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اإلعالن عن أسماء الفائزين الخمسة بجائزة مجموعة أبراج للفنون
4102
دبي 00 ،يونيو :4102 ،أعلنت جائزة مجموعة أبراج للفنون اليوم عن أسماء الفنانين الفائزين بدورتها
السادسة – ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين بالجائزة  62فنانا .و تمنح جائزة مجموعة أبراج للفنون سنويا
إلى خمسة فنانين بناءا على مشاريع أعمالهم الفنية المقترحة .و التي تضاف عند اكتمالها إلى مجموعة
المقتنيات الدائمة لمجموعة أبراج بعد أن يتم كشف الستار عنها في معرض آرت دبي  .6102أطلقت
مجموعة أبراج – وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال إدارة استثمارات الملكية الخاصة في أسواق النمو
العالمية – جائزة مجموعة أبراج للفنون عام  6112بهدف رعاية و تشجيع التطور الفني إقليميا.
و يمتلك الفائزون بالجائزة في دورتها السادسة سجال حافال من المشاركات في المعارض الفنية اإلقليمية و
الدولية باإلضافة إلى مشاركتهم في الدورات األخيرة من آرت دبي و بينالي الشارقة .و تشكل لهم الجائزة
فرصة مهمة لتطوير مشروعات طموحة كان من غير الممكن الخوض فيها لوال تمويل جائزة مجموعة
أبراج للفنون .و الفنانون هم:
أنوب ماثيو توماس (الهند)
باسم مجدي (مصر)
بشرى خليلي (المغرب)
عباس أكافان (إيران)
كامروز آرام (إيران)
و سيبدأ الفنانون الخمسة بالعمل عن كثب مع القيم الضيف لعام  6102ندى رازا (باكستان) التي تم تعيينها
في شهر مايو الماضي لتتولى بذلك اإلشراف على إنتاج المشاريع الفنية و من ثم عرضها في آرت دبي
(مارس  )6102 ،66-01باإلضافة إلى إصدار الكاتالوج الخاص بهذه اإلبداعات.

و ضمت لجنة االختيار لجائزة هذا العام مجموعة من أبرز خبراء الفنون البصرية بمن فيهم أنتونيا كارفر –
مدير معرض آرت دبي ،دانا فاروقي – الداعمة للفنون ،سلوى مقدادي – القيم و المؤرخ الفني ،جيسيكا
مورغان – قيم الفنون العالمية في معرض داسكالوبولوس التابع لدار تيت ،غلين لوري – مدير متحف الفن
المعاصر في نيويورك ،و مرضى فالي – القيم الضيف لجائزة مجموعة أبراج للفنون .6102
و في تعليقه على هذا اإلعالن قال فريدريك سيكريه (شريك في مجموعة أبراج)« :تحتفل جائزة مجموعة
أبراج للفنون بعامها السادس بعد أن اكتسبت مكانة مرموقة ،و تنامت أهميتها الفنية لتشكل معيارا للتميز
اإلبداعي في مجال الفن المعاصر ،باإلضافة إلى كونها تجسد التزام مجموعة أبراج الراسخ برعاية المواهب
االستثنائية و تعزيزالفرص المتاحة في أسواق النمو العالمي».
و أضافت سافيتا ابتي (رئيس لجنة جائزة مجموعة أبراج للفنون)« :على مدى األعوام الستة الماضية منذ
إطالق الجائزة واصلنا تسليط الضوء على المواهب اإلبداعية المتنوعة في منطقة الشرق األوسط و شمال
أفريقيا و جنوب آسيا ،و شجعنا الفنانين على المضي قدما نحو إنجازات أعظم و نجاحات أكبر .و يتميز
الفائزون الخمسة الذين أعلنا أسماءهم اليوم بقدرتهم على فتح آفاق جديدة و تطوير تجارب بصرية حيوية في
قطاع الفنون ضمن بلدانهم و خارجها .وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الجميع إلى زيارة معرض آرت
دبي في شهر مارس المقبل للتعرف على أعمالهم الفنية».
و تابع الحائزون على هذه الجائزة في دوراتها السابقة تحقيق النجاحات المتعددة وحصد الجوائز .كما طلبت
أعمالهم الفنية الجديدة إلى مجموعات فنية مهمة مثل مجموعة "متحف الفن الحديث" و "متحف تيت
البريطاني" و ازداد الطلب على استعارة أعمال مجموعة أبراج الفنية من أبرز البيناالت و المؤسسات
الرائدة.
يتم حاليا عرض إحدى أعمال ريّان تابت (أحد الفائزين بالجائزة عام  )6102في بيانالي البندقية كجزء من
"ذا فيوتشر جينيريشن آرت برايز" كما قام قادر عطية مؤخرا بافتتاح أول معرض فني تأسيسي له بألمانيا.
كما شارك وائل شوقي (أحد الفائزين بالجائزة عام  )6106في بيانالي الشارقة  ،6102و عرض أعماله في
معرض دوكيومنتا  .02كما تشارك إيمان عيسى (إحدى الفائزات بالجائزة عام  )6102حاليا في معارض
جماعية منها "شاي مع نفرتيتي" في معهد العالم العربي بباريس ،و "أشغال داخلية  "2ببيروت.
انتهى-نبذة عن جائزة مجموعة أبراج للفنون:
انطلقت جائزة مجموعة أبراج للفنون عام  6112و يتمثل هدفها الرئيسي في االلتزام بدعم المواهب الفنية الواعدة في
المنطقة ،و إتاحة الموارد الكفيلة بتنمية و تطوير مواهبهم .و يتم دعوة الفنانين لتقديم مقترحاتهم ألعمال فنية جديدة يرغبون
بتنفيذها .وحال اختيارهم من قبل لجنة متخصصة ،يبدأ الفنانون بالعمل على تحويل أفكارهم اإلبداعية إلى حقائق ملموسة .كما
تتيح هذه الجائزة للفنانين فرصة العمل بشكل وثيق مع القيم الذي تتم تسميته من الشخصيات الفنية المعروفة .و تتمحور فكرة
الجائزة حول ترسيخ التعاون بين الفنانين و القيمين الفنيين بدال من اتخاذ األسلوب الفردي الذي يعمل فيه الفنان لوحده.

و حتى تاريخه ،تم عرض األعمال الفائزة لألعوام  6111إلى  6102في فعاليات عديدة بالواليات المتحدة و أوروبا و
أستراليا و شمال أفريقيا و دول مجلس التعاون الخليجي ،و من بين هذه الفعاليات بينالي سيدني ( ، )6106و متحف الفنون و
التصميم بنيو يورك ( 6111و  ،)6101و ال ترينال بقصر طوكيو في باريس ( ،)6106و سيتي هول بلندن ( ،)6100و
فعالية مستقبل واعد المندرجة في إطار الدورة ال  42من بينالي البندقية ( ،)6100و متحف قرطاج الوطني في تونس ،و
مركز دبي المالي العالمي (منذ  6111و حتى اآلن) ،و مركز مرايا للفنون بالشارقة (.)6101
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