
 

 

 من الستينيات وإىل وقتنا احلاضر مىن السعودي أعمال

 لــــارس املقبـــــق مـــلـ" ينطاتنـــار وتكويــ"أشع

 

 

 

" للفنانة األردنية مىن السعودي، اتارقة للفنون ابلتعاون مع متحف الشارقة للفنون إلطالق معرض "أشعار وتكوينتستعد مؤسسة الش
تحف الشارقة للفنون. يتضمن املعرض أعمال الفنانة منذ ستينيات القرن املاضي وصوالً إىل يف م 2018مارس املقبل  7وذلك يف 

وقتنا احلاضر، مبا يف ذلك جمموعة متنوعة من املنحواتت احلجرية اليت ُعرِفت هبا السعودي، إضافة للوحات والرسومات، وأعماٍل ورقية 
 القامسي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون. رم حو مستوحاٍة من قصائد حممود درويش وأدونيس، وهو من تقيي

على معاينة مىن السعودي للعالقة املتواشجة بني املواد الطبيعية والشكل  ،2018يونيو  7الذي يستمر لغاية  يسّلط املعرض الضوء
ها احلركة الرتكيبية احلديث، هي اليت دأبت يف أعماهلا على استكشاف مفاهيم على اتصال ابلنمو واخلصوبة واجلسد من خالل تقدمي

تتيح هذه التغطية الواسعة ملنحواتت الفنانة التعّرف بعمق على مسريهتا اجلمالية والفكرية، واليت تتجلى و وأشكاالً هندسية اصطالحية. 
ألبيض واحلجر على حنو خاص يف عملها الفين املتّسم ابستعمال خمتلف أنواع وألوان احلجارة يف املنطقة العربية، مبا يف ذلك: الرخام ا

 اجلريي الوردي والرخام األخضر وحجر الديوريت األسود.

على  ، ودرست النحت يف املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة يف ابريس. وقد ُعرفت السعودي1945عام  مىن السعودي ُولدت
احلركة يف األشكال   حلديث، عدا عن خلقهانطاق واسع مبنحوهتاهتا احلجرية، اليت تستكشف العالقة بني املادة الطبيعية والشكل ا

(. 2012يس )ابر  العريب، العامل معهديف  وقد ُعرِضت أعماهلا .األساسية عرب التكرار، والتنويع يف أبعادها أو تقاطعها مع بعضها
 (؛ معرض 2010(؛ "الغرف الفسيسفائية" مؤسسة عبد احملسن القطان، لندن )2011 - 1993متحف سرسق، بريوت )



 

 

(؛ متحف 2001(؛ "ورش العمل العربية"، اليونسكو، بريوت )2003(؛ بينايل القاهرة الدويل )2010جاكاراندا للصور، عمان )
(؛ معهد العامل العريب، 1994(؛ املتحف الوطين للمرأة يف الفنون، واشنطن، )1995(؛ دارة الفنون، عمان )1999الوداية، الرابط )

(؛ معرض الفن الدويل لفلسطني، 1979(؛ املتحف املشرقي، موسكو )1981وس"، أوسلو )(؛ "كونستنرينيس ه1987ابريس )
 .(، وغريها1978( ومتحف رودان، ابريس )1979بريوت )

 عن مؤسسة الشارقة للفنون

احمللي يف الشارقة،  تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية، لتفعيل احلراك الفين يف اجملتمع
اإلمارات العربية املتحدة، واملنطقة. وتسعى إىل حتفيز الطاقات اإلبداعية، وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث 

وتضم  .الثقافية والتجريب والتفرد، وفتح أبواب احلوار مع كافة اهلوّّيت الثقافية واحلضارية، ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها
مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس"، وبرانمج "الفنان املقيم"، 
ز و"الربانمج التعليمي"، و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات، ابإلضافة إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية. كما تركّ 

م الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الّدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع، وذلك من خالل تعزيز التعليم العا
 .والنهج التفاعلي للفن

 

 


