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 4لجائزة جمیل  المرشحین للفنانین امعرضمتحف بیرا یحتضن 
 2016أغسطس  14 – 2016یونیو  8

 2016یونیو  7اإلعالن عن الفائز: 
 

ألعمال اإلحدى عشر فناناً ومصمماً الذین وقع علیھم  امعرض المقبلسطنبول بتركیا الشھر إمتحف بیرا بیقیم 
 ،ورشید ارائین ،ة الرابعة لجائزة جمیل المرموقة، وھم: دیفید تشالمرز ألیزوورثاالختیار للمشاركة في الدور

ووائل  ،وشابور بویان ،وغالم محمد ،ولوتشیا كوخ ،وسھاند ایسامیان ،وجودت إیریك ،كانانو ،والرا أسود
مكان  وألبرت من ل مع متحف فیكتوریایھذه أول مرة تنطلق فیھا جائزة جمو تعتبر وبھیة شھاب.  ،شوقي

متحف فیكتوریا وألبرت وبین مواقع استضافة في جمیع أنحاء بالخارج وسیتنقل المعرض في المستقبل بین 
 العالم.

 
مع الفن جمیل ھي عبارة عن جائزة فنیة  بالشراكةالتي تم تأسیسھا وعامین  لجائزة جمیل التي یتم منحھا ك

لذین یستلھمون أعمالھم من این والمصممین المعاصرین للفنانتمنح ألف جنیھ استرلیني  25عالمیة تبلغ قیمتھا 
التقالید الفنیة والحرفة والتصمیمات اإلسالمیة، حیث سیتم اإلعالن عن الفائز بجائزة جمیل الرابعة في متحف 

 .2016یولیو  7یوم في إسطنبول بیرا 
 

: "منذ 4كیم لجائزة جمیل لجنة التح مدیر متحف فیكتوریا وألبرت ورئیس ،مارتن روث قال، ھذا الصددوفي 
، حظي المعرض خالل جولتھ فى عدد من الوجھات 2009إطالق متحف فیكتوریا وألبرت لجائزة جمیل عام 

زائر من شتى بقاع العالم. واستكماًال للنجاح الذي حققتھ الجائزة  172,000العالمیة بإقبال شدید ألكثر من 
ألول الذي سیعلن عن الفائز بجائزة جمیل، حیث یتمتع متحف دولًیا، یسعدنا أن یكون متحف بیرا المستضیف ا

فیكتوریا وألبرت ومتحف بیرا بعالقات متمیزة، ویشتھر متحف بیرا بأنھ یمزج بین التراث العثماني والتصمیم 
     والفن المعاصر."

 
، االسالمیةفة قدمت الثقا" :قائالً  ة،الدولیرئیس مجتمع جمیل  ،جمیلمحمد السید فادي  من جھتھ وقد صرح

تكون لالتقالید اإلسالمیة  ترسیخعالمنا و تشكیلید من األفكار المؤثرة التي ساھمت في دالع عبر العصور،
ئزة جمیل ھو تشجیع الفنانین والمصممین من جمیع جا تنظیم دفنا منھإن مصدراً حیویاً لألفكار الفنیة الیوم. 

منتدى لالحتفاء بما تم تحقیقھ في كما أننا مع جائزة جمیل نقیم أنحاء العالم على استكشاف ھذا التراث العظیم، 
 الفن والحرف والتصمیمات المستوحاة من التقالید اإلسالمیة."

 
عكس تنوع الفنانین الذین وقع علیھم االختیار، إذ تتراوح األعمال بین یعمالً  30یعرض المعرض أكثر من 

یدیو بعرائس التحریك وحتى السیرامیك والنحت وكتب الملصقات التصویریة على ورق رقیق وأعمال الف
 الفنانین.

