
 
 

 

 

 

 

 للمرة األولى في األردن، یتم عرض أعمال فنیة عربیة بارزة:

 "مؤسسة بارجیل للفنون" و"المتحف الوطني األردني للفنون الجمیلة" یقدمان

 مالمح المذهب الذاتي: لوحات بورتریه ومشاهد طبیعیة

 تم افتتاحه في 9 مارس ویستمر لغایة 31 مایو 2017

 

 
 مارجریت نخلة، مشهد في الحدیقة، أربعینیات القرن العشرین، زیت على قماش، الصورة بإذن من "مؤسسة بارجیل للفنون"

 

الوطني األردني "المتحف مع بالتعاون لها، مقرا الشارقة من تتخذ والتي للفنون" بارجیل "مؤسسة                افتتحت



اإلماراتي السفیر بحضور وذلك الماضي األسبوع خالل الذاتي" المذهب "مالمح معرض الجمیلة"              للفنون
األردني المتحف مؤسسة علي، وجدان واألمیرة العلي ریم األمیرة وبرعایة البدور بالل ربیع بالل عمان                 في
"مؤسسة لـ الدائمة المجموعة من منتقاة معاصرة فنیة أعماًال المعرض ویتضمن الجمیلة. للفنون               الوطني
خالد والدكتور للفنون؛ بارجیل مؤسسة من القّیمة طقش، سهیلة إشراف تحت وذلك للفنون"،               بارجیل
في والبورتریه الطبیعیة المشاهد رسم فن شهده الذي التطور المعرض ویستكشف المتحف. مدیر               خریس،
المنظور جانب إلى العرض، وطرق أسالیب وكذلك العشرین، القرن من األول النصف خالل العربي                العالم

 الذاتي للفنانین وفهمهم للعالم.

 
العشرین، القرن بدایات في ظهرت التي والحرفیة التقنیة المهارات على الضوء إلقاء إلى المعرض                ویسعى
یهدف كما القرن. منتصف ظهر الذي والتجرید الشكلي التبسیط منهج في التطور سیاق تحدید إلى                 ویهدف
من متراكم تاریخ نتیجة هي بل سبقها، عما بمعزل توجد لم المعاصرین الفنانین أعمال أن لتوضیح                  المعرض
والسودان، والعراق، والكویت، واألردن، أرمینیا، من لفنانین أعماًال الذاتي" المذهب "مالمح ویتضمن              الفن.

 وسوریا، وتركیا، ومصر، ولبنان، وغیرها.
 

واالهتمامات لزمانها السیاسیة االجتماعیة األوضاع المعرض هذا في للمشاركة المنتقاة األعمال             وتعكس
وراء ما على وانفتاحهم الفنانین لهؤالء األكادیمي التدریب على شواهد كونها عن فضًال لرسامیها،                الفردیة
في تدریبهم المشاركین الفنانین من الكثیر بدأ وقد نفسها. بلدانهم داخل أحیانًا واالجتماعیة- الجغرافیة                الحدود
عالمیة فنیة أكادیمیات في للدراسة حكومیة منح على الحقًا وحصلوا متمرسین، معلمین ید على األم                 بلدانهم

 (غالبًا أوروبیة) أو سعوا بأنفسهم وراء فرص أكادیمیة في الخارج.

 
إلى باإلضافة المعتادة، السابقة والخبرات المألوفة المشاهد تقییم لیعیدوا أوطانهم، إلى منهم الكثیر عاد                لقد
في الفنون أقسام إدارة تولى أو التدریس مارس منهم البعض أن حتى المحلیة. اإلنتاج وأسالیب                 المواد
من كل درس فقد المثال، سبیل وعلى حدود. بال تأثیرهم دوائر توسیع في بعدها لیستمروا المحلیة،                  الجامعات
للعري، تصویرهم بسبب المعرض في ملحوظ بحضور یتمتعان اللذین جبران، خلیل وجبران سرور               حبیب
فیما سرور واتخذ األم. الوطن عن بعیدًا دراستهما یكمال أن قبل لبنان في قرم داوود ید على البورتریه                    فن
وبذلك به. الخاص االستدیو في له تلمیذًا كذلك، أعماله أحد المعرض یتضمن الذي الدویهي، صلیبا                 بعد

  وضع قدمیه على بدایة طریقه الفني الذي امتد لما یقارب الستة عقود.

