
 

التحول الحضري في المملكة یستعرض  األمریكیةالعاصمة ب الفني ألحمد ماطر المعرض
 العربیة السعودیة

ساكلر في ماطر للفنان العربي السعودي أحمد  فني في الوالیات المتحدة افتتاح أول معرض فردي •
 واشنطنفي ، جالیري

 

 2016مارس  13
 

مؤسسة في األمریكیة  في الوالیات المتحدة لھ یقدم الفنان العربي السعودي أحمد ماطر أول معرض فردي
بالتعاون مع كلتشر رانرز  ألحمد ماطر" رمزیة: العمل الفني"المدن التحت عنوان  العاصمةبواشنطن سمیثسونیان 

، بجدة إحدى مبادرات مجتمع جمیل، والجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون، مبادرة الفن جمیل وبالشراكة مع
 18مارس إلى  19في أرثر م. ساكلر جالیري التابع لمؤسسة سمیثسونیان في الفترة بین  والتي سیتم عرضھ

 .2016سبتمبر
 

 جلساتثري یتضمن مجموعة من ال برنامج في واشنطن العاصمة ماطر أحمد الفنانمعرض  على ھامشسینعقد و
  :أھمھایة و النقاشات حوارال
 

 مساءا  12:00صباحا إلى  09:30- مارس 16 ربعاء،األ •
، كبیر أمناء فریر | ساكلر، (للمدعوین فقط)للصحافیین  ةمعرض مع الفنان أحمد ماطر مخصصال جولة في
 .فریر|ساكلر جالیري للفن المعاصرمعرض منسقة  ،كارول ھوه و فرھاد،ماسوماه 

 
 مساءا 6:30– مارس 17الخمیس  •

فریر|ساكلر معرض منسقة  ،كارول ھوهل(للمدعوین فقط) مع تصریحات جولة في المعرض اإلستقبال و
 .جالیري للفن المعاصر

 
 مارس 19-20 •

 .منسقة المعرضمع الفنان و المعرضفي جوالت المزید من 
 

 مساءا 1:30-12:00 – 2016 مارس 22، الثالثاء •
كارنیغي للسالم  جلسة نقاش في – السعودیة العربیة المملكة في تأثیر الفن:  جدیدة رؤى جدیدة، أصوات
ستجمع الجلسة الفنان أحمد ماطر بالشراكة مع الفن جمیل، معھد الشرق األوسط منظمة من قبل . العالمي
نائبة رئیس  -تدیر الجلسة كایت سیلي  ذوي الخبرة في منطقة الشرق األوسط. في أمریكا الصحفیینوأحد 

  معھد الشرق األوسط.
 

 مساءا 8:00 – 6:30 – 2016 مارس 22الثالثاء،  •
الفنان في مدرسة كوركوران للفن حدیث  – ماطر أحمد الفنان مع حدیث: رسمیةال غیر التواریخ توثیق

بالشراكة مع الفن جمیل، معھد الشرق األوسط منظمة من قبل  .جامعة جورج واشنطنالتصمیم في و
. سیدیر الجلسة منسقة المعارض في ساكلر  كارول ھاهكال من الفنان أحمد ماطر وستجمع جلسة النقاش 

  سمیثسونیان

 و معرض فریر للفنون
 أرثر م. ساكلر جالیري
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 حفل االستقبال سیتبع. مدیر مدرسة كوركوران للفن و التصمیم. –سانجیت سیثي 
  

 مساءا 8:00 – 6:00 – 2016 مارس 24، الخمیس •
 Desert Stormمقدمة من قبل  العربیة شبھ الجزیرة  البوب من منطقةثقافة الراب و –لیلة الفنون 

ماطر أحمد سیجمع ھذا الحدث الفنان  –14، شارع Bus Boy and Poetsفي مطعم كلتشر رانرز و
 .السویدي الفنانة اإلماراتیة نورأبناء یوسف، ووالراب الكویتیة ،  وفرقة

 
 ةواالقتصادی ةالسیاسی على وقع مجموعة من التحوالت، 20منذ أوائل القرن لقد عاشت المملكة العربیة السعودیة 

ھذه  مدى تأثیر على" المدن الرمزیة" ،)b. 1979أعمال الفنان الرائد أحمد ماطر ( معرض یركزس .ةواالجتماعی
الذي خصص األمریكیة و یعتبر المعرض األول واألوحد في الوالیات المتحدة . المملكةالحیاة في التغیرات على 
 أحمد ماطر.فحسب ألعمال 

 
ماطر مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم، بما في ذلك الرسم، والتركیب، واألداء، یرّكز معرض  یستخدمبینما 

على تصویره للمناظر الطبیعیة كوسیلة الستكشاف التوتر الحاصل بین  رمزیة: العمل الفني ألحمد ماطر""المدن ال
المملكة  متمثلة فيوسیلقي المعرض الضوء على ثالث رحالت العالم التقلیدي وواقع حیاة السعودي المعاصر. 