 
من خالل موقع ستكون متوفرة مجموعة من األفالم القصیرة المصنوعة خصیصاً عن كل فنان ومصمم 

www.vam.ac.uk/jameelprize4. 

http://www.vam.ac.uk/jameelprize4
http://www.vam.ac.uk/jameelprize4


 
برعایة معرض جائزة جمیل كتوریا وألبرت لمجموعة الشرق األوسط مناء متحف فیأتیم ستانلي كبیر یقوم 

 .الرابعة مع سلمى طوقان أمینة متحف فیكتوریا وألبرت للفن والتصمیم المعاصر بالشرق األوسط
 

أعلن متحف فیكتوریا وألبرت عن قائمة الفنانین الذین وقع علیھم االختیار لجائزة جمیل الرابعة في ینایر 
بورتوریكو ومالي وباكستان مشاركات من العدید من البلدان المتنوعة من ضمنھا  تلقيحیث تم ، 2016

وتركیا وتایالند، وقامت لجنة التحكیم برئاسة مدیر متحف فیكتوریا وألبرت، مارتن روث، باختیار قائمة 
 فناناً ومصمماً. 11التصفیات المكونة من 

 
 Asia Artیس قسم األبحاث والبرامج في مؤسسة وفي سیاق ذلك علق حماد نصار، أحد المحكمین ورئ

Archive  في ھونج كونج، قائًال: "تضم القائمة القصیرة لھذا العام مجموعة متنوعة من األنشطة التي جمعت
بین األعمال الصوتیة واألفالم والمجسمات المصغرة، التي تشھد على تنامي الثقة لدى الفنانین، الذین ذاع 

عالم الفن في مختلف أنحاء العالم، وذلك لتأكید على ھویاتھم المتعددة المعاصرة صیت العدید منھم في 
والمتأصلة في الثقافات اإلسالمیة على حد سواء. إن ھذا یعد تطوًرا مرحًبا بھ ویشیر إلى أن منصات مثل 

لثقافة البصریة جائزة جمیل یمكن أن تسھم في توسیع األفكار الجماعیة لدینا لتبدو بالشكل الذي تظھر علیھ ا
 "العالمیة ".

 
، شھدت جمیع نسخ جائزة جمیل جولة في جمیع أنحاء العالم. وفي اآلونة األخیرة، 2009ومنذ إطالقھا عام 

)؛ ومتحف الشارقة للحضارة اإلسالمیة في 2015المكتبة الوطنیة في سنغافورة ( 3زار معرض جائزة جمیل 
كازان في كازان، -ن في روسیا، ومركز المعارض أرمیتاج)؛ ومكانی2015اإلمارات العربیة المتحدة (

). وقد تردد على المعرض خالل عرضھ في متحف 2014في موسكو ( New Manègeومعرض 
 .2015و 2014زائر عامي  183,178فیكتوریا وألبرت ثم جولتھ في المقاصد العالمیة، 

 
نیھ استرلیني، وھي تقدم للمصممین والفنانین ج 25,000وتعد جائزة جمیل، جائزة فنیة دولیة وتقدر قیمتھا بـ

المعاصریین الذین یستلھمون إبداعاتھم من التصمیم والحرف المستوحاة من التراث اإلسالمي. وقد أطلقت 
) عن Afruz Amighi، وكان الفائز بجائزة جمیل األولى الفنانة آفروز أمیغي (2009جائزة جمیل عام 

لوح تم تقطیعھ یدوًیا وھو مصنوع من البالستیك المستخدم في إقامة )، وھو 2008صفحة" ( 1001عملھا "
، حصل راشد القریشي على الجائزة عن 2011خیام الالجئین، وقد نقشت علیھ رسومات متشابكة. وفي عام 

)، وھو مجموعة من الالفتات المصنوعة من األقمشة المطرزة التي 2008عملھ (األساتذة المجھولون، 
موًزا من الخط العربي، وھي تستكشف حیاة وتراث أربعة عشر من كبار الصوفیین في تعرض أحرًفا ور

) بجائزة Dice Kayek، حظي دار "دیتشاي كایك" التركي لألزیاء (2013العالم اإلسالمي. وفي عام 
، عن مجموعة "تباین أسطنبول" المستوحاة من 1992، والذي أسستھ إتشاي وعائشة إیجي عام 3جمیل 
 وكانت ھذه المرة األولى التي تمنح فیھا جائزة جمیل للمصممین. الفني والمعماري في أسطنبول.التراث 

 
تدعم مبادرة الفن جمیل ھذه الجائزة، وقد انطلقت بعد تجدید معرض جمیل للفنون اإلسالمیة في متحف 

راث الفني الثري في . ویقدم المعرض أعماًال متمیزة من الت2006فیكتوریا وآلبرت، الذي افتتح في یولیو 
العالم اإلسالمي، وتھدف الجائزة إلى رفع الوعي بشأن التفاعل الرائع بین الممارسة العصریة وھذا التراث 

 التاریخي العظیم. كما ساھمت أیًضا في التوصل إلى فھم أوسع للثقافة اإلسالمیة ومكانتھا في العالم. 
 
