
 
 

 
                                                                                                                  بیان صحفي

 
  للفن اإلسالمي جمیل ةالفائز بجائزجمیل تعلن عن  الفن
 للفن اإلسالميیحظى بنیل جائزة جمیل  الباكستانأول فنان من  غالم محمد

 
جنیھ  25,000التي تقدر قیمتھا بـللفن اإلسالمي بدورتھا الرابعة وحمد بجائزة جمیل فاز غالم م

). وتشرف 2014استرلیني عن أعمالھ الخمسة التي اعتمد فیھا على تقنیة الكوالج بالورق، بدون اسم (
 نتامارتن روث مدیر متحف فیكتوریا وألبرت، ومؤسستا دار "دیتشاي كایك " التركي لألزیاء الفائز

في  قیمأ ذيبتسلیم غالم محمد الجائزة وذلك في االحتفال ال للفن اإلسالمي بدورتھا الثالثةبجائزة جمیل 
 یونیو.  7متحف بیرا في إسطنبول یوم الثالثاء 

 
وجاء منح الجائزة معبًرا عن رأي الحكام بأن تفوق أعمال غالم محمد تنبع من تمیز الفكرة ودقة التنفیذ، 

فة المنمنمات اإلسالمیة التراثیة والذي استخدم فیھا خامة تعكس ھذا التراث من حیث حیث تدرب على حر
المقیاس الذي یعمل علیھ. ومع ذلك كان لفنھ طابع متمیز في حد ذاتھ؛ فمھارتھ مثیرة لإلعجاب إذ تعكس 

استخدام قصاصات العدید من التقالید الفنیة الرائعة في العالم اإلسالمي السیما في فن الخط. ومن بین ذلك 
الورق وأیًضا الكتابة على مقیاس صغیر. كما أن طریقتھ في العمل تشبھ العمیلة التأملیة بحیث یحول 
نصوص حقیقة من كتب مھملة إلى لغة فنیة. وتحمل كذلك أعمالھ طبقات متعددة من المعاني التي تكشف 

كام على وجھ الخصوص بالتناقض بین ستان. ولقد تأثر الحكباالعن مخاوفھ بشأن وضع اللغة المعقد في 
 قوة وبساطة أعمالھ المستخدمة للكوالج.

 
: "كما في اللجنة التحكیم، قائ وفي إطار ذلك صرح مارتن روث، مدیر متحف فیكتوریا وألبرت ورئیس

 الجوائز السابقة كانت عملیة اختیار الفائز في غایة الصعوبة، نظًرا للمستوى الرفیع لألعمال المقدمة في
وحتى اآلن، كانت الجائزة للفن اإلسالمي . وعلى مدار الدورات األربعة لجائزة جمیل القصیرةالقائمة 
للفن للفنانین والمصممین في جمیع مراحل حیاتھم اإلبداعیة. ویسعدني أن ُتمنح جائزة جمیل  مفتوحة

 إلى فنان شاب في مقتبل مسیرتھ الفنیة." اإلسالمي بدورتھا الرابعة
 

رئیس مبادرة الفن جمیل الدولیة: "نود تھنئة غالم محمد باعتباره أول  ،لى ذلك قال فادي جمیلعالوة ع
قصاصات ورقیة مقطوعة . فمن خالل استخدام للفن اإلسالمي یحظى بنیل جائزة جمیل الباكستانفنان من 

ملصق مكونات من أوراق الشجر الذھبیة والفضیة والحبر لیكمل ال وإضافةمن نص بلغة األردو 
أن یخلق معاٍن جدیدة لالحتفاء بالتراث العظیم للتصمیمات والحرف استطاع محمد  ،التصویري الخاص بھ

الذین  الموھوبین الفنانینمثل ھؤوالء إلى تشجیع تھدف للفن اإلسالمي جائزة جمیل  إنوالفنون اإلسالمیة. 
 ."یستكشفون تأثیر الفنون اإلسالمیة التراثیة من خالل الفن المعاصر

 
)، عمًال في غایة التعقید من خالل استخدام 2014بدون اسم (وتعرض األعمال الخمسة لغالم محمد 

قصاصات فردیة من الورق للكتابة األردیة وإضافة مكونات من الحبر والورق الفضي والذھبي لخلق 
 مجموعاتھ من الكوالج.

 



 
الفائز  ألعمال امعرض 2016أغسطس  14یونیو و 8، في الفترة بین سطنبول بتركیاإمتحف بیرا بیقیم و

فناناً ومصمماً الذین وقع علیھم االختیار  ةعشرال أعمالعرض إلى جانب  ،غالم محمدبالجائزة ھذه السنة 
المرموقة، وھم: دیفید تشالمرز ألیزوورث  للفن اإلسالمي للمشاركة في الدورة الرابعة لجائزة جمیل

ت إیریك وسھاند ایسامیان ولوتشیا كوخ وشابور بویان ووائل وجودكانان ورشید ارائین والرا أسود و
 شوقي وبھیة شھاب. 

