خبر صحافي:
كشف النقاب عن الدورة الخامسة ل"جائزة مجموعة أبراج للفنون" في معرض "آرت دبي" 3102
دبي في  91مارس  -اليوم سوف يكشف النقاب عن الدورة الخامسة المنتظرة ل"جائزة مجموعة أبراج للفنون" ،مع الفائزين
الخمسة جميعهم والضيف المنسق الذي سيكون حاضرا إلجراء المقابالت.
أما الفائزون ،وهم ڤارتان أڤاكيان وريان تابت من لبنان ،وإيمان عيسى من مصر ،وهوما مولجي من باكستان ،وهراير
سركيسيان من سوريا ،فقد عملوا عن كثب خالل األشهر الستة الماضية مع المنسق الفني الضيف مرتضى ولي على تنفيذ
مشاريعهم الطموحة ،والتي تظهر جنبا إلى جنب في معرض "في حد المألوف" ،ضمن فعاليات مهرجان آرت دبي بين 91
الى 32مارس.3192 ،
اليوم وفي دورتها الخامسة ،تنفرد "جائزة مجموعة أبراج للفنون" على مستوى العالم في منح الجوائز للفنانين على أساس
مقترحاتهم بدال من أعمالهم المنجزة .فقد ارتفع عدد األعمال الفنية التي تم ابتكارها خالل السنوات الخمس األولى ،وما بعدها
لتشكل مجموعة أبراج الفنية ،حتى بلغ الواحد والعشرين عمال  .فقد تطورت الجائزة منذ إطالقها إلى حد كبير ،ويتم عرض
األعمال الفنية على نحو متزايد في بيناليات دولية كبرى ،مثل بينالي الشارقة  99وبينالي سيدني ،باالضافة الى المتاحف ذات
المستوى العالمي مثل متحف فيكتوريا وألبرت في لندن ومتحف سميثسونيان في واشنطن دي سي.

يقول فريدريك سيكريه ،وهو شريك في "مجموعة أبراج" " :إن مجموعة أبراج هي الرائدة في مجال إدارة استثمارات
الملكية الخاصة في أسواق النمو العالمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وفي الشرق األوسط ،وقد أطلقنا عام  3112جائزة
الفنون بهدف رعاية وتشجيع التطور الفني في المنطقة .وتشكل جائزة مجموعة أبراج للفنون المبادرة األساسية في استراتيجياتنا
إلشرا أصحاب المصلحة ،ونحن سعداء ألننا استطعنا ان نلتزم بالتراكيب الفنية الخمسة األكثر ابتكارا لهذا العام" .
وتضيف سافيتا أبتي ،وهي رئيسة لجنة "جائزة مجموعة أبراج للفنون"" :لقد عمل مرتضى ولي المنسق الفني الضيف عن
كثب مع الفائزين وهم ڤارتان أڤاكيان ،وريان تابت ،و إيمان عيسى ،وهوما مولجي ،وهرير سركيسيان إلنتاج معرض " في حد
المألوف"  ،الذي يعرض الموضوعات المشتركة بين أعمال هذه السنة مع تسليط الضوء على التنوع الكامن في كل من
العمليات االبداعية .وقد تعمدنا تمديد المهلة ليتسنى للفنانين تقديم طلبات التسجيل للدورة السادسة ،أي "جائزة مجموعة أبراج
للفنون  ،"3192ونحن نأمل أن يلهم المعرض عددا أكبر من فناني المنطقة كي يقدموا على التسجيل" .
ويضيف مرتضى ولي ،وهو المنسق الفني الضيف الذي يقف وراء المفهوم التنظيمي لهذا المعرض" :إن المنشآت واألشكال
النهائية تتطلب منا إعادة تصويب رؤيتنا و تركيزنا ،من اجل الحصول على نظرة أفضل وخلفيات أوضح .فعلينا إيالء اهتمام
وثيق بالتفاصيل ،وقراءة ما هو دقيق كي نسمح لشبكة المعلومات الكثيفة والمقاربات الضمنية بأن تتجلى .فهي تذكرنا بكل ما هو
غير مألوف بالمألوف نفسه".

