسنوات من العمل لتنظيف فوضى سياسة الحرب 

آنذاك.

ابن الغابات املطرية
، املولد في العام ١٩٤٤ في البرازيل في منطقة مليئة بالغابات املطريّة والحياة سلچادوسيباستيو 

القرويّة الجميلة، انتقل في عمر ال٢٥ إلى منطقة أكبر بقليل حيث أكمل دراسته وانضّم إلى األحزاب 
السياسية األكثر يسارية في ذلك الحني وأصبح ناشطNاً. وأكمل دراساته في الجامعة حتى حصل على 

درجة املاجستير في االقتصاد. وال يُمكنك الحديث عن سلغادو من دون ذكر( ليليا). ويقول سلغادو: "وهو 
أهّم شيء حدث في حياتي في ذلك الوقت أيضNاً. لقد قابلت فتاة رائعة وأصبحت أفضل صديٍق لدي، 
على مدى الحياة، وصارت أيضNاً شريكتي في كل شيء ُقمت به حتى اآلن، وهي زوجتي (ليليا وانك 

)."سلچادو
وبسبب الدكتاتورية التي حكمت البرازيل في ذلك الزمن كانت خيارات سلغادو محدودةً جداً في بلده، 

فاختار الذهاب إلى فرنسا حيث الفيض من الفن والحياة والجامعات، بدالً من إهدار حياته في الصراع 
املسّلح أو االنغماس في البؤس والفقر الناتج عن طبيعة النظام السياسي في البرازيل.

دراسة الدكتوراه في فرنسا وأصبحت رفيقته ليليا مهندسًة معماريًة، قبل أن "يقتحم سلچادو أكمل 

التصوير حياته " كما يقول. وانغمس في التصوير وأنجز الكثير من املشاريع، كما أصدر العديد من 

الكتب، وقام بالعديد من الرحالت في افريقيا بسبب عمله في مصرف استثماري، حيث انغمس تمامNاً 
في تصوير الحياة هناك، والصراعات العسكرية الدموية وحاالت الفقر والبؤس الشديد، خصوًصا في 

رواندا، وما كاد أن يقع عليه هو شخصيNاً، لم يكن يحمل مرض محدد لكّن االنغماس في الدم والبؤس 
حّول حياته إلى جحيNمٍ فاضطّر للNتّوقف بسبب نصيحة األطNبّاء وعاد إلى الوطن.

عندما قرر العودة إلى البرازيل كان والديه قد أصبحا مسنيني جداً، والغابة املطيرة التي ولد فيها بدأت 
باالنقراض والفناء، فقّرر إعادة بنائها، بناًء لنصيحة زوجته، وبمساعدة صديق متخصّص بإعادة بناء 

غابته املطيرة كما كانت. أدرك لحظتها خطر تدمير البيئة واحتياج وطنه األّم لهذه املجهود، وقرر العودة 
للNتّصوير من زاوية بيئية هذه املرّة، للNتّعريف عن خطورة تدمير التنوع البيئي وخطورة التصّحر على 

البشر وعلى الحيوانات. لم يترك الشاب الثائر وطنه عندما قّرر الهجرة إلى باريس، بل عاد مشحونًا بفهNمٍ 

جديٍد واوسعٍ للحياة، وهنا نفهمه تمامNاً حني يقول: "طريقتي في التصوير هي طريقتي في الحياة، أنا 
أصور من خالل خبرتي لها، هذه هي طريقتي لرؤية األشياء".

الفنان أحمد ماطر



Sebastião Salgado was born on February 8th, 1944 in Aimorés, in the state of Minas 
Gerais, Brazil. He lives in Paris, France. Having studied economics, Salgado began 
his career as a professional photographer in 1973 in Paris, working with the photo 
agencies Sygma,  Gamma, and Magnum Photos until 1994, when he and Lélia 
Wanick Salgado formed Amazonas images, an agency created exclusively for his 
work. He has travelled in over 100 countries for his photographic projects. Most of 
these, besides appearing in numerous press publications, have also been presented 
in books such as Other Americas (1986), Sahel: l’homme en détresse (1986), Sahel: 
el fin del camino (1988), Workers (1993), Terra (1997), Migrations   and Portraits 
(2000), and Africa (2007). Touring exhibitions of this work have been, and continue 
to be, presented throughout the world.
 
