
 الفن جمیل

  الفوري للنشر
 
 

 في دبي مھا مأمونأعمال  تعرض الفن جمیل
 
 

 للفنانةعرض فردي مأول  لمھا مأمون، أفینیو معرضاً  السركالتحتضن منصة مشاریع الفن جمیل ب •
 .الخلیج منطقة في

 
 

منصة في مبادراتھا  أحدثعن أعلنت الفن جمیل  :2017سبتمبر 25،دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
 مھا مأمون.  شھیرةال ةالمصری ةللفنان الفوتوغرافيو الفیدیو في تصویرمعرض  وھ، وفي دبيمشاریعھا 

 
كجزء و .2017أكتوبر،  12سبتمبر إلى  14من  تعرض أعمال مھا مأمون في منصة مشاریع الفن جمیل

 دیروسی .الفنانة معجلسة حواریة جمیل ستضیف الفن تسبتمبر،  27السركال یوم األربعاء لیالي من برمجة 
 مھا مأمون استخدام ةطریقعملیة ولمناقشة البریطاني شومون باسار القیم الفنيوالناقد و الكاتب الحوار
 مساء في نادي القوز 7:30مساء إلى الساعة  6:30من الساعة الحوارسینعقد . ھافي أعمال للصور

 .الجمھور سئلة منسیكون متبوعا بفتح المجال ألفینیو وبالسركال أ
 ‘ 

صور  4)، و2010" (2026الوحیدة "فیدیوالقناة : یتضمن المعرض مجموعة أعمال منتقاة لمھا مأمونو
للصورة " إعادة صنع 2026یمزج عمل مھا مأمون ". )2005" (1الداخلیة   السیاحةمن سلسلة بعنوان "

"الرصیف" لكریس ماركر باإلضافة إلى اقتباس من  الزمن في فیلم الفرنسي التي ال ُتنسى للمسافرعبر
: البدایة". ویسیر العمل في حلقة مفرغة أبدیة 2053روایة خیال علمي مصریة معاصرة بعنوان "ثورة 

 تكراروتتكون من مصادر صوریة ونصیة تستمر في الرجوع إلى ساعة الصفر حیث المستقبل على وضع 
 مستمر. 

 
المتألفة من أربعة أجزاء فقد استوحیت من صوٍرعامة ومثالیة عن مصر، " 1أما سلسلة "سیاحة داخلیة 

سواًء كانت صوا سیاحیة ترویجیة أو في السینما المصریة. وُتقدم ھذه الصور من خالل أربعة موضوعات: 
 .المتنزه، والشاطئ، والقاھرة لیالً، والفلوكة

 
 14في الفترة بین  رد، السركال أفنیو، ذا یا48المعرض في منصة مشاریع الفن جمیل، مستودع یقام 

 مساًء. 6:00 إلى باًحاً ص10:00من السبت إلى الخمیس من ، 2017أكتوبر، 12 و سبتمبر
 

 بالجمیع!  نرحب .عمومجمیل مجانیة ومفتوحة لل الفن معارض
 .منصة مشاریع الفن جمیل بدعم من السركال أفینیو

شراكتھ  عبر متروبولیتان للفنون بنیویوركالمتحف مؤخرا حصل علیھا عة أعمال الفنانة مھا مأمون مجمو
 مع الفن جمیل.

 
 إنتھى



 الفن جمیل

 
 

  www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
  art_jameel@ إنستاغرام على الحوار إلى واالنضمام

  Jameel Art فایسبوك
 Art_Jameel@ تویتر

 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 عبیر بن بشیر

a.bechir@alj.ae   
 
 
 

 نبذة عن مھا مأمون
 

في القاھرة، حیث عملت كفنانة منذ أوائل األلفینیات. تتركز ممارستھا للفن بصورة أساسیة على مقاطع مھا مأمون تعیش 
الموجودة في ثقافة االتجاه السائد. یأتي عملھا بمثابة عدسة نرى من خاللھا  الفیدیو والصور الفوتوغرافیة ووظیفة الصور

