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فنانین الشباببمعرض أنقرة لل تتوججمیل إلى تركیا الفن رحلة   
 

 2016، مایو 29 – المملكة العربیة السعودیة، جدة
 

من  سلسلةضمن ، األحدث جمیل إلى تركیاالفن رحلة  عن انتھاءالفن جمیل ومؤسسة كروسواي  أعلنت
 منطقة الخلیج الفرصة للعمل والسفر عبر الحدود الدولیة. نالفنانین الشباب ممنح المبادرات المشتركة ل

 
دیة ولألعمال الخاصة بالست فنانین الشباب من السع اً معرض، في كا آتولیسیا في أنقرةحالیا، ُیقام 

 23 إلىمایو  12یوم في ربوع تركیا من  11 لمدةقاموا برحلة الذین یت والبحرین واإلمارات والكو
فكرة الرئیسیة شرة خاصة بالبطرح نفي رحلة الفن جمیل إلى تركیا  حیث قام المشاركون 2016مایو 

المشاركون الست ھم من فازوا سابقاً بجائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافي. للرحلة، وھي الھجرة.
   
 :الفن جمیل إلى تركیاالعام بمؤسسة كروسواي التي تولت تنظیم رحلة إیموجین ویر المدیر  تقالو

التصویر  فالمزج بین فنثریة لجمیع األطراف المشاركة،  تجربةإلى تركیا  2016"كانت رحلة 
 من ابدءً العدید من القضایا إلى  ألھمنا إلى التطرق الھجرة محور تركیا في إطاربلد مثل  و الفوتوغرافي

حتى أوجھ الشبھ بین بلدان  2016لعام  ولیة المصور الفوتوغرافي في السیاق السیاسي واالجتماعيؤمس
 الخلیج وبین تركیا بصفتھما معبراً للعدید من الثقافات."

 
خاصة ونظرة شاملة على مجموعات لوحاتھم من  محاضرةً  تلقى المصورون أثناء وجودھم في تركیا،

المصور علي ستودیو الفنان ا وتوغرافي أورھان شیم شیتین، كما زارواالفنان التصوري والمصور الف
سیفیم أحادیث من مصورین فوتوغرافیین وفنانین وأمناء متاحف مرموقین مثل  تابتیك، واستمعوا إلى

وبیكیم أكبرزادة في المعاھد الثقافیة بما فیھا  بیلیل جور وأوزجي أوجزويوزینب بیلیر و شانقاكتار
یر جزر األمراء المبھرة قاموا باستكشاف وتصوإسطنبول الحدیث ومتحف كولیكتور سبیس، كما متحف 

 لمشاركونن مكتب مشروعات جینیس آشي (جابو). وفي كبادوكیا قام امع أعضاء م بإسطنبول
باالستمتاع برحلة بالمنطاد ومشاھدة شروق الشمس وزیارة للمنطقة البركانیة الشھیرة ذات المداخن 

األسطوریة والمدن المدفونة تحت األرض قبل التوجھ إلى أنقرة لحضور ورشة عمل خاصة بالنشر في 
 كا آتولیسا.

 
حتى " لمدة أسبوعین سیئة االنتماء كلمةحمل عنوان "یویستمر معرض المجموعة في كا آتولیسا الذي 

" بالتركیة أو "كوبري" ویصاحبھ كتاب فني تعاوني یعتمد على المعرض واسمھ "كوبرو 2016یونیو  4
 .بالعربیة وتعني جسر

 
خاص بعرض فني قامت بإنتاج فیدیو  –عاماً  24 – فرح سالمأثناء رحلة الفن جمیل إلى تركیا قامت 

یظھر بالمعرض أیضاً قطعة فنیة تفاعلیة ذات صلة بالفیدیو. تقول بھ في وادي الحب في كبادوكیا، كما 
 تقییمالرحلة بالنسبة لي ھو أننا تمكنا من عرض أعمالنا لآلخرین والحصول على  إیجابیاتح "من أھم رف



   
 

