
 

 
 
 

 للنشر الفوري 
 

مارینا و مشترك لمھدي مطشر فوز جائزة جمیل للفن اإلسالميألول مرة في تاریخ 
  تبسم

 

  
 
 

اإلسالمي في دورتھا  جائزة جمیل للفنأعلنت  :2018 یونیو 28|  دبي، دولة اإلمارات العربیة المتحّدة
سنة ، العراق رولد في مطش( مھدي مطشرمشترك للفنان  عن فوز، وألول مرة في تاریخ الجائزة، الخامسة
فادي جمیل، رئیس  الجائزة بتسلیمقام و .في دكا، بنغالدش) 1969ولدت عام ( مارینا تبسم) والفنانة 1943

 یونیو. 27ربعاء في لندن یوم األ فیكتوریا وألبرت الحفل الذي أقیم في متحف خالل فن جمیل،
 

اإلسالمیة التقالید في  المتأصلة البسیطة التجرید عتمد لغةیعملھ الجریئ الذي  بالجائزة عن مھديوفاز 
 2012"مسجد بیت روف" الذي بني في عام  على نفس الجائزة عن عمل مارینا. في حین حازت للھندسة
جودة عالیة وموثوقیة  وقد حرص كل من مھدي ومارینا على تقدیم أعمال ذات بنغالدش. في دكا،

أنھ على الرغم من العمل في مجاالت والحظ الحكام . ینحدران منھامعاصرة مع فھم عمیق للثقافات التي 
الجمع بین الوضوح والرقي في االعتماد على التقالید  تمكنا من، إال أن الفائزین المشتركین تمامامختلفة 

 اإلسالمیة.
 



 

 
 

ورئیس لجنة  متحف فیكتوریا وألبرت تریسترام ھانت، مدیرقال الفائز معرض تعلیقھ على  وفي
عمال لألمستوى العالي لل نظرا أمر صعب للغایة  في ھذه الدورةاختیارفائز واحد  كانت عملیة" :التحكیم
 تفاعال كبیرا اإلسالمي في دورتھا الخامسة جائزة جمیل للفنبالفائزین المشتركین فقد أثبت كال . المقدمة

كما . تمامامع الخطابات العالمیة المعاصرة حول الفن وأنتجوا أعماالً نموذجیة في مجالین مختلفین 
بالممارسات الحداثیة في القرن العشرین، والتي استندت بدورھا إلى التقالید من جمیع أنحاء أظھروا وعیا 

وإرتباطھما  تجذرھما العمیقمارینا من خالل أعمالھم ثبت كل من مھدي ووعلى الرغم من ذلك أالعالم. 
 الكبیر بموروثھما الثقافي."

 
تعرف عن قرب على األشكال الفنیة لعراق في أواخر الستینیات واستقر في باریس، حیث ا مھديغادر 

مع التقالید اإلسالمیة  ودمجھا ھذه األفكارقام مھدي بتطویر، بما في ذلك التجرید الھندسي. التبسیطیة
من  مھديالحكام  وقدإعتبر. الضرورةو ،والذكاء ،العمقتتمیز بلخلق لغة شخصیة قویة رأسھ  لمسقط 

 للجمالیة البنائیة. األحیاءبین أعظم الدعاة 
 

على العمارة  "مسجد بیت روف"ھا ، بنغالدیش. یركز عملدكاتعیش في  ةمعماری ةمھندسمارینا 
 من ناحیة تحفة نادرةاإلسالمیة في العصورالوسطى ویحتفل بتقالید البناء في البنغال. المسجد ھو 

تلبي  ھندسة والتجرید والضوء والھواء والماء، مما یجعلھا مساحة متحركة وتأملیة.التوظیف الممیزلل
المحلیة والتقنیات المعاصرة،  احتیاجات المجتمع المحلي، وھي عبارة عن تركیبة من الموادالبنایة 

تتمیز بالبصیرة  ةمعاصر ةكمھندسمكانة ھامة مارینا یبوأ ھذا االعمل تستجیب لكل من البیئة والتاریخ. 
 .والخیالالنافذة 

