
 

 
الفن المعاصر في اإلمارات رائدفي استعادة ألعمال   

 الواحد"  العملفنان معرض "حسن شريف:  تفتتحالشارقة للفنون 
 

 
 

فنان  :(2016 – 1951) نوفمرب املقبل معرض "حسن شريف 4يوم السبت املوافق  مؤسسة الشارقة للفنون تفتتح
مبا  ،يةاالستثنائلفنية امسريته ائد و هذا الفنان اإلمارايت الر  ، يف استعادة هي األكرب من نوعها ملنجزالعمل الواحد"

، وير الفوتوغرايفوالتص ،يةرتكيبالاألعمال و  ،تجميعالو  ،والنحت ،الرسمالفنية يف  ممارستهيضيء على مخسة عقود من 
 . إضافة ألعمال تعرض للمرة األوىل

ضطلع هبا شريف طيلة مسريته الفنية، بوصفه أحد دعائم احلداثة االستثنائية اليت ا هذا املعرض تتوجياً لألدوار ويعد  هذا 
 املتعددةته اأوىل معارضه، عدا عن مشاركاليت شهدت إمارة الشارقة  وخاصةواملعاصرة فنيًا وفكريًا يف دولة اإلمارات، 

 .1993من دورته األوىل عام  يف بينايل الشارقة ابتداءً 



 

الفنان ن: "كان ة للفنو لشارقالطان القامسي، قي مة املعرض ورئيس مؤسسة ويف هذا السياق قالت الشيخة حور بنت س
نا شرف لكان و  .رئيسًا له الشارقة وداعماً إمارة الفن املعاصر يف  يف جمتمع شخصية تأسيسةحسن شريف الراحل 

نستعيد حنن اآلن  وها: "وأضافت ."1993بينايل الشارقة األول عام  مشاركته يفمنذ ومواكبة منجزه الفين  العمل معه
ة نشطته اجملتمعيوأ داعيزه اإلبمنجالشارقة الشاهدة على النوعي يف إمارة  عرب هذا املعرض ةومسريته الفنيأعماله 

 ومراحله وتنويعاته." متسق يف جتلياتهمنجزه يف سياق  واضعنيوالفكرية، 

 ي والتجرييب يفملفاهيماالفن  ومن مؤسسي الفن املعاصر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، رائديعترب حسن شريف 
يدي السائد والتقل نأى عنمبجعله  هنجاً خاصاً به. بدأت مسريته الفنية يف سبعينيات القرن املاضي، متخذاً املنطقة

 أيت هذا، وعليه يبنائيةانية اللربيطفلوكسيسم وا مثلالراديكالية متأثراً حبركات فنية طليعية  احلداثوية وعلى شيء من
يله عنا، سنة رح 2016ىل صوالً إاضي و اجلزء األكرب من أعماله املفاهيمية بدءاً من سبعينيات القرن املاملعرض حمتوياً 

مية، واألنظمة احلياة اليو و ن، ة بالزمتلعقافاً لرؤاه الفلسفية واالجتماعية املولتكون أعماله املستعادة يف هذا املعرض كش  
 ةزاوي"الفنان حيتل إميانه بأن  واصفاً فيه 1989ان املعرض من مقال كتبه شريف عام احلسابية، وقد جرى اقتباس عنو 

  مكرراً إبداع عمل واحد طيلة حياته." –الفنان  بزاوية اميكن وصفه –به  ةخاص

ات، واليت لسبيعينيف ا الكاريكاتورية والقصص املصورة املنشورة يف الصحف كما حيتوي املعرض رسومات شريف
لتصنيع صناعة وابال تعم قه عن ةاملعروض األعمال كما تكشف  حنو الفن التجرييب واملفاهيمي. له اجلذريسبقت حتو 

