بيان صحفي

إيطو ّبرداة ©بينوي بفيريلي

ّ
والقيم الضيف لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» 5102
اإلعالن عن الفنانين الفائزين
دبي -اإلمارات العربية املتحدة 02 ،سبتمبر/أيلول  :5102أعلنت اليوم «جائزة مجموعة أبراج للفنون» عن الفنان الفائز بنسختها السابعة،
ً
للقيم الضيف والقائمة القصيرة ّ
باإلضافة ّ
املكونة من ثالث فنانين سيشاركون في املعرض املرافق الذي تقيمه الجائزة سنويا ضمن فعاليات
«آرت دبي» بين  18-81مارس/آذار .1182
الفائزة بـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» :1182
 إيطو ّبرادة
القائمة القصيرة لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» :1182
 سارناث بانرجي
ِ ستاره شهبزي
 منيرة الصلح

ّ
القيم الضيف لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» :1182
 عمر خليف
وفي تطوير على صيغة الجائزة في السنوات السابقةُ ،
ستمنح املكافأة املالية ( 811.111دوالر أمريكي) املخصصة إلنتاج عمل ّ
فني جديد إلى فائز
ّ
واحد هذا العام وهو ،الفنانة إيطو ّبرادة ،التي ستقدم عملها املكلف للجمهور في معرض خاص ضمن فعاليات «آرت دبي» ( 18-81مارس/آذار
وستاره شهبزي ومنيرة الصلح -عبر
 .)1182هذا وسيشارك الفنانون الثالثة ضمن القائمة القصيرة النهائية للجنة التحكيم -سارناث بارنجي ِ
فني ًا عمر خليف ّ
أحد أعمالهم السابقة ضمن نفس املعرض الذي سيشرف على تنسيقه ّ
القيم الضيف لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون»
.1182
ً
ُتعنى الجائزة بإتاحة الفرصة أمام الفائز لتطوير مشروع ّ
فني طموح كان إنجازه ليكون مستحيال لوالها ،فيما يبقى املعرض السنوي املصاحب
ً
منصة لتقدير الفنانين املتميزين من املنطقة وتقديم أعمالهم على الساحة الدولية عبر معرض «آرت دبي».
هذا وسيعمل ّ
القيم الضيف عمر خليف بشكل لصيق مع الفنانين ،وسيضطلع بمهام تنسيق وإنتاج املعرض والكتالوج املرافق .وفي تعليقه
ً
على قبول منصب ّ
القيم الضيفّ ،
صرح عمر خليف« :أنا متحمس جدا للصيغة الجديدة التي آلت إليها «جائزة مجموعة أبراج للفنون» .فمن
جهة ستتاح لي فرصة االطالع على أعمال فنية سابقة لفناني القائمة القصيرة ،وسأعمل من جهة أخرى مع الفنان الفائز على إنتاج العمل
عمل تقييمي صارم».
تجربة
الجديد؛ في ذلك ،مكنونات
ٍ
ٍ
سردية غنية وإطار ٍ
أطلقت «مجموعة أبراج» ،وهي الشركة الرائدة عامليا في مجال إدارة استثمارات امللكية الخاصة في أسواق النمو العاملية« ،جائزة مجموعة
أبراج للفنون» عام  1111بهدف رعاية و تشجيع التطور الفني إقليميا .وبمناسبة هذا اإلعالن ،أدلى فريدريك سيكريه ،املدير اإلداري
لـ«مجموعة أبراج» بالتصريح التالي« :تجسد «جائزة مجموعة أبراج للفنون» الحامل الرئيس ي لبرنامجنا في رعاية الفنون ،وتعكس في الوقت
نفسه التزامنا الراسخ بدعمها .بات مشهد الفنون في املنطقة يتوسع بشكل ملحوظ ،ومع دخول الجائزة عامها السابع ،تغمرنا الحماسة نحو
ً
املوهبة اإلبداعية وحس االبتكار في أعمال الفنانين املعروضة إلى اآلن .لقد أعارت «جائزة مجموعة أبراج للفنون» أعماال فنية من مجموعتها
إلى ثالثين مؤسسة حول العالم ،ونشرت ست مطبوعات مصاحبة ملعارض نسخها السابقة ،وسيصل إلى ستة وعشرين عدد األعمال الفنية
التي تضمها خزينة «مجموعة أبراج الفنية» بعد إضافة العمل الفائز في النسخة السابعة».
وبدورها ،أضافت سابيتا أبته رئيس «جائزة مجموعة أبراج للفنون» قائلة« :تمثل النسخة الجديدة من «جائزة مجموعة أبراج للفنون»
ً
ً
اعترافا عامليا بتعددية ونضج النظام البيئي للفنون في مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا .ستركز الجائزة بصيغتها الجديدة
ً
كل عام على فائز واحد ،ولكنها -في الوقت نفسه -تستشرف فائزين مستقبليين عبر تقديمها أعماال لقائمة قصيرة من الفنانين .هذا وقد
ً
شاركت الفنانة الفائزة لهذا العام وزمالؤها في القائمة القصيرة في معارض كبيرة األهميةُ ،وينظر لهم جميعا كأفراد مؤثرين على أقرانهم وعلى
ً
عالم الفنون عموما».
ضمت لجنة تحكيم «جائزة مجموعة أبراج للفنون» شخصيات مرموقة في حقل الفنون البصرية ،وهم :أنتونيا كارفر ،مديرة معرض «آرت
وقيمة؛ جيسيكا مورغانّ ،
دبي»؛ دانا فاروقي ،داعمة للفنون؛ سلوى مقدادي ،مؤرخة في الفن ّ
قيمة داسكالوبولوس  -الفن العالمي« ،متحف
تيت»؛ ندى رازاّ ،
القيمة الضيفة لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» .1182

