
 

 

 

   الفوري للنشر

 
لفائز افني ال عملفريد وأسيل اليعقوب ليكون ال عاليةاختيار عمل الفنانتين 

 "ماتضمن البرنامج االفتتاحي لـ"الفن جميل للتكليفات الفنية: المجس
 

دة أعوام عهو الحدث األول ضمن برنامج يمتد على مدار  2018برنامج التكليفات الفنية لعام  ●
 الفنانين والمجتمعات االبتكاريةبتشجيع جميل ويعكس التزام الفن 

يل ركز جممفريد وأسيل اليعقوب خالل افتتاح  عاليةسيتم الكشف عن التركيب الفني للفنانتين  ●
 أواخر هذا العام.للفنون في دبي 

ديقة حمن الكويت عن عرضهما باستخدام تكنولوجيا الضوء لصنع  فازت الفنانتان الواعدتان ●
 ةنباتية من األشجار الهجينة المصنعة خصيصاً، والتي تعكس عالقتنا مع عالم الطبيع

محمد قوب، ود، وأسيل اليعفري عاليةضمت القائمة المختصرة للمرحلة النهائية عدة فنانين هم:  ●
 أناهيتا رزمي، ومنيرة الصلحكاظم، و

التركيز  على سلسلة البحوث والمحاضرات، يتبعه 2019ركز برنامج التكليفات الفنية لعام سي ●
 2020على الرسم والفن في عام 

 

 
يئة ضم حديقة نباتية المعاكسة: ) للحياةاليسار الصور التمهيدية (خالل الليل على اليمين وخالل النهار على

 ، دبيميل للفنونجفريد وأسيل اليعقوب، اعتمده الفن جميل لمركز  عالية) للفنانتين 2018مخصصة لألشجار(

 
التراث تهتم بالتي ، الفن جميلؤسسة تعلن م - 2018فبراير  26دبي، اإلمارات العربية المتحدة | 

ن عملهم ليكوب فريد وأسيل اليعقو عاليةوالفنون، عن اختيار عمل الفنانتين اللتين تقيمان في الكويت 
عن  سيُكشف .سمات"ضمن البرنامج االفتتاحي لـ"الفن جميل للتكليفات الفنية: المج الفني هو العمل الفائز

ا هذه ي الحقً بمنطقة الجداف، في خور دب مركز جميل للفنونفريد وأسيل اليعقوب في افتتاح  عاليةعمل 
 السنة. 

  
ة عية مكوّن مجتم يتطرق العمل الفائز إلى عالقتنا مع عالم الطبيعة؛ حيث تمثل تركيبتهما الفنية كحديقة

  من أشجار ونباتات مّصنعة وهجينة. 
 
  
  
  
  



 

اطالق دعوة للفنانين القت رواجاً ب قيام الفن جميلجاء اإلعالن عقب 
وحصدت العديد من الطلبات المتنوعة من  2017في خريف كبيرا 

القائمة من العروض التي تلقتها لجنة التحكيم، قررت توسيع  للكم الكبير دولة. وبالنظر 57أكثر من 
 عاليةباإلضافة إلى  ،ومنيرة الصلح ،أناهيتا رزمي، محمد كاظم المختصرة لتشمل أربعة فنانين وهم:

طور كل من الفنانين األربعة مفاهيمهم بشكل أكبر واستقرت مداوالت لجنة  ، حيثفريد و أسيل اليعقوب
  التحكيم النهائية على اختيار الفنانتين من الكويت للفوز.

