اختيار ق ّيمي الفن الرائدين هانس أولريخ أوبريست ،دفني أياس وسنديني بودارأعضاء لهيئة تحكيم جائزة أبراج للفنون ٢٠١٦

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ٢٣ ،أغسطس  - ٢٠١٥أعلنت اليوم مجموعة أبراج ("أبراج" أو "المجموعة") ،المستثمر البارز في
أسواق النمو العالمية ،عن تعيين أعضاء جدد في لجنة تحكيم جائزة أبراج للفنون المرموقة ("الجائزة") .تحت إشراف من دانا فاروقي
رئيس الجائزة الجديدة ،حيث تتضمن لجنة تحكيم الدورتين الثامنة والتاسعة للجائزة روّ اداً من القيّمين العالميين منهم هانس أولريخ
أوبريست ،دفني أياس وسنديني بودار وغيرهم.
هذا وقد تأسست الجائزة عام  ٢٠٠٨لتكريم الفنانين المرموقين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا .وتعد جائزة
مجموعة أبراج للفنون فريدة من نوعها ،حيث تقوم بمنح جوائز للفنانين في منتصف حياتهم المهنية بتكليف ف ّني رئيسي بنا ًء على
مقترحات المشاريع المرفوعة بدالً عن تقديم عمل ف ّني مكتمل.على مر السنين ،لعبت الجائزة دوراً فعاالً في بناء التقدير ال ُمستحَ ق لبعض
الفنانين األكثر ديناميكية في المنطقة ،ومنهم يطو برادة ( ،)٢٠١٥باسم مجدي ( ،)٢٠١٤عباس أكافان ( ،)٢٠١٤ريان تابت (،)٢٠١٣
وائل شوقي ( ) ٢٠١٢ضمن آخرين كثر .كما يتم كل عام دعوة قيّم ضيف لإلشراف على معرض تتم إقامته ضمن فعاليات «آرت دبي»
ليتضمن العمل المكلَّف للفنان الفائز باإلضافة إلى أعمال فناني القائمة القصيرة الثالث .ومن الجدير بالذكر أن الدعوة مفتوحة حاليا ً
للفنانين للتقديم لجائزة العام ( ٢٠١٦الموعد النهائي ٣١ :أغسطس .)٢٠١٥
تتألف لجنة تحكيم جائزة أبراج للفنون  ٢٠١٧-١٦من مجموعة عالمية من الخبراء منهم :دفني أياس ،مديرة وقيّمة مركز الفن المعاصر
«فيته دو فيث»؛ أنطونيا كارفر ،مديرة «آرت دبي»؛ عمر خليف ،قيّم صالة «وايت تشابل» الفنية (والذي يقوم بالتحكيم في لجنة الجائزة
لمدة عام بعد فوزه بجائزة القيّم الضيف لعام )٢٠١٥؛ فايزة نقفي ،مؤسسة وأمينة مؤسسة «أمان»؛ هانس أولريخ أوبريست ،المدير
المشارك لعدة معارض وبرامج ومدير المشاريع الدولية في صالة «سيربينتاين» الفنية؛ سنديني بودار ،المؤرخة الفنية واألمينة المساعدة
في متحف «سولومون ر .جوجنهايم» .فريدريك سيكريه ،المدير التنفيذي لمجموعة أبراج .أما رئيسة لجنة التحكيم فهي القيّمة والراعية
دانا فاروقي.
وقالت دانا فاروقي" :تتكون لجنة تحكيم جائزة أبراج للفنون  ٢٠١٦من مجموعة استثنائية من الممارسين والقيمين المعروفين من جميع
أنحاء العالم والذين ستضمن خبرتهم الواسعة ووجهات نظرهم المتنوعة اختياراً واعداً للغاية عند تكليف الجائزة".
يأتي دور لجنة التحكيم من خالل استعراض ونقد طلبات تقديم الفنانين واختيار القيم الضيف الذي سوف يعمل عن كثب مع الفنانين لتقديم
معرض جماعي ألعمالهم في «آرت دبي» ( ١٩-١٦مارس  )٢٠١٦وإنتاج المطبوعات المرافقة للمعرض .سوف يتم تقديم عمل الفنان
الفائز  -والذي سوف يتم منحه تكليفا ً فنيا ً بقيمة  ١٠٠،٠٠٠دوالر -باإلضافة إلى أعمال الفنانين الثالثة المختارين في معرض يتم تقييمه
خالل فعاليات معرض «آرت دبي»  .٢٠١٦هذا وسوف تنتقل األعمال الفائزة لتصبح جزءا من مجموعة جائزة أبراج للفنون والتي يتم
إعارتها بانتظام لمتاحف كبرى ومعارض متنقلة عالميا ً مثل متحف فيكتوريا وألبرت في لندن ،متحف سميثسونيان للفن اآلسيوي في
واشنطن العاصمة ،باإلضافة إلى بيناليات دولية كبرى مثل بينالي الشارقة ،بينالي كوتشي موزيريس وبينالي سيدني.
لمزيد من المعلوماتartdubai.ae abraajgroupartprize.com :
رابط التقديم للجائزةabraajgroupartprize.com/register.php :
الموعد النهائي لتقديم الفنانين ٣١ :أغسطس ٢٠١٥
-

