خبر صحفي

القيم الضيف لدورتها السادسة لعام 4102
جائزة مجموعة أبراج للفنون تكشف عن ّ
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 8 ،مايو :4102 ،أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة مجموعة أبراج للفنون اليوم
كقيم ضيف للدورة السادسة لعام  .4102وستنضم ار از للجنة اختيار مختصة ومرموقة
عن تعيينها ندى ار از ّ
عالمياً ستعمل على تحديد الفائزين الخمسة بعد عملية اختيار دقيقة .وحال اختيار الفائزين ،ستعمل ار از عن

كثب مع الفنانين لمساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم الفنية الطموحة ،والتي سيتم عرضها في معرض خاص
ُيقام ضمن فعاليات "آرت دبي" خالل شهر مارس .4102

وتعد جائزة مجموعة أبراج للفنون فريدة من نوعها عالمياً ،حيث أنها تُمنح للفنانين من ذوي المواهب اإلبداعية
على أساس المقترحات المقدمة بدالً من األعمال المنجزة .ويقدم المئات من الفنانين مقترحاتهم كل عام.
واستطاع الفائزون في الدورات السابقة تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد العالمي ،إذ تم عرض أعمالهم في
عدد من أهم البيناليات في العالم من ضمنها بينالي فينيسيا وبينالي الشارقة لعام  ،4100إضافة إلى متاحف
عالمية مثل متحف فيكتوريا وألبرت في لندن ،ومتحف سميثسونيان للفنون اآلسيوية في واشنطن .كما تستعير

مؤسسات فنية رائدة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وآسيا حالياً بعض هذه األعمال الفنية.

كقيمة مساعدة تركز على المشهد
وتعمل ارزا ،المولودة في كراتشي ،حالياً في متحف تيت مودرن في لندن ّ
الفني المرتبط بمنطقة جنوب آسيا .وتحمل ار از شهادة ماجستير في الكتابة النقدية والتقييم الفني من جامعة
تشيلسي للفنون .وقد عملت من قبل مع مؤسستي انيفا وجرين كارداموم في لندن ،حيث شاركت في مشاريع

هامة مثل "الينز أوف كنترول" (( )Lines of Controlمتحف هيربيرت أف جونسون ،جامعة كورنيل،

 ،)4104و"سوشال فابريك" (( )Social Fabricانيفا .)4104 ،كما أقامت وعملت بشكل مستقل في دولة

اإلمارات ،اكتسبت خاللها عالقات قوية في الوسط الثقافي والفني .وتكتب ار از أيضاً مقاالت بصورة منتظمة
لعدد من المطبوعات اإلقليمية والعالمية.

وتعليقاً على اختيارها قالت ارزا" :تمثل جائزة أبراج للفنون منصة فريدة من نوعها تتيح للفنانين الناشئين من

القيم الفني الضيف .وأتطلع قدماً للتواصل
المنطقة فرصة إنتاج وعرض أعمالهم الفنية الطموحة بدعم من ّ
والعمل مع الفنانين المختارين لتوظيف أفكارهم اإلبداعية وتحويلها إلى أعمال فنية مميزة ،وتقديمها للجمهور
اإلقليمي والعالمي".

من جهته ،قال فريدريك سيكريه ،مدير عام في مجموعة أبراج" :شهد الوسط الفني في المنطقة نمواً متسارعاً
وترافق ذلك مع اتساع حضور ومكانة جائزة مجموعة أبراج للفنون ،التي أصبحت من أكبر جوائز الفنون

حول العالم ،إن لم تكن األكبر على اإلطالق .تتمتع ندى ار از بخبرة واسعة وستشكل إضافة مهمة بوصفها

القّيم العاشر للجائزة".

وأضاف سيكريه" :اكتسبت ندى امكانات الفتة من خالل العمل المباشر مع مجموعة من الفنانين وصاالت
العرض الفنية والمؤسسات الفنية في المنطقة ،ونثق بقدرتها على تعزيز الجائزة وتطوير مفاهيم جديدة .ومنذ
إطالق الجائزة قبل ست سنوات ،قمنا بإعارة أعمال فنية منتقاة ألكثر من  42مؤسسة فنية من كافة أنحاء

العالم ،إضافة إلى إنجاز خمس مطبوعات .وسيصل عدد األعمال الفنية ضمن المجموعة إلى  42عمالً بعد
إضافة إبداعات الفائزين بدورة هذا العام".

وتضم لجنة االختيار نخبة من أهم الخبراء في مجال الفنون المرئية منهم أنتونيا كارفر ،مديرة آرت دبي؛

قيمة داسكالوبولوس
القيمة والمؤرخة الفنية؛ وجيسيكا مورغانّ ،
والداعمة للفنون دانا فاروقي؛ وسلوى مقداديّ ،
للفنون العالمية لمؤسسة تيت في لندن؛ وغلين لوري ،مدير متحف الفن المعاصر في نيويورك .وقالت سافيتا
أبتي ،رئيسة اللجنة" :ستشكل ندى بال شك إضافة هامة لجائزة مجموعة أبراج للفنون نظ اًر للخبرة الكبيرة التي

تتمتع بها على الصعيدين النظري والعملي في المنطقة .وستعمل ندى جنباً إلى جنب مع الفنانين إلنجاز

أعمالهم ،إضافة إلى تطوير أشكال جديدة للتوثيق باالستناد إلى خبرتها في وسائل اإلعالم الحديثة .وسيتم

الكشف عن المنهج الفريد الذي تتبعه ضمن آرت دبي خالل شهر مارس المقبل".

سيتم اإلعالن عن الفنانين الفائزين بجائزة مجموعة أبراج للفنون  4102في وقت الحق من هذا العام.
انتهى-معلومات للمحررين
نبذة عن جائزة مجموعة أبراج للفنون

يتمثل الهدف الرئيسي للجائزة في دعم الفنانين المعاصرين في المنطقة ،واتاحة الموارد الكفيلة بتنمية وتطوير مواهبهم .ويتم
دعوة الفنانين لتقديم مقترحاتهم ألعمال فنية جديدة يرغبون بتنفيذها .وحال اختيارهم من قبل لجنة متخصصة ،يبدأ الفنانون

القيم
بالعمل على تحويل أفكارهم اإلبداعية إلى حقائق ملموسة .كما تتيح هذه الجائزة للفنانين فرصة العمل بشكل وثيق مع ّ

القيمين الفائزين في الدورات السابقة كل من شارميني بيري ار
الذي تتم تسميته من الشخصيات الفنية المعروفة .وضمت قائمة ّ
( ،)4100ونات مولر ( )4104ومرتضى فالي ( .)4102وتعكس الجائزة جوهر الفلسفة االستثمارية لمجموعة أبراج ،والتي
تقوم على تطوير الشركات التي تتمتع بقدرات كبيرة وجعلها من الشركات الرائدة على المستويين اإلقليمي والعالمي .وحتى اليوم،
تم الكشف عن األعمال الفائزة لألعوام  ،4112و ،4101و ،4100و 4104و 4102في فعاليات آرت دبي ،وجرى عرضها
في مواقع عديدة في أفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا ،ومنطقة الخليج والواليات المتحدة األمريكية.
لمزيد من المعلومات حول جائزة مجموعة أبراج للفنون:
بريد الكتروني ،abraajprize@artdubai.ae :فرح الشريف أو بيتينا كلين
الموقع االلكترونيwww.abraajgroupartprize.com :
https://twitter.com/AbraajArtPrize
http://www.facebook.com/AbraajArtPrize

هاتف+97143942007 :

هاتف مجموعة أبراج+97145064400 :