مطلع في الفنانون تلقاه الذي األكادیمي التدریب حول استقصاء إلى باالستناد المعرض فكرة تطویر تم                 وقد
أسلوب إلى ونظرتهم الفنیة ممارساتهم على ذلك تأثیر طرق وكذلك العالم، على وانفتاحهم العشرین                القرن
القّیمین بین التنسیق تم وهكذا المعرض. تنظیم إلى قاد الذي الخیط طرف هو االستقصاء ذلك وكان                  العرض.
للفنون األردني الوطني "المتحف في للفنون" بارجیل "مؤسسة مجموعة من معاصرة فنیة أعمال               لعرض

 الجمیلة" الشهر الجاري.

 



 من ضمن الفنانین المشاركة أعمالهم في المعرض:

أحمد جبران، خلیل جبران صباغ، جورج الرسام، عبدالقادر ناجي، محمد مصطفى، كامل سرور،               حبیب
كیالي، لؤي الجزار، الهادي عبد الزیات، إلیاس دیمیردجیان، أرفند الصلحي، إبراهیم الزعبي،              نشأت
صلیبا الخادم، سعد سعودي، منى غیراغوسیان، بول المكي، حاتم حسن، فائق عبو، فرج باروخ،                حزقیال

 الدویهي، كلیا بدارو، عبداهللا القصار، مارجریت نخلة، راغب عیاد، هوغیت كاالند، وغیرهم.

 

BarjeelArt@ 

 لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل مع:
 میجان ماك كان

megan@suttonpr.com  
 ساتون

3577 183 207 (0) 44+  
 

**** 
 

 مالحظات للمحررین:
 

 مؤسسة بارجیل للفنون
وحفظ إدارة إلى تهدف مستقلة مبادرة لها، مقرًا المتحدة العربیة اإلمارات دولة من تتخذ التي للفنون" بارجیل "مؤسسة                    تعد

 وعرض مجموعة مقتنیات من الفن العربي الحدیث والمعاصر.
 

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

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

 خصوصیة وتمایز التاریخ العربي خارج حدود التاریخ والجغرافیا.
 

معارض استضافة خالل من وذلك والعالمیة، المحلیة الساحة على المعاصر العربي للفن إعالمیًا مصدرًا لتكون جاهدة                  وتسعى
اإلنترنت عبر اإللكترونیة والمنشورات المطبوعات وإصدار الدولیة، والمحافل المنتدیات في الفنیة األعمال وتقدیم               داخلیة،

 وابتكار البرامج التفاعلیة العامة للجمهور.
 

عن فضال والمشاركة، التفاعل على أفراده ویشجع المحلي المجتمع خصائص یراعي تثقیفي برنامج تطویر المؤسسة                 وتواصل
الفنیة المؤسسات مع الشراكات تأسیس خالل من وذلك جدید، بكل وإثرائها بالفنانین خاصة بیانات قاعدة لبناء المستمر                   سعیها

 والثقافیة حول العالم. وتتطلع المؤسسة إلى إیجاد فرص لرفع وعي الجمهور حول دور الفن في نماء ورفاه المجتمع.
 

 المتحف الوطني األردني للفنون الجمیلة:

تطور وقد .1980 عام في الجمیلة" للفنون الملكیة "الجمعیة قبل من الجمیلة" للفنون األردني الوطني "المتحف تأسیس                   تم
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الفن مجموعات أكبر إحدى یحتضن حیث األوسط، الشرق في المتاحف أهم من واحدًا الیوم لیغدو الحین ذلك منذ                    المتحف
لوحات، ضمنها من فني، عمل 2800 من أكثر اآلن المتحف مجموعة وتضم النامي. العالم من والمعاصر الحدیث                   العربي
من ألكثر تعود فوتوغرافیة وصور غرافیك، وفنون وتركیبات، فیدیو، وفنون ومنسوجات، السیرامیك، من وقطع                ومنحوتات،

 1000 فنان من 66 بلدًا، معظمها من آسیا وأفریقیا.

لدعم ووزارات ثقافیة، ومؤسسات مهمة، عالمیة متاحف مع ویتعاون النشاطات، من واسعة مجاالت في المتحف                 ویشارك
كتب، وإصدارات موسیقیة، وحفالت عمل، وورش الشعر، إللقاء حلقات ینظم أنه كما الفني. والتبادل الثقافي                 الحوار

 ومحاضرات، وعروض أفالم.