و تابع الحائزون على الجائزة في دوراتها السابقة تحقيق النجاحات املتعددة ،وباتوا ُيعرفون كفنانين مخضرمين في عالم الفنون على املستوى
الدولي .هذا وقد ازداد الطلب بشكل ملحوظ على استعارة األعمال الفائزة بـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» من قبل أكثر املؤسسات الفنية
ً
ً
ّ
والبيناليات ريادة .ومؤخرا تم إعارة أعمال بعض الفائزين بالجائزة في العام ( 1182عباس أكافان ،كمروز آرارم ،بشرى خليلي ،باسم مجدي،
آنوب ماثيو توماس) إلى «بينالي غوانجو « ،»1182بينالي سيئول الدولي الثامن لفن امليديا»« ،لوثرنغر ( »81ميونخ)« ،مؤسسة كالوسته
غولبينكيان» (لشبونة).
يمكنكم االطالع على السيرة الذاتية للفنان الفائز  ،وفناني القائمة القصيرة ّ
والقيم الضيف عبرwww.abraajgroupartprize.com :
فيسبوك | www.facebook.com/AbraajArtPrize :تويترtwitter.com/AbraajArtPrize :

—انتهى—
مالحظات للمحررين:
نبذة إلى جائزة مجموعة أبراج للفنون:
تأسست جائزة مجموعة أبراج للفنون عام  1111وهي اآلن في نسختها السابعة .يتمثل الهدف الرئيس ي للجائزة في تمكين وإعداد أصحاب املواهب من
الفنانين املعاصرين ،وإتاحة الفرصة لهم لتطوير مواهبهم .عقب الدعوة املفتوحة لتقديم الطلبات ،تجتمع لجنة التحكيم وتنظر في املشاريع املقترحة،
اتصل في النهاية إلى قائمة قصيرة تصم أربعة فنانين ،واحد منهم فقط سينال الجائزة النقدية ( 811.111دوالر أمريكي) املخصصة إلنجاز عمل فني جديد
يقدم للجمهور في معرض خاص ضمن فعاليات «آرت دبي» ( 18-81مارس/آذار  .)1182هذا وسيشارك الفنانون الثالثة الذين كانوا ضمن القائمة
فني ًا ّ
القصيرة النهائية للجنة التحكيم عبر أحد أعمالهم السابقة ضمن نفس املعرض الذي سيشرف على تنسيقه ّ
القيم الضيف لـ«جائزة مجموعة أبراج
للفنون».
وحتى اليوم تم الكشف عن األعمال الفائزة لعأعوام من  1112وحتى  1182ضمن فعاليات معرض «آرت دبي» ،وجرت إعارتها إلى أبرز املتاحف الفنية
العاملية في أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الخليج والواليات املتحدة منها« :بينالي مونتريال» (مونتريال)« ،مؤسسة بوغوسيان» (بروكسل)« ،فيال ُ
آرسن»
(نيس)« ،فين كونستهال» (فيينا)؛ «متحف سنغافورة للفن» (سنغافورة)؛ «ترينالي هانغزهو لفن النسيج» (هانغزهو)؛ «تينستا كونستال» (ستوكهولم)؛
«بينالي كوتش ي موزيريس» (كوتش ي)؛ «باراسول يونيت» (لندن)؛ «مؤسسة الشارقة للفنون» (الشارقة).
للمزيد من املعلومات عن تاريخ الجائزة ،ونشاطاتها املقبلة ،تفضلوا بزيارةwww.abraajgroupartprize.com :
نبذة إلى «آرت دبي»
تقام النسخة التاسعة من معرض «آرت دبي» في الفترة ما بين  50-01مارس/آذار  5102بالشراكة مع «مجموعة أبراج» .تعقد هذه الدورة برعاية «إعمار»
ً
ً
ً
ً
في «مدينة جميرا» بدبي .هذا وتشكل «هيئة دبي للثقافة والفنون» شريكا إستراتيجيا للمعرض وداعما أساسيا ملشاريعه التعليمية على مدار العام.
يستضيف «آرت دبي» ما يزيد على  12صالة عرض فنية كل عام ضمن برامج قاعات العرض الثالثة «كونتيمبوراري» و«مودرن» و«ماركر» .كما ّ
يقدم