 
المعرض  جائزة فيال الذین تأھلوا لنھائیات الستةأعمال الفنانین والمصممین و عمل الفائزین میقدتم توسی

 ھالة، ھیف كھرمان، امروز آرامكل من: ك وھم 2018نوفمبر  25 المصاحب الذي یتواصل إلى غایة
مركز ، سیزور المعرض 2019وفي إبریل  .رورده شابی، یونس رحمون، مجموعة نقش، كایكسو

 .2018نوفمبر  11في منطقة الجداف بدبي، في  المرتقب افتتاحھجمیل للفنون 
 

فن جمیل ھي مع  بالشراكةعامین والتي تم تأسیسھا  لالتي یتم منحھا كللفن اإلسالمي جائزة جمیل 
تمنح  درھم إماراتي) 128,000(ألف جنیھ استرلیني  25عن جائزة فنیة عالمیة تبلغ قیمتھا  عبارة

للفنانین والمصممین المعاصرین الذین یستلھمون أعمالھم من التقالید الفنیة والحرفة والتصمیمات 
 .اإلسالمیة

 
، مدیر تریسترام ھانت، التي ترأسھ للفن اإلسالمي جائزة جمیللجنة تحكیم الدورة االخامسة ل وتتكون

 ،أستاذ ومدیر معھد الحداثة المقارن بجامعة كورنیل ،صالح حسنكل من:  متحف فیكتوریا وألبرت
وھو مدیر البرامج في متحف  نوفمبربینتر، وتانیا ھارودمؤرخة التصمیم المستقلة كال من و  نیویورك

دورتھا ز بجائزة جمیل للفن اإلسالمي في الفن المعاصر في تورونتو بكندا، والفنان غالم محمد الذي فا
   الرابعة.

 
جائزة، والذي على ال) Dice Kayek، حظي دار "دیتشاي كایك" التركي لألزیاء (2013وفي عام 

مجموعة "تباین أسطنبول" المستوحاة من التراث الفني ، عن 1992أسستھ إتشاي وعائشة إیجي عام 
 للمصممین.للفن اإلسالمي وكانت ھذه المرة األولى التي تمنح فیھا جائزة جمیل  والمعماري في أسطنبول.

، فاز محمد غالم ، الذي تدرب على التقالید اإلسالمـیة للرسم المصغر، بجائزة جمیل للفن 2016وفي 
 .التي اعتمد فیھا على تقنیة الكوالج بالورقعن أعمالھ  4اإلسالي  



 

 
 

جمیل للفنون اإلسالمیة في متحف فیكتوریا  صالةبعد تجدید  جائزة جمیل للفن اإلسالمي انطلقت
. ویقدم سیحتفل، ھذا العام، بمرور عشر سنوات على إفتتاحھو 2006 وآلبرت، الذي افتتح في یولیو

المعرض أعماًال متمیزة من التراث الفني الثري في العالم اإلسالمي، وتھدف الجائزة إلى رفع الوعي 
العصري وھذا التراث التاریخي العظیم. كما ساھمت أیًضا في التوصل  الفنبشأن التفاعل الرائع بین 

 إلى فھم أوسع للثقافة اإلسالمیة ومكانتھا في العالم. 
 

األعلى للمجموعة التاریخیة القیم تیم ستانلي، بإشراف  5ئزة جمیل للفن اإلسالمي ینظم معرض جا
القیمة الفنیة لصالة سلمى طوقان،  لتعاون معا، بمن الشرق األوسط اإلسالمي لبرتأمتحف فیكتوریا ول

 .تلبرأمتحف فیكتوریا وجمیل في 
 

 إنتھى
 

 
  www.artjameel.orgلمزید من المعلومات یرجى زیارة 

  art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 
  Art Jameelفایسبوك 

 @Art_Jameelتویتر 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة الرجاء االتصال بـ:
 

 عبیر بن بشیر
a.bechir@alj.ae  

 
 

