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الفوريللنشر–2021سبتمبر15

متحف فیكتوریا وألبرت وفن جمیل یعلنان فوز عجالن غارم بـ"جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة"
والتي في نسختھا السادسة تركز على إبراز أسالیب التصمیم المعاصر

تم اإلعالن عن فوز عجالن غارم بجائزة جمیل بنسختھا السادسة، الجائزة الرائدة عالمیاً للفن والتصمیم المعاصر المستلھم من
احتفالمراسمخاللإسترلیني،جنیھألف25قیمتھاتبلغالتيجمیل،رئیس ومؤسس فنجمیل،فاديالجائزةوسلمالتقالید اإلسالمیة.

موقرةتحكیملجنةقبلمنعّدة"أبواب"للجنةالفنانعملاختیارتموقد.2021سبتمبر15الموافقاألربعاءیومانعقدتافتراضیة
مستقلة، والذي أشادت بھ اللجنة.

قائمة المرشحینورئیس لجنة التحكیم: "حازت جمیع أعمالفیكتوریا وألبرت، قال تریسترام ھنت، مدیر متحفوتعلیقاً على فوز الفنان
على اعجاب لجنة التحكیم لما تتمّیز بھ من اإلبتكار والتّنوع والتفرد في المواضیع التي ربطت بین ممارسات التصمیم المعاصر والتقالید

اإلسالمیة. وھذا العام، یطرح عمل الفنان الفائز بجائزة جمیل عجالن غارم خطاباً عالمیاً عن تجربة المھاجر والظروف اإلنسانیة
المشتركة، ویربطھا بواقع سیاق محلي خاص. تحتفي ھذه النسخة من جائزة جمیل بالتصمیم المعاصر ویتمیز عمل الفنان باإلبتكار في
استخدام المواد والمساحة والقیاس، وینجح في إزالة الغموض الذي یحیط بالمسجد لغیر المسلمین، وإبداع تركیب فني كمساحة للتواصل

الثقافي والمجتمعي."

ترّكز ھذا العام على: "یسعدنا أن نشھد حقبة جدیدة لجائزة جمیل، التيجمیلالمدیرة التنفیذیة لمؤسسة فن،أنطونیا كارفروأضافت
التصمیم المعاصر. جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة رحّبت بالتجارب الشخصیة والسیاسیة كمحركین للتغییر، وقد قدم الفنانون لھذا
العام أعماًال جمیلة تتعامل مع ھذا الموضوع بشكل نقدي وعمیق . نسعد بشراكتنا مع متحف فیكتوریا وألبرت، والتي ھي امتداد للعمل
الذي تقوم بھ مؤسسة فن جمیل في المنطقة والعالم لتشجیع الحوار حول العالقة بین الممارسات المعاصرة والحركات التاریخیة. نحن

فخورون للغایة بمساھمات جمیع المتأھلین ونشكر باألخص القّیمة الفنّیة لبرنامج جمیل،  راشیل دیدمان على جھودھا المستمرة في إنتاج
برنامج دینامیكي في المتحف. ونھنىء بالطبع عجالن غارم الذي یواصل عملھ في إلھام الكثیر وتشجیع الحوار النقدي."

عجالن غارم ھو فنان متعدد التخصصات ومعلم ریاضیات مقیم في الریاض، بالمملكة العربیة السعودیة. یستكشف الفنان من خالل أعمالھ
الفنیة كیفیة فھم المجتمعات السعودیة لثقافتھا والتعبیر عنھا في ظل العولمة وتغّیرات دینامیات السیطرة والقوة. ویتّخذ عملھ الفني التركیبي

الالجئینلمنعاألسوارإلقامةعادًةالمستخدمةالحدیدیةاألسالكمنمصنوعأنھإالالتقلیدي،المسجدشكل)2015عدة،أبواب(للجنة
والمھاجرین غیر الشرعیین من الدخول. وفي ھذه المادة المستخدمة ما یثیر الھلع والقلق لكنھ في نفس الوقت یكشف ھیكل العمل الشبكي
عما في داخلھ مما یضفي الشفافیة واإلنفتاح على ھیكل المسجد. وتفرض ھذه الشفافیة نوعاً من أنواع التحدي للقوى التي تستخدم الدین
للسیطرة وتزیل كل عوامل الغموض التي تحیط بالصالة اإلسالمیة لغیر المسلمین، مما یؤدي بدوره إلى إزالة الخوف الذي یتمركز في
جوھر اإلسالموفوبیا.  یرحب ھیكل المسجد بالجمیع، ویصاحب العمل التركیبي برنامج عام من التفعیالت التي تدعو الجمیع للتجمع

واللقاء.