ً ً
والفنية غير الربحية والتي تتضمن :إقامات الفنانين ّ
ّ
والقيمين ،ومجموعة من األعمال املوضعية،
معرض «آرت دبي» برنامجا قويا من املشاريع التعليمية
ً
وبرنامجي «راديو» و«سينما» ،ومعرضا ألعمال الفنانين الفائزين بـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» ،باإلضافة إلى «منتدى الفن العالمي» الذي يحظى بتقدير
واحترام بالغين بين املختصين ،و« ُ
كامبس آرت دبي» مدرسة الفن املجانية التي تقام كل يوم سبت وتتوجه إلى القيمين والفنانين املقيمين في دولة اإلمارات
العربية املتحدةwww.artdubai.ae.

السيرة الذاتية للفائزة بـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» للعام :5102
إيطو ّبرادة (املغرب ،مواليد باريس  )8298درست التاريخ والعلوم السياسية في جامعة السوربون ،وفن التصوير الضوئي في نيويورك .تناولت بواكير
أعمالها في التصوير والفيلم والنحت والطباعة والتجهيز الفني الوضع الفريد القائم في مسقط رأسها طنجةُ .عرضت أعمالها في «تيت مودرن» (لندن)،
«متحف الفن الحديث» (نيويورك)« ،رابطة النهضة» (شيكاغو)« ،مركز فتي دي فت للفن املعاصر» (روتردام)« ،بيت الفن» (ميونخ)« ،مركز بومبيدو»
(باريس)« ،وايت تشابل غاليري» (لندن) ،بينالي البندقية عامي  1119و.1188
نالت إيطو جائزة «فنان العام من دويتشه بنك» في العام  ،1188ليجوب بعدها معرضها «ريفس» (أرياف) لفترة طويلة في مدن عدة .ساهمت بتأسيس
«مكتبة طنجة السينمائية» وتشغل منصب املديرة هناك .كما نالت منحة «روبرت غاردنر» في التصوير الضوئي عن العام الدراس ي  1182-1181من
ُ
«متحف بيابودي» التابع لجامعة هارفرد .نشرت إيطو العديد من الكتب وصدر ت أفرودتها األولى في العام  1181عن دار «جيه آر بي رينييه» للنشر .تمثل
إيطو كل من« :صفير-زملر غاليري» (بيروت ،هامبورغ) ،و«بايس غاليري» (لندن) ،و«غاليري بوالريس» (باريس).
القائمة القصيرة لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» في العام 5102
ّ
ّ
املصورة ،ومنها:
درس سارناث بانرجي الكيمياء الحيوية في جامعة دلهي والصورة واالتصاالت في جامعة غولدسميث .ألف سارناث العديد من الروايات
«املمر» الصادرة عن دار «بنغوين» ،و« ّ
القبار العجيب لبومة املخازن» الصادرة عن دار «هاربر كولينز» ،و«ملفات هرابا» الصادرة عن دار «دينويل» .حصل
على العديد من املنح الدراسية ،ومنها« :ماكارثر» و«تشارلز واالس» و«إيغيد بورساري» و«آي إف إيه» .هذا وقد ّ
حل سارناث كزميل في كل من أكاديمية
شلوس سوليتيود (شتوتغارت) ومعهد الدراسات املتقدمة (بودابست) .عرضت أعماله في الرسم والفيديو ضمن معرض «باريس-دلهي-بومباي» في «مركز
