
  
 

 
   

 بیان صحفي 
 

 
   السنوي الجديد  لفن المعاصرامعرض انطالق النسخة األولى من  

 في اللوفر أبوظبي 
 

للتنافس   " أعماالً لسبعة فنانین مختارين2021"فن الحین من معرض  ولى تشمل النسخة األ •
 على جائزة ريتشارد میل للفنون

 " الذاكرة والزمان والمكانفي "يأتي معرض ھذا العام تحت عنوان  •
 2022مارس  27 إلى 2021نوفمبر  18قام المعرض في اللوفر أبوظبي من يُ  •
في  أمريكي دوالر  ألف  50الفائز بجائزة ريتشارد میل للفنون وقیمتھا  عن اسم عالن يتم اإل •

   المقبل ينايرفي  قام سیُ  احتفال
 

"فن   بعنوانمتحف اللوفر أبوظبي أول معرض سنوي للفن المعاصر  طلقيُ : 2021نوفمبر   17أبوظبي، 
تم اختیارھم     لسبعة فنانینأعماالً   شمل، يمارس من العام المقبل  27  إلى  نوفمبر  18  ، من" 2021الحین  

   للتنافس على جائزة ريتشارد میل للفنون. 
 

في نسختھا  ريتشارد میل للفنون  الفنانین للتنافس على جائزة  ھؤالء  قد اختارت  لجنة التحكیم  وكانت  
وھم ماركي،    :االفتتاحیة،  دي  البیك،  ولطیفة سعید،  وكريستیانا  كاظم،  ومیس  الزياني،  ومحمد  ناصر 

وذلك من خالل دعوة مفتوحة لتقديم العروض للفنانین المقیمین في    وطارق الغصین، وتاوس ماكاتشیفا
تحت عنوان  موضوع ھذا العام وھو   تقديم أعمال تتناول طُلب من المشاركین   إذ حدة. اإلمارات العربیة المت

الذاكرة واالنتماء، واستكشاف جغرافیا    فھوميم  معالجة، من خالل  الذاكرة والزمان والمكان"في  "
 الھوية من خالل العالقات الشخصیة للفنانین مع األماكن.

 
وسائط  فقّدموا أعماالً بحسب رؤيته الخاصة والفريدة،  المطروح  الموضوع    المشاركین  كل فنان منتناول  و

بیروت""  نوانبع  يدوياً قماشاً مطرزاً  دي ماركي  قدم كريستیانا  تُ إذ  مختلفة.   الثغرات.  ؛ في حین  تخطیط 
بانتظار  "  بعنوان   عمالً البیك    تقدم میسو"،  المسار"   بعنوان   عملھا الفني في  الزجاج    سعید  تستخدم لطیفة

من األلومنیوم؛ ويعرض    من مجسممقاطع فیديو تعرض    ي مكون منتركیبعمل  ھو عبارة عن  و   ،"طفوٍ 
أعالم"؛  ب  فوتوغرافیة   أعمالكاظم سلسلة  محمد   "صور  المنحوتات  ناصر  يستخدم  بینما  عنوان  الزياني 

" عنوان  يحمل  الذي  في عمله  الورق  على  واألعمال  التسجیالت  من  ومقتنیاته  البعید الرملیة  تسقي 
  تستخدم فیما  "أوديسیوس"،      هالغصین فیقدم مطبوعات من سلسلة أعمالطارق  "؛ أما  وتخلي القريب 

 ". فْ دْ "التنقیب عن الصُ  عنوانب  ملھالع  ُحلي مصنوعة خصیصاً من مقاطع الفیديو و مزيجاً  اتشیفاكماتاوس 
 

فخورون بعرض  نحن  : " مانويل راباتیه، مدير متحف اللوفر أبوظبيقال  تعلیقاً على افتتاح المعرض،  
المزيد من أعمال الفنانین الموھوبین المقیمین في اإلمارات العربیة المتحدة في ھذه النسخة االفتتاحیة  

الذي يأتي  العام    االمعرض لھذ  موضوع  لھم بالتفاعل مع  سمح  دولةالائزة. فالعیش في  معرض والجمن ال
عنوان   والمكانفي  ´تحت  والزمان  مع  ،  `الذاكرة  الدولةوالسیما  عاماً   احتفال  التقدم   بخمسین  من 

 والتطور". 
 