Sebastião Salgado has been awarded numerous major photographic prizes in 
recognition of his accomplishments. He is a UNICEF Goodwill Ambassador, an 
honorary member of the Academy of Arts and Sciences in the United States, 
Comendador da Ordem de Rio Branco,  in Brazil, and Commandeur de l’Ordre des 
Arts et des Lettres  in France.
 
In 2004, Sebastião Salgado began a project named Genesis, aiming at the 
presentation of the unblemished faces of nature and humanity. It consists of a series 
of photographs of landscapes and wildlife, as well as of human communities that 
continue to live in accordance with their ancestral traditions and cultures. This body 
of work is conceived as a potential path to humanity’s rediscovery of itself in nature. 
Two books Genesis, published by TASCHEN, with an international distribution, in six 
languages, came out in Spring 2013.  A touring exhibition is currently presented in 
several countries.

Together, Lélia and Sebastião have worked since the 1990’s on the restoration of a 
small part of the Atlantic Forest in Brazil. In 1998 they succeeded in tunring this land 
into a nature reserve and created the Instituto Terra. The Instituto is dedicated to a 
mission of reforestation, conservation and environmental education.!

About the Artist



In 1981, John Hinckley tried to assassinate the US President, Ronald Reagan. 
Amongst the many photographers that were part of the crowd, only one picture 
was used and published by news agencies and international newspapers. This 
photographer’s picture was featured on the first page of those newspapers for it 
communicated the event like none other. The assassination attempt failed. 
However, the event succeeded in breathing a new life into one of the most 
talented artists in the contemporary era: Sebastião Salgado.
 
Sebastião was born in Brazil in 1944 and studied economics until he got his 
master’s degree in 1967. He married Lélia Wanick in the same year and they 
both moved to Paris so that Sebastião can pursue his PhD in economics and 
Lélia can start studying architecture.
 
In 1971, he was sent to Rwanda to study the agriculture production abilities of 
the country’s economy while working as an economist in the International 
Coffee Organization. He borrowed his wife’s camera and used it during his trip 
to Africa. He took his first picture in 1970. After coming back home, he 
discovered that the pictures he took described his vision of Africa much better 
than the written reports he did. This was the turning point of his life. This is 
when he decided to change careers, from economy to press photography.
 
He started out as a freelance photographer for many photography agencies and 
got hired in the best one, Magnum Agency, working there for fifteen years.
 
In 1994, he founded along with his wife Amazonas Images, a press agency 
dedicated to his works. Through it, he launched the beautiful series of artistic 
works that have had an impact on the world.
 
Sebastião Salgado started from a pure human sink. He wanted to touch 
humanity through his moving photographic documentary of human life during 
his time on Earth. Instead of recording human victories, he took refuge in its 
flaws. Poverty, Famine, Emigration, Labor Slavery. He used all of his strength 
and energy to penetrate the worst parts of human life today and transform them 
into beautiful works of art that adorn museum walls and art connoisseurs’ walls.
 
His piercing gaze and high sensitivity have allowed him to uncover beauty in 
the middle of ugliness. He discovered wisdom through pain. Recording light 
where there are shadows.

From famine and emigration in Africa, to poverty in South America, to one of the most 
important social projects ever: WORKERS.

In the Workers’ Book (1993), Sebastião wanted to document how Man worked with his 
hands before transitioning to the mechanized world economy. Man often forgets how he 
used to work. Sebastião visited more than 100 countries in order to document the world 
of gold mining in Brazil, steel workers and solid workers in India to the petrol pipelines 
firefighters of Kuwait.

After this book was published, it got great reviews worldwide and I asked him: “What is 
your next project?” I was showing my interest in the major effort required by such 
artistic documentaries. His answer was: “I want something bigger!!! A project that is 
related to the whole Planet Earth.” After this interview came out the book “Genesis”.
 
In this other project, Sebastião surpassed human boundaries to what is bigger: Life. 
From oceans, to forests, valleys, animals and finally, humans. Through his camera lens, 
he was able to tell the story of creation in its entire splendor in one book that is now 
considered his last and most important work of art.
 
