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نواف النصار

هذ العدد له مكانة خاصة يف قلبي، من أول يوم أدركت فيه معنى 

الفن والتصميم أصبحت مولعة به ، أجده يف كل يشء من حويل ، 

أستمتع يف رؤيته يف  مخلوقات ريب ويف أعامل الفنانني . يجذبني 

الذي  الشعور  اللحظة  الفكر خلف كل عمل ويف نفس  أن أعرف 

يرتكه يف نفيس. 

هذا العدد أهديه إىل املبادرة الفنية التي تسعى لخلق  املتنفس 

جدة  فن   21،39 مبادرة   ، للفن  ومتذوق  مقتني،  فنان،  لكل 

يف  الفنية  للساحة  عند حضوري    . السعودي  الفني  املجلس  من 

الخارج كنت أتلهف أن أجد نفس الحيوية الثقافية يف بالدنا فأشكر 

الفن يف جدة ووضع جدة عىل  رفع مستوى ساحة  املجلس عىل 

ديزاين خصصته  مجلة  من  العدد  هذا   . للفن   العاملية  الخارطة 

للمعرض الثالث ل  21،39  وهي محاولة متواضعة  للتعبري عن 

اآلمتنان ونرش الفكر خلف هذا املجهود ملحبي الفن. 
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نرحب بكم يف النسخة الثالثة من 21,39 فبعد مرور أربع سنوات عىل تأسيس املجلس الفني السعودي برؤية 

واضحة من رئيسة املجلس صاحبة السمو املليك األمرية جواهر بنت ماجد بأن يكون املجلس منصة للفن 

و الثقافة يف اململكة العربية السعودية,  قام املجلس بانجازات عدة تأيت ضمن هذه الرؤيا و من خالل األهداف 

املرصودة من قبل املجلس.

فبدعم 60 عائلة من عوائل جده و التي كان لها الفضل بعد الله عز زجل يف اطالق اول نسخة من 21,39 و 

عمل جامعي متكامل من  قبل 16 عضوا يف املجلس الفني السعودي قام املجلس يف الفرتة الوجيزة التي عمل 

بها من اقامة 6 فعاليات و اطالق مبادرة رباط الخنجي الكبري كأول مركز ثقايف يف قلب جده التاريخي باالضافة 

اىل دعم أكرث من 30 معرضا و تهيئة الفرصة الكرث من 300 فنان بان يعرضو اعاملهم يايت كل هذا ليصب يف 

احد اهم مبادرات املجلس و هي املبادرات التعليمية و التي استقطبت اكرث من 50,000 طالب و نسقت أكرث 

من 100 ورشة عمل ان مبادرات للمجلس و أهدافه تركز عىل اثراء الساحة الفنية و اعداد الفرص للفنانني 

السعوديني النطالقة و تطوير مسريتهم الفنية و اثراء الساحة الفنية و الرتكيز عىل التبادل الثقايف بني املتلقي و 

الفنان اميانا منا باهمية النقاش الفني و ما يؤديه من رقي الشعوب و اثراء للقيم الثقافية و االعتزاز بالجذور 

و التاريخ و التطلع اى مستقبل واعد.

21,39 هو الحدث األهم يف رزنامة املجلس فهو حدث فني يستهدف 

فئات املجتمع الداخيل و الخارجي و جميع االعامر و الخلفيات التعليمية 

و العملية و يهدف اىل اقحام الفن و نقاشاته يف جميع فئات املجتمع 

الضيوف  برنامج  فمن  االغراض،  بهذه  ليفي  الحدث  تنسيق  تم  قد  و 

املختصني اىل زيارات املدارس و استقطاب فئات املجتمع لزيارة املعارض 

الفني كام يأيت ال)السمبوزيم(  الحراك  ملسنا يف فرتة وجيزة تغري تجاه 

كحدث اتريئ تعليمي يستهدف املهتمني و أهل االختصاص باستقظاب 

ملنقاشة  الثقافة  و  الفن  عامل  يف  املختصني  و  الخربة  أهل  من  كوكبة 

مواضيع نختارها بعناية تجيب عىل الح و أهم التساؤالت يف مجتمعنا 

فيام يخص الحراك الفني. ادعوكم للحضور معنا و لالستمتاع و بالربامج 

التي اعديناها بعناية

محمد حافظ
 مقدمة من نائب رئيس املجلس الفّني السعودي



21-39 هي مبادرة غري ربحية يقوم عىل تنظيمها املجلس الفني السعودي يف مدينة جدة، وهو مجموعة من املواطنني 

العشاق للفن التشكييل والذين يرغبون يف تنمية وترويج الفن والثقافة يف املجتمع.  وكام هو متعارف عليه، فقد 

تصدرت جدة املشهد الفني السعودي طيلة العقود املاضية، وبالتايل فإن هذه املبادرة 21,39 جاءت لتصور املدينة 

بشكل فني وابراز احداثياتها الجغرافية عىل حدود تقع بني )E°39.1728 ,N°21.5433(,    21-39 والتأكيد عىل أن 

تحافظ جدة عىل قيمتها الفنية املتعارف عليها.

ويشمل الربنامج تنظيم معارض فنية، و ورشات عمل باإلضافة إىل سلسلة من الجلسات الحوارية لخرباء ومحللني 

للمشهد الفني، بهدف بث التوعية الفنية يف املجتمع و مد الجسور مع العامل الخارجي.   ويف الواقع، فإن هذه املبادرة 

تهدف وبشكل أسايس إلبراز الفنانيني السعوديني تقديراً لجهودهم يف دفع عجلة التطور الثقايف والفني التي خدمت 

وطنهم بشكل كبري.

وسيتم تعزيز هذه األهداف التي تسعى لها مبادرة  21,39 ورشكائها، بتنظيم فعاليات سنوية عىل مستوى املدينة 

بأكملها، تشمل رحالت مميزة ال تنىس إىل هذه املدينة العريقة.

للفن..إحداِثية جغرافية جديدة
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ال أ رض و ما بعد ذلك
الذات والذاكرة املزروعة يف الوعي، تنبت يف ذاكرتنا 

كفيض من الصور،صور تفوح بالرائحة واملذاق واللون.

األرض هبة من الخالق الذي قال يف محكم كتابه« ومنها خلقناكم 

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرة«، » والله جعل لكم األرض 

بساطًا لتسلكوا منها سباًل فجاًجا« ، أي أن األرض هي السكنى 

وهي أيضا ستكون يوًما مركز البعث واالنطالق.

وبقدر رؤيتنا لهذه األرض ككائن، علينا أن ندرك أن األرض تنظر 

إلينا أيًضا، وترقب الحراك اإلنساين وأثره فيها، مرسلة إشارات تأخذ 

صيغ بيئات بدأت يف اإلختفاء بسبب جشعنا،و صور أخرى تجعلنا 

ندرك كم أننا ابتعدنا عن إنسانيتنا. رغم أن األرض كانت والزالت 

كرميًة دوًما يف عطائها، منحتنا الجامل واللون؛ يف رقة أجنحة 

الطيور البيضاء، وشفافية قطرات املاء و امتزاج األلوان عىل جناح 

فراشة، واألصفر الدافئ يف كثبان الصحراء الرملية، أما األزرق 

فيستعري من البحر عمق زرقته ومن السامء أبعادها، كام منحتنا 

كل هذا الجامل و اللون و اإلحساس فيام نراه حولنا.

يهدف هذا املعرض بتنظيم االستاذ حمزة صرييف واألستاذة منى 

خزندار لجعل الفنانني يعيدون قراءة كوكبنا، وتأيت األعامل 

متنوعة  حسب اختالف انتامءاتهم و رؤيتهم. تعاونّا مع فنانينن 

من مختلف أرجاء األرض.
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لهذا نحب بشدة كل ما عىل هذا الكوكب من حياة  

 كام نحرتم الفروق بني جميع أشياء هذا العامل أليَنيِّ 

دامئاً مؤمٌن أن وضوح وملعان قطره ندى الصباح 

ليس أقل جامالً من نهٍر كبري

                                                         تشيدي ماتسشيا // شاعر صيني
“As I fiercely love all living creatures on this planet, I respect the differences between them Because 
I believe that the purity and sparkle of a dew drop is no less beautiful than a raging river.” 
Jidi Majia, Chinese Poet

,
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الـ  طابع  يحمل  نوعه  من  فريد  بوتيك  هو   Homegrown Market

pop-up store ليكون منّصة لخدمة املواهب املبدعة يف منطقة الرشق 

األوسط، منطلقاً لالرتقاء بتلك املواهب وتنميتها، فهو يعمل كداعم يوفر 

الناشئني منّصة إبداعيّة وتفاعليّة ليتحّول إىل ملتقى تسوق  للمصّممني 

للمصممني املحليني واإلقليميني.

الفّني السعودي 21،39 لعامها  وبالتزامن مع إنطالق فعاليّات املجلس 

الثالث  يحتفل homegrown market بعامه الثاين لينضم باالشرتاك يف 

أبو  متارا    homegrown market مؤسسة  قالت  حيث  الفعاليّة  هذه 

خرضة لـ “ديزاين” :ستكون منتجاتنا التي ستعرضها خالل معرض “األرض 

وسنقوم  للبيئة،  وصديقة  األم  الطبيعة  من  مستلهمة  ذلك”  بعد  وما 

تتنوع  التي  واملنتجات  األقمشة  ومنها  تدويرها  املعاد  املواد  بإستخدام 

بني الهدايا الصغرية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وكاسات القهوة واألساور 

والواقيات والقفاطني والسرتات واللوازم املنزلية.

 - بدويّة 
:Badawiah

ملسة  إعطاء  إىل  تهدف  تصاميم 

ملوَّنة فريدة من نوعها عىل قطع 

تضم  كام  العباءة،  مثل  تقليديّة 

صفية  ملؤسستها   Badawiah

من  يدويّة  منسوجات  العقيل 

مختلف أنحاء العامل.

Fyunka  //  فيونكة
التصاميم  تحايك  الشعبيّة،  الخليجيّة  الثقافة  من  مستوحاة  تصاميم 

العامليّة العرصيّة ملصممتها آالء بلخي، وتتخذ شعار “صنع يف جدة”

Green Bar
 عالمة بحرينيّة متخّصصة يف صناعة الزيوت الفاخرة، من املكّونات الطبيعيّة الخالصة،

.حيث تعكس الطقوس الجامليّة التي كانت سائدة قدمياً ولكّن باسلوب عرصي

كتابة : إرساء عامد
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Conquest Classic

Elegance is an attitude

Kate Winslet



17ARTISTS
الفنانني

 الفنانين المشاركين
      في 21,39
والثانية  األوىل  دورتها  يف  جدة  فن   21،39 فعالية  يف 

السعودي  الفني  املجلس  دعم  والثانية  األوىل  مبادرته 

الفن التشكييل املحيل من خالل  القيام مبعرضني للفنانني 

التي يدور  السعوديني ويف هذا نظرا  لشمولية الفكرة 

عىل  للتأكيد  عاملني  فنانني  استضافة  تم  املعرض  حولها 

قيمة التنوع والتبادل الثقايف للرؤيا بني الحضارات



صديق واصل
يشارك للمرة الثالثة أيضا الفنان صديق واصل، بعد معرض املعلقات التي وضعت أعامله بعدها يف منطقة البلد، » والتقدم 

الرسيع«، شارك بعمل وهو مجسم كبري يف الفعالية الرئيسية ويف معرض تسامي الذي كان ضمن الربنامج العام. يقول واصل 

:«هذا العام تختلف مشاركتي يف »األرض وما بعد ذلك« فعميل هو مجسم كبري 2*2 م بارتفاع 3م، وهي عبارة عن سالت 

تسويقية فارغة. املجسم يتكلم عن الهدف الرئييس من املعرض«. وعرب عن أهمية املشاركة بالنسبة له هذا العام، كونها 

مرتبطة باألرض، وأضاف :« تعترب جزء من مساهمتي كفنان يف مجهودات موجهة لألرض وحاولت أن يكون عرض عميل 

مختلف عن أي عمل سبق أن قدمته، فيعرب عميل عن هرم األرض«. 

ويعترب واصل 21,39 فن جدة من أهم األحداث الفنية يف مدينة جدة التي تعترب -برأيه- مدينة الفن والجامل، مضيفا 

:« هذه املبادرة تسعى لدعم الفنانني وتطويرهم وإكتساب خربات كثرية وترسيع حركة تطور الفن، واملجلس بدأ منذ 3 

سنوات يف ملحة مهمة جدا لنرش الوعي الفني«.

كتابة :مشاعل العمري
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منذ أوائل األرض، واإلنسان يف رصاع، بني الخري والرش ، الحب والحرب، دائرة تدور، كلام انتهينا من نهاية، عدنا 

لذات البداية، ال يشء مييض سوى إنسان يخلفه إنسان. عقود مرّت، وكأنها اآلن تحيك، أساطري كتبت عىل جدران 

الكهوف تقول: بأن اإلنسان أرض، واألرض ال تنبت إال الخري. كم من أسفار وتغرّيات وتكنولوجيا هيمنت عىل 

العامل، عربها إنسان ولكن يظل بداخله الحنني ال ينبض إال لرتاب من أرضه، وإلنسان يشبهه..  روح من روحه، ال 

يشء يتغري، سوى الشكل الخارجي للحياة. أجهزة كهربائية تحكمنا، لكنها كلها تحمل رسالة، أو رمز إلنسان مّر 

من هنا وسجل بصمته عىل جدران الزمن.

كانت هذه فكرة الفّنانة عال حجازي املشاركة يف املعرض بعملها “الحياة والبقاء” حيث قالت: “تواجدي مع 

21,39 فن جدة ، جعلني أنبش من تربة ذايت، ألخرج من ألواين ما يستمر ملا بعد األرض، مرشوعي بعنوان 

الحياة والبقاء عبارة عن مجموعة أوراق بنيّة تشبه جدران الكهف، مرسوم عليها رموز الحيوانات التي رسمت يف 

الكهوف القدمية، وكذلك اعتمدت عىل استخدام رموز اإلنسان البدائية وخلق لها حكايات معارصة كاستخدامه 

لالبتوب، واآليفون، واآليباد، وسناب شات، وتويرت وغريها من مواقع التواصل اإلجتامعي، فاإلنسان قدميا وحديثا 

يظل كام هو فقط تتطور معه أدوات الحياة.  

عال حجازي

سامي التركي
أّما الفّنان املشارك يف املعرض سامي الرتيك فكان رأيه:  

الفن يف  عامة عن  نظرة  يَُقّدم  كبري  فن جدة هو حدث   21,39  «

املحلنّي  للفّنانني  رائعة  فرصاً  يتيح  أنّه  كام  السعوديّة،  العربيّة  اململكة 

الرشق  لفّناين  تجمع  شبكة  لتكون   الفّن،  خارطة  عىل  جّدة  ويضع 

من خالل  املحليّة  املواهب  تدعم  كمدينة  جّدة  دور  وتعزيز  األوسط، 

أجانب،  بفّنانني  تستعني  العربيّة  املدن  باقي  أن  الحدث، يف حني  هذا 

تعتمد مدينة جّدة عىل الفّنانني املحليّني إلبراز مشهدها الفّني يف حدث 

هام مثل 21,39 فن جدة ”.