انتهى -

ابق على تواصل من خالل الروابط التالية:
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لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
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+971 4 384 2026
كاميال موس
منسقة شؤون المعرض
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مالحظات للمحررين:

نبذة عن جائزة مجموعة ٔابراج للفنون:
مجموعة أبراج هي الشركة الرائدة في االستثمار الخاص المتخصصة في العمل في األسواق النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
والشرق األوسط .تهدف المجموعة من خالل برامج مشاركة أصحاب الشأن والشراكة االستراتيجية إلى دعم الفن واإلبداع وريادة
األعمال واألجيال القادمة من خالل تكوين أثر عميق ومستدام عبر مجتمعات األسواق النامية.
تأسست جائزة مجموعة أبراج للفنون في عام  ٢٠٠٨وهي اآلن في نسختها الثامنة .تهدف هذه الجائزة إلى تمكين القدرات الكامنة وإعطاء
الفنانين المعاصرين ممن ال يتم تمثيلهم بالشكل الكافي في كثير من األحيان الموارد الالزمة لمواصلة تطوير مواهبهم .بعد عملية التقديم
والتحكيم ،يتم اختيارأربع فنانين للقائمة القصيرة ليفوز أحد الفنانين (من األربعة) بتكليف فني تبلغ قيمته  ١٠٠،٠٠٠دوالر .يتسلم فنانو
القائمة القصيرة الثالث اآلخرون جائزة نقدية ويتم تمثيلهم في معرض جماعي خالل فعاليات «آرت دبي» (مارس  )٢٠١٦ ١٩-١٦من
خالل أعمال سابقة يتم اختيارها بعناية من قبل القيّم الفني بالتواصل مع الفنان .تعكس الجائزة فلسفة االستثمار الخاصة بمجموعة أبراج،
والتي تتمثل في تبني األعمال القابلة للتطبيق ذات اإلمكانات الكبيرة لخلق أبطال إقليميين وعالميين .حتى اآلن ،تم عرض أعمال عام
 ،٢٠١٤ ،٢٠١٣ ،٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩و ٢٠١٥في «آرت دبي» لتنتقل األعمال الفنية بعدها على سبيل اإلعارة إلى
معارض مثل اسطنبول مودرن ،اسطنبول؛ متحف سنغافورة للفنون ،سنغافورة؛ بينالي الشارقة  ،١١الشارقة؛ بينالي البندقية  ،٥٤البندقية؛
بينالي سيدني  ،١٨سيدني؛ في آند أي ،لندن؛ مؤسسة بوشوسيان ،بروكسل؛ قصر طوكيو ،باريس؛ بينالي كوتشي موزيريس ،كوتشي؛

معرض ترينالي هانغتشو أللياف الفن ،تشجيانغ؛ كونستهالي فيينا ،فيينا؛ تينستا كونستال ،ستوكهولم؛ استوديوهات غالسكو للنحت،
غالسكو؛ بينالي غوانغجو ،١٠غوانغجو؛ والمتحف الجديد ،نيويورك.
نبذة عن التقديم لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون»:
تدعو المجموعة الفنانين من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا للتقديم ممن ولدوا أو عاشوا أو عملوا أو ممن يرتبط جزء من
مسيرتهم الفنية إلى هذه المناطق الجغرافية .يأتي التقديم عن طريق مقترح لمشروع لم يتم إنجازه بعد قابل للتنفيذ قبيل بدء فعاليات «آرت
دبي»  .٢٠١٦كما يفضل إتمام فترة اإلنتاج في المنطقة باإلضافة إلى أي ارتباط آخر .يمتد العمل الفائز ليصبح جزءاً من مجموعة أبراج
الفنية.
للتقديم لـ«جائزة مجموعة أبراج للفنون» ،يرجى زيارة الرابط التاليabraajgroupartprize.com/register.php :
الرجاء االطالع على قسم معرض الصور الصحفية في موقع «آرت دبي» لالطالع على الصور