ة سلسل كن اعتبارهميما عرض وي املاليت عاشتها دولة اإلمارات. ويف سياق متصل حيت واإليقاع الزمين السريع للعوملة
 لشريف سبةلت بالنجات شك  ر ذكره أن هذه املنسو ومن اجلدي. متأسسة على املزج والتجميع"نسج"  أعمال بعنوان

ليت بربط املواد وا اخلاصة اليدوية التكرار فن، وهذا ما بات يعرف بعملية الفائض الصناعي إىل  حو ل من خالهلاعملية 
 .مارسها شريف على نطاق واسع

 النظم فتنته حنيينيات الثمان يف، وخاصة الفنيةليكم ل فضاء جتربة شريف  "النظامية"شبه األعمال ويأيت ما عرف بـ
طورها، اليت  رالتكر وقواعد ا التعليمات، واإلجراءات، تفسر رسومات هيئة جمسدًا إياها على ،وبنائها ومنهجيتها

ليت توثق احظاته ته ومالورسوماالفوتوغرافية  ، ولتنعكس أيضًا يف صورههندسية ليخرج منها بتكوينات وأشكال
و يف الصحراء أ ر حبالً ز، أو جيميشي أو حيفر أو يقفتصوره " يف الثمانينيات، واليت ئيةعروضه األدا"جتاربه" و "

 .االستوديو اخلاص به



 

من  رقة للفنونسة الشاه ملؤسعمل تركييب حياكي استوديو حسن شريف والذي مت التربع ب هذا ويتكامل مع ما تقد م
إذ سيتم يف  ،راتينياإلما البوالطمن الفنانني  املقبلةلصاحل األجيال وذلك  "حسن شريف على تركة القائمني"قبل 

رض ملعهذا ويقام ا .تخدمهاليت اساواملواد ، مبا يف ذلك أدواته االستوديو اخلاص بهإعادة تركيب مجيع عناصر  املعرض
ون الحقًا يف غضيصدر سوف . و 2018فرباير  3يف ساحة املرجية، وبيت السركال يف ساحة الفنون، ويستمر لغاية 

 ليزية(ية واالجن)بالعرب ريف" شامل عن جتربة وأعمال حسن شكتالوج" عن مؤسسة الشارقة للفنون، 2018شهر يناير 
 لشاعر اإلمارايتاظم، واحممد ك القامسي، والفنان اإلمارايت ، والشيخة حوربقلم الفنان حسن شريفمتضمنًا مقاالت 

 ارقة. ارة الشيف إم املعرض إىل مواقع دولية شريكة حول العامل بعد اختتامه كما سينتقلراشد اخلالد.  

 ببلوغرافيا

 يف بدأ حيث املتحدة ةالعربي اإلمارات إىل وعاد 1984 عام لندن يف للفنون شاو بيام مدرسة من شريف خترج
 شريف ملع وكاتب، وناقد ومعلم نانكف  األدوار بني وبالتنقل. الشارقة يف املعاصر الفن معارض وإقامة الفنية ممارسته

 ناتوالبيا يةالفن التارخيية للنصوص العربية ترمجاته خالل من املعاصر بالفن احمللي اجلمهور مشاركة تشجيع على
 ديب يف والفنون بالشبا مسرح يف الفنون ومرسم ،(2007) ديب يف الطائر البيت بتأسيس وساهم الرمسية،

 اليت املنظمات تلك ،(1980) التشكيلية للفنون اإلمارات ومجعية ،(1984) شارقةال يف املرجية ومرسم ،(1987)
 .عارضوامل اإلرشادي رالتطوي خالل من اإلمارات يف املعاصر للفن االختصاصات متعددة املفاهيم بدعم قامت

( 2011) أبوظيب احلصن، قصر ،"2011-1979 وأشياء جتارب: شريف حسن: "الفردية معارضه بني من
. تفاعل: "منها مجاعية معارض يف أعماله عرض مت كما(.  2007) للفنون الشارقة متحف ،"شريف حسن"و