  
يل ركز جمتصميم الذي أستوحته من الصحراء مهندسة المناظر الطبيعية أنوك فيجل لمالوتفاعالً مع 

وء مخصصة الحياة المعاكسة: حديقة نباتية من الض( وأسيل عاليةللفنون الجديد، سوف يحتوي تركيب 
ن. لفنانتياخرى مستوحاة من خيال أيئة، باإلضافة إلى أنواع نباتات على أشجار صناعية مض) لألشجار

ومات التركيب الفني، المبني على شرفة مرتفعة تربط بين جناحي مركز جميل للفنون، سيعرض معل
يد فر يةعالمفصلة عن النوع والمناخ لكل "نبات"، في محاكاة للمشتل الحقيقي. وسوف تتلقى كل من 

من  مقدم لى دعم، باإلضافة إعمل الفني نفيذ الدوالر لت  70,000وأسيل اليعقوب ميزانية إنتاج تقدر بـ
  الخبراء المعماريين والمهندسين والتقنيين.

  

ة المستقل لقيّمة، واشومون باسار الكاتب والقيّم والتي تم تعيينها من قبل الفن جميل تضمنت اللجنةوقد 
، ي أوزيانجانإلفيرا د، المدير المشارك في آرت آنجيل؛ و جيمس لينجوود، وريم فّضةوالمؤرخة الفنية، 
ن؛ عة لندوالمحاضرة في الثقافات البصرية في جولدسميث في جام "كريتيف تايم"كبيرة القيّمين في 

  وقد .، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون باإلضافة إلى مّمثلين عن الفن جميلالشيخة حور القاسميو
ي ي تبحث فمل التلديناميات الموقع، وتفاصيل العاختارت اللجنة هذا العمل لمعالجته المتأملة والناجحة 

 التنسيق البشري للطبيعة.
 

فريد  ةعاليبحث بفي بيانها بشأن االختيار: "لقد أعجبنا  للتكليفات الفنيةالفن جميل علقت لجنة تحكيم 
سيل أوأسيل اليعقوب البيئي واالجتماعي المتأمل والمدروس في تطوير العمل. حيث تعمق تركيب 

ص بمبنى ميم الخاالتص في دراسة الرموز اإلقليمية، والحياة النباتية والثقافة العامة، باإلضافة إلى ةعاليو
ساحة وفر مالمجتمع، وي تغيرات. كما يتجاوب عرض الحياة المعاكسة أيًضا مع بدبي مركز جميل للفنون

ثقافي  يف فني لمركزتكلأول وهو أفضل ما يمكن أن يكون عليه ، للتجمعات العامة والتأمل الشخصي
 يضطلع بمهمة التفاعل مع جمهور متنوع وممارسات مفاهيمية."

  
 ي دبيفلمؤسسات الفنية المعاصرة ، الذي يمثل أحد أول وأهم ابدبي سوف يقوم مركز جميل للفنون

دسة تتكون من ثالث أدوار متعددة التخصصات من تصميم شركة سيري اركيتكتس للهن مساحة
حثية. مية والبلتعلييعنى بتقديم العروض المقيّمة وسيعمل كمركز للمبادرات ا ،كة المتحدةالمعمارية بالممل

ن كثر مأكما يحتوي المركز، الذي يقع على أطراف القرية الثقافية بدبي ويطل على خور دبي، على 
 متر مربع كمركز للبحوث بوصالت 300متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، و 1200
 ومساحات مرنة لالستوديو والفعاليات، وكافتيريا ومكتبة.، مفتوحة

 
  
  
  
  
وجودة الطلبات  اإلقبال الكبيرالمدير التنفيذي للفن جميل: "شعرنا بسرور بالغ من  ،أنطونيا كارفر قالتو

الفنانين ، وأسعدنا قبول العديد من في عامه األول لتكليفات الفنية لديناالفن جميل لالتي تلقيناها في برنامج 
فريد  عاليةالتحدي والعمل باستخدام تكنولوجيا اإلضاءة بطرق مبتكرة. ولذلك فنحن ال نوجه تهنئتنا ل



 

وأسيل اليعقوب فقط، بل نقدمها أيًضا لفناني القائمة المختصرة، الذين 
قدموا مثل هذه األفكار المتنوعة والجذابة ألعمال جديدة وهامة. إن 

ت الفنية يوسع نطاق التزامنا طويل األمد بتشجيع الفنانين على ابتكار أعمال برنامج الفن جميل للتكليفا
 عاليةويسرنا أن هذا البرنامج قد سمح لنا بالعمل مع فنانتين واعدتين حيث يتواصل عمل  للمجال العام،

 وأسيل مباشرة مع المجتمع."
 