بومبيدو» (باريس)؛ و«الطريق الهندي السريع  »2في «املتحف الوطني لفنون القرن الواحد والعشرين املعاصرة» (روما) ،والذي أشرف على تقييمه هانز
أولريخ أوبرست وجوليا بيتون جونز مديرا «سبرينتاين غاليري»؛ «الهند ،هيا بنا» في «متحف موري للفن» ()1111؛ «كاترون غاليري» (بودابست)1119 ،؛
«كونستميوزيوم» (بيرن)1119 ،؛ «متحف مؤسسة ساندريتو ري ريباودينغو» (تورينو)1112 ،؛ «آي إف إيه غاليري» (برلين)1112 ،؛ «معهد الفنون
املعاصرة» (لندن .)1111 ،كما شارك سارناث في «معرض هونغ كونغ للفن» (« ،)1181فياك» (باريس« ،)1188 ،معرض فريز للفن» (لندن1112 ،
ً
ً
و« ،)1188آركو» (مدريد ،)1112 ،و«بينالي ساو باولو» ( .)1111أقام سارناث في العام  1181معرضا منفردا في «س ي س ي إيه» (غالسكو) ،وتم تكليفه من
ً
ً
ً
قبل «مشاريع فريز شرقا» إلنتاج عمل فني لعأماكن العامة لعرضه أثناء أوملبياد لندن .يكتب سارناث عمودا أسبوعيا بعنوان «الجغرافيا املسحورة»
لصحيفة «ذي هندي» .تمثله «بروجكت ( »11بومباي).
ولدت ستاره شهبزي عام  8291في طهران وانتقلت للعيش في أملانيا عام  .8212درست السينوغرافيا وفنون امليديا في األكاديمية الحكومية للفن
والتصميم (كارلسروه) .أقيم لها العديد من املعارض في كل من« :جبسوم غاليري» (القاهرة)1181 ،؛ «فضاء مشروع  21أسبوع» (بيروت)1181 ،؛ «منتدى
الفنون املعاصرة» (سانتا باربارا)1111 ،؛ «صفير زملر غاليري» (هامبورغ)1112 ،؛ «مونيعومري» (برلين)1112 ،؛ «كارلسروه كونتسفيرين» ( .)1112تتضمن
قائمة معارضها الجماعية« :عندما يبدأ الرشح من السقف» في «كادست» (باريس )1181 ،والذي ّ
قيمه بسام الباروني؛ (Salighe Jostari dar
 )va Ehsassفي «أسر غاليري» (طهران)1181 ،؛ «ما إن تبدأ ،فذلك هو التوقيت املناسب» في «فرانكفورتر كونستفيرين» (فرانكفورت )1119 ،والذي
ّ
قيمته تشس مارتينيز؛ «قوس قزح» في «صفير زملر غاليري» (بيروت)؛ «أنا أحلم» في «مؤسسة كارتييه» (باريس)1112 ،؛ «املسبح اإليراني» في «روسيوم»
(ماملو )1111 ،والذي ّ
قيمته تشس مارتينيز .نالت منحة «الهيئة األملانية للتبادل الثقافي» إلقامة بحثية في بيروت في العام  1111حيث تعاونت وقتها مع
«املؤسسة العربية للصورة» .ودعيت ستاره الحقات إلقامات فنية عدة في كل من« :تاونهاوس غاليري» (القاهرة)1112 ،؛ «فيال رومانا» (فلورنسا.)1188 ،
نالت منحة للنشر من «صندوق ستيفتنغ» (بون) عن كتابها «أيام طيفية» ( ،)1188في حين نال كاتالوجها «أو ،ال ،ال —...السلسلة الكريستالية» جائزة
أجمل الكتب السويسرية ( .)1112بعد قضائها بضع سنوات في بيروت ،تعمل ستاره وتعيش في برلين ،وتسافر من حين إلى آخر إلى طهران .تمثلها
«جيبسوم غاليري» (القاهرة).