كتابة : إرساء عامد

كتابة : إرساء عامد

ARTISTS
الفنانني



مديحة العجروش

حماسعبدهللا 
بأنها  قائال  الثالثة،  مشاركته  يتحدث عن  عبدالله حاّمس  القدير  الفنان 

»مبادرٌة عظيمه« : » فمن يعرف سمو األمرية جواهر بنت ماجد البد وأن 

يقف احرتاماً لها ومن خلفها املجلس الفني السعودي.«، حاّمس يعترب بأن 

الفنان الذي ال يكون بالقدر الكايف من القوة ألن يشارك مع سمو األمرية 

جواهر فمن األفضل أن يبتعد ألنها تريد األفضل للوطن وأبناءه. فربأي 

عبدالله حاّمس، أن كل ماتطرحه داخل الوطن وخارجه ان مل يكن شامخ 

قدمت  »فقد    : قائال  يتحدث  مشاركته،  وعن  إليه«،  تلتفت  فال  وعايل 

عملني يف شكل جدارية بأسلويب التجريدي الرمزي من بيئتنا باألكريلك 

يف  يل  نتاج  كانت  الواحد،  باللون  واألخرى  بااللوان  إحدها  قامش  عىل 

العامني 2012-2008«

وأنا  مهمشني،  الفرتات  من  لفرتة  كّنا 
سعيدة جداً بعودتنا إىل املشهد الفّني يف 
السعوديّة وعودة الحياة إىل فّننا، وخطوة 
أن تعرض أعاملنا جنباً إىل جنب مع أعامل 

الشباب هي خطوة جيّدة وقويّة

,

مديحة العجروش
الجيل  من  تعد  والتي  العجروش،  مديحة  القديرة  للفّنانة  وبالنسبة  هذا 

القديم من الفّنانني السعودينّي، فقد عرّبت عن سعادتها البالغة باملشاركة يف 

معرض21،39 حيث تم اختيار 11 لوحة من أعاملها ليتم عرضها ضمن أيّام 

املعرض وقالت لـ “ديزاين”: “كّنا لفرتة من الفرتات مهمشني، وأنا سعيدة جداً 

بعودتنا إىل املشهد الفّني يف السعوديّة وعودة الحياة إىل فّننا، وخطوة عرض 

أعاملنا جنباً إىل جنب مع أعامل الشباب هي خطوة جيّدة وقويّة جّداً.

كتابة :مشاعل العمري
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راشد الشعشعي
يرى الفنان راشد الشعشعي بأن ُحلّة 21،39 هذا العام مختلفة ويتوقع بأن يكون طرحا مختلفا خاصة وأنها التجربة 

الثالثة، ويقول : »بدأنا نقطف مثار هذه املبادرة بشكل جيد، واملنسقون ملعرض هذا العام، حمزة صرييف و منى خزندار، 

لديهام باع طويل يف هذا املجال، كل اإلشارات األولية لهذا املعرض تبرش بالخري وأمتنى أن يحقق املعرض أهدافه«. ويؤكد 

بأن جدة بهذه املبادرة قادرة عىل أن ترفع جودة املعارض املقامة تقنياً وفكرياً ومامرستها وفق املعايري العاملية يف ساحة 

الفن ، ووصل هذا العام إىل مرحلة من النضج ،و تفاعل الناس ناحيتها آزداد عمقاً .

شارك الشعشعي هذا العام بعمل تركيبي من وسائط مختلفة، وهو عمل مختلف عن مسار أعامله السابقة. وهو يف سياق 

استدعاء الطفولة الذي يدعو للتفكري بنطاق مختلف صادق وفطري ومرح ، ويقول : »تجربتي مستقاة من تجربة طفولية 

ألبنايئ فهم دامئا يحبون اللعب باملرايات ويتفاعلون معها ويصورونها ويتصورون فيها كمقاطع بأجهزتهم، من هنا وجدت 

إلهامي يف هذا املشهد، وهي محاولة ملحاكات إنعكاس الصورة النمطية للبيئة والحياة ولكل همومنا ومشاكلنا«

كتابة :مشاعل العمري
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بطرس المعري
كل من يعمل يف املجال اإلبداعي، يسعى للتواصل مع العامل عرب نتاجه، 

الفنان عمالً  املعري  ليس من الرضورة أن يعمل  الفنان بطرس  وبرأي 

جاملياً وإمنا املهم أن يعرّب عن ذاته من خالله، ويقول : »يهمني أن أصل 

تخاطب  مام  أكرث  تخاطبهم  وأعاميل  منهم  ألنني  العريب  الجمهور  لكل 

الغرب، وهذا النوع من املعارض التي تقوم عىل التنظيم املدروس هي 

فرصة لكل شخص أن للمشاركة ليصل للجمهور املهتم يف األماكن التي ال 

يعرض فيها بشكل عام، ودامئاً ما تكون الحصيلة حدثاً ثقافياً مهامً بعيداً 

عن التسويق املادي للوحات وهذا ما يعطي آفاقا مختلفة«

وللحديث عن فكرة عمله التي يتوُجه حنينه الشخيص للشام، يشري املعري بأن فكرت لوحته 

له،  بالنسبة  أول  خيار  وهو  واألسود،  باألبيض  وهي  القامش  عىل  السائل  باإلكريليك  منفذة 

كونه ميثل الحنني لفن الحفر الذي تعلمه يف كلية الفنون الجميلة يف دمشق ويصعب عليه 

مامرسته حالياً، ويضيف : »بدأت بتدوين أسامء األماكن من حارات وشوارع وأبنية تاريخية 

ودكاكني ومكتبات ومحطات معروفة، وساحات ومناطق وأسواق وأيضا أسامء األكالت املعروفه 

يف الشام، وبعدها إنتقلت لتدوين أسامء املدن الصغرية يف ضواحي دمشق، وحاولت أن أكتب 

كل يشء حتى أسامء الرجال الذين مّروا عىل سوريا سواء كانت بصمتهم إيجابية أو سلبية، 

ومفردات عامية ألهل الشام.« ويشري بأن اللوحة ليست توثيقا لكل يشء فالتوثيق موجود يف 

كتب التاريخ.

كتابة :مشاعل العمري
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 الفّنانة غادة الربيع التي شاركت بعمل )ايا توبيا( يف معرض األرض وما 

بعد ذلك أفادت “كل سنه ننتظر هذه املناسبه وكأنه عرس فني جميل 

يطلق كل سنه مرّة واحدة ننتظره بشغف وشوق لنظهر مدى تطورنا 

يف فّننا ومدى التقّدم الذي َوَصَل له الفن يف السعودية، 21،39 هو 

عرس الفن لعروس البحر األحمر ، فهنيئا لِك يا جدة بهذا الجامل وهنيئاً 

لنا نحن الفّنانني بهذه املبادرة الرائعة، وأود أن أشكر كل من ساهم يف 

إنجاز هذا امللتقى الرائع، فتهيئي يا جدة لعرسك القادم”

غادة الربيع
أّما عن عملها )ايا توبيا( الذي شاركت به فهو عبارة عن عملني ، استخدمت يف األول علب وأوراق الحلويات 

والشوكواله، واآلخر استخدمت فيه أوراق الشاي، ويرتكز عىل املدينة الفاضلة التي استخلف اإلنسان إلعامرها  

والتي كانت تسمى قدميا بـ ) يوتوبيا ( كرمز ملدينة فاضلة من أحالمنا، وقالت الربيع لـ ديزاين: “يف عميل )ايا 

توبيا( انادي قلب هذه املدينة للنهوض، أدعو للفضيلة التي طاملا رغبنا وطمحنا أن تقوم أعمدة هذه املدينة 

عليها، أحاول إيقاظها من سباتها وسكرتها التي انغمست نحو تحقيق الكم دون الكيف، والتبخرت بناطحات 

السحاب متناسني خالل ذلك أن الهدف األسايس خلف بناء هذه الحجارة هو اإلنسان ، الفضيلة ،الخري وخلُق 

يعم البرشية هل لنا اآلن أن نسرتيح ... أن نرتشف كوباً من الشاي بعد ما بذلناه من مجهود لبناء هذه املدن، 

هاك كوباً من الشاي، أقبل وارشب معي لنطالع أخبار اليوم، فوقت األخبار هو وقت الشاي ووقت اإلسرتخاء 

ملطالعة نتائج ما بذلناه ... ألقي نظرة هنا فأجد حروبا، وقنابل، أطفال بال أبآء، وآخرون فقدوا بيتاً دافئاً .  أنظر 

هناك ... جثة طفل صغري تجرفها األمواج، تلك األمواج التي طاملا جرفت لنا ما صنعته أيدينا …. األن وقد تطوَّر 

البنيان .. فلنلتفت ونشاهد ما طرأ عىل االنسان.

الفنان  بأن  إميانها  بعد ذلك، بسبب  األرض وما  بأن مشاركتها يف معرض  تؤكد  الفّنانة سهى شومان، 

شاهداً عىل زمنه، وحقيقة ما يحدث يف غزة يجب أن تظهر للجميع، وتضيف : "ألنني شعرت بأن أخبار 

اإلرهاب استحوذت عىل كل مواقع وقنوات األخبار يف كل مكان، كأن العامل نيس القضية الفلسطينية". 

مشاركة شومان هي عبارة عن فيلم توثّق فيه إرهاب الدولة، وضياع الحقوق املرشوعة التي يعاين منه 

الفلسطينيون منذ 70 عاماً.

تقول عن عملها "بيارتنا )املزرعة("  : "يحيك الفيلم قصة بيارة جّدي التي زرعها عام 1929، وجيالً بعد 

جيل واصلنا زراعة الربتقال فيها، لكن قوات اإلحتالل اقتحمتها  عدة مرات منذ عام 2002 م قبل الحرب 

عىل غزة واقتلعت 628 ألف و982 شجرة، كام اقتحمت جميع بيارات بيت حانون، فعربّت من خالل 

مأساتنا الشخصية عن مأساة كل فلسطينى يعيش تحت االحتالل. "

سهى شومان

كتابة :إرساء عامد
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دانا عورتاني
أّما الفّنانة دانا عورتاين التي تعد من أبرز الفّنانات يف السعوديّة ممن يستخدمن فن التذهيب، املادة األساسيّة 

التي تم إستخدامها يف زخرفة عملها الذي تشارك به يف 21،39 هي الذهب، حيث يَُعد هذا اللون مقّدساً 

كونه يرمز إىل النور اإللهي، والدليل عىل ذلك وجوده يف معظم األعامل اإلسالميّة، لذلك تَُفّضل عورتاين استخدام 

هذا العنرص يف معظم أعاملها، ليس فقط لقيمته الرمزيّة، بل ألنّها تقوم بإعداد والطالء بالذهب باستخدام طرق 

قدمية وتقليديّة . والتي تتطلّب الكثري من الوقت والعناية، إاّل أنّها يف وجهة نظرها تعطي للعمل عمقاً وأهميّة.

وقالت دانا لـ Design: »تبدأ تلك العمليّة عادًة برشاء األوراق املصنوعة من الذهب الخالص، والتي يتم طرقها 

حتى تصبح رشيحة رفيعة، وبعد ذلك أقوم بطَْحن الذهب ودمجه بقطرات من الصمغ العريب لبضع ساعات 

حتى تصبح عجينة ناعمة جداً، وال ينتهي هنا األمر بل يجب أن يتم تصفية تلك العجينة مبياه نقيّة عدة مرّات 

حتى التأكّد من نقاءها الكامل، وأنتظر حتى يتبّخر املاء، ثم أضيف ماّدة معيّنة لتحويله إىل طالء، وتستغرق 

هذه العمليّة عّدة أيام من العمل فقط لتكون املاّدة جاهزة لالستخدام.«

دالل الجارودي
تقول الفّنانة دالل الجارودي 21،39 مبادرة جميله جداً  و مشاركتي مع نخبه من الفنانني العاملقه بحد 

ذاتها متعة ، وهذا سيسجل يف رصيدي الفني”. أقامت الفّنانة دالل الجارودي معرضها الشخيص »أوراق 1« يف 

صالة نادي الفنون بالقطيف، ومعرضها »أوراق 2« يف جالريي نسام آرت يف جدة، باإلضافة إىل مشاركتها يف عدة 

معارض ومناسبات اجتامعية داخل اململكة منها يف الرشقية والرياض وجدة، وحصلت عىل عدة شهادات تقدير 

ودروع، وتم اقتناء أعاملها من قبل شخصيات هامة وبنوك ورجال وسيدات أعامل.

كتابة :إرساء عامد
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                ومحمد حيدر               طالل الطخيس 
الفن  الفّني يف املجتمع وإيصال  الوعي  21،39 هي مبادرة جميلة لنرش  بأّن  الطخيس فأفاد  الفّنان طالل 

السعودي بطريقة محرتفة إىل مكانة يستحقها عاملياً، وذلك بعد نجاحه يف املواسم املاضية للفت نظر العديد 

الفنون داخل  الفنون واملهتمني بالفنون واملقتنني حول العامل. هي بداية مبرّشة بالخري ملستقبل  من متاحف 

السعودية، مضيفاً “مشاركتي وتواجدي يف هذا العام يعترب حدث مهم يضيف إىل مسرييت الفنية.

القامئة  املبادرات  بأنّها من أهم  الفّنان محمد حيدر  العامل يف املعرض  الفّنان املشارك بخريطة  فيام كان رأي 

وباألخص املعرض القادم “األرض وما بعد ذلك” كونه يدور حول األرض التي تهم الجميع،  وأفاد “مشاركتي 

يف هذا املعرض وهذه املبادرة تضيف لسرييت الذاتيّة الكثري”، حيث يشارك الفّنان محمد حيدر بخريطة العامل 

مبقاس 480×244 وهي عبارة عن مجموعة من الخيام مُتَثّل الالجئني ويتساءل حيدر من خالل العمل “هل 

ستستمر هذه الحروب وهذه األطامع لتجعل العامل مجموعة من الخيام؟”

 زهرةة الغامدي
ولعل أبرز ما قدمته املشاركة يف 21،39 للفّنانة زهرة الغامدي هو 

الساحة الفنية واملعرفية التي تحتوي عىل موسوعة ثقافية يف حد ذاتها، 

كونها تقدم نخبة من الفنانني املحليني والعامليني الذين يتطلعون إلبراز 

رؤاهم الفنية وأفكارهم املبتكرة للجمهور، ولقد ساعدت مشاركتها يف 

هذه املبادرة  عىل تنمية رؤيتها الفنية من خالل الفن والثقافة البرصية 

وإيصال رسالة املؤسسات الفنية ورؤى املعارض املحليني إىل العامل.

عن  يعرب  تركيبي مجسم  بعمل  “شاركت  الغامدي  أفادت  عملها  وعن 

ترجمة تحليلة لجزء من األرض تحت املجهر يكشف عن مفهومها.  هل 

األرض مجرد أحجار ...صخر..سبخات ..جبال ...  رمال أو مساكن، ام لها 

العني؟  تراة  ما  األرض ميكن وصفه من خالل  آخر... هل مبكن  مفهوم 

عميل ليس صورة طبق األصل لقطاع جزء من األرض، وإمنا رسم فكرة 

تتجسد من إمياءات معينة من خالل تقنيات وخامات مختلفة.”

كتابة : عبري حريب
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ناصر السالم 
يؤكد الفنان نارص السامل بأن هذا الحدث يركز عىل الفن ذاته وهو مهم جدا 

للحركة الثقافية الفنية، كونه حدث رئييس يتكرر كل عام مساهامً  عىل دفع 

الحركة الفنية«، ويشري إىل أن إستضافة شخصيات مهمة يف املجال الفني بالنسبة 

املتخصصني  والكتاب  واملتاحف  املعارض  بأصحاب  لإللتقاء  فرصة  كفنانني  لنا 

بالفن، وكل ذلك أوجدته لنا 21،39.

كتابة :مشاعل العمري
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سعيد قمحاوي 
الفّنان سعيد قمحاوي  يف مبادرة 21،39 األخرية مختلفاً حيث أفاد لـ “ديزاين” بأن مضمون فكرة  كان رأي 

”األرض وما بعد ذلك” يندرج أساساً تحت تعريف الفكرة الرئيسية لهذا املرشوع الذي يوضح معايري مختلفة يف 

الفن كونه يف كل اتجاهاته له عالقة باألرض وما عليها من كائنات، وهنا تأيت الفكرة يف استخدام الفّنانني الخامات 

التي يتعاملون بها عادًة يف أساليبهم الفنيه املرتبطة كلّيّاً مبا يدور يف هذه الحياة.

وبالنسبه للعمل الفّني الذي يشارك به يف “األرض وما بعد ذلك” قال قمحاوي: “هو مرشوع له عالقه بالذاكرة 

العامل املشرتك بني اإلنسان وبقية املخلوقات، فإذا افرتضنا وجود  الدم واألكُسجني، حيث أنهام   .. االفرتاضية 

العوامل املشرتكة بني املوجودات ابتداءاً من البيئه واملخلوقات وحتى العامل االفرتايض الذي يكاد يخلو من وجود 

أي بيئه حتى اإلنسان، ويترصف مبرجعيته لكل ما هو غري واقعي أو غري موجود له يف هذا املرشوع.”

