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الفائزون بالدورة الخامسة من "جائزة مجموعة أبراج للفنون" يستعدون لكشف
النقاب عن أعمالهم الفنية في معرض "آرت دبي"2102
يستعد الفنانون الخمسة الفائزون بـ"جائزة مجموعة أبراج للفنون" الستكمال أعمالهم الفنية الجديدة التي سيتم
كشف النقاب عنها ضمن إطار فعاليات معرض "آرت دبي" في  09مارس .2102
تضم قائمة الفنانين الفائزين الذين تم اإلعالن عن أسمائهم العام الفائت كل من ڤارتان أڤاكيان ورّيان تابت من لبنان،
وايمان عيسى من مصر ،وهوما مولجي من باكستان ،وهراير سركسيان من سوريا ،وقد عملوا جميعا خالل األشهر
الستة الماضية عن كثب مع القيم الضيف للجائزة ،مرتضى والي ،على تنفيذ أعمالهم الفنية الطموحة ،والتي تطلبت
منهم السفر إلى الخارج وتجربة التقنيات الحديثة واجراء العديد من األبحاث الجديدة.
وتولت شركة "بروجكت بروجكتس" ،التي تتخذ من بروكلين مق ار لها ،تصميم الكاتالوج السنوي الخاص بالجائزة والذي
سيتم إصداره بالتازمن مع فعاليات المعرض ،وهو يتضمن مجموعة من النصوص التي أعدها هيج أفازيان وعدنان
مدني ووالي محلوجي ووليد صادق وكايلين ويلسون-جولدي.
وبهذا السياق قال فريدريك سيكريه ،وهو شريك في "مجموعة أبراج" ورئيس فريق االرتباط مع الشركاء االستراتيجيين:
"حققت ’جائزة مجموعة أبراج للفنون‘نجاحات متتالية على مدى األعوام الخمسة الماضية ،وتحولت إلى معيار رئيسي
للتميز في مجال الفنون المعاصرة .وتجسد الجائزة التزام ‘مجموعة أبراج’ الراسخ برعاية المواهب االستثنائية وتعزيز
الفرص المتاحة في أسواق النمو العالمية".
وبدورها قالت سافيتا أبتي ،رئيسة لجنة "جائزة مجموعة أبراج للفنون"" :على مدى السنوات الخمس الماضية منذ
انطالق الجائزة ،واصلت لجنة االختيار تسليط الضوء على المواهب اإلبداعية المتنوعة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ،وشجعنا الفنانين الذين يتجاوزون الحدود المحلية واإلقليمية من خالل أعمالهم الفنية على
المضي قدما نحو إنجازات أعظم ونجاحات أكبر .وينضم الفائزون الخمسة؛ ڤارتان أڤاكيان ورّيان تابت وايمان عيسى
وهوما مولجي وهراير سركسيان ،إلى كوكبة فائزي الدوارت السابقة الذين أصبحوا من الشخصيات المؤثرة في المشهد
الفني العالمي وتعرض أعمالهم اليوم أبرز المؤسسات الفنية الدولية".

