
 

سنة االمتداد المكاني والزماني 2017  
  عاماً من اإلنجازات عالشارقة للفنون تود 

 
على جمموعة نوعية من املعارض الفنية الفردية واجلماعية افتتاح  2017عام  ت مؤسسة الشارقة للفنون يفشهد

والسينمائية، اجملتمعية واملوسيقية التعليمية و وإطالق العديد من املبادرات والربامج ، املستوى احمللي واإلقليمي والدويل
 هذا عدا دعمها لعدد كبري من الفنانني، واملشاريع الفنية حول العامل.

، بوصفه واحداً من أهم 2017أبرز حدث فين يف املنطقة لعام  الشارقة بينايل شّكلت النسخة الثالثة عشرة من 
رئاسة  رقة للفنون الشيخة حور بنت سلطان القامسي"البيناليات" على مستوى العامل، وجاء تويل رئيس مؤسسة الشا

خريطة  علىملكانة املرموقة اليت حيتلها " تأكيداً للدور االستثنائي الذي يلعبه بينايل الشارقة، واينايل الدوليةرابطة الب"
 البيناليات الدولية.

 ، واحملاصيل، والطهي، واألرض. ومتركز حول أربع ثيمات هي: املاء عنوان"متاوج" 2017محل بينايل الشارقة لعام 
. استمر ، اجلمعية اللبنانية للفنون التشكيلية يف بريوت"أشكال ألوان"املدير املؤسس لـوكان من تقييم كريستني طعمة، 

(، وشهد إىل جانب امتداده الزمين توسعاً مكانياً، إذ انعقدت 2017أكتوبر  – 2016البينايل لعام كامل )أكتوبر 
 تعليمي وبرنامج وبريوت، الشارقة من كل  يف ُعقدا فصلني، من وبرامج معارض على، واشتمل مدن سمخ يف فعالياته
 سطنبولا من كل  يف بالتوازي أقيمت ومشروعات ،"13ضمن "مدرسة بينايل الشارقة  الشارقة يف كامل  لعام استمر

"متاوج"، ومكتبة إلكرتونية حتوي مواد حبثية اإلنرتنت بعنوان  على اإللكرتوين للنشر ومنّصة اهلل، ورام وداكار وبريوت
عن دورة % 25بلغت نسبتها  ذا العام بزيادةهلشهد بينايل الشارقة حضوراً الفتاً خاصة بثيمات البينايل: هذا وقد 

 ألف زائر يف النسخة السابقة. 90 بـمقارنة ألف زائر  120إذ جتاوز عدد الزوار ، 2015عام 

نظمت مؤسسة الشارقة للفنون أحد أضخم املعارض االستعادية الفردية للفنان الراحل معارضها الفردية إطار ويف 
 برعاية وحضورحسن شريف حتت عنوان "حسن شريف: فنان العمل الواحد" والذي جرى افتتاحه يف نوفمرب املاضي 

قدم املعرض وقد  حاكم الشارقة.صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القامسي عضو اجمللس األعلى 
 الرتكيبية، واألعمال والتجميع، والنحت، الرسم، يف الفنية ممارسته منأعمااًل أنتجها الفنان على مدار مخسة عقود 



 

 2018فرباير  3كما تضمن املعرض الذي يستمر حىت   .األوىل للمرة تعرض ألعمال إضافة الفوتوغرايف، والتصوير
 ه شبه النظامية واألدائية.رسومات شريف الكاريكاتورية األوىل وأعمال

وقد  ،"حوارية خياالت"بعنوان  معرض للفنان الراحل أمحد مرسي 2017يف يناير  ويف سياق متصل نظمت املؤسسة
املسرح،  يف تصاميمه إضافة إىل .الكربى رياليةو الس ورسوماته والفانتازية التشخيصية مرسي تضمن املعرض لوحات

  .هذا يومنا حىت املاضي القرن أربعينيات منذ والثقايف الفين ملنجزه استعراض اباته، يفوكت مؤلفاته تشمل أرشيفية ومواد

شهر أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون أوىل فعاليات برناجمها املوسيقي الذي تقدمه للمرة األوىل، حيث أقامت يف  كما
مزلش "قدمته فرقة موسيقي  جانب حفل إىلضمن برنامج اإلقامة التعليمي، نوفمرب جمموعة من ورش العمل املوسيقية 

حفالت موسيقية وورش  مقدماً  2018على مدار عام  هذا الربنامجاألفريقية، ومن املقرر أن تعقد فعاليات  "الُفكر
يف سينما  لألفالمضمن برناجمها  اً سنيمائي اً عرض 30عمل ودورات تدريبية وجلسات نقاشية. كما قدمت املؤسسة 

 يف برناجمها التعليميبينما قدمت  حول صناعة األفالم الرقمية. مكثفة دورة، إضافة إىل ة املرجيةساحيف  سراب املدينة
ما وطالب املدارس واملراكز الفنية وذوي اإلعاقة، شارك هبا  للكبار والصغار،ورشة عمل موجهة  300 ما يزيد عن

  ألف مشارك. 12 يقرب الـ

 التواصل مع اجلمهور احمللي وحتفيزه على املشاركة يف املشهد الثقايف والفين واستكماالً للجهود اليت تبذهلا املؤسسة يف
ويعد افتتحت املؤسسة يف أغسطس املاضي معرض التصوير الفوتوغرايف "الشارقة، وجهة نظر" يف نسخته اخلامسة، 