زمان جاسم
يرى الفنان زمان جاسم، بأن مرشوع 21،39، هو مبثابة منصة إنطالق 

لتغيري مفاهيم كثرية وترتيب األوراق، ويقول : »إنها عملية لخلق بيئة 

فنية محلية مختلفة ومواكبة ملا يدور من بحث فني عاملي، قابلة للتحول 

لتمثل  تجارب  يدور يف مجرياته من  العرص وما  والتامزج مع تطورات 

نوع من صهر واختزال العديد من املحطات التي مر بها تاريخ الفن يف 

السعودية«. وللحديث عن مرشوع »اآلخر« يقول زمان : »هو استلهام 

من حياتنا املعارصة، الواقع الذي أصبح أكرث أزدحاماً باملعرفة واملعلومات 

لها  التي و صل  العزلة  التشويش واإلرتباك والتشتت«، ويشري إىل  لحد 

اإلنسان املعارص. 

كتابة :عذاري حريب 
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محمد 
الغامدي 

يقول الفنان محمد الغامدي: »معنى 21،39 هو خطوط الطول والعرض 

ملدينة جدة .وهذه املبادرة جسدت ذلك املفهوم..فأدخلت جدة خريطة 

من  التاريخ  هذا  يف  الدول  كل  من  الفن  محبوا  ليزورها  العاملي.   الفن 

الغامدي:  بالغ األهمية. وللحديث عن مشاركته، يقول  كل عام وهو أمر 

ونصوص  خامات  من  فيها  مبا  تعرب  الحياة....وهي  »مشاركتي هي شجرة 

برصية عن مفهومي لعنوان املعرض )األرض .وما بعد ذلك(«.

عرب الفنان محمد أحمد عبدالرسول، عن سعادته للمشاركة الثانية يف اململكة العربية السعودية بعد املعرض 

الشخيص بغالريي أثر سبتمرب 2015 ، واملشاركة األويل يف 21،39 فن جدة، ويقول:    »نلمس احرتافية املجلس 

الفني السعودي من خالل ما ملسناه من الرتتيبات ملعرض هذا العام الذي يأيت بعنوان ) األرض و ما بعد ذلك ( 

و أرى أن أهمية هذه التظاهرة الفنية السنوية تفتح مجاالً للتالقي وتبادل الخربات والثقافات وهذا النوع من 

الفعاليات يدفع الفنان للتجديد ومواكبة الحركة التشكيلية مام يربز حضور الفن التشكييل وصلته باملتلقي«.

وعن مشاركته، أضاف قائال :  »شاركت مبجموعة تحوي 10 أعامل باألسود واألبيض ، تفرتض كوكباً آخر له حياته، 

وكائناته التي ترتبط به، مستعيناً مبا تختزنه الذاكرة من مالمح األرض 

وتربتها ، فهو داخل مقاييسنا املألوفة للحياة لكنه يف مكان متخيل رغم قربه«.

محمد أحمد عبدالرسول

ماجد الثبيتي 
 

يعترب الفنان ماجد الثبيتي بأن املشاركة األوىل يف 21،39 ملهمة جداً،  ودافع كبري ملواصلة تقديم األعامل 

الفنية والتجارب الجديدة التي بدأها منذ عدة أعوام، وللحديث عن املبادرة يؤكد الثبيتي بأن األمل والتطلعات 

الفن، وعرب  باملشاركة االجتامعية والثقافية من خالل  : »املبادرة ذات قوة وتحمل يف داخلها وعي  لها كبرية 

مختصني يف الفنون وداعمني مؤثرين محلياً وإقليمياً. 

وبالنسبة »لألرض ومابعد ذلك«، يوضح الثبيتي : »هناك صعوبة يف تقديم أعامل فنية وتجارب مالمئة للعناوين 

املحددة يف املشاركات، وتكاد يف أغلبها ال تنجح، بسبب ضيق العنوان العام للعرض أحياناً أو بسبب اختالف 

التوجهات واألساليب التي يعمل بها الفنان. ولكن األفضل واملهم دوماً يف هذه العناوين أن تكون عامة وتتسع 

لكافة األراء واألفكار مثل »األرض ومابعد ذلك« ، وأال تكون محددة وضيقة، حتى تالئم عدد أكرب من التجارب 

واملشاريع«. .

كتابة :مشاعل العمري

كتابة :مشاعل العمري

كتابة :مشاعل العمري
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منال 
الضويان 

جديد  مع جمهور  التواصل  الضويان  منال  للفّنانة   21،39 مبادرة  أتاحت 

وتجربة أفكار شيّقة لألعامل الفّنية من خالل توفري عدد من مساحات العرض 

غري الربحيّة، وعرّبت عن ذلك بقولها “نحتاج إىل العديد من املبادرات الفّنية 

للوصول إىل مشهد فّني فّعال، و هذه املبادرة  تتصدر املشهد من خالل إطالق 

فريدة  منصة  خلق  طريق  عن  وذلك  الفّني،  للتذّوق  السنوي  املهرجان  هذا 

للفّنانني، لتكون هذه املبادرة مثاالً عىل توجه املجتمع نحو الريادة الفّنية”.

وتشارك الضويان بعملها »عىل حافة الهامش« يف معرض “األرض وما بعد 

ذلك”، حيث تتناول أعاملها بصفة عاّمة املرأة والفن والحرف اليدويّة التي 

القائم واختفاء املجتمعات  النسيان  املرأة قدمياً، وفكرة  كانت متارسها  

فّنها  مامرسة  من  املرأة  جرَّدت  التي  الجديدة  واملفاهيم  واملجموعات، 

وحرفتها كام كانت سابقاً، حيث يناقش عملها فرتة التحول الجذري التي 

املرأة  أفقدت  التي  الفرتة  تلك  البدو،  لدى  ن  والتََمدُّ اململكة،  بها  مرَّت 

حرفتها وأسقطتها يف براثن الفقر بسبب تغرّي مفهوم املجتمع إىل اعتامد 

املرأة عىل الرجل يف أمورها املاّديّة، وأضافت الضويان، »لقد حدث ذلك 

بسبب التغرّي الذي حّل  عىل املجتمع السعودي، حيث دفع املرأه ذات 

حرفه خالل جيل واحد من أساس مجتمعها إىل حافة الهامشه«

Image credit is photograph by Sage Sohier

كتابة :مشاعل العمري

كتابة :إرساء عامد
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 مها ملوح

تسعى الفنانة مها ملوح، مواليد نجد يف اململكة العربية السعودية، إىل 

اكتشاف تحديات الحداثة التي تغلغلت بقوة إىل اململكة من خالل 

التجربة واالنتقال عرب الوسائل واملوارد املختلفة املتاحة لنقل أفكارها 

تفرض  التي  العوامل  املتغرية يف موطنها ومختلف  للبيئة  واستجابتها 

التغيري.

 

بدأت الفنانة ملوح مسريتها الفنية املستمرة منذ ثالثة عقود بالكوالج، 

والذي احتوى عىل رموز وزخارف من الثقافة املحلية النجدية، تعبرياً 

عن نظرتها للحياة يف اململكة واالتصال الروحي للمناطق التاريخية يف 

نجد والحجاز مع ثالثة عوامل: الدين والرتاث، الزخرفات امللونة وفن 

العامرة القدمية يف ظل التعايش مع ناطحات السحاب الحديثة.

 

انتقلت الفنانة ملوح من الكوالج إىل التصوير؛ وذلك بفضل انجذابها 

والقصاصات،  الصور  من  طبقات  وتركيب  معا  الوسيلتني  دمج  إىل 

وتطورت نظرا لهاجسها للعالقة بني الضوء والظل. قامت ببناء غرفة 

الطباعة  يف  عاملني  أهم  عىل  السيطرة  من  لتتمكن  خاصة  تحميض 

الفنية وهام الجودة واملحتوى. ونتيجة لتجارب الفنانة ملوح يف دمج 

الكوالج مع التصوير الفوتوغرايف، ظهر هوس جديدة ومرحلة انتقالية 

يف أعاملها وهو الفوتوغرام.

 

الفنانة ملوح، الحاصلة عىل بكالوريوس يف األدب االنجليزي  شاركت 

من جامعة امللك سعود يف الرياض وشهادة يف التصميم والتصوير من 

جامعة دي انزا يف والية كاليفورنيا األمريكية، يف العديد من املحافل 

الفردية أو  املعارض سواء  الفنية املحلية والدولية وقدمت نخبة من 

الجامعية املهمة

جيوفاني أو زوال
الجبل املقدس« املصنوع  فن جدة بعمل بعنوان »   21،39 الفنان جيوفاين أوزوال يف  يشارك 

من ورق الذهب وميثل مغهومه لعنوان املعرض. بدأ يف تطوير مساره الفني الخاص للمشاركة 

للفنون يف طوكيو. ومنذ ذلك  الحياة، ومتحف موري  قيد  البقاء عىل  السعادة، دليل  يف معرض 

الحني، وركز اهتاممه عىل الضوء كامدة لصياغة رؤيتها. يعرف عمله بالفضاء ثاليث األبعاد يف الضوء 

واملساحة ، ويطور بحثه حول الصورة الذهنية لقراءة الضوء.

لقد حدث ذلك بسبب التغرّي الذي حّل  
عىل املجتمع السعودي، حيث دفع املرأه 
املركز  ذات حرفه خالل جيل واحد من 

 منال الضويانإىل حافة هامش مجتمعها

,

Images courtesy of GALLERIACONTINUA
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هانز أب 
دي بييك

قد بدأ ) Hans Ap de Beek( حياته املهنية من خالل املعارض الدولية 

عىل مدى السنوات العرش املاضية. تتكون أعامله من التامثيل، التصوير 

الفوتوغرايف والفيديو، األفالم املتحركة ، اللوحات وكتابة القصص القصرية. 

يسعى للبحث عن أفضل وسيلة لعرض أفكاره بطريقة ملموسة ، فهو 

تركيب  إىل  صغرية  مائية  لوحة  من  عمل  لكل  جديد  أسلوب  يحدد 

يف  الخشب  مطبوعة  بصورة  دبييك  الفنان  ويشارك  األبعاد.  ثاليث  كبري 

معرض»األرض ومابعد ذلك«

منى حاتوم 
ولدت منى حاتوم لعائلة فلسطينية يف بريوت وعاشت يف لندن منذ اندالع 

الحب العاملية يف لبنان  عاشت وعملت يف لندن. بعد دراستها يف بيام شو 

ومدرسة سليد للفنون يف لندن، حاتوم أصبحت معروفة عىل نطاق واسع 

يف منتصف الثامنينات بسلسلة من أعامل الفيديو التي ركزت بشكل كبري 

عىل الجسد. منذ بداية التسعينات انتقل عملها بشكل متزايد نحو أعامل 

الرغبة  من  املتضاربة  املشاعر  املشاهد يف  إىل إرشاك  تهدف  التي  الرتكيب 

واالشمئزاز والخوف واإلنبهار. وقد أبتدعت حاتوم لغة حيث غالبا ما تحول 

واألرسة،  الكرايس  مثل  املحلية  اليومية  الحياة  من  أشياء  مألوفة،   أدوات 

وأواين املطبخ إىل الغريبة، مام يكون خطري يف بعض األحيان. 

Images courtesy of GALLERIACONTINUA
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  باساكل  تايو 
الكامريون  يف  املعارض  وتبع   . التسعينات  يف  كفنان  مسريته  ونبدأ  الكامرين  يف  باسكال  ولد 

الفني بأسلوب  واحد وال  معارض يف أملانيا وفرنسا وبلجيكا، .ألنه  ال يحرص نفسه يف عمله 

معينة.  ثقافة  أو  جغرافية  منطقة  اليحرصها  انطالق  كنقطة  ذاته  ويستخدم  محددة.  قضايا 

دامئا مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة السفرو تقرير املصري، وهي عفوية جدا بحيث تبدو طبيعية 

. الكائنات واملنحوتات واملنشآت والرسومات والفيديو التي ينتجها Tayou لديها ميزة مشرتكة: 

أن أعامله تعيش عىل الفرد املتنقل حول العامل واستكشاف قضية القرية العاملية.

 لوريس 
سيتشيني

عمل لوريس سيتشيني  تجمع بني التصوير الفوتوغرايف ، الرسم والنحت 

يف  تظهر  التي  املوضوعات  التجيل.  هو  منها  األساس  وهو   ، والرتكيب 

عمله تشمل الكوالج واملجسامت الهندسية املتعددة ومناذج من املطاط. 

يعتمد يف عمله عىل التفكيك وإعادة البناء.  يهتم بإعادة صياغة األشكال 

املألوفة من حياتنا اليومية، باستخدام أساليب املعالجة الرقمية، وإعادة 

خلق املواقف املختلفة التي تقع يف مكان ما بني املعقول واملتناقض.

ميكن أن نرى هيكل املجسامت بالحجم الطبيعي املصنوع من املطاط 

الذي ممكن أن نالحظه من خالل عمله املشارك به يف مبادرة 21،39

Images courtesy of GALLERIACONTINUA
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 ايتيل عدنان
شاعرة، كاتبة قصص قصرية، الفنانة ايتيل عدنان هو شخصية رئيسية يف الثقافة املعارصة. تعترب واحدة 

من أهم ممثيل الشتات الفكري العريب، ايتيل هي أيضا رائدة حقوق املرأة. أول لوحاتها تعود من عام 

1958، وهو العام الذي انتقلت إىل سان فرانسيسكو ، من أجل تعليم الفلسفة يف جامعة كاليفورنيا.

تحب الطبيعة والتعايش األصيل مع وجودنا،  وتتسآل: »هل األلوان لديها القدرة عىل كرس حاجز 

الزمن، وتحملنا إىل املساحات الخارجية، وليس فقط تلك املصنوعة من األميال واملسافات، ولكن تلك 

التجارب املرتاكمة للحياة منذ بدايتها أو قبل؟« 

أول كتاب لها  هو قصائد »Moonshots« منذ أكرث من عرشين عاما، وقد نرشت العديد من الكتب 

باللغتني اإلنجليزية والفرنسية، وكتبت نصوص لفيلمني وثائقيني ، عن الحرب األهلية يف لبنان.

مثل  العامل  أنحاء  الخاصة يف جميع  واملتاحف  املجموعات  من  العديد  من  عدنان هي جزء  أعامل 

املتحف املليك األردين، متحف تونس للفن الحديث، ومتحف رسسق يف بريوت، معهد العامل العريب 

يف باريس واملتحف الربيطاين يف لندن، ومجموعة البنك الدويل واملتحف الوطني للمرأة يف اآلداب يف 

واشنطن العاصمة عىل سبيل املثال ال للحرص. 

Images courtesy of GALLERIACONTINUA
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 كلمة واحدة ذات أبعاد متعددة، حينام نقول »األرض«  فنحن نقصد املكان 

والزمان سويا، يف حكاية ممتدة من البداية حتى املا بعد، 21،39 فن جده 

يف عامه الثالث يحمل عنوانًا عميقاً »األرض ومابعد ذلك«، والذي نسقه كالً 

الزائر بني أروقة املعرض يف  الرحلة تنقل   ، : منى خزندار وحمزة صرييف  من 

لننتهي  الجميلة(  و)أرضنا  )بالخرائط(  مروراً  إنساين(،  كإرث  )األرض  مبتدأها 

أخرياً يف )مابعد( رحلة تستثري العقول للتفكري واإلستنتاج حيث هي غاية الفن.

 

الفن المعبر
 عن الأرض 

كتابة :مشاعل العمري

Saeed Gamhawi
A Virtual Memory, 2015
Clay paint on Canvas
300 x 100 cm 
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يبدأ املعرض من قسم عنوانه »األرض كإرث إنساين« فمنطقتنا  تحتوي عىل آثار إنسان 

ما قبل التاريخ املتمثلة برسومات الكهف، والقسم يبدأ بأعامل مديحة العجروش التي 

لديها مبحث يف ذلك، والتي من خالل أعاملها ستظهر فلسفتها الخاصة، باإلضافة إىل 

أعامل عال حجازي، التي إستخدمت رسومات أهل الكهف من وجهة نظرها البسيطة 

اإلنساين  تراكيب فيها إسقاطات عىل وضعنا  قائال »تحمل  الصرييف  واملختلفة، يصفها 

هل يزال رجل الكف بداخلنا ؟ «ثم ينقلنا املعرض للمنطقة الجنوبية، من خالل عرض 

فن »القط«،  املتأصل يف املنطقة الجنوبية وميثل الفن اإلنساين العفوي، الذي أستلهمه 

: »هي أعامل  الصرييف قائال  تأثري خارجي. يصفه  الطبيعة مبارشة بدون  اإلنسان من 

جامعية تتم من خالل مجموعة سيدات ولهم قائدة تضع لهم املفهوم وهم يعملوا 

بتوجيهاتها وهناك عملية تبادلية يف هذا الفن«  وهو مبحث ساهم به عيل مغاوري 

الجنوب،  تراث  عىل  يحافظ  متحفاً  متلك  التي  فاطمة  السيدة  وزوجته  الجنوب  من 

القسم يحاول فك رمزية هذه النقوش للوصول ألبعد من كونها عمل زخريف، إليضاح 

فكرة مفادها بأنه عمل تعبريي عن الحياة االجتامعية  واإلحتفاالت، واألحداث اليومية، 

وهي ما تتناول يف معظم الدراسات كعمل زخريف، أكرث من كونها عمالً إنسانيا«.