 
مع الفن جمیل ھي عبارة  بالشراكةالتي تم تأسیسھا وعامین  لالتي یتم منحھا كللفن اإلسالمي جائزة جمیل  

لذین ارین للفنانین والمصممین المعاصتمنح ألف جنیھ استرلیني  25عن جائزة فنیة عالمیة تبلغ قیمتھا 
ھذه أول مرة تنطلق فیھا و تعتبر التقالید الفنیة والحرفة والتصمیمات اإلسالمیة، یستلھمون أعمالھم من 

وألبرت من مكان بالخارج وسیتنقل المعرض في المستقبل  مع متحف فیكتوریاللفن اإلسالمي ل یجائزة جم
 العالم. بین متحف فیكتوریا وألبرت وبین مواقع استضافة في جمیع أنحاء

 
مدیر متحف  مارتن روث ، التي ترأسھللفن اإلسالمي  جمیلجائزة ل الدورة الرابعة لجنة تحكیم تتكونو

، مؤسستا دار "دیتشاي إتشاي وعائشة إیجي، ، فنان خزفسمیث أالن كایغر كل من: فیكتوریا وآلبرت
، منّسقة روز عیسى ،ھا الثالثةبدورتللفن اإلسالمي  كایك" التركي لألزیاء والحائزتان على جائزة جمیل

، منسق معارض وكاتب ورئیس قسم األبحاث والبرامج في حماد نصار، ومعارض وكاتبة وناشرة ومخرجة
 .غكون غفي ھون Asia Art Archiveمؤسسة 

 
، وكان الفائز بجائزة جمیل األولى الفنانة آفروز أمیغي 2009عام للفن اإلسالمي وقد أطلقت جائزة جمیل 

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

)، وھو مجموعة من الالفتات 2008راشد القریشي على الجائزة عن عملھ (األساتذة المجھولون، 
وعة من األقمشة المطرزة التي تعرض أحرًفا ورموًزا من الخط العربي، وھي تستكشف حیاة وتراث المصن

، حظي دار "دیتشاي كایك" التركي 2013أربعة عشر من كبار الصوفیین في العالم اإلسالمي. وفي عام 
وعة ، عن مجم1992جائزة، والذي أسستھ إتشاي وعائشة إیجي عام على ال) Dice Kayekلألزیاء (

وكانت ھذه المرة األولى التي تمنح  "تباین أسطنبول" المستوحاة من التراث الفني والمعماري في أسطنبول.
 ھذه السنة إلى لجنة تحكیم إتشاي وعائشة إیجيإنضمت  قدو للمصممین.للفن اإلسالمي فیھا جائزة جمیل 

 .للفن اإلسالميجائزة جمیل  الدورة الرابعة من 
 

جمیل للفنون اإلسالمیة في متحف  صالةجمیل ھذه الجائزة، وقد انطلقت بعد تجدید  تدعم مبادرة الفن
. ، بمرور عشر سنوات على إفتتاحھھذا العامو سیحتفل،  2006فیكتوریا وآلبرت، الذي افتتح في یولیو

ویقدم المعرض أعماًال متمیزة من التراث الفني الثري في العالم اإلسالمي، وتھدف الجائزة إلى رفع الوعي 
العصري وھذا التراث التاریخي العظیم. كما ساھمت أیًضا في التوصل إلى  الفنبشأن التفاعل الرائع بین 

 فھم أوسع للثقافة اإلسالمیة ومكانتھا في العالم. 
 

، كبیر أمناء مجموعة الشرق األوسط تیم ستانليللفن اإلسالمي  بدروتھ الرابعةزة جمیل جائعلى أشرف 
أمین قسم الفنون والتصامیم المعاصرة في الشرق األوسط في  سلمى طوقان، و، بمتحف فیكتوریا وألبرت
 .متحف فیكتوریا وآلبرت

  



 
 الموقع التالي:راألنترنت عبكل فنان ومصمم على  فیلم قصیر عن أعمال مشاھدةویمكن 

www.vam.ac.uk/jameelprize4 
 

 إنتھى
 
 

 :الدورة الرابعة –للفن اإلسالمي لغالم محمد الفائز بجازة جمیل السیرة الذاتیة 
 

من جامعة  ، بلوشستان، باكستان) یعیش ویعمل في الھور، باكستان. تخرج1979غالم محمد (موالید 
. 2013الوطنیة، الھور مع درجة البكالوریوس في الفنون الجمیلة في عام  Beaconhouseبیكونھوسي 

غالم محمد ھو فنان یستخدم الكلمات واللغة كوسیلة لعمل ملصقات تصویریة ورقیة، من خالل "تحریر" 
ا بمعنى جمالي جدید. تعكس الكلمات من الصفحة والسعي لعمل إعادة تصمیم عبثیة یھدف محمد إلى إثرائھ