وتمثل ھذه النسخة من جائزة جمیل حقبة جدیدة من خالل التركیز على إبراز أسالیب التصمیم المعاصر. وقد تم اختیار ثمانیة مرشحین
كریم،صوفیاغارم،عجالنفیاض،فرحداتا،كالولبدري،ھدیةعدیلي،جلناروھم:مشروع،400منأكثربینمنللجائزةنھائیین

معرض "جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة" في متحف فیكتوریا. ویجري عرض أعمالھم فيبشرى وقاص خانوجنى طرابلسي،
منعدة"أبوابللجنة"الفائزالعملویعرضدولیة.جولةفيالمعرضتنقلقبل،2021نوفمبر28إلىسبتمبر18منوألبرت،

خالل مطبوعات فوتوغرافیة كبیرة الحجم وعمل فیدیو وإعادة تصور لقبة المسجد.

یضم المعرض أعمال المصممین الثمانیة المختارین من الھند وإیران ولبنان وباكستان والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة
المتحدة والمملكة المتحدة. ومن خالل الممارسات الفنیة المتنوعة التي تشمل التصمیم الجرافیكي واألزیاء والطباعة والمنسوجات

والمجسمات والفعالیات، تتفاعل األعمال مع كل من الجانب الشخصي والجانب السیاسي، وتطرح تفسیرات عن  الماضي بطرق إبداعیة
ناقدة. وتتناول أعمال المعرض األحداث العالمیة والوقائع الحیة، وموروثات اللغة والعمارة والِحرف.

والتي قامت باختیار قائمة المرشحین والفائزین بجائزة جمیل كالً من،جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة"وتضم لجنة تحكیم "
،مارینا تبسم، والمعماریة البنغالیةمھدي مطشرالتحكیم، الفنان العراقيرئیس لجنةد.تریسترام ھنت، مدیر متحف فیكتوریا وألبرت

سلطانوالكاتب والباحث اإلماراتي ومؤسس مؤسسة بارجیل للفنون،ألیس راوسثورنعالوة على الكاتبة وناقدة التصمیم البریطانیة
.سعود القاسمي

جائزةتلقتالماضیة،الخمسنسخھاوخالل.2009العامإلىتعودوألبرتفیكتوریاومتحفجمیلفنبینالشراكةأنبالذكرجدیر
علىمقرا16ًفيبجولةوقامتومصمًما،فناًنا48أعمالوعرضتدولة،40نحومنفنانألفمنأكثرمنمشاركةطلباتجمیل

مستوى العالم. وشكلت النسخ الخمس األولى لجائزة جمیل فھماً شامالً للدور الذي یمكن أن تلعبھ التقالید الفنیة اإلسالمیة في إلھام الفنون
جائزة جمیل: منوالتصمیم. وفي الوقت الذي یسعى فیھ متحف فیكتوریا وألبرت إلى تعزیز جوانب مختلفة من ھذا المجال المزدھر، فإن "

وقد تلقت ھذه النسخة المشاركات من خالل دعوة مفتوحة، فضالً عنھي أول جائزة مخصصة لمجال فني واحد.الشعر إلى السیاسة"
نظام الترشیح التقلیدي.

تتضمن برامج جمیل في متحف فیكتوریا وألبرت حالیاً برنامج زمالة جمیل االفتتاحي الذي یدعو الفنانین نور الحاج ودیمة سروجي
خریطةمشروعأیضاًالبرامجتشمل.2021/22عامفيالمتحف،مقتنیاتمعواألبحاثالفنانینحواراتلبدءجولكاروباباك
الذینوالكّتابالفنانینمنظورمنبیروتمدینةعلىالضوءفیھیسلطاإللكترونیة،V&Aالـمدونةفيتحریريمشروعوھوبیروت،
بیروت.للصورة،العربیةالمؤسسةمعبالشراكةالمشروعیقامأغسطس.4فيالمدمرةاإلنفجاراتعقبوخاصةھناك،یعیشون

انتھى

لمزید من المعلومات اإلعالمیة عن جائزة جمیل:

rosanna@reesandco.comوألبرت:فیكتوریاعنبالنیابةھوكینز،روزانامعالتواصلیرجى

zainab@rpr.aeجمیل:فنمؤسسةعنبالنیابةالدباغزینبأو

pressimages.vam.ac.ukالرابط:عبراإلعالميلالستخدامالصورمنباقةتتوافر●

mailto:rosanna@reesandco.com
mailto:zainab@rpr.ae
https://vam.app.box.com/v/pressimages