ھاريسون،    أما األوسط  بیتر  والشرق  أوروبا  في  میل  ريتشارد  لشركة  التنفیذي  الرئیس 
قائالً   ، وأفريقیا والفن  :  فصرّح  التقلیدية  الساعات  صناعة  بین  ما  میل  ريتشارد  "لطالما جمعت ساعات 

تحتفي جائزة ريتشارد میل للفنون بثقافة الفن المزدھرة في دولة  ،  والتصمیم والعمارة. انطالقاً من ذلك
إلبداع والحوار والتنوّع. فھذه  ااإلمارات وفي المنطقة على نطاق أوسع، وذلك من خالل إنشاء منصة تعزز  

 بكتابة فصل جديد مثیر جداً لالھتمام في تطور المشھد الفني الغني في المنطقة.   أالجائزة ستبد
 

مديرة إدارة المقتنیات الفنیة    الدكتورة ثريا نجیم،قالت  ديثھا باسم لجنة التحكیم،  وفي سیاق ح
أبوظبي اللوفر  في  العلمي  والبحث  المتحف  ل  :وأمناء  عمیقاً  فھماً  الفنانون  أظھر    موضوع ل"لقد 

وتناولوه المطروح معبّ   ،  المعرض  جداً   رةبأعمال  يمثل  معه .  تترافق  التي    للمشھد إضافة مھمة    والجائزة 
إلطار السردي للمتحف  لھذا التركیز على الفنانین المعاصرين ھو امتداد  كما أن    .الدولة المعاصر في    يالفن



  
 

 
   

. نتطلع إلى اإلعالن عن الفائز  الذي يروي قصص لقاء الحضارات عبر مجموعته الفنّیة ومعارضه العالمیة
  المقبل."العام معرض وعن موضوع  ھذا العاملبالجائزة  

 
وتضم اللجنة التي عملت على اختیار المشاركین أربعة أعضاء من كبار الخبراء في مجاالت فنّیة متنوعة،  

، رئیس منـصة "أ.ع.م الالمحدودة" وأحد كبار ـسمو الـشیخ زايد بن ـسلطان بن خلیفة آل نھیان وھم  
جامعي األعمال الفنّیة ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، باإلضافة إلى  

ھال و، الناقدة الفنیة وكبیرة أمناء المتحف الوطني للفنون الحديثة في مركز بومبیدو،  كريسـتین ماسـل
ســســة مكتب "إتش دبلیو" المعماري وشــريكة جان نوفیل التي قادت ، المھندســة المعمارية مؤورده

ــروع اللوفر أبوظبي، و ا نجیممشــ دكتورة ثرـي اء المتحف والبـحث اـل ة وأمـن ات الفنـی ديرة إدارة المقتنـی ، ـم
 العلمي في اللوفر أبوظبي.  

 
ى الجائزة النقدية  والحصول عل  2021وسیتم اختیار فنان من بینھم للفوز بجائزة ريتشارد میل للفنون لعام  

   .2022ألف دوالر أمريكي. في حفل تسلیم الجائزة الذي سیقام في يناير  50وقدرھا 
 

أبوظبي"   الثقافي اإلماراتي الذي يشمل "فن    "رواق معرض جديد في  وويأتي المعرض ضمن الموسم 
،  دبي  2020دبي"، باإلضافة إلى إكسبو    آرتو"أسبوع دبي للتصمیم" و"الفن" في جامعة نیويورك أبوظبي  

لھذا العام، مما يضیف مجموعة من الفرص الكتشاف المشھد الفني المحلي وتسلیط    عالميالحدث ال
 في تعزيز اإلبداع. وتفانیھا  العربیة المتحدة الضوء على جھود دولة اإلمارات

 
لمزيد من المعلومات حول جائزة ريتشارد میل للفنون ومعرض "فن الحین" في اللوفر أبوظبي، ُيرجى  

   والجائزة.المخصصة للمعرض  الصفحة زيارة
 

- انتھى-  
 

 مالحظة للمحرر:
  وصورھم، أعضاء لجنة التحكیم  و"  2021لالطالع على السیر الذاتیة للفنانین المشاركین في "فن الحین  

 . ھناط  غالضُيرجى   الفنّیة، ل وعلى معلومات عن األعما
 

 نبذة عن اللوفر أبوظبي 
أتى اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي ُعقد بین حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصمیمه  

. إن  2017المھندس المعماري جان نوفیل، وفتح أبوابه أمام الجمھور في جزيرة السعديات في نوفمبر  
أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لینثر  تصمیم المتحف مستوحى من العمارة اإلسالمیة التقلیدية، كما 

شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه األول، إلى مساحة اجتماعیة فريدة تجمع الزوار في جو فني  
  .وثقافي

يحتفل اللوفر أبوظبي باإلبداع العالمي للبشرية ويدعو الجماھیر إلى تأّمل جوھر اإلنسانیة بعیون التاريخ.  
منھج استحواذ األعمال وتنظیم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك عبر    وھو يركّز، من خالل