) المعروضة عملھ شدید التعقید، حیث یأخذ قصاصات ورقیة 2014األعمال الخمس "بدون عنوان" (
مقطوعة من نص بلغة األردو ویضیف مكونات من أوراق الشجر الذھبیة والفضیة والحبر لیكمل الملصق 

ة مثل مھرجان الھوراألدبي ، وشارك محمد في مجموعة من المعارض الجماعیالتصویري الخاص بھ. 
)؛ معرض سانات اللفن، 2014، كراتشي، باكستان (الفني Canvas)؛ معرض 2015الھور، باكستان (

 يمعرض الفنال)؛ 2014أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ( آرت ھاب)؛ 2014كراتشي، باكستان (
Satrang ) ؛ 2014، إسالم أباد، باكستان( معرضEjaz الھور، ب ،) الفني معرضال)؛ 2010اكستان 
Hamail ) كما كانت لھ  معارض 2009) ومجلس الفنون، كویتا، باكستان (2009، الھور، باكستان .(

). فاز محمد بجائزة المواھب 2015، كراتشي، باكستان ( Sanat فردیة على غرار معرض الفنون
 .2015دبي الھور األمھرجان ال، بیكونھوسي  الناشئة للفن

 
 یمكن تحمیلھا من موقع عالیة الجودةمجموعة من الصور  یوجد

 http://pressimages.vam.ac.uk 
 

 معرض فیكتوریا وألبرت
عرض األعمال من قبل اإلحدى عشر فناناً ومصمماً الذین تم تصفیتھم من أجل جائزة جمیل الرابعة سیكون بمتحف  •

 .2016اغسطس  14حتى  2016یونیو  8طنبول، تركیا من بیرا بأس
 .2016یونیو  7عالن اسم الفائز یوم إسیتم  •
 للحصول على معلومات الخاصة بااللتحاق. www.peramuseum.org/Visit/7زیارة موقعنا  الرجاء •
 

 متحف بیرا:
ومبنى ویقع بحي طیبیباشي العریق بالمدینة  2005مؤسسة السنة وعنان كیراش في  تأسس متحف بیرا من خالل

المتحف الذي كان یوما فندق بریستول الشھیر تحول إلى مكان جدید مبھر یحتوي العدید من المعارض الفنیة التي 
ین القومي والعالمي. تتضمن كل من المجموعة الفنیة المملوكة للمؤسسة وبرنامج من المعارض المؤقتة على الصعید

لى تزوید زواره بمجال ‘حیث أن المتحف ھو مركز ثقافي عصري یقع في منطقة نابضة من المدینة فھو یھدف أیضاً 
 واسع من الفعالیات الثقافیة التي تتضمن برامج تعلیمیة ومواد فیلمیة ومؤتمرات وموسیقى.

www.peramuseum.org 
 

 للفن اإلسالمي جائزة جمیل
ھي جائزة دولیة للفن المعاصر والتصمیم المستوحى من التقالید اإلسالمیة، تنظم بالتعاون مع للفن اإلسالمي جائزة جمیل 

فنیة في لندن، غایتھا استكشاف العالقة بین التقالید اإلسالمیة في الفن والحرف والتصمیم واألعمال ال فیكتوریا وآلبرت متحف

http://www.vam.ac.uk/jameelprize4
http://www.vam.ac.uk/jameelprize4
http://pressimages.vam.ac.uk/
http://www.peramuseum.org/Visit/7
http://www.peramuseum.org/
http://www.peramuseum.org/


 
، وتمنح للفنانین والمصممین £25،000المعاصرة كجزء من نقاش أوسع حول الثقافة اإلسالمیة ودورھا الیوم. تبلغ قیمة الجائزة 

أو متحف آخر قبل تجوالھا  فیكتوریا وآلبرت المعاصرین من جمیع أنحاء العالم. یتم عرض أعمال المرشحین للنھائیات في متحف
 .ن عدة من العالم. یتم إعالن الفائز یوم افتتاح المعرضإلى أماكن أخرى في أماك 
 

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

سمات"، حدیقة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمج
عامة تم إنشائھا 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 

 یر تشارلز للفنون التقلیدیة بلندن.بالقاھرة، بالتعاون مع مدرسة األم
 

، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع مؤسسات 2003تأسست مجتمع جمیل في عام 
 –باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة  –عالمیة وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 

بیئة جمیل. للمزید من المعلومات عن  –تعلیم جمیل، الصحة والمجتمع، األمن المائي والغذائي  –لفن جمیل، التعلیم والتدریب ا
  www.cjameel.orgمبادرات مجتمع جمیل یرجى زیارة 

 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 جتمع جمیل الدولیةم
 

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

 

http://www.cjameel.org/

