
 

 ضمن برانجمها لفصل الربيع

مخسة معارض فنية اليوم الشارقة للفنون تفتتح   
 

 

 

 تضيءض فنية هامة مخسة معار  (16/3/2018اجلمعة املوافق ) مؤسسة الشارقة للفنون اليوم تفتتح
ن املعاصر يات الفا جتلوتعاين من خالهل، والدويلأبرز التجارب الفنية على املستوى اإلقليمي  على

 ةلتارخييفاهيم امللومقارابته  ددة،اته اجلمالية املستجدة على صعيد اللوحة واملنحوتة والوسائط املتعومقرتح
حممد أمحد الفنانني من  وهي لكل 2018. وأتيت هذه املعارض ضمن برانمج ربيع ةوالسياسي ةواجلغرافي

 قتنياتم ال من:أعمدية جم"تدابريإبراهيم، وزينب سديرة، ولطيف العاين، وآان بوغيغيان، إضافة ملعرض 
 ".املؤسسة

: تدابري 2018لقاء مارس "كما تطلق املؤسسة غداً الدورة احلادية من لقاء مارس السنوي، بعنوان:   
جلسات حوارية  اً على مدار ثالثة أايم متضمن يستمرحبيث  ،متحدثً  30 أكثر منمبشاركة  جمدية"،

 .وعروض أداء متنوعة



 

 الفنانة الت عليهاشتغ يتال فاهيمامل العديد منشؤون جوية.. هراء حبري" رة: زينب سدي"رض مع يتناول
يتجسد يف  هلذا أن، و اهلجرةمثل مفهوم األسرة، والتقاليد، والتاريخ الشفوي، و  عاماً  17منذ أكثر من 

قل الهلا نتم من خشرتكة يمتسعى من خالله إىل إجياد لغة الذي "اللغة األم" الفيديو ثالثي األبعاد 
ر والذي يدو  ور"سات الص"حار  عمل الفين الفوتوغرايفللاملعلومات واخلربات عرب الزمان واملكان، إضافة 

ه رس حياتكلذي  احول أحاديث سديرة مع صفية كواسي، وهي أرملة املصور املعروف حممد كواسي 
ون بعنوان "شؤ ضها فيلماً م معر كما يقد    وما تال ذلك. 1962لتوثيق الثورة اجلزائرية واستقالل البالد عام 

 اج رحلة مصورةوإنتية لربيطاناإلمربايلية ارسم املسار التارخيي للخطوط اجلوية  فيهديرة تعيد سجوية" 
ألخرى اد األرشيفية واملوا رائطالصور الفوتوغرافية واملالحظات واخل ، متضمناً ابستخدام وثئقيات رحلتها

 لندن ومتحف احملطة يف الشارقة.اليت مت مجعها من متحف مطار كرويدون يف 

منذ فرتة  هوعمل تهتطور حيا" (1953-1979) عرب العدسةلطيف العاين: "معرض  يرصدبينما 
، ها يف العراق التقطاليت اخلمسينيات وحىت السبعينيات، ويقدم جمموعة كبرية من الصور الفوتوغرافية

الطبيعة و  طبيعية،ر الوالً إىل املناظمشلت موضوعات واسعة بدءاً من صور األصدقاء والعائلة، وص
بنت سلطان  ورحلشيخة اي مته املعرض الذي قق اآلثر القدمية، واهلندسة املعمارية. كما وث  و الصامتة، 

ىل أملانيا حالته إر الل انطباعاته عن األماكن اليت زارها خ ،رئيس مؤسسة الشارقة للفنون القامسي
  .والوالايت املتحدة

آان  بوغيغيان يف استعادة كربى لنتاجها اإلبداعي البارز، الفنانة سركال الرتاثي أعمال بيت ال يستضيفو 
الرئيسية ألعمال عرب مسرية فنية متتد ألكثر من أربعة عقود. حيث يضم املعرض ستة من املكوانت 

ن ة موجمموعة كبري ، رسومات وسلسلة، أعماهلا الرتكيبية ذات الوسائط املتعددة ، مبا فيهابوغيغيان
استلهمت بوغيغيان الكثري وقد  .، وإعادة تركيب الستوديو الفنانة الكائن يف القاهرةالكراسات املصورة