 
 
 
 
 



وفیما یلي أسماء  دة زھا حدید الحائزة على جوائز.السی تشرف على جائزة جمیل المھندسة المعماریة
 المحكمین:

 
 ، فنان خزفأالن كایغر سمیث

) والحائزتان على Dice Kayek، مؤسستا دار "دیتشاي كایك" التركي لألزیاء (إتشاي وعائشة إیجي
 3جائزة جمیل 
 ، منّسقة معارض وكاتبة وناشرة ومخرجةروز عیسى
 Asia Art Archiveكاتب ورئیس قسم األبحاث والبرامج في مؤسسة ، منسق معارض وحماد نصار

 في ھونج كونج
 مدیرة متحف فیكتوریا وآلبرت مارتن روث،

 
 انتھى 

 
 ھم: الذین وقع علیھم االختیار للمشاركة في الدورة الرابعة لجائزة جمیلاإلحدى عشر فناناً ومصمماً 

 
أعمالھ في العشر سنوات األخیرة إلى أبحاثھ الخاصة استندت  ھو فنان بصري دیفید تشالمرز ألیسوورث

بتاریخ الحدائق والمروج، وھو یصنع "حدائق السجاد" الخاصة بھ من خالل إعادة استخدام السجاد اإلیراني 
یقوم بتغطیة التصمیم األساسي و، 20وبدایات القرن الـ  19والباكستاني المستھلك الذي یعود إلى القرن الـ 

ام ق) 2012ئق مجردة ومجازیة بخرائط لحدائق أوروبیة مھمة. في لوحة حدیقة بالیمبسیست (خداعكس ی الذي
على سجادة كرمان  1746صورة مبنیة على تصویر آب جون دیالجریف لحدائق قصر فرساي عام  بحیاكة

على قصاصة من خریطة ستانفورد للندن تم ) 2011( 1862عاماً. وتعتمد ھاید بارك كاشان  150عمرھا 
عاماً. إنھ ال یرید لھذه المناظر الطبیعیة التي تنتمي للثقافة  75حیاكتھا على سجادة كاشان كبیرة عمرھا 

الغربیة أن تطغي على تصمیمات السجادة األصلیة ولكن أن یراھا مغروسة في نسیج ھذه السجاجید التي تحمل 
  تنمو من الحدائق األصلیة الموجودة اسفلھا.كأنھا تصمیمات حدائق و

)، وھي صور رقمیة 2014تنة األرشیف" (سیعرض ألیسوورث أیضاً ثالث اعمال من سلسلة أعمالھ "ب
مصنوعة من طبقات من النصوص التاریخیة وصور النباتات الحیة من حدیقتھ الخاصة في الھور. انتقل 

 عاماً. 20باكستان إلى الحیاة في المملكة المتحدة حیث كان یعیش ألكثر من الیسوورث مؤخراً من 
 

المبسط في بریطانیا، ومن خالل عملھ كذلك في الرسم والتصویر  رائد النحتبأنھ یعرف  رشید ارائین
یستحضر فلسفة وعلوم وفنون األسالم ویحتفي بھا ویشیر للدور الحیوي الذي لعبتھ الھندسة التقلیدیة وفن 

ي" و"لیأت الربیع" و"لتأتي السعادة" الخطوط اإلسالمیة في تاریخ الفن الحدیث. "بھار لي" و "كوشیان ل
) ھي أعمال نحت تعتبر امتداداً ألعمالھ األولى التي كان یستخدم فیھا الھندسة واأللوان. تعكس 2015(

) بألوان األكریلیك اسم فیلسوف القرن الحادي عشر 2011 – 2010الغزالي" (-الغزالي-الغزالي–"الغزالي 
ائین ویعمل في لندن بالمملكة مرات على القماش. یعیش رشید آرربع االسالمي الغزالي وھي مكتوبة أ

 المتحدة.
 