 الأرض
 كإرث
إنساني

Madeha Al Ajroush 
Faces of Saudi Arabia 
Photography on Paper



باختصار واختزال يرقى إىل الشفافية أوصلت 
فكرة أن قضايا العامل  العريب معلقة ومنها 

قضية فلسطني

,

                                                                                                  عضوة املجلس الفني السعودي، ومنسق املعرض،                                                                                              
األستاذ حمزة صرييف عن عمل منى خاطوم

Mona Hatoum
Courtesy of Tamer & Alireza collection
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THE ARTWORK يتناول املعرض تطورات هذا الفن حتى يصل للفنان عبدالله حامّس الذي استطاع أن 

ينقل هذه األعامل إىل نوع آخر بفنه التجريدي، لينتهي القسم بعمل منال الضويان، 

الرتاثية  املنتجات  السدو كأحد  به مع صانعات  قامت  وهو عبارة عن عمل جامعي 

لدينا محلياً يف اململكة وألقت الضوء عىل فكرة التوجه يف املحافظة عىل الرتاث، ويقول 

صرييف :  »ليس  بالرضورة أن تكون الدميومة نتيجة مجهودات املحافظة عىل الرتاث 

، وإمنا قد يؤدي ذلك إلنقراضة، لذلك عملها يعرب عن هذا الفكرة وهو دعوة إلعادة 

إحتياجاتنا  ليندمج مع  الشعبي وطريقة تطويره  املوروث  تعاملنا مع  النظر بطريقة 

اإلنسانية اليومية العمل له أبعاد كثرية وهذا مبحث مهم وهو إعادة تطوير املوروث 

منطقة الخرائط
األرايض« وعن قضيتنا  »نزع  يتكلم عن  بفيديو لسهى شومان  الخرائط  منطقة  تبدأ 

األساسية يف الرشق األوسط وهو االستيطان  ليظهر وحشيته. و بعملني ملنى خاطوم 

الذي يشري إىل القضية الفلسطينية،  يقول عنه حمزة صرييف :

معلقة  العريب  العامل  قضايا  أن  فكرة  أوصلت  الشفافية  إىل  يرقى  واختزال  »باختصار 

ومنها قضية فلسطني« يقابل هذه األعامل، عمال إلتل عدنان، التي ترسم سطح كوكب 

نضع  أن  »أردنا  املتقابلة:  األضداد  فكرة عرض  يوضح صرييف  بطريقة جاملية،  األرض 

الرؤية الجميلة مقابل العنف اإلنساين، لدينا أعامالً لخرائط لبعض الدول العربية التي 

الزائر  ينتقل  ثم  العامل«،  األحداث وهي رمزية ملدن  للكثري من  الفرتة  تعرضت هذه 

لعمل الفنان محمد حيدر، الذي يقدم خريطة العامل املصنوعة من الخيام وهي رمزية 

ملسألة الالجئني، وبأن العامل كله يتحول مللجأ بسبب ما يفعله اإلنسان.  

Mohammed Haider
TENTS



 املعرض يهدف إلتاحة الفرصة للفنانني املشاركني، للتعبري 
عن رؤيتهم الفنية تجاه األرض بشكل عام بكونها كوكبا، 

واألرض التي يعيشون فيها وحملت ذكريات أسالفهم

عضوة المجلس الفني السعودي، ومنسقة المعرض،
منى خزندار

,
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ثم يعرض عمالً لصديق واصل، هو مجسم عربات التسوق يتحدث عن اإلستهالك الذي حول اإلنسان ليخلق 

هرم آخر غري الهرم الذي نعرفه عن إحتياجاته«.

لينتهي القسم بالعمل الرمزي لغادة الربيع، الذي أطلقت عليه اسم »مدن الحلوى«، يصفه الصرييف : »هي 

استخدمت مغلفات الحلوى يف إنتاجها الفني من منظور عني الصقر لبعض املدن وضعت بجانبها لوحة أخرى 

من أغلفة الشاي  فهي مثل الشبكة من الخيوط وهي فكرة رمزية «

أرضنا الجميلة
لتأيت بعد كل هذه املتضادات املعروضة يف قسم الخرائط » أرضنا الجميلة«  حاول  القسم عرض نواحي الجامل 

يف كوكبنا أن نوصل رسالة بأننا ميكننا أن ننقذ األرض فهي موطن الجميع. 

HANS OP DE BEECK
Before the Rain (photo), 2014
Lambda print on Dibond, wooden frame
x 57 x 4 cm 156
On Loan from Gallery Continua, Italy
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مابعد ..
ويوم  اآلن  كوكبنا  مابني  الحياة  ماهي  منها،  تساؤالت  يتناول  خيايل،  مبحث 

القيامة؟ أو النهاية؟، يف بدايته، عمل للفنان نارص السامل وهي اآلية : »وأرشقت 

األرض بنور ربك«، ثم مجسم أرض الربزخ، للفنان سامي الرتيك، والذي يعرض 

الحياة مابني السامء واألرض هو يبحث عن منزله ملن مل يجد منزله يف األرض، 

فإبتكر من خالل عمله  أشكاال لبيوت عامئة ومجموعة أخرى من األعامل التي 

متثل مبحث املابعد.

THE ARTWORK

Sami Al Turki
Barzakh, 2012

 Photography realized as a Model



- احضار عينة تراب من مكانك المفضل في مدينة جدة

- تصوير فيديو واضح أثناء أخذك العينة وإرفاق معلوماتك الشخصية
( االسم - الحي - الجوال )
 وارسالهم على االيميل: 

- تحديد يوم واحد فقط للمشاركة من ا�يام المحددة أعاله

أيمن يسري ديدبان

 education@21-39.com

E D I T I O N

RD

3

ورشــــــة
 عمــــــــل

معلومــــــــات ورشة العمل
العنوان: ”جــــدّتـنــــا“

مع الفنان: أيمن يسري ديدبان

التاريخ و الوقت: 

    السبت 20 فبراير - 11 جماد ا�ول من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا

    ا�ربعاء 24 فبراير - 15 جماد ا�ول من الساعة 5:30 مساءً وحتى 8:30 مساءً

    السبت 27 فبراير - 18 جماد ا�ول من الساعة 11 صباحًا وحتى 2ظهرًا

    ا�ربعاء 4 مارس- 24 جماد ا�ول من الساعة 5:30 مساء وحتى 8:30 مساءً

السن: جميع ا�عمار

اللغة: العربية واالنجليزية

للمشاركـــــة

تهدف ورشة عمل " جدّتنا" إلى تعزيز االنتماء والتعبير عن عالقة اÂنسان بأرضه، 

الوجدان  ويدخل في  ذلك  يتجاوز  بل  والتراب فحسب،  ا�رض  يعني  ال  فالوطن 

اÂنساني، بحيث أن العاطفة اÂنسانية جبلت بشكل أو بآخر على ضرورة االنتماء 

إلى مكان ما، يحتضن ا�رض والقيم والتطلعات البشرية! 

يدعوك  لÏرض.  االنتماء  ثفافة  ترسيخ  إلى  بالفن  نسعى  "جدّتنا"  خالل  ومن 
لتكوين خريطة  "جدّتنا"  ورشة عمل  للمشاركة في  السعودي  الفني  المجلس 

ترابية لمدينة جدة.

للتســــجيل

@ الموقع:  حي الزهراء - مركز جولد مور بوابة ٢ - بجوار سوق الشاطئ

 education@21-39.com

فّنان تدور أفكاره الفّنية حول اإلنتامء والهويّة والعامل والعوملة، محورها عن فهم اإلنسان املعارص لهويته وتساؤالته 

عن ماهية انتامءاته، دامئاً ما تحمل أفكار هذا الفّنان معنى عميق كفكرة الهويّة التي جّسدها مؤخراً يف عمل “جّدتنا” 

مشاركاً به كورشة عمل ضمن فعاليّات مبادرة “21،39” .. إنّه الفّنان أمين يرسي الذي يعد من جيل التسعينات يف 

الفن ولعل من يتابع أعامله الفّنية يلمس طبيعة فّنه املعارصة التي مل تتغريَّ منذ أول معرض شخيص له عام 1991 

تحت إسم “املرآة”، مروراً مبعارضه الشخصيّة وأعامله التي حمل كٍل منها طابعاً مميزاً، وصوالً ألعامله الحالية معارصاً 

بها كل األجيال بطبيعة بفّنه الخاص، وإميانه بأن الفّنان هو شخص معارص ال يتبع اسلوباً يف الفن.

تنا”  ديزاين التقت بالفّنان أمين يرسي ليكون لنا معه هذا الحوار الشييِّق حول فكرة الهويّة واالنتامء يف عمله “ِجدَّ

ولنتعرَّف بتصوراته للمشهد الفّني يف مدينة جّدة

تنا حوار : إرساء عامدِجدَّ

للفنان أيمن يسري
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ملاذا “جّدتنا” وماذا تعني لَك مدينة جّدة؟

“ِجديت من البيت إىل الشارع ثم املدينة والبلد بأكملها إىل العامل بأرسه” انتقلت إىل مدينة جدة حني كان عمري 6 سنوات، 

حيث كنت قادماً من قرية ريفيّة يف الجنوب، ألنتقل منها للعيش يف شارع رئييس من شوارع مدينة جّدة، فحدثت يل حينها 

صدمة يف الحركة املفاجئة من طبيعة القريّة إىل املدينة، ثم انتقلت للعيش يف منازل مختلفة بني أحياء ونطاقات بيئيّة 

مختلفة يف مدينة جّدة، وملست بنفيس التنوع بني مناطقها، فلكل حي من أحياء مدينة جّدة جو خاص يختلف عن غريه، 

فأجواء أحياء الشامل ال تشبه أجواء أحياء الوسط وكذلك أحياء الجنوب تختلف متاماً عنهام، فهناك فروقات اجتامعيّة كبرية 

بني كل حي من أحياء هذه املدينة الرثيّة التي تحمل طابعها الخاص الذي يختلف عن أي مدينة أخرى يف العامل، فجّدة من 

أكرث مدن العامل التي تتمتع بطاقتها الشخصيّة وطابعها، وال ميكن مقارنتها مبكان آخر، بل تتميّز جدة بشخصيّة مستقلة 

تكّونت من التعدد الثقايف لسّكانها، وبالفعل شعار     

                                                                                              “جدة غري”.

بإنجاز عمل فّني؟ وما  وكيف أوحى لك هذا اإلختالف 

فلسفة اختيارك للرتاب؟

بدأت عام 2007 بفكرة حول املكان الذي أعيش فيه بعمل “زنكوغراف” أي أن أخذ 

طبعة من املكان الذي أعيش فيه، ألرصد من خالل هذا العمل فكرة أن األرض هي 

عبارة عن برشة، وأن سطح األرض متاماً كجلودنا، له هويّة ولون، وقمت بعرضها يف 

أحد املعارض كفكرة ابتدائيّة، والفلسفة يف ذلك ويف اختياري للرتاب كعنرص معرّب عن 

املكان هو أن الرتاب يعد انعكاس لنا، ألنّنا يف األصل جئنا من الرتاب، فنحن برشتنا 

“شلونك”  أحد  يسأل  وحني  “برشة”  عليها  نطلق  الخارجيّة  فجلودنا  يدنا،  وحركة 

له  كاإلنسان  متاماً  والرتاب  اإلنسان،  حال  عن  تعرّب  التي  البرشة  لون  هنا  املقصود 

شخصيّة، فهناك الرتاب األحمر، وتراب رميل، وتراب الصحراء، وتراب زراعي - مثله 

البسيط  واملعنى  فهذا هو تصوري  الناس وجذورهم وطباعهم،  ألوان  اختالف  مثل 

لعميل الفّني

THE ARTWORK



حدثنا عن عمل “جّدتنا”،  كيف جاءت فكرته وكيف تطورت؟

الفكرة لها جذور شخصيّة وقدمية وهي بأنّني ذهبت إىل األماكن التي عشت فيها خالل مراحل مختلفة من حيايت يف مدينة جّدة، وبدأت يف 

أخذ عيّنة تراب من كل منطقة، ألخترص الذكريات واملعاين والزمن الذي عشته من خالل تجسيده يف عيّنات تراب من هذه األماكن، وقمت 

بخلط هذه األتربة جميعها يف علبة  لتبقى معي طوال حيايت، ليكون هذا الرتاب الذي أنا قادم منه، وكأن الرتاب يف هذه العلبة يعرّب عّني، 

ويعمل كمعادلة ماديّة للعمر الذي قضته، وحينام أنظر إليه أراه ككائن حي يتحّدث عّني، وفجأة يصبح الرتاب يف هذه لحظه له معنى بعيداً 

عن صفاته البرصيّة كرتاب. ومنذ عام 2007 أصبحت أطلب من أصدقايئ الذين يسافرون أماكن مختلفة حول العامل أن يحرضوا يل تذكارات 

من األماكن التي يذهبون إليها لـ “يقّربون األرض البعيدة”، وتتجّسد هذه التذكارات يف عيّنة تراب بأياديهم من األماكن التي يزورونها، 

ويقومون بتصوير صور وڤيديوهات بهواتفهم وهم يحملون الرتاب، حيث كانت حينها صيحة التصوير بالجوال جديدة علينا وفكرة معارصة، 

ويحرضون يل الرتاب من تلك البلدة كهديّة، وكنت دامئاً أخربهم بأن هناك عمل ما سأقوم به وراء هذه الفكرة، وبالفعل قمت بأعامل تدور 

حول هذه الفكرة بتطبيقات مختلفة تم عرضها يف الخارج، وتم عرضها يف أماكن متنوعة

ثم جاء عمل “جّدتنا” ليجّسد نفس الفكرة، ولكن بدالً من أن أطلب من األشخاص أن يجمعوا يل تراباً من أماكن بعيدة، أدعوهم ألن يجمعوه 

من األماكن التي تحمل لهم ذكريات هامة يف مدينة جّدة، وكل شخص يقوم بتصوير يده وهي تلتقط العينة من تلك املناطق التي متثلهم 

سواء كانت مكان سكنهم، أو تراب حديقة منزلهم، أو مكاناً ما يحمل ذكريات معيّنة لهم، فمن يحرض يل تراباً يكون قد اختار املكان بعناية، 

ليحمل مشاعر مع هذا الرتاب الذي يقدمه يل، كأنّه يحرض يل عيّنة من ذاته، وبرغم اختالف أماكن هؤالء الناس إاّل أن جميعهم يشكلون 

أمكنتها واالنطباع  الشخصيّة، وتعكس  بيته وهويته  إىل  املدينة  تتحوَّل  إيجابيّة، بحيث  أنّه يحمل طاقًة  العمل  والجميل يف  مدينة جّدة، 

اإليجايب للشخص فيها، وتجعله يسلّط الضوء عىل هذا الشعور.
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هي ورشة عمل ضمن فعاليّات “األرض وما بعد ذلك” ولن تكون ورشة لتعليم مهارة معيّنة، ولكنها ورشة 

لتكوين عمل فّني ضخم، بحيث يقوم األشخاص املشاركني يف عمل “جدتنا” بتثبيت عيّنة الرتاب من املكان 

الذي اختاروه عىل مجسم كبري لخارطة مدينة جّدة، فيشعر كل شخص منهم بانتامءه لهذه املدينة وأنّه مكّون 

لها، ليبدو الشكل النهايئ للعمل كقطعة مطاط ميكن تعليقها يف مكان ما، ولكّنها يف الحقيقة عبارة عن تراب، 

الرتاب الذي شارك فيه عدد كبري من سكان مدينة جّدة، وكل شخص عىل الخارطة سيعرف أن هذه العيّنة 

