عباس أكاڤان

تمتد أعمال عباس أكاڤان من تركيبات سريعة الزوال إلى فيديو و أداءات حية .مجال األلفة
المنزلية كمكان ما بين الضيافة و العنف كان محط بحث في أعمال أكافان .أعماله األخيرة
اختلف تركيزها إلى خارج نطاق المنزل ,منها الحديقة و مجاالت المعيشة الخارجية األخرى.
من معارضه الحديثة" :تنويعات على موضوع الحديقة" ( )3102غاليري مانا ,اسطنبول,
"دراسة لحديقة" ( )3103مؤسسة دلفينا فاونديشن ,لندن" ,خطط لهُنا و اآلن" بينالي
بوخارست" ,أدوات للعيش المشترك" ( )3103باور بالنت ,تورنتو" ,بيكون" ()3103
دارلينغ فاوندري ,مونتلاير" ,فانتومهيد" ( )3100بيرفورما  ,00نيويورك" ,الرؤية هي
اإليمان" ( )3100معهد كا ڤيه للفن المعاصر ,بيرلين .يعمل و يقيم أكاڤان في تورنتو (كندا).
و هو حائز على جائزة كونستبرايس بيرلين في  .3103تمثله صالة الخط الثالث (دبي).

أنوب ماثيو توماس

أنوب ماثيو توماس فنان مختص بالفنون المرئية يعمل و يقيم في بانغالور (الهند) .بتركيز
خاص على التصوير ,يتحدث في أعماله عن قصص تبدو في الظاهر محلية .مشاركاته
المؤخرة في معارض جماعية تتضمن بينالي كوتشي موزيريس (الهند)" ,المسألة في
غضونها"  ,مركز فنون يربا بوينا (الواليات المتحدة)" ,جيل انتقالي"  ,معرض زاخيتا
الوطني للفنون (بولنده)" ,الذات و اآلخر"  ,ال فيرينا سنتر دي ال إيماتج (أسبانيا)" ,كالب
البورجوازية" ,أرنولفيني (بريطانيا) .شارك أنوب ماثيو توماس في معارض منفردة منها
غاسوركس غاليري (لندن) ,الصورة المعاصرة (القاهرة) .تمثله صالة غاليريسكي ,بانغالور.

باسم مجدي

ولد باسم مجدي في القاهرة عام  .0711يقيم و يعمل بين بازل و القاهرة .تمتد أعماله على
وسائط متعددة منها اللوحات و التركيبات و الفيديو .أعماله المؤخرة تهدف إلى إرباك السرد
المتواصل و إحياء العبث و الضياع و التكسير و الحس الشاعري بالفشل .بعض المعارض
التي شارك فيها بسم مجدي مؤخرا :بينالي الشرقة" ,ذا فيوتشر جينيرشن آرت برايز" في
بينالي البندقية ال" ,55ال ترينال  -باليه دي طوكيو" في باريس" ,ترانسميديال" هاوس دير
كولتورن دير فلت ( )3103في بيرلين" ,فيرست تايم ماشين بينالي أوف كونتيمبوراري
آرت" دي-زيرو أرك في البوسنة و الهرسك" ,تبادل مع سول لي وت" متحف ماساتشوستس
للفن المعاصر" ,فلتراوم – دي كونست أوند أين تراوم" ( )3100كونستهال فيينا .سيعرض
عمله في بينالي اسطنبول الحالي ,و في مركز يربا بوينا للفنون بالواليات المتحدة.

بشرى خليلي

ولدت الفنانة المغربية-الفرنسية بشرى خليلي بالدار البيضاء .درست الفنون المرئية و السينما
في باريس .أعمالها التصويرية و الفيديو و المطبوعات تتفحص قصص المكافحة و النضال
الخاصة باألقليات بإطار وثائقي و تجريبي .عرضت أعمال بشرى خليلي عالميا و من ضمن
هذه المعارض" :ذي إنسايكلوبيديك باالس" في بينالي البندقية ال" ,55إنتس بروكسيميتي"
( )3103في باليه دي طوكيو في باريس ,بينالي سيدني الثامن عشر" ,مابينغ سبجكتيفيتي"
( )3100في متحف الفن الحديث بنيويورك ,بينالي الشرقة العاشر .من معارضها المنفردة
"وت فري أند مور" ( )3102دااد غاليري  ,بيرلين" ,ذي فيرا ليست سنتر فيلوشيب"
( )3102-3100في ذا نيو سكول بنيويورك ,جائزة كولتور فرانس ( .)3101تم تكلفة
بشرى خليلي من متحف بيريز ميامي آرت إلنشاء عمل فني ليتم عرضه في حفل االفتتاح
نهاية عام  .3102تقيم الفنانة في بيرلين و تمثلها صالة غاليري بوالريس (باريس) و غاليري
أوف مارسيل (مارسيل).

كامروز آرام

ولد الفنان كامروز آرام في شيراز عام  0711و حصل على ماجستر فنون جميلة من جامعة
كولومبيا بنيويورك عام  .3112من معارضه مؤخرا" :كامروز آرام/جولي وايتس آت ذا
سبربان" ( )3102شيكاغو" ,بروت أورنامنت :كامروز آرام و سهر شاه" ( )3103في
غرين آرت غاليري بدبي بتقييم مرتضى ڤالي" ,نيغوشينز آت بيري روبنستاين غاليري"
( )3100بنيويورك" ,جنريشن أفتر جنرشن  ,ريفولوشن أفتر ريفولوشن" ( )3101في
الكسآرت بلوس أنجيلوس" ,كامروز آرام :ريلمز أند ريفيريز" ( )3112في متحف
ماساتشوستس للفن المعاصر بماساتشوستس .شارك كامروز آرام في العديد من المعارض
الجماعية من ضمنها "راوند أباوت" ( )3101في سيتي غاليري بنيوزيلنده ,بينالي بوسان
( )3112بكوريا الجنوبية" ,بي أس  -0موماز غريتر نيويورك" ( )3115بنيويورك ,بيانالي
براغ ( .)3112حاز كامروز آرام منح من مؤسسة نيويورك للفنون عام  3112و من برنامج
الزمالة لجيكوب ك .جافتس عام  .3112-3110كتبت عن أعماله العديد من المنشورات من
ضمنها ذا نيويورك تايمز ,آرت إن أميريكا ,آرتفورم ,آرت آسيا باسيفيك,ذا نيويوركر ,ذا
ناشيونال ,و بدون .يقيم و يعمل كمروز آرام في بروكلين نيويورك.