 جائزة جمیل 
 

تأسست جائزة جمیل بالشراكة مع متحف فیكتوریا وألبرت بعد تجدید جالیري جمیل للفنون اإلسالمیة الذي یّعد من أھم 
المساحات التي تعرض التراث اإلسالمي الغني في العالم. تھدف الجائزة إلى رفع الوعي عن أوجھ التعاون بین الممارسات 

 ت الجائزة في ترسیخ مفاھیم الثقافة اإلسالمیة عالمیاً. المعاصرة والتاریخ الغني للمنطقة. وقد ساھم
 

)، الذي كان 2008صفحة (  1001، وحصلت على أول جائزة الفنانة آفروز آمیغي لعملھا 2009انطلقت الجائزة في عام 
اشد فاز ر 2011عبارة عن شاشة مّصنعة من بالستیك مغزول مقطوعة یدویاً استخدمت لبناء خیم الالجئین. وفي عام 

)، والتي كان عبارة عن یافطات قماش مزركشة تعرض الخط العربي 2008خورشید بالجائزة عن عملھ ( األسیاد الخفّیین، 
دیتشاي «إتشاي وعائشة إیجي من دار فازت   2013من الصوفیین في اإلسالم. أما في عام  14واشارات تبحث في حیاة 

، والتي »تباین في إسطنبول«، من خالل تقدیم مجموعة »3جمیل «ئزة بجا -1993التي تأسست في عام -لألزیاء »  كایك
وكانت ھذه أول مّرة تمنح  تّضمنت مجموعة من األزیاء المستوحاة من معالم مدینة إسطنبول، وإرثھا المعماري والھندسي.،

غالم محمد ، والذي تّدرب على فن المنمنمات اإلسالمیة، لعملھ  4، فاز بجائزة جمیل 2016الجائزة لمصممین. وفي عام 
 في فن الكوالج الورقي.  

 
دینة جوانجو في وتتمّیز الجائزة بإنشاء معارض متنّقلة عالمیة، ففي دورتھا الرابعة زارت الجائزة مركز آسال الثقافي في م

) ، الذي بدأ في متحف بیرا في 2018-2017) ، ومتحف آي. كاستیف للفنون في ألماتي في كازاخستان (  2017كوریا (
 زائر.  128.512. زار المعرض أكثر من 2018و 2017اسطنبول، وجال العالم في عامي  
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 الفن جمیل 
  

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

 میة من أي وقت مضى. الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھ
 

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

 مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي.  والمؤسسات لتطویر برامج
 

اإلبداعیة في المملكة  لألعمالدید جحي : ملتقى اإلبداع ، وھو مركز  إفتتاح مركزین ثقافیین: 2019-2018سیشھد عامي 
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  ، مؤسسة للفنون المعاصرة فيعودیة، ومركز جمیل للفنون في دبيالعربیة الس

 
جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجابي في المجتمع  تعمل الفن جمیل 

 والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا. 
 

 .www.artjameel.org للمزید من المعلومات: 
 

 عن مقتنیات الفن اإلسالمي في متحف فیكتوریا وألبرت 
 

یتخصص متحف فكتوریا وألبرت في بریطانیا في اقتناء الفنون اإلسالمیة منذ عام .، ویّعد أول مؤسسة في العالم تقتني 
الفنون اإلسالمیة بشكل نظامي. من أھداف المتحف إعادة صیاغة التصمیم بمفھوم جدید ، ولذا كانت األفكار اإلسالمیة في 

زخارف متماثلة وأنماط منّظمة. وتّعد شراكة الفن جمیل مع المتحف دلیل على  مجال الفن والتصمیم مثالیة لما تحویھ من
 دور الفنون اإلسالمیة القدیمة في صیاغة الممارسات المعاصرة. 