من الرتاب هي الخاصة به، ألن هو بنفسه من وضعها يف املوقع يف الخريطة لنفس املكان الذي أخذ منه 

العيّنة، لريى اليشء الذي أىت به يف عمل هام، يرى نفسه يف هذا املكان، ويشعر أنّه شخص ضمن خارطة هذه 

املدينة، أريد الناس أن يشعرون خالل هذا العمل بالفخر من انتامءهم للوصلة الجميلة، وليس مجرد تنصيب 

خريطة كام لو كان الشخص يف مرشوع جامعي، بل هناك جانب عاطفي يف العمل، وجزء جّداوي. سأستعرض 



لهم أيضاً خالل ورشة العمل كيفية إلصاق الرتاب عىل الخارطة، وتليني قوامه، ليتم وضعه عىل خارطة مقسمة بحسب 

تخطيط أحياء مدينة جّدة بتقسيامته الدقيقة، وأنا كفّنان لدي شكل برصي للشكل الذي يثبتون عليه العيّنات وكيفيّة 

فعل ذلك، لينتج عنها عمل فّني مرن جداً يصلح تعليقه كسجادة يف الجدار وليست تجربة يف مستودع، بتدرجات لونيّة 

جميلة، حيث تختلف ألوان الرتاب من مكان إىل آخر، فيعطي شكالً جاملياً للعمل يف تردد لوين متنوع بحسب ألوان 

الرتاب، كام أنّني سأتيح فرصة تلوين الرتاب بألوان ترابية مستخلصة من الطبيعة، فإذا أحب شخص أن يقسم عيّنته إىل 

قسمني، أحدهام تراب بلونه الطبيعي واآلخر يتم خلط الرتاب بلون يفضله الشخص ويعرّب عن ذكراه يف املكان، سأقوم 

بإعطاءهم مجموعة من ألوان ترابيّة ليتم خلطها مع الرتاب ليتكون تراب بلون جديد، 

أال تكون بذلك قد غرّيت من هويّة الرتاب املستقلّة؟

بالعكس، فهنالك نواحي نفسية لألماكن، وذكريات، والذكرى قد تحمل لوناً، مثل أن يعرب أحد األشخاص عن مكان نشأته 

ومشاعره تجاه عائلته باللون األخرض فيلون العيّنة التي أخذها من حديقة منزله باللون األخرض، وتلوين الرتاب هو أمر 

اختياري، ولن أقدم لهم ألوان صناعيّة، بل هي ألوان ترابيّة مأخوذة من الطبيعة، من الصخور الجرييّة امللوَّنة، ألعطي 

للشخص فرصة ألن يضيف لون مشاعره إىل عيّنة الرتاب، حتى يكون عمل فّني برصي تتحرك فيه املشاعر.

وكأن الرتاب يف هذه العلبة يعرّب عّني، ويعمل كمعادلة 
ماديّة للعمر الذي قضته، وحينام أنظر إليه أراه ككائن 
حي يتحّدث عّني، وفجأة يصبح الرتاب يف هذه لحظه 

له معنى بعيداً عن صفاته البرصيّة كرتاب

,
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THE ARTWORK يف منظور الفّنان أمين يرسي.. ما الذي مييّز الفن عن غريه من املجاالت؟

الفن هو املجال الوحيد الذي يرتك الشخص حرّاً، فالفّنان حراً يف اختيار موضوعه، واختيار كيفية تطبيقه، هذه الحريّة 

غري متاحة يف باقي جوانب الحياة، لذلك الفن هو متنفس للفّنان، وتكمن سعادته فيه، لقد ألهمنب ريب كإنسان أن 

أقوم بصناعة هذا الفن، وأن أكون سعيداً جّداً حيث أقوم به، ثم أحاول مشاركة هذه السعادة التي أشعر بها مع 

اآلخرين، حتامً هناك من يستشعر سعاديت بنفس املستوى وهناك من سيشعر بها مبستوى أقل وهناك من سريفضها، 

وهذا مقبول بالنسبة للفّنان ألنّه يدرك اختالف أذواقهم وتنوع ثقافاتهم، وليس من الرشط أن تنال أعامله إعجاب 

الجمبع، ولكن من الرشط أن تعجبه هو، هذا ما مييّز الفن.

ما هو تصورك للمشهد الفّني يف مدينة جّدة؟

وما حدث يف جّدة هو أن الفّنانني الشباب الجدد قد جاءو عىل أجواء جديدة بالكامل، أجواء منفتحة ليست مثل 

األجواء القدمية التي عاشها الفّنانني القدامى، وبدأوا يف الفن وهم ينظرون إىل العامل املفتوح، لتخرج أعاملهم قريبة من 

هذا العامل، وفجأة أصبحو كباراً وانجذب املتلقني إىل أعاملهم ليظن بعض املتلقني أن الفن قد بدأ اآلن يف حني أن الفن 

يف السعوديّة قد بدأ منذ 40 عاماً، وهذا ما وضحته مبادرة 21،39 من خالل تعريف العامل بتاريخ الفن يف السعوديّة 

قبل إتاحة الفرص للشباب لعرض تجاربهم، وبذلك تكون 21،39 قد أتاحت املشهد كامالً، ألن أي ثقافة يف أي بلد يف 

العامل إذا مل املجتمع كيف بدأت لن يستطيع تحكيمها، بل سيظنها “فقاعة صابون”!
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هو عبارة عن مؤسسة غري ربحية يرتأسها صاحبة السمو املليك: األمرية جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود. 

ويتكون أعضاؤها من مجموعة شخصيات بارزة من محبي الفن التشكييل، تجمع بينهم قضية مشرتكة يسعون 

من خاللها للمساهمة يف املجتمع املحيل السعودي، وّحدوا جهودهم إلثراء هذه املدينة النابضة بالحياة بحدث 

فني ثقايف تربوي، يهدف إىل بث التوعية الفنية من خالل إتاحة فرصة للجمهور الستكشاف وتذوق الفن والثفافة 

واالبداع، وهم: عبدالله الرتيك، نادية الزهري، بسمة السليامن، نواف النصار، سارة بن الدن، عيىس بوقري، فيصل متر، 

محمد حافظ ، حياة شبكيش، حمزة صرييف، آية عيل رضا، سارة عيل رضا، رنيم فاريس، منى خزندار.

من أول آجتامع لهم وكان هناك اتفاق عىل الرغبة يف دعم الفن. فام خلفيات هؤالء األعضاء ؟ وما يعني الفن 

لكل منهم؟



صاحبة السمو املليك األمرية جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز املعروفة 

الثامنينات بجمع أهم  بداية  السعوديني« بدأت منذ  الفنانني  »بوالدة 

األعامل الفنية السعودية، فأنشاءت مؤسسة املنصورية للثقافة واإلبداع 

ومن ثم وجهت مستقبل الفن يف السعودية من خالل تأسيس املجلس 

الفني السعودي اللذي أطلق بدوره مبادرة 21،39 فن جدة.

يف رحلة من السعي الفكري  من خالل قراءة الكتب، و زيارة املعارض 

األمرية رضورة  رأت   ، خاصة  واملحيل  العاملي  التشكييل  الفن  ومتابعة 

إنشاء مؤسسة املنصورية للثقافة واإلبداع عام1999 م يف مبادرة لسد 

الخلل  يف تناول الثقافة.  

» ....ندعم اإلبداع الذي ال يحتاج للعالقات ليقدم ذاته بقدر مايحتاج 

تفرده  ليظهر  به  الالئق  اإلنساين  السياق  يف  ويضعه  به  يؤمن  ملن 

ونضع  وندعمه،  األصيل  الحقيقي  التميز  عن  ننقب  نحن  وجودته. 

الحركة اإلبداعية السعودية ضمن املنظور الثقايف العاملي . نطمح قبل 

كل يشء للكامل يف الطرح، وباألخص عندما نتوجه للملتقى الذي نسعى 

لتكون الثقافة أحد همومه«

 ومن هنا جاءت املؤسسة مع فريقها من أبرز خرباء الفن واملتخصصني 

الداخل  يف  لهم  معارض  إقامة  خالل  من  السعوديني  الفنانني  لتدعم 

اإلثنى عرش  قاربت  إصدارات،  املميزة يف  لتجاربهم  والتوثيق  والخارج 

إصدار.

ومن خالل حرص املؤسسة عىل مد جسور الحوار بني مختلف الثقافات 

 صاحبة السمو الملكي
 الأميرة جواهر بنت ماجد

 عمل الفنان يوسف جاها

 مجموعة املنصورية
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...ندعم اإلبداع الذي ال يحتاج للعالقات ليقدم 

ويضعه  به  يؤمن  ملن  مايحتاج  بقدر  ذاته 

تفرده  ليظهر  به  الالئق  اإلنساين  السياق  يف 

الحقيقي  التميز  عن  ننقب  نحن  وجودته. 

األصيل وندعمه....، 

,

، اقتنت املنصورية أتيليه لها يف املدينة الدولية للفنون يف باريس تبتعث 

إليه الفنانني السعوديني والعرب إلتاحة الفرصة لهم لإلحتكاك بالفنانني 

القادمني من جميع أنحاء العامل ،مام يغني تجربتهم ويعمقها.

ممهدة  الفنية  للثقافة  وغرس  أسس  من  أول  من  املنصورية  وكانت  

ثالث  آفاق جديدة عرب  نحو  لإلنطالق  التشكييل  الحراك  لدفع  الطريق 

املعابر  وفتح  الفنية،  املجموعة  بناء  الفنية،  للتجارب  التوثيق   ، محاور 

أنشطة   ولّد  حراكا  الغرس  هذا  فأنبت  الثقايف.   للتبادل  العاملية  الفنية 

املحيل.  التشكييل  الحراك  الفني ضمن  الطرح  ومساحات متخصصة يف 

وعندما  دعت الحاجة  إىل خلق فضاء يحتوي عىل كل الجاديّن يف هذا 

املجال، ومن هذا املنطلق أتت الدعوة لتأسيس املجلس الفني السعودي 

الذي بدوره أطلق  21،39 فن جدة كمبادرة غري ربحية نسعى من خاللها 

للتوعية الفنية عرب إتاحة الفرصة للجمهور يف الداخل والخارج  للتعرف 

عىل املوروث الفني السعودي والحركة التشكيلية املعارصة ووضعها يف 

املعارض  تقديم  من خالل  من  وذلك  العاملية  التشكيلية  الحركة  سياق 

وورش العمل واملحارضات التي تهدف إىل مد الجسور من خالل اللغة 

العاملية للفن. 

وأكدت األمرية جواهر بنت ماجد أن تنوير وتثقيف األجيال الناشئة هو 

للتطوير  السعودي  الفني  املجلس  يف  دامئا  ونسعى  أهدافنا  من صلب 

عىل  السعودي  الشباب  تعريف  إاىل  يهدف  اللذي  التعليمي  برنامجنا 

الثقافة الفنية الغنية النابعة من وطنهم وتعزيز فخرهم وتقديرهم لها.

من مجموعة رؤوس للفنان فيصل سمره

 مجموعة املنصورية

الستارة الخفيفة، للفنان مهدي الجريبي ، 1997

 مجموعة املنصورية



س 3n جّدة للتصميم الداخيل، تَْغلُب عىل تصاميمه الطابع الرتايث، وعالقته بالفن تعود إىل دراسته وشغفه  نّواف نهار النصار، مصمم داخيل ومؤسيِّ

األسايس، حيث أنّه يبحث عن الفن يف كل التفاصيل الصغرية املرتبطة بالتصميم الداخيل محاوالً من خالله إحياء تراث اململكة العربيّة السعوديّة 

وباألخص مدينة جّدة. انضم نواف النّصار إىل املجلس الفّني السعودي كأحد أعضاءه وكمساهم يف القسم التعليمي يف املجلس، حيث يساهم يف 

تجهيز الربامج التعليمية لكل فعالية من فعاليّات 21,39، مع رئيسة القسم التعليمي األستاذة سارة عيل رضا، عرب تقديم برامج عديدة لطاّلب وطالبات 

املدارس تتضّمن زيارات للمعارض، وإعداد ورش العمل واملحارضات وتقديم كل ماهو حديث يف عامل الثقافة واالبداع والفن لألجيال الصاعدة. 

وعن سبب التحاقه بالربنامج التعليمي داخل املجلس الفّني السعودي أفاد “التحقت بالربامج التعليمية يف املجلس إلمياين بحاجتنا إىل إكامل رسالة 

الحراك الفّني السعودي يف اململكة، ومن أبرز الربامج التعليميّة التي نقوم بها هي تنسيق الزيارات للمدارس وتنسيق ورش العمل واملحارضات لنرش 

الوعي بني األجيال الجديدة مبدى أهميّة الفن واإلبداع يف حياتنا”. الربامج التعليمية تعني لنّصار الكثري كونها تَُغّذي الفرد، وتطويِّر من ذاته وميوله 

الفّنية، وتساهم يف تنمية األجيال القادمة من خالل إطالعها عىل كل ما هو جديد.

نواف نهار النصار
كتابة : إرساء عامد



53

محمد عبدالقادرحافظ
كان للرئيس التنفيذي لرشكة السواين و هو أيضا مالك جالري أثر. لدى محمد حافظ  نائب الرئيس للمجلس 

الفّني السعودي قّصة مع عامل الفن بدأت يف التسعينات حني كان يف الخامسة عرش من عمره، لفتت نظره 

لوحة للفّنان عبدالله حاّمس يف معرض Art vision حيث قال لـ ديزاين “أعجبني العمل كثرياً وَشَعرْت برغبة 

جامحة يف اقتناءه .. َمَكثْت أفكر فيه ليالً ونهاراً ومل يكن لدّي  حينها املبلغ القتناءه” فاعتمد كلّياً عىل نفسه 

لرشاء تلك اللوحة، حيث اتفق مع مالك صالة العرض والفّنان عبدالله الحاّمس عىل أن يقوم بدفع املبلغ عىل 

دفعات مبا يتناسب مع مرصوفه الشخيص قائالً “أذكر أنّني كنت أدفع املبلغ مبعّدل 400 ريال كل شهر ملّدة 

عام”  وعن أّول لحظات التقاءه بالفّن  أفاد “ال أظن أن هناك شخص قد يذكر أّول لحظات لقاءه بالفن، ألن 

الفن حولنا يف كل لحظة وكل مكان، فهو جزء من حياتنا اليوميّة” ويتمنى محمد حافظ تأسيس متحفاً للفن 

يف جّدة، وأن ينال الفن املكانة التي يستحقها من التقدير واالهتامم.

لطاملا انجذب األستاذ فيصل متر عضو مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجموعة رشكات متر للفن ;منذ بدايته مع 

الفن فهو عضو يف مجلس اإلقتناء مبتحف الوطني للفنون الحديثة يف باريس، ثم ازداد شغفه واهتاممه بالفن 

عرب السنوات، ليصبح الفن بالنسبة له يف كل يشء، واهتاممه منصباً عىل مشاركة ودعم مختلف املبادرات الفّنيّة، 

وإلميانه بدور تلك املبادرات يف إتاحة معارض عاليّة الجودة للجميع، وترويج الفن بني أفراد املجتمع السعودي 

وإيصال الفّنان السعودي للمتلقني املحلّيني والعامليّني، رّحب برتشيحه كمسؤول عن األمور املاليّة يف املجلس 

الفّني السعودي.

وعن رؤيته للفن السعودي أفاد “تحصد أعامل الفّنانني السعوديني عىل إعجاب العامل وتعد محل تقدير للكثري 

من الجهات حيث يتم اقتناء أعامل لفّنانني سعوديني من كربى املؤّسسات يف أوروپا والواليات املتحدة األمريكيّة، 

الفّنانني  لدى  هائلة  إمكانيات  تزال هناك  وال  السعودي،  املجتمع  داخل  األعامل  األوىل عرض هذه  فمن  لذا 

السعودينّي، وستظهر بافتتاح املزيد من صاالت العرض يف جّدة وزيادة عدد املقتنني.”

فيصل فاروق  تمر

كتابة : إرساء عامد

كتابة : إرساء عامد



والعمل  جديدة،  بلُغة  التعبري  علم  هو  صرييف،  لحمزة  بالنسبة  الفْن 

الفّني ال يقترص عىل الشكل الجاميل، بل ميتد للفكرة التي تعد األساس، 

والتي تحفز عقل املُتذوق لطرح األسئلة، فمرحلة »العمل يُفرّس نفسه« 

-بحسب تعبري الصرييف- إنتهت وأصبحت غري مقبولة يف الفن املعارص.