يقدم ڤارتان أڤاكيان "تأريخ الموجز" ،عمل يستذكر ذكرى قادة االنقالبات الفاشلة المنسيين ،وذلك من خالل تماثيل مصغرة
مصنوعة من الذهب الخالص ومزروعة في كريات بلورية من االكريليك الشفاف" .عناصر مشتركة" إليمان عيسى عمل يأخذ
عناصر من أبحاث أجرتها الفنانة مستندةً الى السير الذاتية والمتاحف ،وقد شكلت أجزاءا من رواية جماعية عن حياة مكرسة
للثقافة والفكر والعدالة ،وذلك من خالل ألواح نصية وصور ومنحوتات .وقد خلقت هوما مولجي "حيوات هذا وذا العجائبية"
وهي "واندركامر" القرن الحادي والعشرين ،أو صندوق العجائب ،وهو يتعدى بقليل الحجم الطبيعي له ،ويمتلىء بالحيوانات
المحنطة والنسخ الخزفية لدمى بالستيكية رخيصة ،وفيها تأمل في فناء كل األشياء .أما هرير سركيسيان فقد زار استوديوهات
التصوير في ست مدن رئيسية من منطقة الشرق األوسط - ،وهي اإلسكندرية وعمان و بيروت وجبيل والقاهرة واسطنبول -
قبل أن يختار الصور التي كونت" خلفيات"  ،وقد عبر بها عن انحسار تقليد فن البورتريه في االستوديو والذي يعتبر جزءا ال
يتجزأ من تاريخ القرن العشرين في مجال التصوير الفوتوغرافي في منطقة الشرق األوسط" .وجه العدو مرسوم في
الرصاص" لريّان تابت هو عبارة عن قطعة أرض مترامية األطراف ،مؤلفة من آالف القطع الرصاصية الفريدة ،وهي
مستوحاة من تاريخ الفن وعلم العمالت والفولكلور والخرافات وصراعات الماضي القريب في الشرق األوسط .

وستدور حلقة نقاشية واطالق كتالوج "في حد المألوف" بحضور الفائزين ،يوم الخميس  39مارس في الساعة  6.21مسا ًء ،في
فورت ايالند في مدينة جميرا ،آرت دبي .وسوف تنظم جوالت موجهة في المعرض مع مرشدين فنيين في يومي األربعاء 31
مارس والجمعة  33في الساعة  6.11مسا ًء .ويمكن حجز االماكن في مكاتب المعلومات في آرت دبي.
لجنة اختيار األعمال ل"جائزة مجموعة أبراج للفنون" تضم خبراء رائدين في مجال الفنون البصرية ،و نذكر منهم  :أنطونيا
كارفر ،مديرة آرت دبي؛ دانا فاروقي ،الداعمة للفنون ،غلين لوري ،مدير متحف الفن المعاصر في نيويور ؛ سلوى مقدادي،
القيمة والمؤرخة الفنية ؛ جيسيكا مورغان ،قيمة الفنون العالمية ل"معرض داسكالوبولوس "التابع لدار" تيت"؛ وجوليا بيتون
جونز ،مديرة مشاركة من جاليري سيربانتاين.
 انتهى-نبذة حول "جائزة مجموعة أبراج للفنون":
ان الهدف من اطالق هذه الجائزة هو تعزيز امكانات الفنانين المعاصرين والذي غالبا ما يكون تمثيلهم ناقصا ،وأيضا اعطاؤهم
الفرصة لمواصلة تطوير مواهبهم .والدعوة موجهة إلى الفنانين لتقديم مقترحات ألعمال فنية جديدة يودون إنتاجها .وحالما يتم
اختيارهم من قبل لجنة االختيار ،يشرع الفنانون بانتاج أعمالهم .ويتعاون الفنانون مع منسق فني معروف عالميا ،مما يتيح لهم
فرصة االستفادة من أحدث االتجاهات ،في حين أن الجائزة توفر لهم منصة عالمية للتعريف عن أعمالهم وعن مناطقهم .وتعكس
الجائزة فلسفة أبراج الخاصة باالستثمار ،والتي تقوم على االعتماد على الشركات الواعدة وذات اإلمكانات الكبيرة ،في سبيل
خلق أبطال على الصعيدين االقليمي والعالمي.