 
 قائمة المرشحین الثمانیة النھائیین من الفنانین والمصممین :

 
 كامروز آرام

 
بما في ذلك الرسم ، الكوالج ، والتركیب. وقد عرض العدید من في مجموعة متنوعة من األنماط الفنیة،  كامروز آرامیعمل 

أعمالھ في معارض فردیة في جرین آرت جالیري في السركال أفنیو في دبي. یسعى آرام في ممارستھ الحالیة إلى تحدي 
) ھو جزء 2016سیان فوج (التفسیرات الغربیة الحدیثة لتاریخ الفن، بما في ذلك تلك التي تضم العالم اإلسالمي. العمل الفني إفی

من سلسلة من األعمال التي یستكشف فیھا كیفیة تصمیم المعارض وتشكیلھ لمفھومنا عن ماضى الفن. باستخدام مواد المعمار 
مثل النحاس والخشب، یصنع آرام أعماالً تركزعلى الصفات الشكلیة للتصمیم بقدر ما تركز على العمل الفني ذاتھ. یقدم آرام 

). وتضم ھذه 2017( 26) "والقدیم من خالل الحدیث " 2017( 28لكوالج من سلسلة "القدیم من خالل الحدیث" عملین من ا
المجموعة إصدارات ألعمال فنیة تتضمن بطاقات بریدیة لمعروضات في متحف فیكتوریا وألبرت تمثل الفن في الماضي 

ھدفھ من ھذه األعمال ھو توضیح كیفیة فھمنا لألشیاء ولكن في سیاق حدیث من خالل تصمیم الجرافیك وأسلوب التصویر. و
 ولد آرام في إیران ویعیش ویعمل في مدینة نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة. من خالل إعادة تشكیل طرقعرضھا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ھیف كھرمان
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تجمع لوحات كھرمان بین المراجع المستمدة من الفن اإلسالمي، فضال عن التقلید 
من المطبوعات الخشبیة والنھضة اإلیطالیة. وتستكشف اعمالھا القضایا الیاباني 

القائمة على نوع الجنس، والھجرة، والدینامیات القائمة في أوساط الشرق األوسط من المغتربین في الخارج. في المعرض 
ن الرسوم التوضیحیة )، وھذا العمل مستوحى م2015سیكون ھناك ترجمة من سلسلة بعنوان "إلى أي مدى أنت عراقى؟" (

في المخطوطات العربیة في القرن الثالث عشر. تھدف كھرمان في ھذه السلسلة إلى إعادة تاریخ منسي من وجھة نظر 
المھاجر، وھذه اللوحة تحكي قصة والدة الفنانة، التي عملت كمترجمة بین الالجئین والعاملین في مجال المساعدات في السوید. 

)، دفعھا إلى ھذا العمل بیع 2014"دع الضیف یصبح السید" (ھو "بیت في الجیالني"، من سلسلة وھناك عمل فني آخر، و
منزل الطفولة الخاص بكھرمان في بغداد. وتستند تخطیطات ھذه اللوحات التصویریة ذات النطاق الواسع إلى خطط أرضیة 

قي الذكور في الفناء، في حین تبقى اإلناث داخل المنزل. یلت -للمنازل في بغداد. وتظھر التراكیب أیضا أدوارالجنسین المختلفة 
ولدت كھرمان في العراق وتعیش وتعمل في لوس أنجلوس، الوالیات المتحدة األمریكیة. وتعرض الفنانة أعمالھا بمعرض 

 الخط الثالث في دبي، والذي یقوم بتمثیلھا الفنّي أیضاً. 
 

 ھالة كایكسو
 

. وھي تعید تعریف مالبس العمل والمالبس 2016عالمتھا التجاریة للمالبس النسائیة في عام ھي مصممة أزیاء شابة أطلقت 
التقلیدیة، وتقوم بمعالجة التصامیم مثل المنحوتات التي تتحرك حول األجساد التي ترتدیھا. وھي تقوم بنسج األقمشة بنفسھا 

الة عملین من مجموعتھا في الدراسات العلیا، األولى على لوح یدوي، بمساعدة الحرفیین المحلیین في البحرین. ستعرض ھ
). وھذه القطعة عبارة عن"معطف الراعي"، المصنوع من الصوف و الدینیم ، وھو شكل معدل من 2015بعنوان "واندرس" (