ملفهوم  إشارات  أو  مفاتيح  يُعطي  أن  يجب  الفّنان  بأن  الصرييف  يشري 

أو  معه،  ويتحاور  العمل  يف  ويراه  املفهوم  يقبل  أن  وللمتلقي  عمله، 

ويضيف  الجمعية،  ذائقته  إختالف  نتيجة  كليا،  مختلفة  رؤية  يرى  أن 

حمزة :« يقبل العمل الفني ألوجه مختلفًة للتفِسري والقراءة داللة عىل 

نجاحه«. 

وللحديث عن 21,39 فن جدة،  قال حمزة الصرييف، عضو املجلس الفّني 

الحراك  أثر، وله جهود يف دعم  السعودي، -مؤسس مشارك يف غالريي 

التشكييل يف املنطقة- وأحد منسقي معرض »األرض ومابعد ذلك«، بأن 

ورفع  املجتمع،  يف  الفّني  التذوق  ثقافة  نرش  هو  املعرض،  من  الهدف 

قيمة تذوق الجامل، ألنه سبيل لرقي اإلنسانية، وأضاف :«معرفة قيمة 

حمزة صالح صيرفي

الجامل تصقل املجتمع وتساعدة عىل إدراك أن الفكر ال يعني اإلختالف بل يعني الحوار، وخلق الفرص، وهذا 

يقود للوحدة. حينام نعي بأن الوحدة تعني إحتضان التنوع، وبالتايل يتحول اإلختالف ملصدر قوة«. وأشار بأن 

هذه الفكرة ميكن إسقاطها عىل املجتمع العاملي بأننا كبرشية نتوّحد لألهداف السامية، ملواجهة جميع القضايا 

التي تُستحدث كل يوم عىل كوكبنا، مثل قضايا البيئة والطاقة، ومحاربة اإلستهالك، وغريها. 

ويتطلع الصرييف ألن يثري »األرض ومابعد ذلك« الوعَي الالزم الذي يتحول لوقود للتَّفُكر يف املجتمع، وتوجه 

اإلهتامم للبيئة املحيطة،  لهذا حرص املعرض عىل تنوع الفنانني، سواء املحليني من جميع مناطق اململكة، أو 

العامليني، ألن هذا اإلختالط والتامزج يؤدي يف النهاية إىل النهوض وتفعيل الِحراك التشكييل. 

ويوضح الصرييف بأن املعرض ميثل أهداف املجلس الفّني السعودي، الذي يحاول خلّق نوع من الِحراك الثقايف، 

ومن أبرز مظاهر التطور التي شهدها الِحراك من الّناحية الفّنية خالل الخمس سنوات املاضية، يقول الصرييف :« 

إرتفاع سطح التعبري يف الفرتة املاضية خلق بيئة صحية للفّنانني ألن يقدموا أعامل تدعوا للحوار وليس للتصادم، 

تنتهي، بل  للحوار تحمل قيمة جاملية وفكرية مستمرة ال  التي تدعوا  الفن ألن األعامل  وهنا يكُمن جامل 

وتستطيع أن تتجاوز الحاجز الزمني والحدث اآلين وميكن إسقاطها عىل أحداٍث مستقبلية«. 

كتابة : مشاعل العمري
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فهد  امللك  جامعة  من  تخرج  الرتيك،  خالد  الله  عبد 

ثم  التمويل  يف  بكالوريوس  بدرجة  واملعادن  للبرتول 

يف  األعامل  إلدارة  كاس  مدرسة  يف  مباجستري  تبعه 

لندن.  دور عبدالله يف 21،39 هو التعامل مع ضيوف  

املعرض القادمني من الخارج . العمل يف الضيافة يحتاج 

إىل الكثري من املجهود ألنه يتطلب الكثري من الوقت 

،التواصل عىل مدار العام مع مديري املتاحف، مقتنني 

األعامل الفنية الدولية، و نقاد الفن وما إىل ذلك. 

السيّدة منى عابد خزندار، ُعييَِّنت كمدير عام ملعهد Du Monde Arabe )معهد العامل العريب( يف پاريس بقرار من مجلس إدارتها عام 2011، وتخرّجت 

خازندار من قسم األدب املقارن يف پاريس، ومن ثم التحقت بجامعة الرسبون وحصلت عىل شهادة الدراسات املتعّمقة يف التاريخ املعارص، وتقلَّدت عّدة 

مناصب هاّمة أبرزها عملها كمسئول يف »قسم الفنون املعارصة والتصوير الفوتوغرايف« يف املتحف من »معهد العامل العريب« منذ عام 1987 إىل 2011، كام 

عملت كمستشاراً ثقافيا لرئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار يف اململكة العربية السعودية، وصدت لها عدداً من الكتابات.

وعن عالقتها بالفن قالت لـ “ديزاين” الفن يسكّنني، فهو كل حيايت، هو شغفي، هو معرفتي، وتخصيص وعميل، لقد َعِملْت يف مجال الفن منذ أول يوم تم 

تعييني فيه مبعهد العامل العريب Institut du Monde Arabe عام 1986 وحتى اآلن، ومل أعمل طيلة حيايت يف أي مجال آخر بعيداً عن الفن والثقافة، وال 

أنىس أول لوحة طلبها مّني والدي رحمه الله ألقتنيها له عام 1988، كان رسم باأللوان الزيتيّة عىل القامش للفّنان العراقي ضياء عزاوي، وهي اآلن معلّقة يف 

غرفة نومي داخل منزيل يف پاريس.

 عبدهللا خالد
التركي

منى عابد خزندار كتابة : إرساء عامد



عيىس بوقري الرشيك املؤسس لـ 3Points، عالقته بالفن غري تقليدية، بدأت 

أحد  وبني  بينه  دار  جدال  أول  متثل  حيث  مدرسته،  مدير  ملكتب  بزيارتة 

مدرِسيه إلعرتاضه عىل وجود »حصة الفن«، ولكن ما لبثت أن تطورت العالقة 

والذائقة الفنية بعد إكتشافه بأن للفن يد يف جميع مناحي الحياة حتى تلك 

التي ال نعيها بعد. 

من  األخرى،  أشكاله  من  بشكل  ولكن  بالفن  عيىس  ليلتقي  السنوات،  مرت 

خالل إعالن توعوي بعنوان »أقم صالتك«، ويضيف :« ومن خالله تنبهت إىل 

أن عميل هو نوع من أنواع الفنون، ومن وقتها فقط بدأت أقدر الفن وفهمي 

له وألبعاده املتطورة، والنقلة النوعية التي حصلت لتفهمي للفن هي زياريت 

لصالة »ساتيش« يف لندن، فقد تأكدت بأنني أقدر الفن بشكل أكرب مام أتصوره 

وأضاف:  الرسم  أستطيع  ال  مازلت  الحقيقة  يف  لكنني  كمتذوق،  شخصيا  أنا 

»ويجب أن ال أنىس أن هناك شخصا آخر ساعَد يف إشَعال إهتاممي بالفن وهو 

صديقي »محمد حافظ«، وأنا ممنت لذلك.«

مفهوم الفن يف نظره اآلن، يتمثل يف كونه لغة ليس لها حدود، ومن أكرث الطرق 

ميكن  خالله  ومن  القضايا،  معظم  عن  أو  الذات  عن  سواء  للتعبري  الجميلة 

التعبري عن اإلنسانية وهمومها وهو يعد إنتصارا لها يف ُمعظم األوقات التي 

يعجز التعبري البرشي العادي عن رشحه. ويضيف :«للفن عالقة كبرية يف َصقل 

ذائقتي وآرايئ يف العامل من حويل ألن بعض األعامل قد تدخل ألفكاري لتَُشكيِّل 

صورة ذهنية متثل رؤيتي لألشياء من حويل بطريقة متجددة، والفن بالنسبة يل 

هو عبارة عن طرق لطرح األسئلة، مثال يف املعرض الحايل هناك عمل يقول :« 

اإلرض للبيع« وأعتقد أنّه يطرح الكثري من التساؤالت يف ذهن من يشاهدها 

يف كل مكان عىل اللوحات اإلعالنية والجدران«. 

يقول عيىس بوقري لديزاين، »دعيت لإلنضامم للمجلس بسبب خربيت يف مجال 

العالقات واالتصاالت، وكنت  مسؤالً عن إنشاء اسم وهوية  للمبادرة األساسية 

للمجلس 21.39، وإضافة إىل دوري يف املجلس كعضو، فأنا  مستشار التواصل 

والعالقات العامة.ومسؤول عن مراجعة كل األمور واملواد املتعلقة بذلك«.

 عيسى  عبدالوهاب
بوقري

كتابة : مشاعل العمري
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الفرد  يتقنه  الذي  باإلسلوب  النفس  الصادق عن  والتعبري  الحياة والجامل   لها  تعني   «  كلمة »فن 

بعيوين  وطني  مبادرة  مدير  الزهري،  نادية  األستاذة  هي  حوله،  من  الكون  مع  بإحساسه  ليتواصل 

للمجلس الفّني السعودي.

 منذ نعومة اظافرها والفن من حولها فكان والدها الفريق طيار أسعد الزهري مؤسس سالح الطريان 

الجميلة  الهندسية  بأشكاله  العريب  الخط  لفن  متقنناً  الجوية،  للقوات  قائد  وأول  السعودي  املليك 

الرشيفة سكينة آل غالب  بينام تعلّمت من والدتها  العريب منه،  الخط  الزهري جامل  نادية  فأْحبَت 

رسم الورود وتصميم االشكال عىل الورق  واختيار الوان الخيوط وتنسيقها قبل البدء بتطريزه، حيث 

كانت والدتها تتقن فن التطريز بأشكاله والخياطة لعائلتها داخل املنزل، فكانت تصنع إلبنتها الدمى 

)العرائس( من القامش وتلبسها فساتني جميلة، وكانت الزهري منذ الصغر تساعد والدتها وخاالتها يف 

تصميم الفساتني، وَدرََست فن التصميم يف جامعة البنجاب يف الباكستان ثم درست فن الديكور املنزيل 

بجامعة السال االمريكية، وكانت خالل رحالتها خارج اململكة تزور املتاحف والقصور االثريّة مام كان 

له االثر االيجايب يف تطور تعلقها بالفن.

جّدة  يف  روشان  بصالة  فّنانني”  “عرشة  معرض  يف  بلوحاتها  باالشرتاك  الفّني  نشاطها  الزهري  بدأت 

عام 1409 هـ، أّما عن إنجازاتها يف 21,39 فقد قامت بتصميم وتنفيذ الدروع التي تقّدم للتكريم، 

وساهَمت يف اخراج وطباعة املطويّة التوثيقيّة للمبادرة االوىل لـ 21.39، كام تستضيف السيّدة نادية 

الزهري كل عام يف منزلها ضيوف 21.39 الذين يأتون خصيصاً لزيارة املعرض من الخارج، ليشاهدون 

من  املرصين  للفنانني  واملجسامت  اللوحات  اقتناء  يهوى  الذي  زاهد  يوسف  زوجها طالل  مقتنيات 

الجيل االول )والدة القرن التاسع عرش( اىل الجيل الرابع وله مجموعة كبرية معروضة يف منزلهم يف 

جدة، فيام تشاركه األستاذة نادية الزهري هذه الهواية ولكن يف حبّها القتناء أعامل الفّنانني السعودينّي، 

حيث بدأت املجموعة قبل ثالثني عام ابتداءاً من أوائل الفّنانني السعودينّي مثل الفّنان املرحوم عبد 

الحليم رضوي والفّنانتني القديرتني صفية بن زقر ومنرية موصيل اىل تاريخه وهذه املجموعة معروضة 

يف منزلهم يف درّة العروس لتضاف زيارته اىل برنامج كبار شخصيات 21,39 للعام الثالث.

نادية  أسعد الزهير
كتابة : إرساء عامد



بسمة السليامن هي داعمة للفن السعودي ومؤسسة BASMOCA وشاركت يف إنشاء حديقة جدة للمنحوتات . من خالل متحفها  اإللكرتوين  يف 

اإلنرتنت، تقوم بسمة عىل دعم الفن السعودي والفنانني من خالل الرتويج لهم محليا ودوليا. وتركز بسمة ملطالب مجلس الفن التشكييل السعودي 

..وهي  السعودية  العربية  اململكة  الصحيحة عن  الصورة  وتعزيز  الفن،  لغة  للجمهور من خالل  السعودية  الثقافة  توصيل  ونشاطهم. هدفها  هو 

املتحف  الهامة مثل  املؤسسات  الدولية و  املعارض  للمشاركة يف  األعامل  الدولية ودفع  الساحة  إىل  السعوديني  الفنانني  تقديم أعامل  متخصصة يف 

الربيطاين، ومعهد العامل العريب ...مثل عمل الفناناتني رجا  و شادية عامل ) القوس األسود( عرضت يف معرض الحج يف املعهد العامل العريب يف العام املايض 

جنبا إىل جنب مع غريها من أعامل أحمد ماطر وعبد النارص غارم. بسمة وتهدف إىل أن تكون واحدة من الجسور بني الفن السعودي وعامل الفن 

الدويل من خالل املتحف اإللكتوين  لها  ومشاركتها يف مجلس الفن التشكييل السعودي.

بسمة  عبدالعزيز  السليمان
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سارة عضوة املجلس الفّني السعودي تؤمن بأن الفن لغة عاملية، يقدم وسيلة خالقة للتعبي رعن الذات، ترثي 

حياة اإلنسان واملجتمع وتبني جسور التفاهم للعامل داخل وخارج الحدود الوطنية عىل حد سواء، ولتحقيق 

ذلك تعمل سارة من خالل رئاستها للربنامج التعليمي يف مبادرة 21,39 فن جدة،، وتقول: »نحن نعتقد أن 

الذهن، وعىل أمل أن يكون  الوعي، وترقية  يبدأ من سن مبكر لغرس  الفن والثقافة يجب أن  التعرف عىل 

مصدر إلهام للفّنانني الّناشئني، وليضيف إىل  الساحة الفّنية املنتجة التي ذاع صيتها دوليا ملا تحمله من عمق 

فكري وتعبريي«.

تُقدر سارة الفن لذلك تقتني منه ما يأرس إهتاممها، وتَعي أهمية الحفاظ عىل الرتاث وتأسيس جيل يستوعب 

الفن ويقدره فهي راعية يف مبادرات فنية، وداعمة للعديد من املؤسسات الفنية.

تهمها الهوية العربية واإلسالمية ووجودها بشكل عاملي يعترب مبدأ مهام بالنسبة لها، لذلك هي أمينه عىل 

الفن  تاريخ  دراسة  لتشجيع  املتحدة  اململكة  يف  مسجلة  ربحية  غري  مؤسسة  وهي  الخريي  »بركات«  وقف 

اإلسالمي، والحفاظ عيل اإلرث املعامري واآلثار الفنية اإلسالمية. 

أهم املؤسسات الفنية التي تدعمها:  

املتحف الربيطاين، املتحف الوطني للفنون الحديثة يف باريس، معهد العامل العريب يف باريس،  مؤسسة دلفينا، 

متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون الحديثة وغريها، مع الرتكيز عيل تطوير مقتنياتهم من العامل العريب.

سارة   عبدهللا علي رضا
كتابة : مشاعل العمري



رنيم زكي فارسي

سارةسالم بن الدن
 الفن يرضب جذور سارة بن الدن بالعمق إىل أعوام طفولتها، حيث أن أكرث ذكريات سنواتها هي حضور املعارض 

مع عائلتها سواء كان ذلك يف جدة أو يف النمسا أو فرنسا، الدول التي عاشت بينها خالل سنوات عمرها.  كانت 

دراستها لتاريخ الفن و عشقها للتصوير من أحد الدوافع لدخولها عامل الفن، حيث إنها عضوة يف مجلس اإلقتناء 

مبتحف الوطني للفنون الحديثة يف باريس . دورها يف املجلس الفني السعودي هو املشاركة  يف قسم التعليم 

و الضيافة. أول اللوحات التي إقتنتها سارة مع زوجها، كانت لها قيمة حقيقة بالنسبة لهام كونها تصور جبال، 

ومرتبطة إرتباطا كليا باألرض، والطبيعة، وتضيف :«كوين من عشاق الطبيعة، واألرض متثل يل أبعاد أعمق من 

مجرد مكان للحياة، فلوحة الربيطاين، باتريك بوكرت، شدت إنتباهنا ودفعتنا إلقتناءها«.