 .قصص اإلبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان
ويمتلك المتحف مجموعة فنیة منقطعة النظیر في المنطقة تغطي آالف السنین من التاريخ اإلنساني،  

التاريخ، وغیرھا من القطع األثرية والنصوص الدينیة واللوحات  وھي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل  
التاريخیة والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنیات الدائمة تشكیلة من األعمال الُمعارة من قبل  

  .مؤسسة ثقافیة ومتحفاً عالمیاً من فرنسا  13شركاء المتحف، 
ديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو األجیال القادمة  وُيعد اللوفر أبوظبي منصّة الختبار األفكار الج

والترفیه عبر   والمشاركة  التعلّم  واسعة من فرص  المتحف مجموعة  ويقدم  الثقافة.  وروّاد  المواھب  من 
 معارضه الدولیة وبرامجه ومتحفه الخاص باألطفال. 

 
 
 
 

https://www.louvreabudhabi.ae/ar/art/louvre-abu-dhabi-art-here-2021
https://www.louvreabudhabi.ae/ar/art/louvre-abu-dhabi-art-here-2021
https://www.louvreabudhabi.ae/ar/art/louvre-abu-dhabi-art-here-2021
https://www.dropbox.com/sh/4k1wz7l1ar332hi/AACqJb_mRD2Pwvuv_8gvOJnia?dl=0


  
 

 
   

 نبذة عن ريتشارد میل 
 

، ارتكز نھج العالمة التجارية في صناعة الساعات على تحرير  2001العام منذ انطالق "ريتشارد میل" في 
الساعة من دورھا المحدود الذي يجعلھا أداة لضبط الوقت، والتوّسع في إمكاناتھا المرئیة بوضعھا ھدًفا  
  مباشًرا للتطوير من خالل الفكر الفني والتصمیم اإلبداعي. وقد غدت تشكیلة ساعات ريتشارد میل، الیوم 

عاًما، تتألف من أكثر من ثمانین طراًزا، ُصّممت وأنتجت جمیعھا بالشغف نفسه ووفق المبادئ    20بعد  
 .الھندسیة والجمالیة الصارمة التي قادت أول ابتكار لريتشارد میل

 
الرفیع والشغف   التقدير  يتملّكھم  الذين  تقنیة مصممة خصیًصا ألولئك  ريتشارد میل روائع  وتُعّد ساعات 

ھیكل    العمیق علیھا  ينطوي  التي  الكاملة  اإلمكانیات  تُبرز  التي  الفاخرة،  السويسرية  الساعات  تجاه 
الساعة ومنظومة الحركة القابعة في قلبھا الذي ال يزيد حجمه عن سنتیمترات مكّعبة قلیلة، ولكنه ُيشكل  

 .حیًّزا يتجلّى فیه اإلبداع في صناعة الساعات
مساعي الفنیة، من جانب آخر، في العالقات الوثیقة التي تربط  وينعكس استیعاب صناعة الساعات لل

العالمة التجارية بالفنون؛ إذ تشمل عالقات الشراكة بین ريتشارد میل وعالم الفنون والتي تھدف إلى  
والتعاون مع    ديزرت أكس بینالي الفن المعاصر دعم الفن المعاصر والفنانین، رعاية قصر طوكیو في باريس،

ات العالمي الشھیر بنجامین میلیبید والملحن توماس روسل، فضًال عن االستحواذ على دار  مصمم الرقص
 التي أُّسست بدعم من بابلو بیكاسو في خمسینیات القرن الماضي.  Éditions Cercle d’Artالنشر 

 .   richardmille.comلمزيد من المعلومات حول ريتشارد میل، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 

 أبوظبي  - نبذة عن دائرة الثقافة والسیاحة
أبوظبي قیادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسیاحة في اإلمارة،    –تتولى دائرة الثقافة والسیاحة  

كما تغذي تقدم العاصمة االقتصادي، وتساعدھا على تحقیق طموحاتھا وريادتھا عالمیاً بشكل أوسع.  
عى الدائرة لتوحید  ومن خالل التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجھة أولى رائدة؛ تس

منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة إلمكانات اإلمارة، وتنسیق الجھود وفرص االستثمار، وتقديم  
الثقافة والسیاحة. وتتمحور   لدعم قطاعي  األدوات والسیاسات واألنظمة  أفضل  حلول مبتكرة، وتوظیف 

مجتمعھا ومعالمھا الطبیعیة. وھي تعمل على  أبوظبي حول تراث اإلمارة و –رؤية دائرة الثقافة والسیاحة 
ترسیخ مكانة اإلمارة كوجھة لألصالة واالبتكار والتجارب المتمیزة متمثلة بتقالید الضیافة الحیة، والمبادرات 

 . الرائدة، والفكر اإلبداعي 
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