، ةلمستقبلينون ارامج مركز جميل للفب منظومةويعّد برنامج الفن جميل للتكليفات الفنية السنوي أساسي ل
في  حيث يعكس أهداف المؤسسة في أن تصبح مساحة استكشافية متعددة التخصصات. يركز البرنامج

م حيث يفتح باب التقديم من صيف عا، على سلسلة البحوث والمحاضرات) 2019دورته الثانية (
للتكليفات  والفن. برنامج الفن جميل ) الرسم2020(ة ثالثفي دورته ال . كما سيستكشف البرنامج2018

لى إاإلضافة يا، بالفنية مفتوح للفنانين المولودين أو المقيمين في الشرق األوسط، وشمال أفريقيا، وترك
  الفنانين من بقية أرجاء العالم المهتمين بهذه المناطق وعلى معرفة بها.

 
سركال في ال المؤقتة لمشاريع الفن جميل، تستضيف المساحة بدبي إلى أن يتم إطالق مركز جميل للفنون

قدمت  . وقدأفنيو، دبي، برنامًجا ديناميكيًا نشًطا من المعارض، والمشاريع والخطابات والفعاليات
مة على و رح، وروان أبحازم المستكاوي، وباسل عباسالمعارض السابقة أعماالً للفنانين مها مأمون، و

داد بغ"خطة ل لتقديم العرض المقب دلفينا مؤسسة معالفن جميل سبيل المثال ال الحصر. وتتعاون مؤسسة 
كليف تيتضمن المعرض عمالً فنياً كبيراً جديداً من  وهو معرض فردي للفنانة آالء يونس.  الكبرى"،

أبريل عام  14مارس حتى  1وفي دبي من  مارس  24المؤسستين؛ وسيكون المعرض في لندن حتى
2018. 

 
 .هنا لرابطستجدون التفاصيل الكاملة لبرنامج الفن جميل للتكليفات الفنية: المجسمات الفنية في ا

 
 - إنتهى-
 

 متوفرة عند الطلب.  وصور تنفيذ المبنى مركز جميل للفنونالمزيد من المعلومات عن 
 
  :التالييرجى زيارة  ،وصو الفنانات ور التمهيدية للعمل الفني الفائزلصا

  فريد عاليةصورة  •

  أسيل اليعقوبصورة  •

(خالل  فريد وأسيل اليعقوب عاليةللفنانتين  )2018حديقة نباتية مضيئة مخصصة لألشجار( الحياة المعاكسة: •
 النهار)

(خالل  فريد وأسيل اليعقوب عاليةللفنانتين  )2018حديقة نباتية مضيئة مخصصة لألشجار( الحياة المعاكسة: •
  الليل)

(خالل  فريد وأسيل اليعقوب عاليةللفنانتين  )2018حديقة نباتية مضيئة مخصصة لألشجار( الحياة المعاكسة: •
  الليل المنظر من الجو)

 
رام وانضم إلى المحادثة على إنستج www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع الفن جميل 

@art_jameel  فيسبوك |Art Jameel @ تويتر |Art_Jameel  (هاشتاج) باستخدام وسم
#artjameeldxb 
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 الفن جميل 
  

ميم، برامج التراثية وتدعم الفن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التر
لمجتمعات، اترابط وباإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء 

 مضى.  وقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقتففي ال
 

ألبرت وتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا 
تعمل المؤسسة مع أما على المستوى المحلي، ف متحف المتروبوليتان للفنون. ومدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية 

  ل الثقافي.التواصواألفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال 
 

في جدة والذي يعد أول  "حي: ملتقى اإلبداع"وهما  0192-2018مركزين ثقافيين جديدين في إلفتتاح الفن جميل  تستعد
 للفنون أول المؤسسات في دبي والذي يعد واحدا من مركز جميل للفنوناإلبداعية في السعودية و لألعمالمركز 

 المعاصرة في اإلمارة.