 لطاملَا كانت عالقتها بالفن قّوية، فهي تربت يف عائلة مهتمة باملجال الفّني بكل أشكاله، ومنُذ أن كانت طالبة 

الفنانني وعن حياتهم،  تتفتح يف ذهنها تساؤالت عن  كانت  الفن،   الفن يجذبها، ومن خالل حصص  وتاريخ 

محاولة خلق ُجسور ال مرئيّة تربطها بهم من خالل محاولة محاكاة أعاملهم، وشغفها يف الفن وتاريخه جلعها 

تغري مسارها الجامعي من مجال علوم اآلثار إىل تاريخ الفن، ومن هنا بدأت الِحكاية. 

دراستها  بعد  تغري  ذلك  كل  لكن  الخاصة،  الفنية  أعاملها  إنتاج  عىل  منصبّا  كان  إهتاممها  أن  إىل  رنيم  تشري 

للامجستري، الذي ركزَت من خالله عىل الجانب الِتجاري من الفن، ببحث كان ُعنوانه » تشكيل السوق الفني 

يف اململكة وبنيته، وتضيف :«قلة املراجع دفعتني لقضاء من 4 إىل 6 شهور، يف إجراء العديد من املقابالت مع 

الفّنانني من معظم مناطق اململكة، وكل من له عالقة يف الفن وتاريخه وسوقه، كان ذلك مابني العامني 2009 

و2010، وتنبهت إىل وجود حلقة مفقودة، بني الفّنانني وكل عوامل التسويق لفنهم وألعاملهم، وفهمت وقتها 

بأن السوق يحتاج مللئ هذه الَفجوات الَموجودة فيه« ومن وقتها تغري مسارها وقررت العمل كُمستشارة، ألن 

األعامل الفّنية الخاصة بها تستطيع تنفيذها يف أي وقت آخر. 

وعن تطلعاتها من ِخالل مشاركتها يف املجلس الفّني السعودي، توضح رنيم من خالل وجهودات يف املجلس 

فُتحت األبواب لكل من يريد أن يساهم، والعديد من الشخصيات املهتمة بالفن تعاونت كال مبا يجيده لبناء 

أساس قوي من خالل النظر للفن كوسيلة للتعبري، ومن خالل فتح الفرص أمام للجميع للحصول عىل التعليم 

أصبحت الحظوظ متساوية يف هذا املجال.

كتابة : مشاعل العمري

كتابة : مشاعل العمري
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 أية عبدهللا
علي رضا

كان شغفها األول hلفن اإلسالمي، حيت أخذت دورة فنية يف دار سوثبي 

للمزادات.  عندما أكتشفت أن النصف الثاين من الدورة باللغة الصينية  

قررت أن تنتقل إىل دراسة الفن املعارص .  تحول شعورها من مرتددة يف 

معنى الفن املعارص وقيمته إىل مجنونة بحبه،  و ... بعد ذلك تدربت 

يف املعارض الفنية  املختلفة ومجلةART REVIEW  قبل أن تستقر يف 

معرض Athr حيث بدأت رحلتها بشكل جدي يف الفن.   وتقول آية:

كان  وبرصاحة  البداية،  منذ  كثرياً  يل  بالنسبة  الفن  مبفهوم  »فكرت 

مفهومي يتغري باستمرار عىل مدار تجربتي. يف هذه اللحظة، أشعر أن 

الفن هو الحقيقة. ليس فقط تعبري الفنان عن حقيقته الشخصية، فهي 

أيضا حقيقة املتذوق للفن. عندما ينظر املرء يف عمل فني،  فهو يفرس 

 . نفسه  عن  يعلمه  يكون   ال  قد  أمر  وهو  نفسه،  عن  شيئاً  للمتذوق 

متابعة الفن،  هو ليس فقط إثراء ثقايف، وإمنا هو جزء من رحلة اكتشاف 

للذات.

 وتقول آية » أن الفن يعترب موضوعاً شخصياً  التحدد انفعاالتنا تجاهه 

بشكل مسبق .    يجب أن ترتك املساحة للزائر للتفكري بفهوم العمل 

الفنان،  تعبري   ٪50 هو  الفني  العمل  يكون  أن  بجب  بنفسه،   الفني 

والتفسري 50٪ للمشاهد، وعندئذ فقط ميكن أن تكون التجربة كاملة .

وتضيف : » أول قطعة فنية اقتنيتها رمبا كانت قطعة من فن الشارع 

وجدتها يف flee market يف باريس، وكان استنسل ألوباما عىل خلفية 

ثالجة. وكان هذا العام تم انتخاب أوباما، وبالنسبة يل ميثل وقت األمل، 

لإلمكانية التغري ...

أعتقد أن 21،39 مبادرة مهمة للمشهد الفني وال يزال  أمامها الكثري 

لتقدمه بناءاً عىل رؤيتها الواضحة وأسسها املتينة التي متيزها 

حياة علي شبكشي
حياة شبكيش ، متثل دار كرستيز للمزادات يف السعودية .  دور حياة يف 21،39 فن جدة هو 

التعامل مع ضيوف  املعرض القادمني من الخارج مع عبدالله الرتيك و سارة بن الدن. 
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65
، و ذلك من خالل أعامل  أثر يتشارك ضمن فعاليات فن جدة 21.39، 21،39  بعدة معارض وورشة عمل 

يقدمها الفنان أمين يرسي اللذي سيشارك بأعامل قدميه قدمية و جديدة مل تعرض من قبل، ويشاركه  لورانس 

ابو حمدان املعروف بالفن املربوط بالصوتيات ويعرض بشكل فني آلية عمل أجهزة التحقق من الكذب ، و 

الفنان أحمد عنقاوي يف معرضه الفردي األول مبفرده حيث يعرض عمل ملفهومه ملهنة لحرفة املنقور املندثرة 

والفنان محمد الخطيب اللذي سيقدم عرض وثائقي عن إهاملنا لرتاثنا  تراث منطقة البلد القدمية بعد أن  

حول حياته من مستشار صناعي إىل مصور محرتف. ويشاركه  لورانس ايب حمدان ااملعروف بالفن املربوط 

بالصوتيات وعرض بشكل فني ألية عمل أجهزة التحقق من الكذب  .تختتم فعاليات أثر بورشة عمل ملدة ثالث 

أيام يقدمها املصور شاهيد ول العلم .
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معرض أيمن يسري ديدبان
أعطني الضوء

وويتعرض أثر معرض دلني عىل النورأعطني الضوء وهو معرض فردي للفنان 

املعرض،  يف  مساحات  فضاءات   5 سيحتل  ديدبان.  يرسي  أمين  الفلسطيني 

وسيعرض األعامل القدمية والجديدة من سلسلة  أعمامل امين  أمين الشهرية  

من بينها: ترجمةات، محارم وإحأهرامات.

أمين  أثر،  قبل يف معرض  من  يسبق عرضها  مل  التي  السابقة   األعامل  بجانب 

عمل  وأول    ، تفاعيل  مبارشعمل  أداء  وهو  البيضاء،  الضوضاء  أيضا  سيقدم 

من  مساحة  فضاء  كل  يف  الدولةالحالة.  بعنوان  جديدة  أعامل  مجموعة  من 

املعرض يعرض عمل قائم بذاته ويعالج املسائل التي أمين يتبحر أمين  بها دامئا.  

البيضاء يدرك املفهوم الضمني يف جميع أنحاء املعرض: دعوة  عمل الضوضاء 

األعامل يف كل  استكشاف مجموعة من  أمين الكتشاف »دولةالحالة« يف حني 

الفضاءاملساحات.

معرض لورنس ابو حمدان
الحقيقة الكاملة

يعرض أثر الفنان الربيطاين من االصل اللبناين الشهري لورانس أبو حمدان معرضه الفردي األول 

 2012 الكاملة،  الحقيقة   : جزئني  املعرض عىل حول   ويتمحور  السعودية.  العربية  اململكة  يف 

من  كوسيلة  الصوت  للتحليل  الحايل  التطبيق  عن  الناجم  وموضوعهم   .2015 السطح  وتحت 

وسائل كشف الكذب اللذي استخدمته مؤخرا الحكومات اإلرسائيلية األوروبية والروسية و أيضا 

كونها تستخدم يف وكاالت حرس الحدود ورشكات التأمني يف جميع أنحاء العامل. تستخدم هذه 

التقنية الصوت كنوع من سامعة الطبيبكنوع من السامعات الطبية، æ كأداة لقياس االستجابات 

اللقانون  يتيح  واقعي  أسلوب  آسلوب   íÓÊÎÏã ÇáÌåÇÒ والتوتر؛  لإلجهاد  الداخلية  الجسدية 

لتجاوز اإلستمناع فقط اىل الكالم  بل التعمق يف داخل حركات  الجسم.

والحدود،  والسياسة،  الصوت  االستامع  بني  العالقة  مع  كثريا  يتعامل  حمدان  ابو  لورنس  عمل 

وحقوق اإلنسان، والشهادة والحق. عالقة أبو حمدان مع الصوت وتقاطعه مع السياسة تنبع من 

خلفيته يف املوسيقى

THE PROGRAM
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Right
Ayman Yossri Daydban
Aazib Bachelor 
from the My Father 
Over The Tree series
, 2015
H113 X W83 cm 
Silicon, soil on vintage posters

LEFT
Ayman Yossri Daydban
Mother
from the My Father 
Over The Tree series
, 2015
H113 X W83 cm 
Silicon, soil on vintage posters



معرض المنقور
عاشق و معشوق

ملعرضه الفردي األول، الفنان واملصمم أحمد سامي عنقاوي، بالتعاون مع مؤسسة مكية وأثر، يعرض مرشوعه 

و بحثه الفني الذي يسلط الضوء عىل جامل املنقور؛ الحرفة الحجازية املنسية؛ من خالل توثيق وتحليل مراحل 

عملية صنع املنقور. معرض الفنان يحيك عن الهندسة اإلسالمية املخفية يف عملية تشكيل املنقور ويسلط الضوء 

عىل النسب و املوازنة املخفية داخل أعامقه.

دراسة املنقور واضحة يف بنية الروشان، وهي سمة أساسية من سامت العامرة الحجازية، الذي يستند تصميمه 

و وظائفه عىل مفهوم اإلزدواجية.

املنقور : العاشق واملعشوق يصف العالقة بني شقني انضام إىل إنشاء وحدة متكاملة. فقد صمم عنقاوي طريقة 

تركيب للمنقور من دون استخدام مادة تلحيم . هذه العالقة هي تحقيق  لالتصال الروحي بني اإلنسان وتراثه.

عنقاوي هو فنان و  مصمم من جذور مكية يحمل درجة البكالوريوس يف التصميم الصناعي من معهد برات يف 

بروكلني، يلهمه التنوع الغني للثقافة الحجازية. أعامله تدور حول حالة اإلنسان و  باإلضافة إىل الثقافة والرتاث 

والبيئة. يركز بشكل رئييس عىل مبادئ التصميم اإلسالمي بدال من الجاميل. تأثر بأبيه، املهندس املعامري الدكتور 

سامي عنقاوي، فقد اعتمد مفهوم »امليزان« يف أعامله، ويتمثل هذا االعتقاد يف املبدأ األسايس للتوازن للفنان، 

الذهنية  الحالة  يف  تحقيقه  محاولة  إىل  باإلضافة  وتطبيقه  التصميم  يف  التوازن  هذا  إليجاد  املستمر  والسعي 

لإلنسان. يشغل عنقاوي حاليا منصب مدير برنامج بيت الفنون التقليدية الذي يقع يف منطقة بلد، يف الحي 

التاريخي ملدينة جدة.
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معرض األبدي اآلن
الفنان ايمي كات
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األبدي اآلن« مرشوع توثيقي يهدف إىل تخليد جامل إرٍث منطقة البلد 

القدمية. ، إال أنها يف صميمها رسالة أمل مفادها أن الجامل ما يزال وفرياً، 

إىل  اآلن«  »األبدي  به. يسعى معرض  ويعتني  يرعاه  ويحتاج فقط من 

طرح تساؤالت ملّحة مثل ’ماذا أصاب هذا الرتاث؟  لكن السؤال األهم 

هو ماذا علينا أن نفعل للمحافظة عليه؟

يتداخل يف هذا املرشوع التوثيق مع الرسد. ومع أن هدف التوثيق هو 

املحافظة البرصية عىل الرتاث الحجازي فوراً وقبل أن تسوء حاله أكرث، 

الحكاية  التوثيق من خالل منهجية رسد  يتجاوز حدود  أن املرشوع  إال 

بالعواطف  زاخرة  صورة  تكامالً  أكرث  صورة  فريسم  الطبقات،  املتعددة 

واألحاسيس املتضاربة. وها هي املشاعر تطل برأسها لتخّضب أحاسيس 

الحنني العذبة وتنّغص شفافية الجامل والعاطفة.

األبدي اآلن« مرشوع توثيقي يهدف إىل تخليد جامل إرٍث منطقة البلد 

القدمية. ورغم أن رسالة املعرض هي إلقاء الضوء عىل عواقب اإلهامل، 

أن  إال  الخراب  انتشار  رغم  أنه  مفادها  أمل  رسالة  أنها يف صميمها  إال 

الجامل ما يزال وفرياً، ويحتاج فقط من يرعاه ويعتني به. يسعى معرض 

الرتاث  هذا  أصاب  ’ماذا  مثل  ملّحة  تساؤالت  طرح  إىل  اآلن«  »األبدي 

‘لكن السؤال األهم هو ’ماذا علينا أن نفعل للمحافظة عليه؟‘

يتداخل يف هذا املرشوع التوثيق مع الرسد. ومع أن هدف التوثيق هو 

املحافظة البرصية عىل الرتاث الحجازي  ، إال أن املرشوع يتجاوز حدود 

التوثيق من خالل منهجية رسد الحكاية املتعددة الطبقات، فريسم صورة 

هي  وها  املتضاربة.  واألحاسيس  بالعواطف  زاخرة  صورة  تكامالً  أكرث 

الحنني  أحاسيس  لتخّضب  برأسها  تطل  واألىس  والغضب  الحزن  مشاعر 

العذبة وتنّغص شفافية الجامل والعاطفة.األبدي اآلن هو التوثيق، الذي 

يهدف لالستيالء عىل جامل الرتاث الذي يختفي ببطء. يف حني نقل مظهر 

يزال  ال  الخراب،  من  الرغم  عىل  أنه  أمل،  رسالة  الرسالة هي  اإلهامل، 

اآلن  األبدي  واالعتناء.  للرعاية  يحتاج  التي  بكرثة  موجود  جامل  هناك 

أهملت  ملاذا   ›‹ الرتاث؟  لهذا  »ماذا حدث  مثل  أسئلة  إثارة  إىل  تسعى 

للحفاظ  عمله  ميكن  الذي  »ما  ذلك،  من  األهم  ولكن  طويلة؟«  لفرتة 

عليها؟
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املرشوع يطمس الخطوط الفاصلة بني التوثيق والرسد. يف حني أن الهدف هو الحفاظ عىل تراث الحجاز نظريا 

التوثيق بل يتجه  أبعد من  الراهنة من االضمحالل، واملرشوع يذهب إىل ما هو  الحال؛ يف حالتها  الوقت  يف 

اىل طبقات  متعددة لرواية القصص، يف محاولة لرسم صورة أكرث اكتامال مع املشاعر املتضاربة من األحاسيس 

الحلوة، الحنني إىل املايض، تقدير الجامل واملشاعر التي تلطخ يالحزن والغضب، و القلق.

هدف املرشوع املنشود هو بّث الوعي والدعوة إىل العمل، فهذا الرتاث ما هو إال هبة من الله ومسؤولية علينا 

بذل الغايل والنفيس لحاميتها والحفاظ عليها. أكرث من أي يشء وهذا املرشوع محاولة لرفع مستوى  جميعاً 

الوعي وهي دعوة إىل العمل. هذا الرتاث هو هدية فضال عن املسؤولية.