وقد تم كشف النقاب في آرت دبي حتى اآلن ،عن أعمال السنوات  3111و  3191و  3199و  3193وقد عرضت األعمال
الفنية في أماكن عدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والخليج والواليات المتحدة بما في ذلك :متحف قرطاجة الوطني في تونس
( ،) 3193بينالي كوتشي -موزيريس في الهند ( ،)92-3193بينالي سيدني في أستراليا ()3193؛ "مستقبل الوعد" ،وهو حدث
تابع لبينالي البندقية ال  42في إيطاليا ()3199؛ متحف التصوير الفوتوغرافي في براونشفايغ  ،ألمانيا ( ،)3193و"ال ترينال"
في قصر طوكيو في باريس ،فرنسا ()3193؛ "باراسول يونيت" في لندن ،المملكة المتحدة ()92-3193؛ متحف الفنون
والتصميم في نيويور  ،الواليات المتحدة ( 3111و )3191؛ جاليري م .ساكلر ،متحف سميثسونيان للفن اآلسيوي في واشنطن
دي سي ،الواليات المتحدة ()92-3193؛ مركز دبي المالي العالمي في دبي ( ،3191 ،3111مستمر) ومركز مرايا للفنون في
الشارقة ( ،)3191اإلمارات العربية المتحدة.
يقبل التسجيل حتى  29مارس  3192للفنانين الراغبين بتقديم طلباتهم لدورة .3192
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موجز عن السيرة الذاتية لفائزي عام :3102
ڤارتان أڤاكيان (من مواليد  ،9111جبيل  -لبنان) فنان متعدد التخصصات ،يعمل على التراكيب الفنية والفيديو والتصوير
الفوتوغرافي.عرض اعماله في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأوروبا والواليات المتحدة .أڤاكيان عضو مؤسس في جمعية
"أطفال أحداث" وعضو في المـؤسسة العربية للصورة .يعيش ويعمل في بيروت ويتم تمثيل اعماله من قبل صاالت عرض
"كالفايان" في أثينا وثيسالونيكي. @vartanavakian vartanavakian.com.
إيمان عيسى (من مواليد القاهرة  ) 9111تعيش وتعمل بين القاهرة ونيويور  .تلجأ الفنانة الى وسائط فنية مختلفة مثل النص،
والصوت ،والنحت ،والتصوير الفوتوغرافي ،والفيديو ،لتثير تساؤالت حول العالقة بين اللغة والتاريخ واإلدرا الشخصي
والتعبير .وسبق لها أن فازت بالعديد من الجوائز مثل الجائزة االفتتاحية  . FHN MACBAوتمثلها صالة عرض "روديو
جاليري" في اسطنبول imanissa.com
هوما مولجي (من مواليد كراتشي )9111 ،تعيش حاليا في الهور وتعلم في كلية الفنون التشكيلية والتصميم في جامعة
بيكونهاوس الوطنية .وشاركت مولجي على مدى األعوام القليلة الماضية في العديد من المعارض مثل "بروجكت  "22في
مهرجان فريز الفني ،المملكة المتحدة؛ و"سالم بومباي :الجمال والفوضى في البيئة الحضرية"؛ و"آرت بازل" في ميامي؛
وصالة عرض "ذي توالف جايتس" في فيالديلفيا .وتمثل أعمالها صالة عرض"بروجكت  "22في مومباي.
humamulji.com
هراير سركيسيان (من مواليد دمشق عام  )9112مصور فوتوغرافي يعيش ويعمل في لندن .عُرضت أعماله مؤخراً كجزء من
الترينالي السابع للفن المعاصر في آسيا -الباسيفيك ،بريسبان؛ ومعرض "هنا-هنا " في مدينة مرسيليا-بروفانس ،3192
ومعرض "لقاء .االكاديمية الملكية في الشرق االوسط" في مؤسسة القرية الثقافية ،الدوحة .تمثله صاالت عرض "كالفايان" في
أثينا وثيسالونيكي . hrairsarkissian.com
ريّان تابت (من مواليد 9122عشقوت -لبنان) يهتم بالبحث في التاريخ الخفي ،حيث يعمل على تحويله وإعادة قراءته من خالل
عناصر وأعمال تركيبية .حاز ريان على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مركز بينشو الفني في كييف ،وسيعرض أعماله
في بينالي البندقية لعام  3192في سياق "جائزة جيل المستقبل الفنية" .وهو يعيش ويعمل في بيروت ويتم تمثيل أعماله من قبل
صالة عرض "صفير -زملير" في هامبورغ وبيروت.
مرتضى ولي ( من مواليد  ،9112الشارقة) مؤرخ فني مستقل ،وناقد ومنسق فني ،يعيش ويعمل بين الشارقة وبروكلين .هو
مدرب زائر في معهد برات في بروكلين ،ويكتب بانتظام عن الفن المعاصر في منشورات عدة ،وكان المنسق الفني لمعارض
تجارية وغير تجارية عدة ،في كل من الواليات المتحدة األميركية واإلمارات العربية المتحدة.
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