لغة عربیة مرئیة ھي مصممة جرافیك وخطوط تھتم بعمل أنماط خطوط عربیة تعكس أو تعبر عن الرا أسود 
في الخطوط المدونة الرا بالبحث تقوم الخاصة بحروفھا وخطوطھا  األنماطمعاصرة. من أجل أن تصنع 

ت القدیمة وتقوم بتجرید حروفھا من خالل انتزاع النقوش والزخارف عنھا بقدر المستطاع بدون بالمخطوطا
ة منھا للتوصل إلى التصمیم الھندسي األساسي لھا. یتناول العرض الذي لأن تفقدھا قابلیتھا للقراءة في محاو

عملھا المستمر مع   - وھو نموذج مشروع الحروف العربیة والخطوط -تشارك بھ الرا أسود في المعرض 
) وھو كتاب أطفال یعرض الخط الھندسي الخاص بھا 2011بدأ المشروع بـ "تبتي" ( .الخطوط العربیة

الذي یتكون من اشكال ھندسیة بسیطة مستخرجة من مكعبات خشبیة، وقد كان والحاصل على الجائزة "تبتي" 
ا األبجدیة بصورة ممتعة على شكل لعبة الھدف من المشروع ھو تعریف األطفال باللغة العربیة وبحروفھ



من العرب ومن غیر  –وجعلھم أكثر حماساً لتعلمھا، كما تم استخدامھا أیضاً كاداة لتعلیم المصممین الشباب 
 انتزاعوجھ الشبھ والتناغم في الخطوط العربیة من خالل أالقواعد األساسیة الخاصة بالنسب و–العرب 

د ومبدأ عمل اریخي واستكشاف اإلمكانات الرمزیة ألشكالھا من خالل التجریالحروف من سیاقھا الثقافي والت
الذي تزینھ رسوم أنماط الحروف العربیة اھتمامھا الشدید بعرض الحروف العربیة  یعكس الجدار نماط لھا.أ

 من خالل أشكال ھندسیة اساسیة. تعیش الرا أسود في دبي باإلمارات العربیة المتحدة.
 
 

الدور الذي تقوم بھ كواحدة من أكبر المدافعات عن حقوق المرأة في  كانانذي تمارسھ یعضد الفن ال
تستخدم كانان التمثیل والرسوم المصغرة وأفالم الفیدیو والتصویر للتعلیق على األوضاع  ، حبثتركیا

) و "جسر 2014العرضان المشاركان "المقاومة بشارع استقالل" (. التركیة الراھنة وتاریخھا الحدیث
اللغة المرئیة الخاصة بالرسوم العثمانیة المصغرة. تمثل األولى المقاومة ) یستخدمان 2014البسفور" (

، والمدینة مصورة بشكل مستوحى 2013التي حدثت بمظاھرات حدیقة تقسیم جیزي في أسطنبول عام 
ط العثمانیین. ویمثل الرسم المصغر اآلخر لحظة نجاح مجموعة من من أعمال رسامي الخرائ

المتظاھرین في عبور جسر البسفور لیصلوا إلى حدیقة جیزي على الرغم من استخدام الشرطة لخراطیم 
 المیاه والقنابل المسیلة للدموع. تعیش كانان وتعمل في اسطنبول بتركیا.

