
 

 

 

 

 

 

   28 فبرایر – 25 یونیو 2017

 "مؤسسة بارجیل للفنون" و"معهد العالم العربي" ینظمان معرض "روائع  الفن
 العربي الحدیث والمعاصر" في باریس

 

"روائع معرض باریس الفرنسیة بالعاصمة العربي" العالم "معهد استضاف :2017 فبرایر 28              باریس،
للفنون"، بارجیل "مؤسسة مقتنیات من فنیًا عمًال 80 من أكثر یضم الذي والمعاصر"، الحدیث العربي                 الفن
تم حیث والمعاصر. الحدیث العربي الفن مجموعات وأهم أكبر أحد وتمتلك لها مقرًا الشارقة من تتخذ                  التي

  افتتاح المعرض رسمیًا یوم 28 فبرایر 2017 وسیستمر لغایة 25 یونیو 2017.

إم "إس لمتحف الفني (المدیر كوتیرین فان فیلیب القیمان علیه اإلشراف تولى الذي المعرض، هذا                 یستكشف
الذي والدور المعارض" "إقامة إجراءات للفنون)، بارجیل مؤسسة (من سلطان وكریم بلجیكا)، كیه"               إیه
 تلعبه مجموعة ما من المقتنیات الفنیة في بناء تاریخ الفن، مع التركیز على الفن العربي الحدیث والمعاصر.

في المجموعة تلعبه الذي المهم الدور على الضوء والمعاصر" الحدیث العرب الفن "روائع معرض                یسلط
من الظاهرة هذه إلى االنتباه المعرض ویسترعي "التحفة". مرتبة إلى تتضمنها التي الفنیة باألعمال                االرتقاء
أقل لفنانین تعود ضمنها أخرى أعمال جانب إلى "بارجیل" مجموعة من بارزة فنیة أعمال عرض                 خالل
الفنیة األعمال وحفظ عرض خالل الكوالیس وراء تجري التي العملیات شرح إلى المعرض یهدف                شهرة.

 في معرض فني.

"مؤسسة مجموعة إلى ینتمي الذي األرض"، "صورة طولوب أشرف عمل خالل من كویترین، فان                تناول
ذلك تالفي إلى وهدف تقریبًا، البحتة الغربیة النظر وجهة من الفني الحوار احتكار فكرة للفنون"،                 بارجیل
ولكن شدیدة، بعنایة المعرض هذا في المشاركة الفنیة األعمال اختیار تم وقد المعرض. هذا تنظیم                 خالل



على للمعرض التنظیمي النهج اعتمد لذلك، ونتیجة والثقافي. الوطني التاریخ أو الفنیة المكانة عن                بمعزل
لطریقة األهمیة تولي التي للفنون"، بارجیل "مؤسسة غرار على المؤسسات، ضمن الشروط بناء               إعادة

 العرض، وحفظ العمل الفني، والتأثیر الشخصي.

العرض طریقة وفق المجموعة في البارزین الفنانین أعمال تضم إحداهما غرفتین، على المعرض                ویتوزع
"الغرف عرض طریقة على تركز والثانیة الشكل)، مكعبة بیضاء (غرفة المتاحف في المتبعة               النموذجیة
المشاهد یعطى مما للدراسة، موضوعات وكأنها الثانیة الغرفة في الفنیة األعمال وتظهر للمتحف.               الخلفیة"
واألعمال، الوثائق، من منتقاة مجموعة كذلك المعرض وسیضم األعمال. هذه إزاء األلفة من نادرًا                شعورًا

 والصور، والمالحظات، والرسائل من "مؤسسة بارجیل للفنون" ومؤسسها سلطان سعود القاسمي.

محمد شریف، حسن عبدالصمد، عادل المعرض في أعمالهم المشاركة البارزین الفنانین قائمة              وتشمل
حسن شقرا،وشاكر أبو عاصم عبود، شفیق قریشي، رشید عطیة، قادر باشي، قصاب مروان               شرقاوي،

 السید، أشرف طولوب، إیتیل عدنان، وغیرهم من الفنانین.
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 انتهى --

 لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل مع:
 میجان ماك كان

megan@suttonpr.com  
 ساتون

3577 183 207 (0) 44+  
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 مالحظات للمحررین:

 مؤسسة بارجیل للفنون

إدارة إلى تهدف مستقلة مبادرة لها، مقرًا المتحدة العربیة اإلمارات دولة من تتخذ التي للفنون" بارجیل "مؤسسة                   تعد
 وحفظ وعرض مجموعة مقتنیات من الفن العربي الحدیث والمعاصر.

متمیزة تشكیلة اقتناء عبر الخلیجیة الفنیة الساحة على الفكري التطور حركة دعم في المساهمة إلى المؤسسة                  وترنو
 من األعمال الفنیة وعرضها أمام الجمهور في اإلمارات العربیة المتحدة.

الفنیة الممارسات حول النقدي والحوار النظر وجهات تبادل تتیح للجمهور عامة منصة توفیر إلى المؤسسة                 تهدف
جدل إطالق إلى إضافة العالم، حول العربي بالتراث المتشبعین الفنانین على التركیز مع العرب، العالم في                  المعاصرة

 مفتوح للتعبیر عن خصوصیة وتمایز التاریخ العربي خارج حدود التاریخ والجغرافیا.
خالل من وذلك والعالمیة، المحلیة الساحة على المعاصر العربي للفن إعالمیًا مصدرًا لتكون جاهدة وتسعى                 
والمنشورات المطبوعات وإصدار الدولیة، والمحافل المنتدیات في الفنیة األعمال وتقدیم داخلیة، معارض              استضافة

 اإللكترونیة عبر اإلنترنت وابتكار البرامج التفاعلیة العامة للجمهور.
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والمشاركة، التفاعل على أفراده ویشجع المحلي المجتمع خصائص یراعي تثقیفي برنامج تطویر المؤسسة               وتواصل
الشراكات تأسیس خالل من وذلك جدید، بكل وإثرائها بالفنانین خاصة بیانات قاعدة لبناء المستمر سعیها عن                  فضال
في الفن دور حول الجمهور وعي لرفع فرص إیجاد إلى المؤسسة وتتطلع العالم. حول والثقافیة الفنیة المؤسسات                   مع

 نماء ورفاه المجتمع .
  