دسة ، مع طبقات مطویة مستوحاة من كیس المیاه الخاص بالراعي القبرصي والھن20معطف الراعي اإلیراني من مطلع القرن 
اإلسالمیة. أما العمل الثاني فھو بعنوان " بذلة موموشیكي" وھي مستمدة من سراویل المزارعین الیابانیین في القرن التاسع 
عشر، والتي كان معظمھا یرتدیھا الرجال. وقد صممت كاسو النمط بحیث یمكن ارتداؤھا من قبل امرأة، وتحویلھ إلى سالوبیت 

الكیمونو مستوحى من بساطة الكیمونو والتفاصیل التي تزین طیات الحقائب القبرصیة. أما ینسدل على كتف المرأة. قمیص 
ثوب النّشال فھو مستوحى من الرداء البحریني التقلیدي، تستخدم فیھ ھالة الالتیكس إلضافة عنصر الشفافیة والتحّكم بالقماش 

 تزال تعیش وتعمل.لیغطي الجسم ویریحھ بنفس الوقت. ولدت ھالة في البحرین، حیث ال 
 

 مھدي مطشر
 

غادر مھدي العراق في أواخر الستینات واستقر في باریس، حیث تأثر بشدة بالعمل التجریدي الھندسي، ویعكس عملھ 
 Deux plis àتقالید اإلسالمیة للھندسة المتطورة والنص األنیق. " الحالي ھذه اللغة من التجرید ویعتمد أیضاً على ال

درجة) ھو عمل مصنوع من صفائح معدنیة، والتي، كما یوحي بذلك اسم العمل،  مطویة  120زاویة  (طیتان على°" 120
درجة. كان العمل مستوحى من نمط الخط العربي الذي یدعى "الرقعة"، وعلى وجھ الخصوص بالزاویة  120على زاویة 

 Un plis à 120° etعرض، بما في ذلك " التي یحمل فیھا الكاتب القلم لكتابة القصص. وتستند األعمال األخرى في ال
un carré و" 2014درجة ومربع) ( 120" (طیتان على زاویة (Un carré et trois angles droits مربع وثالثة) "

" Deux carrés dont un encadré)، وجمیعھم قائمین على مماثلة من التجرید. وفي العمل " 2016زوایا قائمة) (
)، یتقاطع المربع السفلي المؤطر مع الخط الفاصل بین الجدار واألرض، مع نقطة التقاء 2017( (مربعان، أحدھما مؤطر)

بین السطحین تلعب دور خط القاعدة المستخدم في كتابة الخط العربي. ولد مطشر في العراق ویعیش ویعمل في آرل ، 
 فرنسا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة نقش



 

 
المھندسة نسرین، ومصممة الجرافیك  -قتین تمثل المجموعة اإلنتاج اإلبداعي للشقی

نرمین أبو دیل. تعمل أعمالھم النحتیة على ایجاد لغة بصریة معاصرة تعتمد على تقالید التطریز في منطقة المشرق العربي، 
لھم كانوا یعملون مع األنماط المستخدمة في التطریز عبر مشغل خیاطة ، وعم 2014والتي تشمل موطنھم األردن . منذ عام 

حالتھ البالیة تحكي قصتھ وتعكس استخداماتھ العدیدة.  -) مستوحى من شال المرأة المستخدم بشكل جید 2015"شال" (
وبطریقة مماثلة فإن استخدام الزخارف المختلفة في العمل، وخاصة من فلسطین، یعكس مختلف المحن والمعاناة التي عاشھا 

مع النقوش المحفورة باللیزر في الخشب ومدھونة یدویاً ، وأضیفت لھا  سكان المنطقة. العمل مصنوع من خشب الجوز،
العناصر النحاسیة، بما في ذلك قطع صغیرة من النحاس المقطعة یدویاً تمت إضافتھا إلى الرسومات. وأخیرا، تم االنتھاء من 

ي عمان، األردن، حیث ال تزال نسرین تعیش العمل یدویا لمحاكاة النعومة واالنسیابیة التي تمیز شال المرأة. ولدت الشقیقتان ف
 وتعمل. أما نرمین فإنھا تعیش وتعمل في دبي. 

 
 یونس رحمون

 
تتمیز ممارسة یونس بكونھا من الممارسات المتنوعة ، بدءا من التركیب والرسم إلى التكنولوجیات الحدیثة والوسائط المتعددة. 