 
الصوت والمساحة واإلیقاع. في سلسلتھ "دراسة  امخاص باستخدھو فنان یعمل بوجھ  یریكإجودت 

المساطر واإلیقاعات" یحول إیریك المسطرة إلى أداة تقیس الزمن بدالً من أن تقیس المساحة. تستخدم 
) أوقات الصلوات اإلسالمیة الیومیة لتعلیم تتابع اللیل والنھار على 2011"مسطرة الصباح والمساء" (

عام  100ناعمة من األبیض لألسود، أما مسطرة الـ  ھارة ولكننموذج یتغیر بصورة متكر شكل
تم االستغناء عن  1926یا، ففي عام ك) فھي تسجیل بصري لقرن وقع بھ تغییرین مھمین في تر2011(

من العربیة إلى  تغیرت حروف الكتابة 1928التقویم الھجري وحل محلھ التقویم الغریغوري وفي 
جدیداً كذلك وھو تطور حدیث من مجموعة زخارف الصوت الخاصة بھ الالتینیة. یقدم إیریك عمالً 

شكل صوتي للزخارف المعماریة المتكررة. یعیش إیریك ویعمل في أسطنبول والھدف منھا ھو إعطاء 
 بتركیا.

 
 التقلیدیة،لألشكال اإلیرانیة الھندسیة  ةالمعاصربمثابة الترجمة أعمالھ  تعتبرنحات  میاناساھاند ھیس
ملین لھ یمثالن الشكل الذي یقوم من خاللھ بتشریح األشكال المعماریة اإلیرانیة إلى منحوتات ویعرض ع

األشكال المثلثة لقباب إلى ) ھي مجموعة من الماكیتات التي یستند شكلھا 2014مستقلة. "خلوات" (
یقة. لیھ النساك للبحث عن الحقإینسحب رسمیبندي. المقصود بخلوات ھو محراب أو مكان للتوحد 

). ھذا المسمار الوحید الضخم یحل 2012ضاً العمل الحدیدي المبھر "المسمار" (میان أییعرض ھیسا
كشعار ورمز مبھر لصلب المسیح. یعیش ھیسامیان ویعمل في محل األربعة مسامیر الصغیرة األصلیة 

 طھران بإیران.
 

اور والنوافذ بمواد مضیئة الواجھات والمن ھاتداخالت معماریة من خالل تغطی لوتشیا كوختخلق 
، وتھتم بالشاشات التي مور المتعلقة بالضوء والفراغاتومن خاللھا تقوم بفحص األضوء ومرشحات 

طیة النوافذ المتشابكة (المشربیات) التي مألت البیوت غاط البالطات وأمالذوق المحب ألن تعكس
غالیون معھم التقالید اإلسالمیة. في عندما جلب المستوطنون البرتالقرن السادس عشر ذالبرازیلیة من

) تستخدم الزجاج الشبكي المقطع في صنع شاشات مثبتة على 2012سلسلة مواد البناء الخاصة بھا (
ثر على رؤیة الناظر. الشاشتان ؤوت األنماطألواح منزلقة ومتداخلة بحیث تصنع تأثیراً متضاعفاَ على 

(كالھما في المرآة)  –وان) وشاشة العرض (األكلیریك األل-شاشة العرض (األكلیریكھما المعروضتان 
ال المواد التي ثعلى سبیل الم ،في األغلب عینات مواد مستخدمة في أعمالھا السابقة وتستخدم) 2012

متحف بالتي كانت مركبة بنافذة  والمواد 2003استخدمتھا في الحمام التركي في بینالي اسطنبول عام 



أو في أبواب قاعة محكمة كانت تعمل علیھا من أجل بینالي الشارقة  2008الفن المعاصر بطوكیو في 
 . تعیش كوخ وتعمل في ساو باولو بالبرازیل.2013في 

 
من خالل  ،ھو فنان یستخدم الكلمات واللغة كوسیلة لعمل ملصقات تصویریة ورقیة غالم محمد

محمد إلى إثرائھا بمعنى جمالي "تحریر" الكلمات من الصفحة والسعي لعمل إعادة تصمیم عبثیة یھدف 
حیث یأخذ  التعقید،) المعروضة عملھ شدید 2014األعمال الخمس "بدون عنوان" (تعكس جدید. 

یف مكونات من أوراق الشجر الذھبیة والفضیة ضاألردو وی ةقصاصات ورقیة مقطوعة من نص بلغ
 بباكستان. والحبر لیكمل الملصق التصویري الخاص بھ. یعیش محمد ویعمل في الھور

 
الطبیعة الزخرفیة  ، ویستوحيالعدید من الوسائط بما فیھا السیرامیك والمعدن شھبور بویانیستخدم 

تتیح مختلف التفسیرات لھ من  للشيءألعمالھ من الفن االسالمي التقلیدي ولكن الوظیفة غیر الواضحة 
) صوراً 2014ال تخطر ببال" (سلسلة أعمالھ من السیرامیك "الفكرة التي تعكس عدة زوایا مختلفة. 