 " و )13-2011"األرض الفارغة" و"صحراء فاران" ( —الحیاة المدنیة بھدف إظھار تأثیر ،العربیة السعودیة
Ashab Al-Lal الصور ابتداء بمن أشرطة الفیدیو والصور  متكاملةنظم سلسلة تُ و). 2015(" الخادع/ السراب
 مكة المكرمة، كسرد تجریبي لمراحلھا لمواقع صحراویة مھجورة ووصوًال إلى إعادة بناء الجویة التي التقط

 " بتركیب ج المعرضویتوَ  اطفي.سدي والعمن الفراغ الھادئ إلى الضغط الجللتغیرات التي یشھدھا ماطر التطور 
Ashab Al-Lal الذي آخر مشاریع ماطر  ضمن یمثل الفصل األول ، وھو"ضائعة عام: ألف خادع/ السراب ال

 مدن المملكة.لریاض، العاصمة اإلداریة وأكبر تطور افیھ یستعرض 
 

المعاصر: " یجلب ماطر الدقة والتفرد فریر|ساكلر جالیري للفن معرض منسقة  ،ذكرت كارول ھوه وفي إطار ذلك
 صور الناتجة واضحة وملفتة للنظر،ال، فومكانھ زمنھواضحة في رصد مشاھد ا في تدریبھ كطبیب لمامتاز بھ التي

 تصویر الفوتوغرافي."لي استخدامھ لف تحوًال آخًرا مبھًرا البحثیعرض أحدث مشاریعھ القائمة على و
 
 مجموعة ضمنسلسلة المعارض التي تبرز الفنانین واألعمال الفنیة  فيتعد " المدن الرمزیة" العمل الفني الثاني و

 فریر. معرض ساكلر جالیري|  تعرض فيالتصویر الفوتوغرافي المعاصر التي  كبیرة من
 

كما  ،الفن جمیل وبالشراكة مع,، ینظمھ أرثر م. ساكلر جالیري بالتعاون مع كلتشر رانرز العمل الفني ألحمد ماطر
وجیروم وإلین ؛ مؤسسة بارجیل للفنون، الشارقة ،فیصل تامر وسارة رضا بدعم سخي منالمعرض  يظح
 تیرن.س
 

 انتھى
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 مبادرة الفن جمیل
الخالقة في  وریادة األعمالالفن جمیل، إحدى مبادرات مجتمع جمیل، لتعزیز وتشجیع الفن المعاصر ة تسعى مبادر

عمل تت الفنیة في جمیع أنحاء العالم، وبمشاركة المنظما جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وتركیا.
 مبادرة الفن جمیل على تطویر مركزین للفنون وبرامج التبادل الثقافي، بھدف تشجیع التواصل وتبادل المعرفة. 

 
فاوندیشن  وايكروس و، )Edge of Arabiaلمبادرة حافة الصحراء (وتعد مبادرة الفن جمیل الشریك المؤسس 

وبمشاركة متحف فیكتوریا وألبرت في لندن، تقدم  كتبة (األرشیف.)مالوأسبوع فن جدة، و مسابقة ابدع والھم،
. وتشمل المشاریع كل سنتین من التقالید اإلسالمیة المستوحاةلفن المعاصر والتصمیمات جائزة جمیل لالمبادرة 

عام تم تأسیسھ بالتعاون مع  متنزه وھومتحف جدة للمجسمات وجائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافي، اإلضافیة: 
وبیت الفنون التراثیة في جدة وبرنامج الفن جمیل للحرف  ،في المدارس تعلیم الفنونبرنامج جمیل لوأمانة جدة، 

 مع مدرسة األمیر للفنون التراثیة في لندن. تأسیسھما بالشراكةتم  وكالھما ؛ھرةالقا الفسطاط فيوالفنون التراثیة في 
 

من خالل إقامة شراكات  وكان ذلكلتعزیز التغییر االجتماعي اإلیجابي،  2003تم تأسیس مبادرة مجتمع جمیل عام 
 ،ة الفقر العالميمع المنظمات الدولیة، وخلق مبادرات في مجاالت توفیر فرص العمل، ومحارب األمدطویلة 

یمكن االطالع على المزید من والفنون والثقافة، والتعلیم والتدریب، والصحة والمجتمع، والغذاء واألمن المائي. 
 .www.cjameel.orgالمعلومات حول مجموعة المبادرات العظیمة التابعة لمجتمع جمیل، عبر االنترنت على  

 
 للمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:

 
 

 مبادرة الفن جمیل الدولیة 
 

 عبیر بن بشیر
 + 971 55 1012621الھاتف: 

  a.bechir@alj.aeاإللكتروني: البرید 

 مؤسسة سمیثسونیان 
 

 pressasia@si.edu؛ 202-633-0447كوربیت جاكلین 
 kreftingm@si.edu؛ 202-633-0271میجان كرفتینج 

 
 http://www.asia.si.edu/press ؛http://newsdesk.si.edu الموقع اإلعالمي: 
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