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ىالمستكاولحازم " ألف بھ" تستضیف العمل الفني منصة مشاریع الفن جمیل  
 

 
 بحضور الفنان ءمسا 7:30 - 5:30 من الساعة  2017مایو 22االثنین  یوم االفتتاح

 2017یولیو 22 حتىمایو  23 المعرض منینظم 
 منصة مشاریع الفن جمیل بالسركال أفینیو

 مقتنیات رقم 02 
 

 تدعم ربحیة غیر مؤسسة جمیل، وھي الفن أعلنت: 2017 ومای 16المتحدة،  العربیة دبي، اإلمارات
 الشھیر للعمل الفني معرضاإستضافة  عن في منطقة الشرق األوسط التراثحمایة و والتعلیم الفنون

بمنصة مشاریع الفن جمیل بالسركال أفینیو، وھو الثاني ضمن سلسلة  حازم المستكاويل "ھألف ب"
 معارض مقتنیات الفن جمیل.

 
حرفاً  30وحدة تمثل  60تتألف من مركبات نحتیة عبارة عن  ھو )2009-2006( "ھألف ب"

 مجموعة من الرسوماتالعمل  ویرافق على األرض. ھضعووتم تعلیقھ ، عربیاً سالب وموجب
تضم  معارضسلسلة " ضمن ألف بھ "یندرج معرضو تركیب.في فن الجزء منھا دراسة  تعتبر في

أعماال رئیسیة من مقتنیات الفن جمیل، وذلك قبل افتتاح مركز جمیل للفنون في دبي في شتاء 
2018. 

 
الفن جمیل إستضافة  الفن جمیل: "یسر -، المدیرة التنفیذیة ركارف وبھذه المناسبة، قالت أنطونیا

. ندعو ضمن مقتنیات الفن جمیل "ھألف ب"إلفتتاح معرض عملھ الشھیربدبي  حازم المستكاوي
 اإلثنینیوم  ركال أفینیوو لقاء الفنان في منصة مشاریع الفن جمیل بالس زیارة المعرضإلى  الجمیع 

 "زیارة المعرض طیلة مدة العرض.ل كما ندعوكممایو  22
 
 الورق تحویلحیث یقوم ب، ادةالشكل والمب ھتمام كبیرإوخاص المستكاوي توجھ  حازملأضافت:" و

یعتبر المستكاوي من و .مركبة نحتیةو ورق الصحف إلى أشكال ھندسیةو المعاد تدویره المقوى
  ."لسنوات عدیدة غیره من الفنانین علىو المشھد المصري المؤثرین في

 
 مستكاويالیقول ومواد لسببین، أحدھما بیئي، واآلخر فني بحت. نحوإعادة تدویرالیتوجھ المستكاوي 

رغم  جدا یبدو العمل صلبا . أنا أحب أنالتجاویف الفارغةأحب و"أنا أحب البناء، في ھذا السیاق:
ق معارض ضخمة تخرج من صندو یمأحیانا أقف. الطيلحمل وا خفیف جدا وسھل أنھ في األصل

 ماعلى وجوه القیمین عندأحب رؤیة عالمات الدھشة نني أسافر كثیرا. الیدین ألب تحملو صغیر جدا
 منھا."في سحب القطع  أبدأحقیبتي وأفتح 
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والخفة  تأرجح بین اإلیجابي والسلبيتعلى مبدأ االزدواجیة و الممارسة الفنیة للمستكاويستند تو
أقسام مختلفة أو  بترتیببعنایة  مستكاويالیقوم  والثقل، والضوء والظل. مع الدقة والتعقید الھندسي،

 لخلق وحدة متجانسة.نحتیة قویة تشبھ اللغز قطعلبناء وحدات 
 
 أبو وروان عباس لباسل العملسلسلة معارض مقتنیات الفن جمیل  االفتتاحي المعرض ضمقد و

یتم و . شاشات عرض بمنصة مشاریع الفن جمیل عمالً تركیبیاً فیدیویاً یتألف من خمسوھو ، رحمة
 المركز، من المقرر أن یفتتحو –في جداف، على خور دبي  دبي في مركز جمیل للفنونحالیا إنشاء 
 .2018 شتاء في  ضمن مقتنیات الفن جمیل، المعارض برنامجاً حیویاً منالذي یقدم 

