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تتعاون مؤسسة دلفینا والفن جمیل لتقدیم  :2017دیسمبر  14دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
"خطة بغداد الكبرى"، وھو معرض فردي للفنانة آالء یونس ینعقد في الوقت نفسھ في كل من لندن 

ودبي. یتضمن المعرض عمالً فنیاً جدیداً من تكلیف المؤسستین یحمل عنوان "خطة بغداد 
) الذي عرض في 2015" (الكبرى"، وھو تطویر لعمل آالء یونس "مخطط بغداد الكبرى

المعرض المركزي في النسخة السادسة والخمسین من بینالي البندقیة والذي نسقھ القّیم أوكوي 
 إنویزور. 

 

 
. تصویر ألیسندرا شیمولو. حقوق الصورة محفوظة 56"خطة بغداد الكبرى" للفنانة آالء یونس في بینالي البندقیة 

 لبینالي البندقیة.
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) نظرة على مشاریع اإلعمار والنصب التي 2015في "مخطط بغداد كبرى" (تلقي آالء یونس 

صممھا الفنانون والمعماریون لصالح الحكومات العراقیة، وحاالت التمكین قصیرة األجل التي 
اكتسبتھا ھذه اآلثار مع تغیر القوى السیاسیة في العراق. یتتبع المشروع قصة قاعة األلعاب المغلقة 

لو كوربوزییھ وُسمیت بإسم صدام حسین. یعتمد المشروع اعتماًدا قوًیا على  في بغداد صّممھا
األرشیف والمواد التي تم العثور علیھا، وقصص الشخصیات الرئیسیة التي تظھر في سیاق تكلیف 

وبناء واستعمال ھذا المبنى الریاضي. كما ینظر المشروع إلى القضایا المرتبطة بحمایة ھذه 
قادمة، فضالً عن تنفیذ الخطط الحضریة في بغداد كتعبیر عن القوة أو الصروح لألجیال ال
 كضرورة معماریة.

 
)، تضع یونس في المقدمة اإلسھامات الھامة التي 2018في العمل الجدید، "خطة بغداد الكبرى" (

قدمتھا الفنانات والمعماریات وغیرھن من النساء المؤثرات في تطویر بغداد وصروحھا الحدیثة. 
ا ھي العادة في عمل یونس االستقصائي، یعید عملھا صیاغة المواد األرشیفیة لتقدیم روایات وكم

جدیدة. وفي ھذه الحالة، ترى قراءتھا في العمل ما وراء تشكیل الطرز المعماریة للمدینة 
 وسیاستھا، وتركز على العمل النسوي في تاریخ بغداد.

 
البحث السیدة بلقیس شرارة، زوجة المعماري رفعة من بین الشخصیات النسائیة التي ألھمت ھذا 

مسودات كتابھ إلى وخارج أبو غریب أثناء وجوده في السجن؛  1979الجادرجي، التي حملت عام 
كیف سّیر أھل بغداد حیاتھم أثناء  1990/91والفنانة نھى الراضي التي تصف مذّكراتھا لعامي 
اإلخباریة؛ وفتاة غیر معرفة تبرز خالل الحرب والحصار بشكل یتجاوز تعمیمات التقاریر 

؛ والشاعرة إیمان مرسال التي زارت بغداد تحت 1990إحتفاالت القاعة المغلقة بحلول عام 
؛ والمعماریة زھا حدید التي أغنت رسومھا المعماریة خیال طالب العمارة في 1993الحصار في 

 التسعینات؛ وغیرھن.
 

عبر المواد األرشیفیة والمكتشفة والوثائق والمقابالت  یقدم المعرض تركیبات من ھذا التاریخ
والتاریخ الشفوي عبر خٍط زمني من الصور والرسومات بجانب مجسمات ثالثیة األبعاد لبعض 

 الشخصیات ولبناء القاعة.
 

) ألول 2015) ومخطط بغداد الكبرى (2018یقدم المعرض نسختي العمل خطة بغداد الكبرى (
 العمل. مرة منذ تاریخ إنتاج

 
 إنتھى

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

  Jameel Art فایسبوك
 @Art_Jameel تویتر

 
 

 رجاء االتصال بـ: للمزید من المعلومات الصحافیة
: 

  a.bechir@alj.aeعبیر بن بشیر 
 
 

 معلومات إضافیة:
 

 ) ھو تكلیف مشترك بین مؤسسة دلفینا والفن جمیل.2018عمل "خطة بغداد الكبرى" (
 ) بدعٍم من الصندوق العربي للفنون والثقافة ومؤسسة الشارقة للفنون.2015الكبرى" (أنتج عمل "مخطط بغداد 

 تلقى معرض لندن دعًما إضافًیا من رنا صادق وسامر یونس وأسرة مؤسسة دلفینا من الداعمین المنفردین.
 