 
ي المجتمع فجنباً إلى جنب مع مجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين  في إحداث تغيير إيجابي  تعمل الفن جميل 

 يا. والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وترك
 

  www.artjameel.orgوروا موقعناللمزيد ز
  
  

 الفن جميل للتكليفات الفنية: المجسمات الفنية
 2018السيرة الذاتية للفنانين الرابحين في عام 

 
 أسيل اليعقوب

) ولدت وترعرعت في الكويت، حيث ال تزال تقيم وتعمل. حصلت على شهادة 1986أسيل اليعقوب (مواليد 
ل في مجال ن العمالبكالوريوس في التصميم الداخلي والمكاني من جامعة تشيلسي للفنون والتصميم. وبعد أربعة أعوام م

لفنية على امالها ترتكز أعالهندسة المعمارية، حصلت على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من معهد برات (للنحت). 
جرد أن يكون م ًال منالدراسة المتأنية لماضي الكويت وانعكاساته على الحاضر، باستخدام الحنين كأداة للفكر النقدي، بد

ا يثة. وهو ممية حدتوق إلى الماضي، فأعمال اليعقوب تدرس بأناة اختراع / إعادة اختراع التراث والتقاليد في دولة قو
 لها فيدة دراسة الحاجة البشرية إلى قصص قاطعة ، وكيف للحكايات أن تجسد التاريخ. تم عرض عمينتج عنه عا

ست)، متحف (دبي)، ديزاين ترمينال (بوداب A1معرض حافة الجزيرة العربية (لندن)، بويلر روم (نيويورك)، معرض 
 قد ألقتسلطان (مدينة الكويت). والفن المعاصر (مدينة الكويت)، معرض الفن المعاصر (مدينة الكويت) ومعرض 

 .(2017) وفن أبو ظبي (2015محاضرات عن عملها في مؤتمر نقاط (
 
  
  
  
  

 فريد عالية
) في نقطة تقاطع تجمع بين الفن والهندسة المعمارية وعلم دراسة األجناس البشرية في 1985فريد (مواليد  عاليةتعمل 

انية والرسوم والوسائط األخرى. حصلت على بكالوريوس الفنون الحضر من خالل مقاطع الفيديو، والتركيبات المك
الجميلة من مدرسة الفنون ببورتوريكو (سان خوان القديم)، ودرجة الماجستير في العلوم في الدراسات المرئية من برنامج 

النظريات النقدية من الفنون المرئية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (كامبريدج) وماجستير في اآلداب في علم المتاحف و
فريد القيمة على جناح الكويت في  عاليةبرنامج الدراسات المستقلة في متحف برشلونة للفن المعاصر (برشلونة). كانت 

معرض العمارة الدولي بدورته الرابعة عشر في بينالي البندقية. وأكملت برامج اإلقامة في بيتا لوكال (سان خوان)، 



 

مع مؤسسة دلفينا (قرطبة)، و متحف: المتحف العربي  والبيت العربي باالشتراك
للفن المعاصر (الدوحة) ومعهد ديفيدوف للفنون (ال رومانا)، ومعارض سربنتين 
(لندن)، ومركز المدينة الدولية للفنون (باريس) ومركز مر.تين (بيروت). تتضمن العروض الحالية والقادمة المشاركة 

)؛ مهرجان الفن المعاصر في دورته العشرين من سيسك بومبيا 2016ثانية والثالثين (في بينالي ساو باولو في دورته ال
) وجاليري إيمان فارس، باريس 2018ارت، بوجوتا (-)؛ وعروض فردية في معرض نيك2017وفيديو برازيل (

 وتعمل في الكويت وبورتوريكو. عالية). تعيش 2017(
 

 يةالفن جميل للتكليفات الفنية: المجسمات الفن
 2018 - 2017  السيرة الذاتية للجنة التحكيم