بدأت منيرة الصلح الرسم في العام  8222مع الفنان حسين ماض ي ،لتحصل بعدها على إجازة في الرسم من الجامعة اللبنانية .فازت في العام 1118
بـ«جائزة كنترتينمنت» في بيروت ،لتذهب بعدها إلى كلية ريتفلد بأمستردام حيث وجدت في املمارسات الفنية املتعددة األساليب أفضل طريقة للتعبير عن
ذاتها .شاركت بعد ذلك في إقامة فنية امتدت لعامين ( )1111-1112في أكاديمية رايكس ،لتتوالى مشاركاتها في العديد من اإلقامات الفنية في جنوب
أفريقيا وهولندا وأملانيا وبلجيكا والواليات املتحدة األمريكية .شاركت منيرة في العديد من املعارض الجماعية ،ومنها :الجناح اللبناني األول في «بينالي
البندقية» (البندقية)« ،أشغال داخلية»  2و( 2بيروت)« ،بينالي اسطنبول ( »88اسطنبول)« ،مانيفستا ( »1مورسيا)« ،تيت مودرن» (لندن)« ،سالت
اسطنبول» (اسطنبول)« ،نيو ميوزييم» (نيويورك)« ،بينالي مراكش ( »2مراكش)« ،مشاريع آرت دبي ( »1182دبي) .كما وأقامت العديد من املعارض الفردية
في كل منِ « :ف ِنل» و«غاليري صفير زملر» (بيروت)« ،إس إم بي إيه» و «رونغرونغ» (أمستردام) ،و«س ي س ي إيه» (غالسكو)« ،كونستهاله لشبونة» (لشبونة).
فازت عام  1119بجائزة لجنة التحكيم من «مهرجان فيديوبرازيل» ،باإلضافة لـ«جائزة بالك ماجيك ومان» و«جائزة أوريو» التي تمنحها أكاديمية رايكس.
ً
ّ
هذا وقد ُر ِشحت الصلح أيضا لـ«جائزة فولكسكرانت» (هولندا) في العام  .1181كما أنشأت منيرة الصلح مجلة "( "NOAليس فقط بالعربية) في العام
ّ
كمدرسة بدوام جزئي في «معهد الفن
 1111كمجلة مستمرة ،باإلضافة للمشروع املشترك تحت عنوان «مدرسة نوا للغات» .عملت منيرة الصلح

الهولندي» (أرنيم) ،وأكاديمية ريتفلد (أمستردام) .تمثلها «غاليري صفير زملر» (بيروت ،هامبورغ).

ّ
القيم الضيف لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» للعام 5102
ً
القيم الفني في «وايت تشابل غاليري» (لندن) ،باإلضافة لكونه ّ
حاليا منصب ّ
عمر خليف كاتب ّ
القيم الزائر األول في «كونرهاوس»
وقيم ومحرر يشغل
ً
و«هوم» (مانشستر) ،واملحرر املسؤول لدار «إبراز للنشر» .شغل سابقا منصب رئيس قسم الفن والتكنولوجيا في «سبيس» (لندن) -حيث عمل كمدير
لـ«ذي وايت بلدنغ» وهو مركز الفن والتكنلوجيا في لندن -كما سبق له أنه كان ّ
قيم «مؤسسة الفن والتكنولوجيا اإلبداعية» (فاكت) في ليفربول .ومن بين
ً
املهام التي توالها خليف أيضا :اإلدارة الفنية لـ«املركز العربي البريطاني» (لندن) ،باإلضافة لكونه املدير املؤسس لـ«مهرجان الفيلم العربي في بريطانيا».
ً
ّ
باملدينية والعمران تصدر
شارك في العام  1181بتقييم «بينالي ليفربول» ،عالوة على كونه أحد املحررين املؤسسين لـ«البوابة التاسعة» ،وهي مجلة تعنى
باللغتين العربية واالنجليزية .تتضمن أخر مؤلفاته« :أنت هنا :الفن بعد اإلنترنت» (« ،)1182عذ اء مع الذاكرة» (إلى صوفيا املاريا) (« ،)1182طفولة ّ
جدة
ر
حوالي .)1182( »8222

