ضمن برانجمها لفصل الربيع
الشارقة للفنون تفتتح اليوم مخسة معارض فنية

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون اليوم (اجلمعة املوافق  )2018/3/16مخسة معارض فنية هامة تضيء
على أبرز التجارب الفنية على املستوى اإلقليمي والدويل ،وتعاين من خالهلا جتليات الفن املعاصر
ومقرتحاته اجلمالية املستجدة على صعيد اللوحة واملنحوتة والوسائط املتعددة ،ومقارابته للمفاهيم التارخيية
واجلغرافية والسياسية .وأتيت هذه املعارض ضمن برانمج ربيع  2018وهي لكل من الفنانني حممد أمحد
إبراهيم ،وزينب سديرة ،ولطيف العاين ،وآان بوغيغيان ،إضافة ملعرض "تدابري جمدية:أعمال من مقتنيات
املؤسسة".
كما تطلق املؤسسة غداً الدورة احلادية من لقاء مارس السنوي ،بعنوان" :لقاء مارس  :2018تدابري

جمدية" ،مبشاركة أكثر من  30متحدثً ،حبيث يستمر على مدار ثالثة أايم متضمناً جلسات حوارية
وعروض أداء متنوعة.

يتناول معرض "زينب سديرة :شؤون جوية ..هراء حبري" العديد من املفاهيم اليت اشتغلت عليها الفنانة
منذ أكثر من  17عاماً مثل مفهوم األسرة ،والتقاليد ،والتاريخ الشفوي ،واهلجرة ،وهلذا أن يتجسد يف
الفيديو ثالثي األبعاد "اللغة األم" الذي تسعى من خالله إىل إجياد لغة مشرتكة يتم من خالهلا نقل

املعلومات واخلربات عرب الزمان واملكان ،إضافة للعمل الفين الفوتوغرايف "حارسات الصور" والذي يدور
حول أحاديث سديرة مع صفية كواسي ،وهي أرملة املصور املعروف حممد كواسي الذي كرس حياته
لتوثيق الثورة اجلزائرية واستقالل البالد عام  1962وما تال ذلك .كما يقدم معرضها فيلماً بعنوان "شؤون

جوية" تعيد سديرة فيه رسم املسار التارخيي للخطوط اجلوية اإلمربايلية الربيطانية وإنتاج رحلة مصورة

ابستخدام وثئقيات رحلتها ،متضمناً الصور الفوتوغرافية واملالحظات واخلرائط واملواد األرشيفية األخرى

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

بينما يرصد معرض "لطيف العاين :عرب العدسة ( ")1979-1953تطور حياته وعمله منذ فرتة
اخلمسينيات وحىت السبعينيات ،ويقدم جمموعة كبرية من الصور الفوتوغرافية اليت التقطها يف العراق،
مشلت موضوعات واسعة بدءاً من صور األصدقاء والعائلة ،وصوالً إىل املناظر الطبيعية ،والطبيعة

الصامتة ،واآلثر القدمية ،واهلندسة املعمارية .كما وثق املعرض الذي قيمته الشيخة حور بنت سلطان

القامسي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون ،انطباعاته عن األماكن اليت زارها خالل رحالته إىل أملانيا
والوالايت املتحدة.
ويستضيف بيت السركال الرتاثي أعمال الفنانة آان بوغيغيان يف استعادة كربى لنتاجها اإلبداعي البارز،
عرب مسرية فنية متتد ألكثر من أربعة عقود .حيث يضم املعرض ستة من املكوانت الرئيسية ألعمال
بوغيغيان ،مبا فيها أعماهلا الرتكيبية ذات الوسائط املتعددة ،وسلسلة رسومات ،وجمموعة كبرية من
الكراسات املصورة ،وإعادة تركيب الستوديو الفنانة الكائن يف القاهرة .وقد استلهمت بوغيغيان الكثري
من أعماهلا خالل جتواهلا عرب القارات ،حيث استمدت بعض لوحاهتا من جوالت القطار بني اهلند
ونيبال ،ومثة كراسات صاغتها أثناء إقامتها يف كندا ومصر .ابإلضافة إىل سلسلة من الرسوم األخرى اليت

استلهمتها الفنانة من حياة وأسفار الشخصيات التارخيية البارزة ،من الشعراء واملثقفني أمثال قسطنطني
كفافيس ،وأمحد شوقي ،وفريدريك نيتشه .وقد قُيم املعرض من قبل الشيخة حور بنت سلطان القامسي
وكارولني – ابكارغيف.

كما تقدم املؤسسة يف معرض "حممد أمحد إبراهيم :عناصر" الذي يقام يف رواق  3يف ساحة املرجية
أعمال الفنان اإلمارايت اليت نفذها على مدى ثالثة عقود .ويشمل هذا املسح الواسع اللوحات،
والرسومات ،واملنحواتت ،واألعمال الرتكيبية .ويتضمن املعرض تنويعات إبراهيم الفنية ،ويتتبع القضااي
اجلمالية واملفاهيمية املتداخلة مع ممارسته الفنية ،مثل استخدامه التكرار والتبادل ومشاغله املتعلقة مبلمات
الطبيعة وزواهلا جراء التنمية احلضرية ،وليتجلى ذلك يف خمتلف مشاريعه الفنية األرضية واألدوات اليت
ينتجها ،ويقدم هذا املعرض كذلك رؤية يف تفاعالت إبراهيم مع الرموز البدائية وعالقته املديدة مع بيئة
مدينة خورفكان.
وقد تضمنت فعاليات االفتتاح عرض أداء قرائي بعنوان "إشكال لغوي" للفنانة كلوداي بيجز ابلتعاون مع
املوسيقار أليكس كالفريا واملؤداين أمني مطوع ونويال كوفيلو ،والذي انقسم إىل ثالثة فصول ركزت على
اللغة وعنصر التشارك اجلماعي.
ويف سياق متصل تقدم مؤسسة الشارقة للفنون معرض من مقتنياهتا بعنوان "تدابري جمدية" بتقييم رمي
شديد انئب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون ،والذي يهدف إىل التوسع يف األفكار الرئيسية اليت يقدمها
برانمج "لقاء مارس  "2018الذي حيمل االسم نفسه ،ويقدم املعرض جمموعة من األعمال الفنية لكل
من :جون أكومفرا وبسمة الشريف وشريف واكد وهليل التندير وحبر هبباين وسيمون فتال وحازم حرب
وغولنارا كامساليفا وموراتبيك دجوماليف ومها مأمون وأملاغول منليباييفا ونعيم مهيمن ،وجمدي مصطفى
ورائدة سعادة وعبد احلي مسلم زرارة .وستثري هذه األعمال احملادثت اليت ستجرى يف لقاء مارس بشأن
قضااي "املقاومة" والتنظيم والشكل وتوسيع احلوار والتفاعل ملا يتجاوز أايم اللقاءات الثالثة.
عن مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفين
يف اجملتمع احمللي يف الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .وتسعى إىل حتفيز الطاقات اإلبداعية،
وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث والتجريب والتفرد ،وفتح أبواب احلوار مع كافة
اهلوايت الثقافية واحلضارية ،ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها الثقافية .وتضم مؤسسة الشارقة للفنون
جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس" ،وبرانمج "الفنان املقيم"،
و"الربانمج التعليمي" ،و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات ،ابإلضافة إىل جمموعة من
املقتنيات املتنامية .كما تركز الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدور األساسي الذي تلعبه
الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من خالل تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