أرى أنك بحاجة للنقد لتتقدم فنیاً وإال میع الفنانین والمصورین الذین التقینا بھم. جمن بقیة الفریق ومن 
 نھ من السھل أن تحصر نفسك في عمل نفس الشيء وارتكاب نفس األخطاء." فأ
 

صور مجردة من المناظر الطبیعیة مع صور بورتریھ تم بمزج  –عاماً  31 – أكرم العموديقام 
متذكراً  العمودي التالعب بھا بصریاً بحیث تحكي قصة االضطراب الذي یصاحب في رأیھ الھجرة. قال

 كمصور مسیرتيلى تركیا أساسیة ومفیدة لإ "لم أكن أعرف كم ستكون ھذه الرحلة :تجربتھ في تركیا
من قبل،  ھاقمت ب تجربةا وال تشبھ أي ، إذ أنھا تجربة فریدة من نوعھفاجأتنينسان. لقد فوتوغرافي وكإ

تمكننا من خالل ھذه الرحلة من التواصل مع فنانین ومصورین فوتوغرافیین آخرین والتعلم من  حیث
المصاعب التي واجھتھم في بلدھم، وقد ساعدني ھذا األمر في أن یتكون لدي مستوى جدید  براتھم ومنخ

من اإلدراك والتفكیر النقدي الذین سأطبقھما على جمیع المشروعات المستقبلیة. أرى أن ھذه الرحلة 
ولمؤسسة لفن جمیل لتجربة ن لذا أشعر باالمتنان الشدید على ھذه المثابة تجربة تعلیمیة ال تقدر بثمكانت ب

 "كروسواي على ترتیبھم لھذه الرحلة.
 

الالجئین واألزمة الحالیة التي تعصف بتركیا وأجزاء  باإلشارة إلى –عاماً  20 – مروان ھریديوقام 
من خالل تغلیفھ لعملھ بطبقة من النایلون لإلیحاء باالختناق الذي یتسبب فیھ االنتقال من كبیرة من أوروبا 

تطوراً في عملھ ال یقل عن  حقق"أعتقد أن كل واحد منا قد :قائالً  على ذلك إلى آخر، وقد علقمكان 
، وقد كان من المفید لنا بشكل خاص أن نعمل مع الفنانین األتراك وأن نرى كیف یعملون. %50نسبة 

 في الكیفیة التي ننظر بھا إلى أعمالنا." ومساعدتنالقد كان لھذا األمر أھمیة كبیرة في نمونا كفنانین 
 

أطفال الثقافة حتفاء بظاھرة فتقوم من خالل إسھامھا في المعرض باال –عاماً 20 – تیما حزامأما الفنانة 
فقد  –عاماً  26 – روان الحسینيفي الشرق األوسط بنوع جدید تسمیھ "حبیبي الشریر". أما  الثالثة

حاصر بلغة جدیدة ربما تعجز عن فھمھا، "الھجرة إلى مكان جدید تعني أن تُ صنعت الفتات تركیة ألن 
تغرس فیھم شعوراً بالعجز  وتصبح حیاة المھاجر أشد صعوبة بسبب ھذه الفجوة في التواصل كما أنھا

صور الزھور في المساحات رصد  على -عاماً  25 – محمد شبليكما عمل الفنان . واإلغتراب"
الطریقة التي ینمو بھا النبات مقابل إن " :طرق الھجرة، وفي ذلك یقولب بخلق تشبیھام ، حیث قالحضریة

الجدران في المناطق المكدسة من المدینة ال تختلف كثیراً عمن یعبرون الحدود على خریطة العالم بحثاً 
 عن حیاة أفضل."

 
جمیل بتنظیمھا باالشتراك مع  تبر رحلة الفن جمیل إلى تركیا ھي الرحلة الثانیة عشر التي قامت الفنعتُ 

، وقد منحت الرحالت السابقة إلى المملكة المتحدة وباكستان والسعودیة 2007مؤسسة كروسواي منذ 
والبرازیل وأسبانیا والیابان لعشرات المصورین الفوتوغرافیین الشباب الفرصة في أن یسافروا ویطوروا 

 من عملھم.
 