  
 شومون باسار

ط" مع المفر شومون باسار هو كاتب، وقيّم وناقٌد ثقافي. شارك في تأليف كتاب "عصر الزالزل: الدليل إلى الحاضر
جلة ر محريتدوجالس كوبالند و هانز أولريش أوبريست. ويشغل منصب مدير المنتدى العالمي للفنون في دبي، ورئيس 

ندن، وعضو في جمعية العمارة في ل Formatتانك. كما يعمل أيضاً كمحرر مساهم في مجلة بدون، وهو مدير برنامج 
 في "مجلس الفكر " لمؤسسة برادا.

 
 إلفيرا ديانغاني أوز

ة أيضاً هي عضووتعّد إلفيرا كبيرة القيمين في "كرييتڤ تايم "، ومحاضرة في الثقافات البصرية في جامعة جولدسميث 
في  2016نت" في "مجلس الفكر" لمؤسسة برادا. وهي قيمة مستقلة. وكانت جزءاً من فريق بينالي "دي إيماج إن موفم

الدولي في تيت  ) ومديرة الفن2015الدولي للفن المعاصر (جيبكا جنيف، ورئيسة الدورة الثامنة من بينالي يوتوبيري 
رو لسابق، عملت إلفيرا كقيمة فنية في "سنترال أتالنتيكو دي أرت موديرنو" و "سنت). وفي ا2014-2011مودرن (

ن عملها ضالً ع)، ف2013أندالوز دي أرت كونتيمبورانيو"، وكمديرة فنية في"رينكونترز بيتشا"، بينالي لوبومباشي (
من معارض ض). وقد شغلت منصب قّيمة أيضاً 2010كقيمة ضيفة في "ترينالي اس يو دي، صالون أور بين دو دواال" (

) والمشروع المتعدد 2010أخرى، مثل معرض استعادة الماضي"كاري ماي ويمس: الدراسات االجتماعية" (
ا في المجالت الفنية مثل نكا وأتالنتيكا وعملت ). وقد ساهمت بكتاباته2014- 2012التخصصات" اكروس َذا بورد "(
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 ريم فضة
، كقّيم 2016حتى عام  2010تعّد ريم فضة قيَّمة مستقلة ومؤرخة فنية، عملت سابقاً في متحف جوجنهايم، من عام 

ن أيضاً منصب مدير الجمعية الفلسطينية للف شغلتو  مساعد في معرض فن الشرق األوسط التابع لمشروع أبوظبي. 
ي رام لية للفنون ففي رام هللا. عملت أيضاً كمدير أكاديمي في األكاديمية الدو 2007إلى  2005المعاصر في الفترة من 

ية، مثل " تحيا . كما شاركت في تقييم العديد من المعارض والمشاريع الدول2006هللا، والتي ساهمت في تأسيسها عام 
اآلن"  )، وكذلك بينالي مراكش السادس" ال جديد2017القدس" الذي أقيم في المتحف الفلسطيني، بيرزيت عام (

وعملت  ).2013)؛ وجناح دولة اإلمارات العربية المتحدة الوطني في بينالي البندقية الخامس والخمسون عام (2016(
ة للفنون الشارق الثاني في بيروت بتنظيم مشترك من مؤسسةأيضاً كضيفة قيّمة في بينالي الشارقة الثالث عشر، الفصل 

ولبرايت ف، وحصلت على منحة 2017ومؤسسة أشكال ألوان. فازت فضة بجائزة وولتر هوبس الثامنة للتقييم في عام 
ً 2008لمتابعة الدكتوراه في قسم تاريخ الفن والدراسات البصرية، جامعة كورنيل في عام   ورام هللا. بين عّمان . تقيم حاليا

 
  
  

 جيمس لينجوود
ؤسسة مجزتها جيمس لينجوود هو المدير المشارك في "آرت آنجيل" مع مايكل موريس. وتشمل األعمال الرائدة التي أن