وتضاف أعمال الفنانين الفائزين بـ"جائزة مجموعة أبراج للفنون" عند اكتمالها إلى المجموعة الفنية الدائمة التي تمتلكها
"مجموعة أبراج" بعد أن يتم كشف النقاب عنها في معرض "آرت دبي" ،حيث سيصل عدد األعمال الفنية ضمن
المجموعة إلى  12عمال بعد إضافة إبداعات الفائزين بالدورة الخامسة من الجائزة إليها .وتعرض أعمال المجموعة
الفنية لـ"مجموعة أبراج" بشكل متكرر على المستوى العالمي ،حيث تمت إعارة هذه األعمال حاليا لكل من معرض
ارسول يونيت" في لندن ،ومتحف
"كوتشي-موزيريس" الذي يقام مرة كل عامين في مدينة كوتشي ،ومعرض "ب ا
التصوير في براونشفيغ ،ومتحف "سميثونيان للفن اآلسيوي" في واشنطن ،ومتحف األنتروبولوجيا في فانكوفر.
وضمت لجنة االختيار مجموعة من أبرز خبراء الفنون البصرية بمن فيهم أنتونيا كارفر ،مديرة "آرت دبي"؛ ودانا
الفنية؛ وجيسيكا مورغان ،قيمة الفنون العالمية لـ"معرض
القيمة والمؤرخة ّ
فاروقي ،الداعمة للفنون؛ وسلوى مقداديّ ،
داسكالوبولوس" التابع لدار "تيت"؛ وغلين لوري ،مدير "متحف الفن المعاصر" في نيويورك.
وكانت "مجموعة أبراج" ،الشركة الرائدة عالميا في مجال إدارة استثمارات الملكية الخاصة في أسواق النمو العالمية ،قد
أطلقت "جائزة مجموعة أبراج للفنون" في عام  1002بهدف رعاية وتشجيع التطور الفني في المنطقة.
انتهى-نبذة حول "جائزة مجموعة أبراج للفنون"
يتمثل الهدف الرئيسي من وراء إطالق "جائزة مجموعة أبراج للفنون" في دعم الفنانين المعاصرين في المنطقة ،واتاحة الموارد الكفيلة
بتنمية وتطوير مواهبهم .وتتم تسمية الفنانين الفائزين بالجائزة من قبل لجنة االختيار على أساس أعمالهم الفنية المقترحة قبل المباشرة
بتنفيذها ،ثم يقوم الفائزون بعد إعالن أسمائهم ببدء العمل على تحويل هذه األفكار إلى حقائق ملموسة ،عبر العمل بشكل وثيق مع القيم
الذي تتم تسميته من الشخصيات الفنية المعروفة .ويتيح لهم ذلك إمكانية التعرف على التوجهات الفنية الحديثة ،فيما تقدم لهم الجائزة
منصة دولية الستعراض أعمالهم والتراث الفني لمنطقتهم .وتعكس الجائزة جوهر الفلسفة االستثمارية لـ"مجموعة أبراج" ،والتي تقوم على
تطوير الشركات التي تتمتع بقدارت كبيرة وجعلها من الشركات الرائدة على المستويين اإلقليمي والعالمي.
وحتى تاريخه ،تم عرض األعمال الفائزة لألعوام  ،1002و ،1020و 1022في فعاليات عديدة بالواليات المتحدة ،وأوروبا ،وأفريقيا ودول
مجلس التعاون الخليجي ،ومن بين هذه الفعاليات "بينالي سيدني "1021؛ و"متحف الفنون والتصميم" بنيويورك ( 1002و)1020؛
ومعرض "كوتشي-موزيريس" الذي يقام مرة كل عامين في مدينة الهند ()1022-1021؛ و"ال ترينال" بقصر طوكيو في باريس
()1021؛ وصالة "آرثر إم .ساكلر" ،متحف "سميثونيان للفن اآلسيوي" في واشنطن ()1022-1021؛ و"سيتي هول" في لندن ()1022؛
ومتحف التصوير في براونشفيغ بألمانيا ()1021؛ ومعرض "باراسول يونيت" في لندن ()1022-1021؛ وفعالية "مستقبل واعد" المندرجة
في إطار الدورة الـ  45من "بينالي البندقية" ()1022؛ ومتحف قرطاج الوطني في تونس؛ و"مركز دبي المالي العالمي" (منذ 1002
وحتى اآلن)؛ و"مركز مرايا للفنون في الشارقة" (.)1020
لمزيد من المعلومات عن تاريخ ومستقبل الجائزة ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.abraajcapitalartprize.com :

نبذة عن "مجموعة أبراج":

العالمية
تعتبر "مجموعة أبراج" إحدى أكبر المجموعات المتخصصة باالستثمار في مجال إدارة الملكية الخاصة ضمن أبرز أسواق النمو
ّ
في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط .ويعمل لدى المجموعة أكثر من  033موظف ،كما تمتلك  03مكتبا تابعا لها ضمن 7

وعالمية هي :بوجوتا ،ودبي ،واسطنبول ،ولندن ،ومومباي ،ونيروبي ،وسنغافورة .وتدير "مجموعة أبراج" اليوم أصوال بقيمة
مراكز إقليمية
ّ
الخاصة
 7,7مليار دوالر أمريكي في  37صندوقا متخصصا في قطاعات وبلدان مختلفة ،وذلك اعتمادا على االستثمار في الملكية
ّ
الملكية
(استثمارات األغلبية واألقلية المؤثرة بقيمة تت اروح بين  03و 033مليون دوالر حول العالم) واالستثمارات العقارية في مجال
ّ
ئيسية االستثمارات العقارّية المولدة لألرباح).
الخاصة (وبصورة ر ّ
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