من أعماهلا خالل جتواهلا عرب القارات، حيث استمدت بعض لوحاهتا من جوالت القطار بني اهلند 
سلسلة من الرسوم األخرى اليت  ابإلضافة إىل ر.اغتها أثناء إقامتها يف كندا ومصونيبال، ومثة كراسات ص



 

استلهمتها الفنانة من حياة وأسفار الشخصيات التارخيية البارزة، من الشعراء واملثقفني أمثال قسطنطني  
 الشيخة حور بنت سلطان القامسي وقد قُ ي م املعرض من قبل وفريدريك نيتشه. ،كفافيس، وأمحد شوقي

 ابكارغيف. –وكارولني 

 احة املرجيةسيف  3اق عناصر" الذي يقام يف رو حممد أمحد إبراهيم: معرض "يف املؤسسة  تقد مكما 
ت، اللوحاع الواسح على مدى ثالثة عقود. ويشمل هذا املساليت نفذها  الفنان اإلمارايتأعمال 

 يتتبع القضاايو لفنية، هيم اتنويعات إبرا املعرض يتضمنو والرسومات، واملنحواتت، واألعمال الرتكيبية. 
تعلقة مبلم ات ومشاغله امل التبادلار و ية واملفاهيمية املتداخلة مع ممارسته الفنية، مثل استخدامه التكر اجلمال

ليت اية واألدوات ة األرضلفنيالطبيعة وزواهلا جراء التنمية احلضرية، وليتجلى ذلك يف خمتلف مشاريعه ا
بيئة  ه املديدة معوعالقت ئيةوز البدايقدم هذا املعرض كذلك رؤية يف تفاعالت إبراهيم مع الرم، و ينتجها

 مدينة خورفكان.

لتعاون مع اب بيجز ة كلودايبعنوان "إشكال لغوي" للفنانعرض أداء قرائي االفتتاح وقد تضمنت فعاليات 
لى عة فصول ركزت ىل ثالثإقسم املوسيقار أليكس كالفريا واملؤداين أمني مطو ع ونويال كوفيلو، والذي ان

 شارك اجلماعي.اللغة وعنصر الت

تقييم رمي بدية" جمبري "تدا من مقتنياهتا بعنوان تقدم مؤسسة الشارقة للفنون معرض ويف سياق متصل
يت يقدمها اليسية ر الرئوسع يف األفكاالتالذي يهدف إىل و شديد انئب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، 

 ة لكل   ألعمال الفنياموعة من يقدم املعرض جمو ، حيمل االسم نفسه الذي "2018لقاء مارس "برانمج 
حازم حرب فتال و  يمونوهليل التندير وحبر هبباين وس وشريف واكد من: جون أكومفرا وبسمة الشريف

فى ن، وجمدي مصطيم مهيمونع وغولنارا كامساليفا وموراتبيك دجوماليف ومها مأمون وأملاغول منليباييفا
بشأن  ء مارسيف لقا تجرىست اليت ه األعمال احملادثوستثري هذ ورائدة سعادة وعبد احلي مسلم زرارة.

  .الثالثة للقاءاتايم اوالتنظيم والشكل وتوسيع احلوار والتفاعل ملا يتجاوز أ "املقاومة"قضااي 

 عن مؤسسة الشارقة للفنون



 

الفين  تفعيل احلراكلقافية، الث تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج
بداعية، ز الطاقات اإلىل حتفيإسعى يف اجملتمع احمللي يف الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، واملنطقة. وت

كافة   اب احلوار معفتح أبو د، و وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث والتجريب والتفر 
شارقة للفنون تضم مؤسسة الافية. و الثق احمللية وتعدديتهااهلواي ت الثقافية واحلضارية، ومبا يعكس ثراء البيئة 

قيم"، نان املفوبرانمج "ال رس"،جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء ما
موعة من جم  ابإلضافة إىل و"الربانمج التعليمي"، و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات،

لذي تلعبه ور األساسي ايخ الد  ترس ملتنامية. كما ترك ز الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة علىاملقتنيات ا
 .للفن اعليعليم العام والنهج التفالفنون يف حياة اجملتمع، وذلك من خالل تعزيز الت