خدمت لتوحي بالقوة. یستخدم بویان أسالیب الخزف مختلفة من القباب وھي أشكال معماریة لطالما استٌ 
نماذج للعدید من القباب من أوروبا ومن الشرق األوسط. بعضھا واضح  التقلیدي لیصنعاإلسالمي 

نثیون في روما وأخرى أكثر بساطة وتكاد التفاصیل وبمثابة نسخة مصغرة من مباني معروفة مثل البا
تكون طبوغرافیة وتستند إلى التاریخ المعماري اإلیراني الثري ومن أمثلتھ القبة الزرقاء لمسجد الشاة 
الشھیر بأصفھان (اآلن مسجد اإلمام). یعمل بویان ویعیش بین طھران بإیران ونیویورك بالوالیات 

 المتحدة.
 

ھذا الفیلم ھو الجزء  ).2012الحروب الصلیبیة: الطریق إلى القاھرة" ( یھكبارفیلمھ " وائل شوقيیقدم 
الحروب الصلیبیة التي تحكي قصة الحروب الصلیبیة من وجھة نظر عربیة.  كباریھالثاني من ثالثیة 

قصتھ مستوحاة من كتاب ، والفیلم یستخدم شوقي الرسومات واألشیاء وأفالم عرائس الماریونیت
األھوال الخاصة بھذه فیھ صف الذي ی) 1983للكاتب أمین معلوف ( كما رآھا العرب الحروب الصلیبیة

وسینوغرافیا وحوار. یعیش شوقي ویعمل الحروب الدینیة من خالل شخصیات مرسومة بدقة وموسیقى 
 باألسكندریة بمصر.

 
ریكیة بالقاھرة. في تصمیم الجرافیك بالجامعة األم اً مساعد اً استاذتعمل أیضاً ھي فنانة و بھیة شھاب

وكیف یمكن استخدامھ في حل مشاكل التصمیم المعاصرة. أثناء  القدیمتركز أعمالھا على الخط العربي 
قامت بھیة شھاب برش كلمة "ال" باشكال مختلفة على عدة جدران  2013 – 2011الثورة المصریة 

 ھي ستار من الزجاج   )2010" (مرة"ال ألف  واأللف.بالمدینة. تتكون كلمة ال من حرفي الالم 
في التاریخ اإلسالمي.  فتاریخ الالم ألف باستخدام ألف شكل مختلف للحرو قامت فیھ بتتبعالشبكي 

سیكون معروضاً أیضاَ كتاب الفنان المصاحب وھو توثیق بصري ألبحاث بھیة شھاب المستفیضة في 
ن التي عثرت فیھا علیھا كیھ األمااألشكال المختلفة لحرفي الالم ألف مرتبة ترتیباً زمنیاً وتحدد ف

یستحضر المشروع الثراء الموجود في تطور الخط  العمل.والوسیط والراعي الذي أعطى موافقتھ عل 
 العربي. تعیش بھیة شھاب وتعمل في القاھرة، مصر.

 
للمزید من المعلومات الصحفیة یرجي االتصال بھنریتا سیتویل في المكتب الصحفي التابع لمتحف 

 h.sitwell@vam.ac.ukأو برید الكتروني +  44207 942 2503وریا وألبرت على رقم فیكت
 ).(لیس للنشر

 یمكن تحمیلھا من موقع عالیة الجودةیوجد مجموعة من الصور 
 http://pressimages.vam.ac.uk 
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 :معلومات إضافیة
 

 على السیرة الذاتیة العضاء لجنة التحكیم وقائمة التصفیة  یحتويلى الموضوع المستقل الذي إرجاء الرجوع ال
 الخاصة بالفنانین والمصممین.

