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الحاالت من مختلفة صورًا یستعرض الذي معشوقة"، "أجساد معرض للفنون" بارجیل "مؤسسة              تفتتح
یتضمنها التي األعمال وتغطي .2017 مارس 4 یوم بالشارقة للفنون" مرایا "مركز في وذلك                اإلنسانیة،
والجزء األول الجزء جزأین: من مؤلف وهو الحاضر، الوقت إلى العشرین القرن من تمتد فترات                 المعرض
ماندي القّیمة معشوقة" "أجساد معرض على اإلشراف وتتولى .(2017 أكتوبر 4 – مارس 4)                الثاني
"مؤسسة مقتنیات من حصریًا منتقاة مجموعة المعرض ویقدم للفنون"، بارجیل "مؤسسة من              مرزبان
حیث المنطقة، في والمعاصر الحدیث العربي الفن مجموعات أوسع من واحدة تمتلك التي للفنون"،                بارجیل
هذا. یومنا إلى وصوًال عشر التاسع القرن أواخر إلى تواریخها تعود فني عمل 1200 من أكثر                  تضم
یتكرر حیث بارت، روالن الشهیر الفرنسي الفیلسوف كتابات من اسمه معشوقة" "أجساد معرض               ویستمد
نفس تكتنف التي الرغبة خاللها من لیصف الحب حول كتاباته في عدة مرات المعشوق" "الجسد                 مصطلح

  العاشق.
 

ونقاش جدل محط یشكالن عالمیان موضوعان وهما والرغبة، الحب معشوقة" "أجساد معرض              ویستلهم
حول من عرب فنانون یترجم كیف متحریًا العالم، مستوى على والفن والموسیقى واألدب الفلسفة في                 دائمین

 العالم هذین الموضوعین من خالل تصویر الجسد البشري بأشكال مختلفة.
 



"مؤسسة تشكیلة من المنتقاة المعاصرة الفنیة األعمال من أوسع مجموعة الثاني جزئه في المعرض                یقدم
عیاري. وندى جریج، ولمیا درغوث، وتغرید كهرمان، هیف مثل لفنانین أعماًال وتتضمن للفنون"               بارجیل
والخیبة، والطبیعة، اللغة، موضوعات تتناول مختلفة سیاقات في البشري الجسد األعمال هذه              وتصور

 والذكرى.
 

نیویورك في المقیمة المصریة للفنانة األقزام" بدون الثلج "بیاض المعرض سیتضمنها التي األعمال               ومن
قماش على المطرزة اللوحة هذه وتجمع عشرة. الحادیة سن في فرنسا إلى هاجرت والتي عامر،                 غادة
الخفیة، للرغبة صورًا وتستحضر والتطریز، الزیتي التصویر تقنیتي بین مختلفة مواد من              والمصنوعة
تخیط الفنانة فإن نسویة، كمهنة غالبًا إلیها یشار التي للحیاكة استخدامها خالل ومن والنشوة.                والجمال،

 األعراف الثقافیة البالیة مع الرغبة الجسدیة باإلبرة ذاتها.
 

 تكلیف الفنان صادق كویش الفراجي بعمل فني في "مركز مرایا للفنون":
بإنجاز الفراجي صادق الفنان للفنون" بارجیل "مؤسسة كلفت ،"2 معشوقة "أجساد معرض افتتاح جانب                إلى
هذا خالل من الفنان یحاول حیث للفنون"، مرایا "مركز في األمة" حدیقة كان: یاما "كان بعنوان فني                   عمل
الرغم وعلى بغداد. في األمة حدیقة في طفولته تجربة استحضار الوسائط متعدد البانورامي التركیبي                العمل
ووجدانه؛ الفنان ذاكرة في حیًة َبقیت أنها إال السنین، مر على وخصوصیتها جمالها من الكثیر فقدت أنها                   من
الناس تصور التي فلوحاته إیقاعها. صیاغة إلعادة والعاطفیة البصریة ذكریاته استخدم أنه              لدرجة

 الموجودین هناك، أعادت إلى الحیاة صورهم باللونین األبیض واألسود من خالل تسع شاشات للعرض.
 

أعمال مجموعة إلى وینتمي السبعینیات فترة في األمة حدیقة في الفراجي ذكریات إحیاء العمل هذا                 ویعید
 تبحث في شؤون الضیاع والتشرد والغربة.

تمام في مارس 4 یوم مرزبان ماندي المعرض وقّیمة الفراجي كویش صادق الفنان مع نقاش جلسة                  وستقام
 الساعة 7 مساء.

 
 فعالیات إضافیة في "مركز مرایا للفنون": فاري برادلي وكریس ویفر، مناظر طبیعیة مستدیرة

ویفر وكریس برادلي فاري الفنانان یؤدیها التي الطبیعیة" الفنون "سلسلة عروض للفنون" مرایا "مركز                یقدم
في المتمیزة المواقع على العروض هذه في الفنانان ویركز مرایا". "مركز لدى المقیم الفنان برنامج                 ضمن
العربیة اإلمارات دولة في مطار أول ) الدولي الشارقة ومطار لآلثار"، ملیحة "مركز ومنها الشارقة،                 مدینة
في واالنتقال التدفق فكرتي مع المتباینة عالقاتها خالل من بعضًا بعضها مع المواقع هذه وترتبط .(                  المتحدة
القنوات، متعدد سمعي بصري- عمل في والصورة الصوت یقولب أدائي مشهد وكل العربیة. الجزیرة                شبه
صوتیة مؤلفات جانب إلى موقع، كل من المجموعة المقابالت من ومقتطفات میدانیة تسجیالت               ویجمع

 إلكترونیة یؤدیها الفنانان بشكل حي.
 

 أوقات العرض:
 4 مارس، 7:30 – 8:00 مساء في قاعة عروض مرایا، مركز مرایا للفنون، الشارقة

 17 مارس، 3:00 – 3:30 عصرا في ساحة العرض A4 Space، جادة السركال، دبي
 24 مارس، 8:00 – 8:30 مساء في مسرح القصباء، القصباء

*** 



 لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل مع:
 میجان ماك كان

megan@suttonpr.com  
 ساتون

3577 183 207 (0) 44+  
 

**** 
 

 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.
استضافة 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

 اإللكترونیة عبر اإلنترنت وابتكار البرامج التفاعلیة العامة للجمهور.
 

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.
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