 
 بدعم من السركال أفینیو، تقدم برمجة ثریة على مدارمؤقتة منصة مشاریع  بافتتاح الفن جمیل قامت
الفعالیات جمیع  كما أن والمبادرات التعلیمیة والتعاونیة، بما في ذلك المعارض والبحوث، السنة

 .مجانیة ومفتوحة للجمیع
 

 إنتھى
 

  التواصل وسائل على الحوار ومشاركتنا www.artjameel.org: زیارة المعلومات ، یرجى من للمزید
|  Art_Jameel@: تویتر|  Art Jameel:بوك الفیس|  Art_Jameel@:انستغرام: اإلجتماعي

#artjameeldxb 
 

 :للمزید من المعلومات عن الفن جمیل، الرجاء التواصل مع
 عبیر بن بشیر

+971551012621  
 a.bechir@alj.ae 
 

 ، دبي. أفینیو السركالب منصة مشاریع الفن جمیل تقع
مساء. یرجى االطالع على موقعنا  7صباحا إلى  10العمل العادیة من االثنین إلى الخمیس، والسبت من ساعات 

 و العید.لساعات العمل خالل شھر رمضان على االنترنت 
 

-------------------------- 
 

بكالوریوس فنون على  حاصلوھو 1965ویعمل في مصرو اإلسكندریة. ولد بالقاھرة سنة   حازم المستكاويیعیش 
 .وتربیة، تخصص نحت وتصمیم، جامعة المنیا

 
"أجندة"، قاعة عروض مكتبة قدم المستكاوي معارض متتالیة، و قد شملت عروض المجموعة األخیرة  1990منذ 

 –"مودولوس"، قاعة أوكسید للفنون، وینترتور  ؛مصر -لیھ أل؟"، قصر الفنون، القاھرة ؛ مصر –اإلسكندریة 
"كوكایدو آرت شو الثالث" موریوكا، ؛  بلجیكا –مقتنیات "متحف حذاء أو ال حذاء"، كرویس ھویتم ؛  سویسرا
اإلمارات العربیة المتحدة؛  -الیابان؛ "نیو فورمالیزم" مشروع مجلة "بدون"، معرض دبى للفنون ، دبى  –إیواتى 

شمال كارولینا  –ث كارولینا للفنون" ؛ ومقتنیات "متحف نورواقع"، فنون معاصرة من مصر، كوبا"أرض ما فوق ال
 .الوالیات المتحدة األمریكیة –
 

 –ونظمت أحدث معارض المستكاوي الفردیة في جالیري "آرت توكس"، القاھرة وجالیرى آتریوم إد آرت، فیینا 
 النمسا.

 

http://www.artjameel.org/
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
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كارولینا الشمالیة تعرض األعمال الفنیة للمستكاوي ضمن مقتنیات متحف الفن المصري الحدیث في القاھرة ومتحف 
. 2008في   بنجالدیش –" داكا 13الجائزة الكبرى "بینالى آسیا للفنونب كیة. وقد فازللفنون الوالیات المتحدة األمری

 ، كان المستكاوي ضمن القائمة القصیرة  للفوز بجائزة جمیل.2011وفي عام 
 

، وكان عضوا في اللجنة العلیا ث بالقاھرةالفن المصري الحدیالمستكاوي شغل سابقا منصب مدیر وقیم عام متحف 
في بینالي القاھرة الدولیة. وقد أقام العدید من المعارض المنفردة وشارك في معارض في سویسرا وألمانیا والنمسا 

)؛ 2008كما ترأس لجنة التحكیم للمنتدى الدولي األول لوسائط اإلعالم ( والیابان وكوبا وقطر واإلمارات ومصر.
 ).2008بینالي القاھرة الدولیة ( 11اللجنة العلیا وكان عضو 

 
-------------------------- 

 
 

مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس  الفن جمیل
ة األعمار. تعزز برامج المؤسسة الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكاف

دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، وفي الوقت الذي تشھد فیھ المجتماعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا 
 الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.

 
ة واسعة من وتشمل مبادرات الفن جمیل حالیا إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى مجموع

للفنون بدبي، والذي یعد  مركزجمیل 2018و ستفتتح الفن جمیل في المبادرات الفنیة والتعلیمیة لجمیع األعمار. 
 دبي.،  الثقافیة المعاصر في الجداف، القریة واحد من المؤسسات غیر الربحیة

 
و ، المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرتتعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى 

ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التراثیة. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع  للفنون، المتروبولیتان متحف
  األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي.

 
 