مشیرا إلى األنماط والھندسة واألرقام الموجودة في الفن اإلسالمي. كل عنصر عملھ ال ینفصل عن معتقداتھ الدینیة والروحیة، 
من العناصر سواء كانت مادة أو رقما أو توجھاً أو لوناً، لھ داللة ذات أھمیة في كثیر من األحیان لإلسالم، وال سیما في التقالید 

قبعة من  77). یتكون ھذا التركیب من 0162الغنیة للفكر الصوفي. رحمون سوف یعرض عمالً بعنوان "طاقیة نور" (
الصوف الملون، وجدت في متجر حرفي في بلدة رحمون. تربط األسالك الكھربائیة القبعات ببعضھا وتختبئ اللمبات بالداخل. 

ة تشیر إلى فروع العقیدة اإلسالمی 77و  10مرتبة في عشر مجموعات في صفوف متوازیة، كلھا مرتبطة بكابل واحد. األرقام 
 .الفروع الثانویة. ولد رحمون في المغرب ویعیش ویعمل ھناك، في مدینة تطوان 77الرئیسیة و  10 -
 

 وردة شابیر
 

تلقت وردة تدریباً على أسلوب رسم الفسیفساء اإلسالمیة ولکنھا تستخدمھ إلنتاج صور معاصرة بشکل صریح. وتستند في 
قة اإلسالمیة ، ورسم النباتات والحیوانات المرتبطة بالمساحات المزروعة عملھا الحالي إلى األفكار التي تكمن وراء الحدی

بعنایة فائقة. یتم ترتیب التركیبات لنقل المعنى الرمزي، وغالبا ما تعبر عن القلق الذي یعترینا في الطریق الذي نسلكھ من 
البعض. األولى بعنوان "جدار أ" خالل رحلة الحیاة. وسوف یشمل العرض اثنین من األلواح المزدوجة  قبالة بعضھا 

)، ویمثل استعارة للحدود التي نرسمھا حول أنفسنا والتي نحن ایضاً بحاجة إلى عبورھا، في حین أن الیعسوب الذي 2017(
یحلق حولھا یمثل الحاالت أو الناس الذین نواجھھم ونحن في رحلة الحیاة. وأما اللوحة األخرى فھي بعنوان "راستا" 

ما یعني "مسار" باللغة األوردیة. وھي رمزیة لرحلة إلى الوعي الذاتي والبحث عن االتصال اإللھى. كما سیتم  )، وھو2017(
). ولدت شابیر في باكستان، حیث 2017عرض لوحتین أخریین مع مراجع نباتیة،  بعنوان "مكعب و ركیزتین" (كالھما 

 تعیش وتعمل في الھور.
 

 مارینا تبسم
 

ریة یتم اختیارھا في قائمة الجائزة. وھي مؤسسة شركة "مارینا تبسم للھندسة المعماریة"، وھي شركة ھي أول مھندسة معما
مقرھا في دكا، بنغالدیش، حیث تركز على العمارة التي تتمیز بالعالمیة مع الحفاظ على الجذور المحلیة. اشتركت مارینا في 

في منطقة مكتظة بالسكان من المدینة.  2012الذي بني في عام المسابقة من خالل عمل بعنوان "مسجد بیت روف" في دكا، 
كان تصمیمھ مستوحى من المساجد التي بنیت في البنغال في فترة السلطنة (بین القرن  الثالث عشر إلى القرن السادس عشر)، 

وتقنیات البناء والعادات  ولكنھا غمرت ھذا الشكل التاریخي بروح معاصرة معبرة. كما یحفل العمل باستخدام المواد المحلیة
المحلیة والظروف المناخیة. قاعة الصالة ھي في األساس جناح ذو ثمانیة أعمدة ، تحتوي على جدران من الطوب ذو الخاصیة 
المسامیة ، مع تدفق الضوء من المناور، وإدخال الشعور الروحاني والسماح للمساحة لتبقى مضاءة خالل ساعات النھار. 

 وتعیش وتعمل في دكا. 1969ام ولدت تبسم في ع
 

 