 ىانتھ
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 سیئة" المعرض: "االنتماء كلمة

 2016یونیو  4 –مایو  22
 

 مساء 6 –صباحا  11من األحد إلى الخمیس: 
 مساء 6-مساء  2الجمعة والسبت: 

 
 Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesiالعنوان: 

Güvenevler Mahallesi Güneş Sokak 17/5 
 تركیا –أنقرة  06690

 26 01 465 312 90+  /  25 01 465 312 90+ت : 

info@kaatolye.com 

 االتصال بالمعرض قبل الزیارة للتیقن من عدم إقامة ورش عمل في نفس الوقت. الرجاء

 فاعلیة المعرض على الفیسبوك

 

 االتصال بـ: صحفیة بما في ذلك طلب الصور ُیرجىلجمیع االستفسارات ال

 تركیا –فوندا كوشوكیلماظ، العالقات العامة بشركة فلنت، اسطنبول 

 1730 291 212 90+ت: 

 pr.com-funda.kucukyilmaz@flintالبرید االلكتروني: 
 

 معلومات إضافیة:
 

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

تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء العالم، على إنشاء مركزین فنیین  ووتركیا.
لیمیة لتشجیع الفن المعاصر والتواصل والتعاون، ودعم األعمال وتطویر الفنون الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة إق

 الفنیة واألعمال اإلبداعیة.
 

ذا كروس واي فاوندایشن"، و"أسبوع فن جدة"، "، و"أدج أوف أرابیا"الشریك المؤسس لكل من   "الفن جمیل"وتعتبر مبادرة 
كل عامین، و  "جمیل للفن اإلسالمي"في لندن، بتنظیم جائزة كما تقوم بالشراكة مع متحف فكتوریا وألبرت  األرشیف"."والمكتبة 

المختصة باألعمال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، 
افي"، وبرنامج الفن جمیل للتربیة الفنیة، حدیقة عامة تم إنشائھا بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، و"جائزة جمیل للتصویر الفوتوغر

ھذا إلى جانب بیت الفنون التراثیة بجدة وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة في مركز الفسطاط بالقاھرة، بالتعاون مع 
 مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة بلندن.

 
، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع مؤسسات عالمیة 2003تأسست مجتمع جمیل في عام 

الفن جمیل،  –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  –جمیل، الصحة والمجتمع، األمن المائي والغذائي تعلیم  –التعلیم والتدریب 

 .www.cjameel.orgجمیل یرجى زیارة 
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 جائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافي
 (AJPA)الفن جمیل، إحدى مبادرات مجتمع جمیل، تتبنى الفن المعاصر وتروج لھ. وتمثل جائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافي 

إحدى مبادرات الفن جمیل. وتتلخص مھمة ھذه الجائزة في اكتشاف المواھب الناشئة، وتطویر مھاراتھم وعرض الصور االستثنائیة. 
تصویر الفوتوغرافي وإلنجازات أفضل المصورین الفوتوغرافیین لجمھور متنوع. وباإلضافة لذلك، تروج لفن ال

www.ajpa.artjameel.org 
 
 

 مؤسسة كروسواي
األوسط والمملكة  مؤسسة كروسواي ھي مؤسسة خیریة مقرھا في المملكة المتحدة توصل مبادرات الفنون والتعلیم للشباب في الشرق

المتحدة. وتركز المؤسسة على تقدیم رحالت إبداعیة عالمیة للشباب، وكذلك على إدارة مشروع عام حر ومفتوح أمام الجمیع. وقد 
، وعملت مع الفنانین الشباب في مصر، واألردن والكویت ولبنان 2007قدمت مؤسسة كروسواي رحالت تغیر الحیاة منذ عام 

 foundation.org-www.crossway عربیة السعودیة وقطر واإلمارات العربیة المتحدة وباكستان ومالیزیا.وعمان والمملكة ال
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