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اإلنبعاج ،منصة مشاریع فن جمیل تقدم معرضاً فردیاً لفیلم باسم مجدي  
  

المجموعة عن اتفاقیة تعاون جدیدة یتم بموجبھا انتقال جمیل وجائزة مجموعة أبراج للفنون ، أعلنت فن 2018في مارس  •
) إلى مركز جمیل للفنون 2018 - 2008( الكاملة من األعمال التي تم تكلیفھا على مدار األعوام العشرة الماضیة للجائزة

 .األجلكإعارة طویلة 
 "اإلنبعاج" لتمییز ھذه المبادرة الجدیدة، یعرض البرنامج الصیفي لمنصة مشاریع فن جمیل معرضاً فردیاً لفیلم باسم مجدي •

 .2014لتكلیف الرابح بجائزة مجموعة أبراج للفنون لسنة وھو ا
 

 

 
 وثانیتین. دقیقة 19مدة الفیلم لفیلم عالي الدقة. ملم تم تحویلھ  16فیلم ، 2014 ،اإلنبعاج                      

 )2014(التكلیف الرابح بجائزة مجموعة أبراج للفنون   
 

 
أعلنت مؤسسة فن جمیل، وھي مؤسسة تدعم التراث، والتعلیم : 2018 أبریل 29دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

للفنان المصري  2014مجموعة أبراج للفنون  بجائزة للعمل المتوجعن إفتتاح معرضا فردیا جدیدا والفنون، الیوم 
 .2018یونیو  13أبریل إلى  30عھا بالسركال أفینیو من یوذلك في منصة مشار "،اإلنبعاجبعنوان "باسم مجدي 

. 
 ،عبارة عن فیلم متعدد الطبقات یجمع بین مشاھد مصورة وثائقیة، وتسجیالت میدانیة "اإلنبعاج" عمل باسم مجدي

 2014آرت دبي تقدیمھ في  منذ اإلمارات العربیة المتحدةیعرض العمل ألول مرة في  ونص مكتوب من الفنان.
جائزة نیوفیجن، مھرجان فیم ب وفاز باسم أیضا للفنون.عندما تم تكلیف الفیلم خالل جائزة مجموعة أبراج 

CPH:DOXكانت أفالمھ ومن قبل البنك األلماني. كأفضل فنان للعام  2016في  كما تم اختیاره ،، كوبنھاجن



 

لندن من بین  ICAموضوع برامج التصویر الخاص في تیت مودرن، ومھرجان األفالم العالمي روتردام، و
 العدیدین.

 
باسم مجدي طبقات من المشاھد المصورة والنصوص إلنتاج موضوع مرئي سریالي، حیث یوازن  یستخدم عمل

كسل، وكیبك، وبازل، الظروف المعاصرة الكئیبة بالفكاھة الحساسة. الفیلم المصور بین باریس، ونیویورك، وبرو
التشویش المألوف والدرجات ومادیرا، وبراغ والبندقیة، وأماكن أخرى یتصف بھالة مشابھة للسینما القدیمة حیث 

ملم، وھو وسیط یفضلھ الفنان. فیلم مجدي مستوحى من الحیاة، حیث یلتقط التفاصیل العبثیة  16اللونیة المشبعة لفیلم 
 وجمال الحیاة الیومیة، ساعیاً وراء ما ھو خارق للطبیعة في البیئات التي صنعھا اإلنسان.

 
في معارض فردیة وجماعیة حول  العمل ، ُعرض2014ألول مرة في آرت دبي "اإلنبعاج" تقدیم فیلم بعد أنھ یذكرو

ونیخ یم، Lothringer 13؛ 2014، كوریا آرتبینالي میدیا الدولي سیول معرض الثامنة لالدورة  من بینھاوالعالم 
متحف ؛ 2015 ، نیویورك؛ المتحف الجدید2014اصر، وارسو مركز الفن المع: قلعھ اجازدووسكي؛ 2014
 روما ،لمتحف الوطني لفنون القرن الواحدا؛ 2016، برلین جالیري الفنون؛ 2015 سنغافورةمشاریع منصة 
 .2017 ، فالیتاص؛ ومالطا للفن المعا2016/2017، ؛ متحف الفن المعاصر شیكاغو2016

 
أعماالً فردیة من على المقتنیات في منصة المشاریع التي تعرض  المعارض التي تركزالمعرض ھو جزء من سلسلة 

 مجموعة فن جمیل.
 

، أعلنت فن جمیل وجائزة مجموعة أبراج للفنون عن اتفاقیة تعاون جدیدة یتم بموجبھا انتقال 2018في مارس 
) إلى 2018 - 2008( المجموعة الكاملة من األعمال التي تم تكلیفھا على مدار األعوام العشرة الماضیة للجائزة

على أطراف جمیل للفنون، المؤسسة الجدیدة للفنون المعاصرة،  یقع مركز .األجلطویلة  مركز جمیل للفنون كإعارة
 .2018نوفمبر  11القریة الثقافیة في دبي، حیث یطل على خور دبي ومن المقرر إفتتاحھ في 

 
 إنتھى

 
  www.artjameel.orgلمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 
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 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 

 عبیر بن بشیر
a.bechir@alj.ae 

 
 