His relationship with nature did not stop at photography. In 1994, along with his family, 
he founded Instituto Terra that specializes in reviving the forests in the area where he 
grew up. This institution was able to plant more than two million trees, which completely 
revived the circle of life and in all its forms, especially in Minas Gerais.
 
Sebastião says that he thinks he has found a solution to the climate change that Earth 
is suffering from through this project.
 
He said, ““We need to listen to the words of the people on the land. Nature is the earth 
and it is other beings and if we don’t have some kind of spiritual return to our planet, I 
fear that we will be compromised.”

Photographer Adel Al-Quraishi



Soundless space…
 
To contemplate a catastrophe is like using the desert’s language. This desert is 
a soundless space. Man, the one who destroyed the environment, controlled 
nature, polluted the atmosphere, built cities and ruled over nature’s life. Man 
himself, came back from his conquests to revive the caveman inside of him. 
He will chase away what is left in him of natural life. Away from his promised 
city. As if he was lost in thought within his city, forgetting his forest and desert 
only paying attention again to participate in the destruction of the pages that 
make up his inherent values.
 
A black cloud
The story started at the end of February 1991 when a black cloud spread out 
between the stars and their image. Voices were silenced after dark forests 
exploded, followed by black oil and acid rains. Who would have thought that 
the desert would rain black tears and that all living creatures would be 
decimated? Who would have thought that this chapter of Earth’s History will 
still be current news up until today? Today, we are facing a new memory test. A 
never-ending realistic picture. A new thinking laboratory that asks humanity 
about what is left of its humaneness. I can never forget the documentary shot 
by the German Werner Herzog in 1992, a sequel to his first movie Fata 
Morgana that talks about desert hallucinations. Herzog welcomes the desert 
again as an entity with a certain voice. He left it without any comments, letting 
the images speak of the second Gulf War after it ended and of the Kuwaiti 
pipelines on fire. Herzog uses a truck loader to shoot, just like in Fata Morgana 
and still shots of some workers standing close to the burnt oil. He then uses 
helicopter shots of the uncovered natural sceneries. Herzog banished 
comments so that images speak through their documentation, something akin 
to poetry: workers are described as “creatures”, their behavior controlled by 
great stupidity with a need to eternalize the damage they are witnessing. The 
“plot” revolves around the firefighters, when they succeeded in taming the 
flames, light another fire in the oil’s stream. The commentator says then, “Is life 
without flames too much to bear for them?” the film starts with a quote from 
Blaise Pascal, “The Universe’s downfall starts with great festivities.”
 
Dark Seasons
This catastrophe is considered one of the biggest catastrophes in the world, 
whereas the dark clouds that rose from the pipelines’ fires reached Greece to 
the West and China to the East; while the consequences of these flames 
reached even farther places. These fires were lit in the Kuwaiti pipelines by the 
Iraqi army at the end of February 1991 before it withdrew its forces from 
Kuwait.  
 

The Iraqi forces destroyed nearly 1073 oil wells by blasting them which led to the 
burning of 727 wells and causing a dark cloud to cover the skies of Kuwait and 
neighboring countries, as well as some Gulf countries and countries surrounding 
the Indian Ocean. This led to ecological problems and air pollution all over the 
world.

Politicians’ Chaos
Petroleum import and export was the reason that the Iraqi government used to 
justify its invasion of Kuwait. Iraq accused Kuwait and the UAE of adjusting the 
petroleum prices by increasing their production percentage of fuel which led to a 
drop in fuel prices to 12-10$ a barrel instead of 18$ a barrel. The reason for this 
drop is the loss of the Iraqi government’s revenues that rely on the petroleum 
money to pay their debts caused by the Iraqi-Iranian War. Some analysts think 
that lighting the Kuwaiti oil pipelines on fire was a punishment method taken by 
the Iraqi government to force Kuwait to increase its petroleum production in spite 
of the OPEC’s polls that indicate that 10 countries, Iraq included, did not stand by 
their allotted production. The thing that concurs with the revenge theory in burning 
and blasting the Kuwaiti petroleum pipelines is the fact that the Iraqi Presidential 
Guard carefully planned the destruction of petroleum pipelines and electricity and 
water plants. Iraqi documents show the beginning of these plans being made on 
August 12, 1990, 10 days before Iraq invaded Kuwait.
The oil pipelines were blast by using “TNT” dough and 14 tons worth of TNT 
explosives were used in this operation with 11KG for every well. Sand bags on 
top of the explosives multiplied the pressure at the top of the well and increased 
the damage. Cluster bombs were also used along with tank shells to destroy 
some wells because there was no more TNT to be used, or not being able to get 
to the well’s top because of planted mines. What was really surprising was that 
some explosive methods were used to later turn down the fires.