تنویھ إلى السیدات والسادة المحررین:
الفائز بالنسخة السادسة من جائزة جمیل ھو عجالن غارم.●
28إلىسبتمبر18منالفترةفيلندنفيوألبرتفیكتوریامتحففيالسیاسة"إلىالشعرمنجمیل:"جائزةمعرضیقام●

.2021نوفمبر
یعرض "جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة" أعمال: جلنار عدیلي (ایران)، ھدیة بدري (دبي، اإلمارات)، كالول داتا (الھند)،●

فرح فیاض (لبنان)، عجالن غارم (السعودیة)، صوفیا كریم (المملكة المتحدة)، جنى طرابلسي (لبنان)، وبشرى وقاص خان
(باكستان).

معرض "جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة" بإشراف راشیل دیدمان، القیمة الفنیة للفنون المعاصرة لصالة جمیل في متحف●
فكتوریا وألبرت، بالتعاون مع تیم ستانلي، كبیر القیمین الفنیین في متحف فیكتوریا وألبرت.

vam.ac.ukعبر:مسبقاًالتذكرةحجزویلزممجاني،السیاسة"إلىالشعرمنجمیل:"جائزةمعرضإلىالدخول●

وسائل التواصل االجتماعي:
art_jameel@|تویترartjameel@الفیسبوك|art_jameel@نستجراماإل:جمیلفنمؤسسة
V_and_Aتویتر|victoriaandalbertmuseumالفیسبوك|vamuseum@اإلنستجراموألبرت:فیكتوریامتحف

نبذة عن عجالن غارم
عنالسعودیونبھایعّبرالتيالكیفیةأعمالھفيیستكشفالتخصصاتمتعددفنانھوالسعودیة)العربیةالمملكة،1985(غارمعجالن

ثقافتھم. یھتم الفنان بشكل خاص بالثقافة السعودیة في ظل العولمة وتغّیرات دینامیات السیطرة والقوة في ظل التغّیرات السریعة في منطقة
الخلیج والتجاوب المحلي الحذر مع ھذه التطورات. وتركز أعمالھ على توازن القوى بین الفرد والدولة وعلى قدرة جیلھ على إحداث

التغییر.

ولد عجالن في مدینة خمیس مشیط الجنوبیة المحافظة بالمملكة العربیة السعودیة ، وحصل على درجة البكالوریوس في الریاضیات من
جامعة الملك خالد ویواصل تطبیق ھذا التدریب التحلیلي على ممارستھ الفنیة. یقیم الیوم في الریاض حیث یعمل مدرًسا للریاضیات في

مدرسة الصحابة. وھو أحد مؤسسي استودیو غارم مع شقیقھ الفنان عبد الناصر غارم.

بینالي،)2015(لندن،ھاوسآسیا،)2016(لندن،برونايمعرضذلكفيبما،الجماعیةالمعارضمنالعدیدغارمعجالنأقام
قبلمناختیارهتم،2011عاموفي.)2018(فانكوفروبینالي،)2014(لندن،البریطانيالمتحف،)2014(ھیوستن،فوتوفست
وبنجوینالمعاصر،تیتمتحفالبریطاني،المتحفمعوالتعاونوالفنانینالمتاحفأمناءللقاءلندنإلىللسفرCrosswayمؤسسة
للكتب.

نبذة عن جائزة جمیل
تأسست جائزة جمیل بالشراكة مع متحف فیكتوریا وألبرت بعد تجدید صالة 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 المعاصرة والتاریخ الغني
للمنطقة. وقد ساھمت الجائزة في ترسیخ مفاھیم الثقافة اإلسالمیة عالمیاً.