 اإلمارات، يف الفنية احلركة تقصي: لكننا نراهم ال" ؛(2017) أبوظيب غوغنهامي ،"إبداعية مسارات: تواجد. تشكيل
 ديب مسرح) DUCTAC ،"ذهبيات؟" ؛(2017) أبوظيب نيويورك جبامعة الفن رواق ،"1988-2008

 يف املعارض حول" ؛(2016) للفنون الشارقة مؤسسة ،"بالعريب do it" ؛(2017) ديب ،(الفنون ومركز االجتماعي
 ؛(2015) البندقية بينايل يف للفنون الدويل 56الـ املعرض املتحدة، العربية اإلمارات لدولة الوطين اجلناح ،"اإلمارات

 احلياة" ؛(2015) لندن تشابل، وايت غالريي ،"2015-1915 واجملتمع تجريدال فن: األسود املربَّع مغامرات"
 مثانينيات منذ والتصميم والعمارة الفن: تاريخ" ؛(2014) جانريو دي ريو يف احلديث الفن متحف ،"اجلسد: الفنية
 اجلديد، تحفامل ،"آخر مكان يف أو هنا" ؛(2014) باريس بومبيدو، مركز ،"احلاضر الوقت وحىت املاضي القرن

 سلوفينيا ليوبليانا، الغرافيك، لفنون الدويل املركز ،"وأمناط أنظمة" ؛(2012) 18الـ سيدين بينايل ؛(2014) نيويورك



 

 والرتاث للثقافة أبوظيب هيئة ركيزة ؛(2010) الدوحة احلديث، للفن العريب املتحف: متحف ،"مداخل" ؛(2012)
 بون احلديث، الفن متحف ،"الصحراء لغة" ؛(2009) فينسيا بينايل يف للفنون الدويل 53الـ املعرض البصرية، للفنون

( 2002) أملانيا آخن، للفنون، العاملي لودفيغ منتدى ،"املتحدة العربية اإلمارات دولة من اخلمسة فن" ؛(2005)
 يف ،1993 عام ذمن شريف أعمال ُعرضت وقد(. 2000) عم ان الفنون، دارة ،"العريب للعامل املعاصرة الفنون"و

 .)2015) 12 الشارقة بينايل آخرها وكان الشارقة، بينايل دورات من مثاين

 و،بومبيد ركزم كونغ؛  هونغ ية،البصر  للثقافة بالس ام متحف: ضمنها ومن ،اجملموعات من العديد لدى مقتناه أعماله
 تحفم أبوظيب؛ غنهاميغو  دوحة؛ال احلديث، للفن العريب املتحف: متحف باريس؛ فويتون، لويس مؤسسة باريس؛
 .الشارقة للفنون، بارجيل ومؤسسة للفنون الشارقة

 .2016 عام وفاته حىت وعمليف ديب  عاش وقد ،1951 عام شريف حسن ولد

 حول مؤسسة الشارقة للفنون

جملتمع الفين يف حلراك اتفعيل اية، لتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقاف
لت املؤسسة على تاريخ التعاون (، تشك  2009احمللي يف الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، واملنطقة. ومنذ عام )
ى مؤسسة الشارقة للفنون، من (. وتسع1993والتبادل الثقايف الذي تزامن مع بينايل الشارقة منذ انطالقته عام )

امج ملبادرات والرب ان خالل ين، م، إىل خلق فرص للفنانني وتفعيل اإلنتاج الفخالل العمل مع شركاء حمليني ودوليني
لبحوث، اج، املعارض، ا تبرنامج اإلن األساسية للمؤسسة اليت تشمل بينايل الشارقة، لقاء مارس، برنامج الفنان املقيم،

رسيخ الد ور تللمؤسسة، على  تعليميةوال مةاإلصدارات، باإلضافة إىل جمموعة املقتنيات املتنامية. كما ترك ز الربامج العا
 .اعلي للفنهج التفوالن األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع، وذلك من خالل تعزيز التعليم العام

 

 -انتهى-