 

 مالحظات للمحررین
 

أعمالھا في معارض عرضت آالء یونس ھي فنانة وكاتبة ومنسقة معارض ولدت في الكویت وتقیم في األردن. 
ومؤسسة محمد 2010 () ومؤسسة دلفینا (2009ومطبوعات مختلفة من بینھا معارض شخصیة في دارة الفنون (

سسة بارجیل للفنون في . من بین المعارض الجماعیة التي شاركت بھا معرض مؤ)2017وماھره أبو غزالة (
)؛ 2016)؛ متحف غوغنھایم،  نیویورك (2017)؛ أكادیمیة الفنون، برلین (2017قاعات كلیة بارد، نیویوك (

)؛ المتحف العربي للفن الحدیث، الدوحة 2014و2012 )؛ متحف نیومیوزیوم، نیویورك (2015بینالي البندقیة (
)؛ 2010)؛ أشغال داخلیة ببیروت (2012بینالي غوانجو ()؛ ۲۰۱۳)؛ معھد العالم العربي، باریس (۲۰۱۲(

متحف ») و2013).  نظمت یونس معرض الجناح األول لدولة الكویت في بینالي البندقیة (2008وفوتوكایرو (
في الجزائر والكویت ورام هللا، وكذلك معارض وبرامج في مصر واألردن واإلمارات  «أدوات ترد الغیاب

جة البكالوریوس في العمارة من الجامعة األردنیة وعلى ماجستیر في الثقافة البصریة من وفرنسا. حاصلة على در
، Forum Expandedھي عضو في المجلس االستشاري لمنتدى برلین الموسع جامعة جولدسمیث في لندن. 

مبادرة وقد أصدرت ھذه ال «كیف تـ»مبادرة نشر عربیة غیر ربحیة تحت اسم  2012أسست مع مھا مأمون عام و
 سبعة كتب.

 
 

 الفن جمیل
 

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

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

 
تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت 

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

 الثقافي. 
 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
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إفتتاح مركز جمیل للفنون في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات غیرالربحیة للفنون  2018سیشھد شتاء 

 رة في اإلمارة.المعاص
 

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

 وتركیا. 
 

 www.artjameel.orgللمزید زوروا موقعنا 
 

 مؤسسة دلفینا
 

، وھي مؤسسة مستقلة غیر ھادفة للربح مخصصة 2007) في Delfina Foundationتأسست مؤسسة دلفینا (
لتیسیر التبادل الفني وتطویر الممارسة اإلبداعیة عن طریق المقرات والشراكات والبرمجة العامة. ولقد استضافت 

DF  فناًنا وأمین متحف وكاتب من أنحاء العالم في مقرھا في لندن، وتربطھا شراكات بمؤسسات  300أكثر من
مثل تیت مودرن، ومتحف فیكتوریا وألبرت، ومشروعات معرض فرایز الفني، ومعرض دبي وجالیري تشیزنھیل 

مساحة دون إیجار  ، بكل سخاءDelfina Entrecanales CBEالفني. تقدم راعیة المشروع ومؤِسستھ، 
% من تمویلھا السنوي، وھو التمویل الذي یكملھ داعمون ومؤسسات منفردة، وتمویل 40للمؤسسة فضالً عن نسبة 

 عام وشراكات. 
 

یرعى برنامج مؤسسة دلفینا العام من الفعالیات والمعارض حواًرا حساًسا حول الفنون المعاصرة فیما یتعلق بالحیاة 
دلفینا قضایا بارزة وأفكاًرا شائعة مًعا من خالل البرامج موحدة المواضیع مثل "سیاسات  الیومیة. وتجلب مؤسسة

الطعام"، و"الفضاء العام"، و"األداء الفني كعملیة"، و"االقتناء الفني كممارسة"، وأول برنامج إقامة على اإلطالق 
امج "االقتناء الفني كممارسة"، مخصص للجامعین جنًبا لجنب مع الفنانین.  ویأتي معرض یونس كجزء من برن

 ویؤكد على دور الفنانین في إعادة النظر المواد واألرشیفات التاریخیة ومراجعتھا.

http://www.artjameel.org/