شاشةعنعبارةكانالذي)،2008(صفحة1001لعملھاآمیغيآفروزالفنانةجائزةأولعلىوحصلت،2009عامفيالجائزةانطلقت
(األسیادعملھعنبالجائزةقریشيرشیدفاز2011عاموفيالالجئین.خیملبناءاستخدمتیدویاًمقطوعةمغزولبالستیكمنمّصنعة
فيالصوفیینمن14حیاةفيتبحثواشاراتالعربيالخطتعرضمزركشةقماشالفتاتعنعبارةكانوالتي)،2008الخفّیین،
التركیةلألزیاءكایكدیتشايدارمنإیجيوعائشةإتشايفازت2013عامفيأمااإلسالم.

https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/artjameel/
https://twitter.com/art_jameel/
https://www.instagram.com/vamuseum/
https://www.facebook.com/victoriaandalbertmuseum
https://twitter.com/V_and_A


األزیاءمنمجموعةتّضمنتوالتيإسطنبول»،في«تباینمجموعةتقدیمخاللمن،3جمیلبجائزة-1993عامفيتأسستالتي
المستوحاة من معالم مدینة إسطنبول، وإرثھا المعماري والفني.

المنمنماتفنعلىتّدربوالذي،محمدغالم4جمیلبجائزةفاز،2016عاموفىلمصممین.الجائزةتمنحمّرةأولھذهوكانت
اإلسالمیة، لعملھ في فن الكوالج الورقي.

البسیطالتجریدفيالممیزلعملھالجائزةمنحوالذي-مطشرمھديھما5جمیلبجائزةمشتركینفائزینأولكان،2018عامفي
بنغالدیش.دكا،في2012عامبناؤهتمالذيالروفبیتمسجدحوللعملھا-تبسمومارینااإلسالمیةالھندسةفيالمتجذر

على2021لعامالجائزةتركیزلینصبسنوات،ثالثكلستقامحیثجدیدة،حقبةالجائزةتمثل،2021لعامالسادسةنسختھاوفياالن
إبراز أسالیب التصمیم المعاصر.

نبذة عن متحف فیكتوریا وألبرت
یعد متحف فیكتوریا وألبرت المتحف الرائد للفن والتصمیم واألداء في العالم، إضافة إلى المقتنیات المتنوعة وواسعة النطاق، والتي تمتد

البریطانیین.والمبدعینالمصممینوإللھامللجمیعمتاحةفنیةوجھةلیصبح1852عامفيالمتحفتأسیستماإلبداع.منسنة5000إلى
یتمثل ھدفھا الیوم في دعم الصناعة اإلبداعیة، وتوفیر سبل اإللھام للجیل القادم، وتحفیز خیال المجتمع بأكملھ.

نبذة عن فن جمیل
عائلة جمیل التي تمتلك مسیرة طویلة في العمل الخیري واالجتماعي حول العالم،أسستھاالفنانین والمجتمعات اإلبداعیة.فن جمیلتدعم

وتتخذ ھذه المؤسسة المستقلة من المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة مقراً لھا ومنھما تنطلق في أنشطة عبر جمیع
تتنوع ما بین تنظیم المعارض والتكلیفات الفنیة واألعمال البحثیة وجھود التعلیموترتكز برامج ومبادرات فن جمیل، التيأنحاء العالم.

وبناء المجتمعات، على إیمان بأن للفنون دور جوھري في حیاة اإلنسانیة وعلى قناعة بضرورة أن تكون متاحة للجمیع.

الذي،حي جمیلوتعمل برامج فن جمیل على تعزیز دور الفنون في بناء مجتمعات منفتحة ومتفاعلة. تتعزز رسالة فن جمیل من خالل
مركزیفتتح عما قریب في مدینة جدة كأول مجمع فنون من نوعھ في المملكة العربیة السعودیة معني بالصناعات اإلبداعیة، وكذلك

إلى البرامج الرقمیة التي تطورھا المؤسسة، والتعاون المستمر مع شركاء؛ المؤسسة الفنیة المعاصرة في دبي. باإلضافةجمیل للفنون
رئیسیین من مؤسسات فنیة وأكادیمیة عریقة وشبكة من ممارسي الفنون في شتى دول العالم.

75/صوت75/سنة75مشروعخاللمنالرحلةھذهتكللتالخیري،العملمنقرنأرباعبثالثةحالیاًجمیلوعائلةجمیلفنتحتفل

فیكتوریا وألبرت، جنًبا إلى جنب مع شخصیات رئیسیة أخرى من عالممدیر متحفد. تریسترام ھنتوالذي یتضمن مساھمة منقصة،
وزیربنت محمد الكعبيمعالي نورةصاحب السمو الملكي أمیر ویلز،األعمال والفنون واألوساط األكادیمیة والعمل الخیري، بما في ذلك

ماساتشوستسرئیس معھد،رافائیل ریفمتحف متروبولیتان بنیویورك، ومدیر،ماكس ھولین،الثقافة والشباب في دولة اإلمارات
).MIT(للتكنولوجیا
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