 مالحظات للمحررین
 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://twitter.com/art_jameel
https://twitter.com/art_jameel


 

بأسیوط، في مصر، ویعیش ویعمل بین بازل والقاھرة. ُعرضت أعمالھ مؤخراً في معارض فردیة وجماعیة في متحف  1977ولد باسم مجدي في عام 
، نیویورك؛ ومركز بومبیدو، باریس؛ وارنولفیني، بریستول؛ وكاستیلو دي ریفولي، تورینو؛ ومتحف الفن المعاصر، شیكاجو؛ MoMAالفن الحدیث 

، روما؛ وجیو دي بوم، باریس؛ ومتحف الفن المعاصر، بوردو؛ وجالیري البنك 21وترینالي المتحف الجدید، نیویورك؛ والمتحف القومي لفنون القرن 
ھدسون، نیویورك؛ وجالیري وایت تشابل، لندن؛ ومعھد كي دبلیو للفن المعاصر، برلین؛ ومتحف -اون-؛ ومتحف ھسل للفنون، اناندیلاأللماني، برلین

لث عشر؛ التصویر المعاصر، شیكاجو؛ ومتحف الفن المعاصر، وارسو؛ وبینالي مونتلایر، مونتلایر؛ وبینالي میدیا سیتي سیول؛ وبینالي إسطنبول الثا
 الشارقة الحادي عشر؛ ومركز یربا بوینا للفنون، سان فرانسیسكو؛ وذا ھاي الین، نیویورك؛ وال ترینالي: انتنس بروكسیمیتي، وقصر طوكیو، وبینالي

 ) وربح جائزة مجموعة أبراج للفنون، دبي وجائزة نیوفیجن،2012باریس. وقد رشح في القائمة المختصرة لجائزة الجیل المستقبلي للفنون، كییف (
). وتم 2015مھرجان األفالم العالمي، البرتغال ( -) والجائزة التجریبیة في كورتاس فیال دو كوندي 2014( ، كوبنھاجنCPH:DOXمھرجان فیم 

م . كما كانت أفالمھ موضوع برامج التصویر الخاص في تیت مودرن، ومھرجان األفال2016اختیاره كأفضل فنان للعام من قبل البنك األلماني في عام 
 لندن من بین العدیدین. ICAالعالمي روتردام، و

www.basimmagdy.com 
 

 
 فن جمیل 

  
امج فنیة وتعلیمیة تدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى بر

المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة،  لمؤسسة دور الفن في بناء وترابطمتنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج ا
 أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 

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

یمة ومتحف المتروبولیتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القد التقلیدیة،
 والحدیثة، وتشجیع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. 

 
في جدة والذي یعد أول مركز لألعمال اإلبداعیة في  "اإلبداع ملتقى: حي"وھما  2019-2018تستعد فن جمیل إلفتتاح مركزین ثقافیین جدیدین في 

 لذي یعد واحدا من أول المؤسسات للفنون المعاصرة في اإلمارة.في دبي وا للفنون جمیل مركزالسعودیة و
 

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

 
 www.artjameel.org  للمزید زوروا موقعنا

 
 جائزة مجموعة أبراج للفنون

 
األوسط، وشمال أفریقیا وجنوب آسیا ، لتوفیر الفرصة للفنانین المعاصرین الرواد من الشرق 2008تأسست جائزة مجموعة أبراج للفنون في عام 

 لتحقیق مشروع أحالمھم، وتكریم القیمین من جمیع أنحاء العالم.
 

، لینضموا بعد ذلك إلى اللجنة في تلك السنة 2017إلى  2008وقد راجعت لجنة التحكیم واختارت قیمین تمت استضافتھم كل عام في الفترة من عام 
فني مقترح بقیمة مئة ألف دوالر، یتم  لى ثالثة فنانین في القائمة المختصرة. یتم تكلیف الفنان الرابح إلنجاز عملالختیار الفنان الرابح، باإلضافة إ

 الكشف عنھ الحقاً في احتفال بآرت دبي، ویعرض إلى جانب األعمال المتواجدة لفناني القائمة المختصرة في عرض من تنظیم القیم الضیف.
الفنانین والقیمین المشاركین، واستمرت بإضافة القیمة إلى أعمالھم من خالل اإلقراض وعرض العمل الرابح سنویاً في وقد رفعت الجائزة من مستوى 

 ، وقد قامت المتاحف، والبینالي والعروض في جمیع أنحاء العالم كجزء من جوائز مجموعة أبراج للفنون. تضم ھذه المجموعة حالیاً ثالثین عمالً كبیراً 
راض األعمال إلى ما یزید عن ستین مؤسسة حول العالم خالل السنوات التسع السابقة، كما قامت مجموعة أبراج بتكلیف تسع أعمال قائمة الجائزة بإق

، أطلقت جائزة مجموعة أبراج للفنون ومؤسسة فن جمیل مشروع تعاون جدید، حیث تنتقل بموجبھ المجموعة الكاملة 2018على المعرض. وفي عام 
 موعة أبراج للفنون إلى مركز جمیل للفنون كإعارة طویلة األجل.لجائزة مج
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https://www.abraaj.com/abraaj-group-art-prize 
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