يع" في إيليا ) و"قصر المشار1993آرت آنجيل خالل السنوات الخمسة وعشرين الماضية :" بيت راشيل ويتيرياد" عام (
دييب"  وستيف ماكوين"كريبس ليب ويسترين٫)2001وجيريمي ديلر"معركة أورغريف" عام () 1998وإميليا كاباكوف(

يلي )، ومايك ك2007)، و روني هورن اليبرري اوف ووتر عام (2005)، فرانسيس أليس سيڤن ووكس (2002عام (
را عام ا سبيكت)، وريوجي إيكيد2014)، و كريستينا إغليسياس "تريس أغواس"عام (2010موبايل هاوس ستيد عام (

). عمل جيمس كقيّم في العديد من المعارض 2016( ريدينج بريزن عام  )، و إنسايد :ارتيست أند رايترز إن2014(
ودوجالس  للمتاحف في جميع أنحاء العالم من ضمنها الدراسات االستقصائية ألعمال فيجا سلمينز، ولويجي غيري،

 شوت، وروبرت سميثسون وتوماس ستروث.جوردون، وسوزان هيلر، وخوان مونوز، وتوماس 
 



 

 حور القاسمي
هي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، كما كانت حور القاسمي قيّمة لبينالي الشارقة 

. وتضمنت مشاريعها التقييمية األخيرة المعارض التالية: حسن شريف: أنا فنان العمل الواحد، و يايوي كوساما: 6
إلى اليوم (جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينالي فينيسيا). وهي  1980ن استحواذ النقاط، وفريدة الشاي، وم

رئيسة لرابطة البينالي الدولية، وتشغل حاليا عضوية مجلس إدارة متحف الفن الحديث "موما" في نيويورك، ودارة الفنون 
معة كورنيل، إضافة لمشاركتها في في عَمان، ومعهد كونست فركيه للفن المعاصر في برلين. وهي باحثة مقيمة في جا

) وجائزة بينيس 2016)، و هيبورث واكفيلد (2017عضوية العديد من لجان التحكيم مثل جائزة ماريا السينغ (
)2013.( 
 

 فادي جميل
اجحة مثل ديدة نفادي محمد جميل هو رئيس الفن جميل. وقد قاده شغفه وتقديره للفن إلى التعاون وعقد شراكات فنية ع

يتان زة جميل ومتحف جميل مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن فضًال عن شراكة مؤسسية مع متحف متروبولجائ
ي بيدو فللفنون في نيويورك. فادي جميل هو عضو مجلس إدارة مؤسسة ديا للفنون في نيويورك ومستشار مركز بوم

ن ملعديد اللفن جميل، والتي تعمل على  باريس. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجتمع جميل الدولية، المؤسسة الشقيقة
عة من عة واسالمبادرات االجتماعية واالقتصادية المستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل مجمو

   البرامج، بما في ذلك المساعدة في توفير فرص العمل، والتعليم، والمبادرات الصحية واالجتماعية. 
 

 أنطونيا كارفر
- 2010الل . وعملت سابقاً كمدير تنفيذي لـ آرت دبي (خ نيا كارفر منصب المدير التنفيذي للفن جميلتشغل أنطو

د يا. وق)، حيث قادت مسيرة تطوير المعرض الفني السنوي إلى معرض دولي رائد في الشرق األوسط وجنوب آس2016
ّدة حول فن الشرق ع، بكتابة مقاالت 2001عام  قامت أنتونيا، والتي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ

المشروعات  ، انضّمت إلى مجلة بدون كمحّرر، وأصبحت الحقاً مدير قسم2004األوسط والمشهد السينمائي. وفي عام 
ئي رة السينماوأدنب التابعة للمؤسسة. ولعبت أنتونيا دوراً مهّماً في وضع االستراتيجية والبرنامج لكل من مهرجان دبي

 لدولي، ومعهد الفنون البصرية الدولية، وفايدون.ا
 