Artist Ahmad Mater

 

“Every man should pull a boat over a mountain once in his life”
 Werner Herzog



Starring
Considering the catastrophe’s scale and the great number of wells on fire, as 
well as the huge number of bleeding and destroyed oil wells, a team of 
petroleum experts was created in Kuwait in order to make emergency plans and 
reorganize the oil production after Kuwait’s liberation in September 1990. The 
plan theorized that 100 oil wells would have burned as a maximum, and based 
on this estimate, they consulted with four teams of experts in firefighting oil 
pipelines: Red Adair, Boots and Coots, Wild Well Control, Safety Boss. They 
also established plans and estimations with the required timeline for putting off 
oil pipeline fires from two to five years. However, all burning pipelines were able 
to be controlled in 240 days with the participation of 27 international teams 
specialized in firefighting oil pipeline fires. The Kuwaiti team was able to put off 
6% of the total pipelines. One of the most recognized contributions of the 
Kuwaiti team is the faithful engineer Sarah Akbar, the only woman expert in 
black oil, who earned her stars in putting off the fires. The last well was put off 
on November 6, 1991, stopping the primary source of pollution at the time.

The Power of an Image
The second story is related to the power of an image, the story of this exhibition 
being held 25 years after the oil pipelines of Kuwait were put off. It is the story of 
one the heroes who transmitted this catastrophe to the public. He is none other 
than the award winning and economy PhD laureate Sebastião Salgado. This 
hero starting taking pictures in his thirties but commitment became an 
obsession for him. His projects that lasted for years have recorded the beautiful 
side of humans, from the international story that often holds death, destruction 
or damage. He tells us here the story of how a hobby almost ended his life and 
shows us breathtaking pictures of his last world, Genesis. This project 
documents forgotten places and people around the world. For the first time, the 
Brazilian rainforest son meets the Arabian Desert’s silence during the Gulf War, 
when the oil pipelines were being put off during the Second Gulf War, as if he 
were telling us that what he is seeing is not really what is seen. Nevertheless, it 
is a feeling roaming inside of me through what I am seeing, heroes appearing in 
pictures as if they were ghosts inside the flames. They were enduring high 
temperatures and the exaggerated sound of pipeline fires, awful smells, all the 
while facing the fear of death every second of their time. Billions of dollars were 
spent on this matter and years of cleaning up the political mess of war.
 

Son of rainforests
Born in 1944 in Brazil, Sebastião Salgado came from a region filled with 
rainforests and beautiful rural life. At 25, he moved to a bigger region where he 
completed his studies, joined the most left political parties at the time, and was 
an activist. He pursued a master’s degree in economics at university. Actually, 
one cannot mention Salgado without also mentioning Lélia. Salgado even says 
that, “She is the most important thing that happened in my life at the time. I met 
a wonderful girl who became my best friend for life, my partner in everything I 
do until today, the woman who is now Lélia Wanick Salgado.”
Due to the dictatorship in Brazil, Salgado’s choices were limited, which is why 
he decided to go to France where arts, life, and universities are plenty; Instead 
of wasting his life in an armed conflict or immersing himself in poverty and 
misery that are the result of the political regime in Brazil.
Salgado finished his PhD in France and his girlfriend Lélia became an architect, 
before photography “invaded his life” as he puts it. He immersed himself in 
photography and achieved many projects, publishing several books as well. He 
travelled to Africa many times because of his job in an investment bank. Africa 
is the place where he took pictures of life, of bloody military struggles, of 
extreme poverty cases, especially in Rwanda. He almost got very sick because 
of his total immersion in blood and misery, which turned his life into a living hell. 
He had to stop due to medical advice and went back home.
When he decided to go back to Brazil, his parents were very old. The rainforest 
he grew up in was starting to go extinct. This is when he decided to rebuild it, 
based on his wife’s advice and the help on an expert friend in forest 
rehabilitation. He realized at once the danger of environment’s destruction and 
his motherland’s need of these rainforests and decided to go back to 
photography. This time, it was from an environmental point of view. To present 
the dangers of the environment diversity destruction as well as the dangers of 
desertification on humankind and animals. The young rebel didn’t leave his 
homeland when he chose to emigrate to Paris. He came back, full of a new, 
wider understanding of life. This is how we can understand him when he said, 
“My way of taking pictures in my way of life. I take them through my expertise, 
this is the way I see things.”