 تشاركهم وتشجيع واإلقليميني، احملليني املصّورين مهارات لتعزيز املؤسسة أطلقتها اليت اجملتمعية الربامجاملعرض أحد 
 63 املعرضشارك يف وقد  .واإلقليمي احمللي الثقايف اجملال يف جديدة تعاون فرص لطرح إضافة واخلربات، األفكار

تتمحور حول ثيمة املعرض هلذا  عمالً فوتوغرافياً  175 عرضوامصوراً من دولة اإلمارات ودول جملس التعاون اخلليجي 
 شهد احلضري".واملالعام "العمارة 

الفنانني الشباب بعنوان "مشروع  فعالياهتا لفصل اخلريف مبعرض خمصص لدعمواستهلت مؤسسة الشارقة للفنون 
 العبيديل العنود همفنانني  أربعة قبل من أجنزت فنية مشاريع عدة تضمنالذي أقيم يف دورته الرابعة، وقد مارس" 
 األعمال . وقد تضمنتاجلزائر من زوقار وسفيان لبنان، من فديالص وحممود ، تاإلمار  دولة من نصراهلل وناصر
 باإلنتاج متعلقة أسئلة اختبار عن فضالً  املعاصر، الشارقة إمارة بتاريخ اتصال على موضوعات الدورة هلذه املقدمة

.الرتكيبية واألعمال واملنحوتات، الفوتوغرايف، والتصوير الفيديو، أعمال بني ما وتنوعت واالستهالك،  



 

 من لكل الفنية مقتنياهتا من أعمال جمموعة تضمن الذي ،"2017 صيف: خمتارات" كما قدمت املؤسسة معرض
 إمارة يف املرجية واليت عرضت يف ساحة رهبار، وسارة عيسى، وإميان اخلوري، وفؤاد أرائني، ورشيد أالداغ، نيفني

 ،العطار وعمار ،العاين هالة من لكل مؤخراً، تحتافت اليت احلمرية استديوهات يف أخرى أعماالً  عرضتو . الشارقة
 .رمضان وأمين ،غورسكي وأندرياس ،قرقاش وملياء

 الفنية، واألعمال املشروعات من للعديد الدعم العام هذا املؤسسة قدمت عاملياً، املنطقة فناين لدعم مبادراهتا ضمنو  
" 57 فينيسيا بينايل" يشمل مبا الدولية واحملافل الفعاليات أهم على دعمها خارطة وتوزعت األداء، لعروض إضافة

 ."املعاصر للفن دوكيومنتا معرض"و

، باإلضافة إىل (2016 – 1958) شريف حسن الراحل اإلمارايت للفنان معرضاً  املؤسسة دعمت السياق هذا ويف
" 57 فينيسيا بينايل" يفئني، دعمها ملشاركة كل من الفنان اإلمارايت عبد اهلل السعدي، والفنان الباكستاين رشيد أرا

من  نمائيةيوس لعدة عروض أدائية الدعم قّدمت كما".  فيفا آرت فيفا" عنوان حتتيف مايو املاضي  انطلق الذي
" 7" األدائي عرض، وال(2017" )العربية النسخة: روالند أغنية" املسرحي وعمله شوقي وائل للفنان عرض :ضمنها

 يف عرض كما .بروكسل يف" كاي  استوديوهات" يف املاضي مايو يفالذي مت عرضه ، مريزجيا رضوان للفنان( 2017)
 الشارقة مؤسسة هإنتاج، والذي شاركت يف جريج وخليل توما حاجي جوانا إخراج من" امسرينا" فيلم املاضي مايو

 وأتبع ،"غيبامل يف مشسان" كتاب  إطالق العرض وصاحب. لندن يف" للفنون شابل وايت" غالريي يفوذلك  للفنون،
 .للفنون الشارقة مؤسسة رئيس القامسي حور الشيخة مع وجريج توما من كل  مجعت حوارية جبلسة

من األعمال اليت عرضت يف "معرض دوكيومنتا للفن املعاصر" املقام يف كل من أثينا  اً كما دعمت املؤسسة عدد
 إىل. األول العاملي عرضهما يف بصريني عملني يف وذلكوكاسل، حيث قدمت املؤسسة الدعم للفنان نعيم مهيمن 

 غداء-شاميانا"إضافة إىل مشروع  .(2017" )وجنازة لقاءان" عنوان حتت القنوات ثالثي تركييب فيديو عمل جانب
 ، الذي قدمه الفنان رشيد آرائني.(2017-2016" )للتغيري فكر: للفكر

 السرياليون: حرية الفن يصبح حني" معرض ضمنها:عدة معارض دولية من  للفنون الشارقة مؤسسة افتتحت هذا وقد
  سيؤول، يف واملعاصر احلديث للفن الوطين املتحف يف وذلك ،يف شهر أبريل املاضي ،("1965-1938) املصريون

ومعرض  .2016 سبتمرب يف القاهرة يف الفنون قصر يف افتتاحه عقب للمعرض الثانية احملطةاليت متثل اجلنوبية،  كوريا
do it  2017العريب املتنقل الذي مت افتتاحه يف رام اهلل يف شهر مايو ويف القاهرة يف يوليو ب. 