 
 معرض فیكتوریا وألبرت

الرابعة سیكون عرض األعمال من قبل اإلحدى عشر فناناً ومصمماً الذین تم تصفیتھم من أجل جائزة جمیل  •
 .2016اغسطس  14حتى  2016یونیو  8بمتحف بیرا بأسطنبول، تركیا من 

 .2016یونیو  7عالن اسم الفائز یوم إسیتم  •
 للحصول على معلومات الخاصة بااللتحاق. www.peramuseum.org/Visit/7زیارة موقعنا  الرجاء •

 
 بیرا:متحف 

ومبنى ویقع بحي طیبیباشي العریق بالمدینة  2005تأسس متحف بیرا من خالل مؤسسة السنة وعنان كیراش في 
المتحف الذي كان یوما فندق بریستول الشھیر تحول إلى مكان جدید مبھر یحتوي العدید من المعارض الفنیة التي تتضمن 

ن المعارض المؤقتة على الصعیدین القومي والعالمي. حیث أن كل من المجموعة الفنیة المملوكة للمؤسسة وبرنامج م
لى تزوید زواره بمجال واسع من ‘المتحف ھو مركز ثقافي عصري یقع في منطقة نابضة من المدینة فھو یھدف أیضاً 

 الفعالیات الثقافیة التي تتضمن برامج تعلیمیة ومواد فیلمیة ومؤتمرات وموسیقى.
www.peramuseum.org 

 
 جائزة جمیل

فیكتوریا  جائزة جمیل ھي جائزة دولیة للفن المعاصر والتصمیم المستوحى من التقالید اإلسالمیة، تنظم بالتعاون مع متحف
فنیة المعاصرة كجزء من في لندن، غایتھا استكشاف العالقة بین التقالید اإلسالمیة في الفن والحرف والتصمیم واألعمال ال وآلبرت

، وتمنح للفنانین والمصممین المعاصرین من جمیع £25،000نقاش أوسع حول الثقافة اإلسالمیة ودورھا الیوم. تبلغ قیمة الجائزة 
إلى أماكن أخرى في  أو متحف آخر قبل تجوالھا  فیكتوریا وآلبرت أنحاء العالم. یتم عرض أعمال المرشحین للنھائیات في متحف

 .ن عدة من العالم. یتم إعالن الفائز یوم افتتاح المعرضأماك
 

 الفن جمیل
الفن جمیل ھي إحدى مبادرات مجتمع جمیل، وتھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط وشمال 

الم، على إنشاء تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء الع وإفریقیا وتركیا.
مركزین فنیین وتطویر الفنون الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة إقلیمیة لتشجیع الفن المعاصر 
والتواصل والتعاون، ودعم األعمال الفنیة واألعمال اإلبداعیة.وتعتبر مبادرة "الفن جمیل"  الشریك المؤسس لكل من 

كما تقوم بالشراكة مع متحف  وندایشن"، و"أسبوع فن جدة"، والمكتبة "األرشیف"."أدج أوف أرابیا"، و"ذا كروس واي فا
فكتوریا وألبرت في لندن، بتنظیم جائزة "جمیل للفن اإلسالمي" كل عامین، و المختصة باألعمال الفنیة المعاصرة 

سمات"، حدیقة عامة تم إنشائھا المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمج
بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، و"جائزة جمیل للتصویر الفوتوغرافي"، وبرنامج الفن جمیل للتربیة الفنیة، ھذا إلى 
جانب بیت الفنون التراثیة بجدة وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة في مركز الفسطاط بالقاھرة، بالتعاون مع 

 یر تشارلز للفنون التقلیدیة بلندن.مدرسة األم
، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع مؤسسات عالمیة 2003تأسست مجتمع جمیل في عام 

فن جمیل، ال –باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة  –وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 
بیئة جمیل. للمزید من المعلومات عن مبادرات مجتمع  –تعلیم جمیل، الصحة والمجتمع، األمن المائي والغذائي  –التعلیم والتدریب 

  www.cjameel.orgجمیل یرجى زیارة 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 مع جمیل الدولیةمجت

 
 971551012621جوال: +
 a.bechir@alj.aeایمیل:   

http://www.peramuseum.org/Visit/7
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