Artist Ahmad Mater



الخلق

Genesis



Chinstrap penguins at Bailey Head. 
Deception Island.  Antarctic Peninsula. 
2005
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

طيور البطريق التشنستراب في بيلي هيد. جزيرة 
ديسبشن. القطب الجنوبي،

٢٠٠٥

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Brooks Range. Arctic National 
Wildlife Refuge. Alaska. USA. 
2009 
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

منطقة بروكس، امللجا الوطني للحيوانات البرية
االسكا. الواليات املتحدة االمريكية

٢٠١٠

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Buffalos. Kafue National Park, 
Zambia. 
2010 
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

جواميس. حديقة كافو الوطنية. زامبيا

٢٠١٠

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Confluence of the Colorado and 
the Little Colorado. Arizona. USA. 
2010 
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

التقاء نهر كولورادو و كولورادو الصغيرة.
 اريزونا. الواليات املتحدة، 

٢٠٠٩

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Bighorn Creek. Kluane National Park. 
Canada. 
2011
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

جدول ماء بيغهورن. حديقة كلوان 
الوطنية. كندا

٢٠١١

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Marine iguana. Galápagos. 
Ecuador
2004
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

اإلغوانا البحرية. غاالباغوس. اإلكوادور
٢٠٠٤

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Southern right whales. Valdés 
Peninsula. Argentina. 
2004
Gelatin Silver Print
126 × 180 cm

الحيتان الجنوبية. شبه جزيرة فالديس، 
االرجنتني

٢٠٠٤

طباعة على جيالتن
١٢٦ × ١٨٠ سم



Kafue National Park, Zambia. 
2010
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

حديقة كافو الوطنية. زامبيا
٢٠١٠

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



The Erg Ubari. Libya 
2009 
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

اوباري. ليبيا
٢٠٠٩

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Nenet people. Yamal Peninsula. 
Siberia. Russia. 
2011 
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

شعب النينيت. شبه جزيرة يامال. 
سيبيريا. روسيا

٢٠١١

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Chinstrap penguins . South 
Sandwich Islands.
2009
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

طيور بطريق التشنستراب. جنوب جزيرة 
سندويتش

٢٠٠٩

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Iceberg in the Weddell Sea.  
Antarctic Peninsula.!
2005
Gelatin Silver Print
126 × 180 cm

جبل جليدي في بحر ويديل. القطب 
الجنوبي، 

٢٠٠٥

طباعة على جيالتن
١٢٦ × ١٨٠ سم



Praying in the desert. Algeria 
2009
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

اداء الصالة في الصحراء. الجزائر
٢٠٠٩

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Sand dunes. Namibia. 
2005 
Gelatin Silver Print
50 × 60 cm

كثبان رملية، ناميبيا،
٢٠٠٥

طباعة على جيالتن
٥٠ × ٦٠ سم



Sand dunes. Tadrart.  South of 
Djanet, Algeria. 
2009
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

كثبان رملية. تادرارت. جنوب جانت. 
الجزائر

٢٠٠٩

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



منجم ذهب
Gold Mine



Gold mine. Serra Pelada, state of 
Pará, Brazil.
1986
Gelatin Silver Print
60 × 90 cm

منجم ذهب. سيرا بيالدا. والية بارا. 
البرازيل

١٩٨٦

طباعة على جيالتن
٦٠ × ٩٠ سم



Gold mine. Serra Pelada, state of 
Pará, Brazil, 
1986
Gelatin Silver Print
50 × 60 cm
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الكويت

Kuwait
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امريكا االتينية
Latin America
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