تتراوح بین مقاطع  –الفنیة المعقدة والبسیطة الصور المعتادة بطرٍق جدیدة ومتبصرة. تستخدم مھا مأمون غالًبا الصور 
 الیوتیوب وحتى مقتطفات من األفالم المصریة المھربة في خمسینیات القرن العشرین.
العدید من المؤسسات أعمالھا في  توتعمل مھا مأمون بصورة أساسیة في التصویرالفوتوغرافي وتصویر الفیدیو، وقد قدم

أنحاء العالم بما في ذلك مركز بومبیدو في باریس؛ وتیت مودرن بلندن؛ ومتحف الفن الحدیث بنیویورك؛ والمركز الدولي 
ید بنیویورك؛ ومتحف الفن الحدیث بأنتویرب؛ ومتحف: المتحف العربي للفن للتصویر الفوتوغرافي بنیویورك؛ والمتحف الجد

بغراتس؛ ستیریشر ھیربست الحدیث بالدوحة؛ ومتحف موري للفنون بطوكیو؛ ومركز بیروت للفن ببیروت؛ ومكان بعمان؛ و
ري للفن المعاصر بكوبنھاغن؛ للفن المعاصر بروتردام؛ومتحف فیالدلفیا للفنون بفیالدلفیا؛ ومركز دن ف فیتھ دو فیت ومركز

السادس  داكارتوبیت الفن بمیونخ. كما ُعرضت أعمالھا أیًضا في معارض ومھرجانات تنعقد كل سنتین بما فیھا معرض 
، ومھرجاني 2014 ترانسمیدیالھالتاسع؛ وبینالي الشارقة العاشر؛ ومھرجان  بیناليغوانغجو بمالي؛ و  03باماكوبداكار؛ و
 الرابع والستین ببرلین. برلینالي برلین و

معارض مھا مأمون المنفردة: تلكؤ في جیبسوم جالیري، ویوم أن تحصى السنین في متحف فریدیریسیانوم دوكومنتا  تضم
معارض فنون  قیم على، وقانون الوجود في قصر سرسق ببیروت. وفضالً عن ممارستھا الفن، فقد عملت ك2014بكاسل في 

عضو مجلس إدارة مؤسس لمركز الصورة أیضا ة في الشرق األوسط وأوروبا. مھا مأمون ھي وعلى مشروعات فنی
. یجدر بالذكر أن 2004ــ وھو مساحة مستقلة غیر ھادفة للربح مخصصة للفنون والثقافة تأسست في القاھرة في  المعاصرة

، ونك األلماني، ومتحف متروبولیتان للفنأعمال مھا مأمون ھي ضمن مجموعاٍت فنیة خاصة وعامة بما في ذلك مجموعة البن
ومتحف الفن الحدیث بأنتویرب، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومؤسسة ومتحف ویتني للفن األمریكي، ومتحف بونیفانتین، 

  .بواتو شارنتیس -فراك و بارجیل للفنون
 
 

  الفن جمیل
  

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

 أكثر أھمیة من أي وقت مضى. المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور
  

ومدرسة تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت 
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة

 ات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. تشمل التقنی
 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
mailto:a.bechir@alj.ae


 الفن جمیل

 في 2018، في شتاء للفنون المعاصرة  ربحیة غیر مؤسسةوالذي یعد  ،دبي فيللفنون  جمیل و من المقرر إفتتاح مركز
 ،متخصص بحثي مكتبة، ومركزو، ومنصات مشاریع ،فنیة عرض صاالت المركز دبي. و یضم على خورف االجد منطقة

 وبرنامج إقامة للفنانین. اإلضافة إلى المبادرات التعلیمیةمن المعارض المنفردة والجماعیة ب اواسع ابرنامج المركز سیقدم كما
 

إحداث تغییر إیجابي في المجتمع  في لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل،  تعمل الفن جمیل 
 والمساعدة في توفیر فرص عمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا. 

 
artjameel.org  
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