ولد محمد الخطيب، املعروف بـ )EMY KAT(، عام 1959 يف مدينة جدة، ونشأ يف لبنان. تلقى تعليمه العايل 

يف اململكة املتحدة، وبدأ مسريته املهنية كمستشار صناعي يف اململكة العربية السعودية. ويف عام 1993، غرّي 

مسريته املهنية بشكل جذرّي ليصبح مصوًرا فوتوغرافيًا. باحث ومصّور، عرف الخطيب بجهوده  واهتامماته 

الثقافية والرتاثية، وتجسيده للتحوالت الروحانية واملساحات األرضية.

THE PROGRAM

الربنامج



الهنقر
يعود الهنجر بجولة أخرى يف الحراك الثقايف، كتجربة متفردة، بعيداً عن تقسيامت الفن ومسمياته، فهو مساحة 

لإلبداع مهام كان عنوانه، مبشاركة 14 فنان. يقول نارص السامل احد الفنانني واملنظم »بأن الهنجر هو حراك 

ثقايف وهو مساحة مستقلة مفتوحة للفانني، ويضيف »الهنجر ليس معرضاً وال صالة فنون وليس مركز ثقافياً، 

هو مكان يجمع بينهم، وهي مساحة للتعبري مهام كان نوع الفن، معرض الهنجر ليس لها موضوعات عامة 

موضوعاتنا هي مستقاة من فلسفة الحراك بشكل عام«.  ويضيف رامي القثامي أحد املنسقني للمعرض بأن، 

الهنجر جمع بني الفنون املعارصة، وبني املرسح وأشكال مختلفة من اإلبداع، ويوضح »هناك مرسحية آدائية 

ستقدم  ملدة20 دقيقة، وأعتقد بأن هذه إضافة جديدة«.

املستشارون الفنيون

رنيم فاريس 

وآية عيل رضا

   الفنانني املشاركني
نارص السامل

 رامي القثامي 

 زياد السيد

 أحمد عنقاوي

 عبدالكريم قاسم

رامي فاروق

 إميان الجربين 

مروة املقيط

عهد العامودي

 أحمد رباط

عيل السمني

 حمود الغامدي

 حسني رباط

 ماجد عنقاوي
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MOHAMMED RUBAT
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صالة تسامي تشارك ضمن فعاليات فن جدة 21.39، باملعرض الجامعي 

»هوامش«، حيث يتناول املعرض العديد من القضايا االجتامعية ، من 

خالل أعامل تنوعت ما بني الخط والتصوير والتشكيل واألعامل الرتكيبية 

واملجسامت، ايل قدمها أكرث من  30 فنان وفنانة ويستمر املعرض حتى 

11 من شهر فرباير 2016.. 

الفنانني  أمام  أكرب  بشكل  املجال  العام  هذا  هوامش  معرض  ويفتح 

الناشئني، وذلك بحسب ما أوضح، مدير تسامي واملنسق العام للمعرض 

الفنان مساعد الحليس، وقال  »من هنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

الفني  املليك األمرية جواهر بنت ماجد رئيس املجلس  السمو  لصاحبة 

السعودي ولكافة أعضاء املجلس عىل إتاحتهم الفرصة لنا باملشاركة يف 

للسيد حمزة  والتقدير  بالشكر  نتقدم  ، كام  الكبري  الفني  الحدث  هذا 

صرييف املرشف عىل لجنة تحكيم أعامل معرض هوامش وألعضاء اللجنة ، 

د.عفت فدعق ، د.سامي جريدي، ا.عدنان منجل،الفنان صديق واصل .

THE PROGRAM

الربنامج



بعد غياب دام 42 عاما من جدة،  تقدم الفنانة منرية موصيل معرض شخيص يف حافظ غالريي، عنوانه »عىل سالمل 

اللون هناك آثار لخطوايت«،   وكانت الفنانة قد أقامت أول معرض فني نسايئ مع الفنانة صفية بن زقر يف اململكة 

عام 1968.

تقول منرية موصيل عن عالقتها بالفن :«”أنتمي إىل كل الحضارات وكل ا ألجناس وكل الفنون وكل ا أل زمان .. أقرأها 

يوميا كلام شعرت بالوحدة وإنعدام الرؤية.. أعيش يف غربة دامئة وأنا يف بحث مستمر ال يهدأ.. اللوحة عاملي ..، بها 

أرى الحياة.. بينام الحرية هي مساحتها.. مولعة مبا وراء الرثى وما تحت ا ملسام .. تفاصيلها ع المات إستفهام نهمة 

ال تشبع. خلقت بها وسوف أموت بها أيضا.” 

ولدت منرية موصيل يف مكة ا ملكرمة عام 1954. تخرجت من كلية الفنون الجميلة يف القاهرة عام 1974. ثم واصلت 

دراستها يف الواليات ا ملتحدة ا ألمريكية وحصلت عىل دبلوم يف فن التصميم عام 1979. إلتحقت يف العام نفسه 

بالعمل يف رشكة أرامكو السعودية كمسؤولة عن ا ملطبوعات يف إدارة العالقات العامة. 
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أقامت منرية معارض فنية خاصة كان أولها يف جدة عام 1972 كام شاركت 

يف معارض مختلفة بصورة متواصلة حتى معرض املنامة يف اكتوبر 2001 

يف مملكة البحرين. كانت منرية املؤسس ملهرجان الفن يف الخربعام 2007 

، أما عن معارضها األخرية فكانت يف الرياض عام 2009 بعنوان »أطفال 

غزة« ومعرض مشرتك مع كل من الفنانني يوسف أحمد من قطر وأحمد 

البحراين من العراق يف قاعة بيت مزنة يف مسقط بسلطنة عامن. 

اختريت منرية للعمل كأخصائية فنية عام 1994 من قبل برنامج الخليج 

برامجه  للمساهمة يف  ا إلمنائية  املتحدة  ا ألمم  منظامت  لدعم  العريب 

من  التقديرية  الجوائز  من  عدد  عىل  حصلت  كام  إلعالمية.  وا  الفنية 

جهات ومؤسسات فنية عربية وعاملية. 

كان  قرن  ربع  أكرثمن  إمتدت  فرتة  خالل  عملها  تواصل  منرية  ظلت 

حصيلتها مجموعة من األعامل والدراسات الفنية التي نرشت يف الصحف 

ا ملحلية والعربية وأهمها دراستني عن فن األطفال وعالقته باملجتمع. 

يف  فلسفتها  بأن  موصيل  منرية  عن  زاهد،  أنس  واملؤلف  الكاتب  يقول 

رؤية وتجسيد املالمح، تختلف عن كثري من الفنانني، ويصفها بأنها »فنانة 

ويضيف  خصوصا«  العريب  واإلنسان  عموما،  اإلنسان  بهموم  مسكونة 

زاهد: »ولهذا فهي تتعامل مع كل فضاءات الرؤية وزوايا النظر حتى ولو 

خلت من العنرص البرشي، باعتبارها مالمح ووجوه. وهو ما يفرس تداخل 

البيئة مبكوناتها وعنارصها الطبيعية، مع املالمح والوجوه التي تبدو كام 

لو كانت جزءا من هذه البيئة نفسها، من خالل هذه الفلسفة الخاصة 

للمالمح، حيث التداخل والتكامل بني ا إلنسان وا ملكان، تتجىل نزعة ا 

ألنسنة يف عامل منرية موصيل الجاميل... هذا العامل الذي ترتبط جامليات 

التعبري فيه، بهاجس الهم العام عىل الصعيد العريب، واإلنساين أيضا.” 

فيام يقول الشاعر محمد العيل، “الفنانة منرية ال تدعك (تقرأ الفنجان) 

التي تجعلك  بل هي  التشكييل..  (اللوحة) يف فضائها  يف تحديد معنى 

منبهراً امام معنى اللوحة يف نرضها. الالوعي عند منرية ليس هو الذي 

التي  تلقائية..بل هي  بصورة  إلبداع  ا  اىل حقل  الفنان  دفع  يتحكم يف 

حافظت عىل تغذيته الدامئة من خ الل استحضاره وتحفيزه.”

THE PROGRAM

الربنامج



ترتكز جهود أعضاء املجلس الفني السعودي سارة عيل رضا ، سارة بن 

الدن ونواف النصار املسؤولني عىل الربنامج التعليمي يف تطوير الربنامج 

الثقافة  عىل  السعودي  الشباب  تعريف  عىل  يقدمه  الذي  التعليمي 

للحركات  والتقدير  الفهم  ولتنمية  وطنهم،  من  النابعة  الغنية  الفنية 

رضا،   عيل  سارة  تقول  ذلك  وتحقيق  الفخربها،  وتعزيز  املحلية  الفنية 

»نقوم بجوالت  لطالب املدارس ملعارض املجلس،  تقديم ورش عمل و 

محارضات مجاناً للجمهور من طالب وطالبات وغريهم، ِمن قبل فنانني 

و ذوي خربة يف مجال الفن محليني و عامليني، وحاليا، نعمل عىل إنشاء 

واملنسقني  السعوديني  الفنانني  لتطوير  فنية  إقامات  و  تعليمية  برامج 

للمعارض بالتعاون مع جهات عاملية مختصة«

البرامج التعليمية

وللحديث بشكل موسع عن ورش العمل، تقول سارة عيل رضا، :« نهدف يف اختيارنا إىل التنويع يف برنامجنا 

العمل  لورش  مختلفة  مواضيع  من  واالبداع  والثقافة  الفن  عامل  يف  جديد  ماهو  كل  باختيار  وذلك  التعليمي 

األفالم،  صناعة  الفوتوغرايف،  الفن  العريب،  الخط  مثل  واإلسالمية،  املعارصة  الفنون،  مختلف  من  واملحارضات 

وتضيف   وغريها«،  بالتصوير  التوثيق  اإلسالمي،  التذهيب  تكرارها،  املعاد  واملواد  والنحت  الخزف  السرياميك، 

سارة بن الدن بأن هناك العديد من الفنانني املحليني الذين ساهمو يف ورش العمل التي تركز عىل البعد الثقايف 

باالضافة إىل مشاركة مجموعة فنانني من خارج اململكة إلثراء الربانامج التعليمي. كام أوضح  نواف النصار بأن 

سيتم إقامة مجموعة من ورش العمل لطالب املدارس الحكومية يف مكاتب التعليم يف األحياء املختلفة يف جدة 

للوصول إىل أكرب رشيحة من طبقات املجتمع.
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قد يكون من الزوار الطالب 

فنان املستقبل ، دورنا أن 

نغرس قيهم حس التدوق 

ونعطي للفنان اللذي 

بداخلهم أن يظهر

األعضاء املسؤولني عن الربامج التعليمية

THE PROGRAM
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 عودة بالذاكرة إلى أولى فعالّيات
المجلس الفني
   السعودي      

      2014 
      2015



21,39 فكرة خرجت للنور عام 2014 هادفة إىل أن تكون منصة تعريف محلية ودولية بالفن السعودي واملشهد 

الثقايف يف اململكة بشكل عام، وجْعل مدينة جدة وجهة للثقافة العاملية، وقد ضّمت الفعاليّة يف أول أعوامها معريض 

“معلّقات” و”املايض كمقدمة« اللذان شّكال إلهاماً كبرياً لكل زائر ومتذّوق لهذا التطور طبيعي للفن السعودي الذي 

دت ماضينا العريق كالخيل والجامل والصحراء، إىل عرصنا  قطع مسافات طويلة بدءاً من األعامل الواقعية التي جسَّ

الحايل.

وقد وقع اختيار هذا اإلسم ملعرض ”معلَّقات« ليعرب عن أن الفن قد أضاء الدرب إىل فُرَص تعبري غري محدودة عىل 

د املوهبة التي منحتها الطبيعة للشعراء القدماء يف وقت كان الشعر هو الوسيلة  مر األزمنة، فاملعلقات التي تَُجسيِّ

الوحيدة للتعبري والقصائد هي ما يعرب عن أبعاد ومعاين غائرة يف أعامق ثقافتنا العربية، يف حني وصلنا اآلن إىل آالف 

الطرق والوسائل للتعبري عن عمق أحاسيسنا، أّما معرض »املايض كمقدمة« الذي شارك فيه 24 فّنان وفّنانة من أوائل 

الفانني السعوديني يف القرن الـ 20; فكان تكرمياً لهؤالء الفنانني السعوديني الذين ميثلون التوجهات الفنية التي كانت 

سائدة وأساليبها املختلفة واملتميزة، ويَُعّدون الجذور املكونة للساحة الفنية السعودية املعارصة.

دعوين أسرتجع معكم بعضاً من أبرز األعامل التي شاركت يف أوىل فعاليّات 21،39 يف معريّض “معلّقات” و “املايض 

كمقّدمة” لعام 2014:

كتابة: إرساء عامد

معّلقات
و الماضي كمقدمة

عودة بالذاكرة إلى أول فعالّية 21,39

2014
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 غذاء للفكر وليس

للمعدة
البد أن كل من حرض الفعاليّة األوىل لـ 

21،49 عام 2014 مل ينىس تلك القدور 

متّددت  التي  األلومونيم  من  الكبرية 

شاهدناها  والتي  الحائط  بعرض 

بعد  مدخل  أّول  من  دخولنا  مبجرد 

تلك  احتلّت  حيث  الرئيسية،  الصالة 

إنه  املعرض،  يف  بارزة  مكانة  القدور 

للفّنانة مها ملوح، وتهدف من  عمل 

خالله اىل اإلشادة بإرثنا األديب وشهادة 

عىل شغفنا الحايل بكل ما هو برصي، 

أتت  التي  العتيقة  األلومنيوم  فقدور 

ظلَّت  القدمية  األسواق  مختلف  من 

تُْستَْخدم عرب السنني من قبل العرب 

املناطق  بيوت  يف  للطهي  كأوعية 

الحرضية ويف خيام البدو، بل حتى يف 

املطاعم يف وقت الحق.

انتظرتك لكنك مل تأت
السعودية  املرأة  صور  نظري  لفتت 

ذلك  أنىس  مل  لذلك  التقليدي،  بزيّها 

بألوان  القامش  عىل  املرسوم  العمل 

سعوديات،  سيدات  لخمس  إكريليك 

لكل منهّن نظرة مختلفة ومعربة جداً، 

تغريد  السعودية  للفنانة  عمل  إنه 

جميل;  معنى  َحَمَل  والذي  البقيش، 

ننتظر  فألننا  التفاؤل”،  إىل  “دعوة 

تتحقق  مل  التي  األمنيات  من  الكثري 

بعد، قامت البقيش بدعوتنا من خالل 

عرضه  عىل  مىض  -الذي  العمل  هذا 

عدم  إىل  عامني-  معلّقات  معرض  يف 

تحقيق  أجل  من  واملثابرة  اليأس 

األمنيات.

 

 Hollywood

 تعكس العامل 

!اإلسالمي
الساحة كان هنالك أعامالً  ويف نفس 

غريبة ملونة، لقد خيل يل حينها بأنها 

اكتشفت  ما  رسعان  أنني  إاّل  سهام، 

أنها أشبه ما يكون إىل القبة، ألستنتج 

أنها أعامل تركيبية من االسفنج املنجد 

للفنان  مختلفة،  بقياسات  بالقامش 

الحليس  الحليس، وقد اختار  مساعد 

ألنه  الفنية  األعامل  من  النمط  هذا 

أكرث  من  واحداً  يعد  نظره  وجهة  يف 

تعقيداً،  املعامرية  الهندسية  املظاهر 

العامل  توىل  فني  هنديس  مظهر  وهو 

فاختزل  وتجويده،  تطويره  اإلسالمي 

ظاهرة هذه الهندسة املعامرية عالية 

ثنائية  مبسطة  أعامل  يف  التعقيد 

األبعاد.

 

اإلسترشاق
“معلّقات”  زار معرض  ينىس من  وال 

جداً  صغرية  غرفة  تلك   2014 عام 

باأللوان،  مليئة  كالنافذة  بدت  التي 

بداخلها،  الصور  يلتقط  كان  الجميع 

تجسيد  سبب  عن  منهم  إدراك  دون 

هذا العمل شكل النافذة؟؟؟ اإلجابة: 

أن من األمور املهمة التي أصبحت يف 

غاية الوضوح عند النظر إىل املعلقات 

املجتمع  تطل عىل  كنافذة  تبدو  أنها 

الفن  تأثري  كيفية  يعكس  مبا  املعارص 

لنا  قدمت  لذلك  املجتمع،  هذا  عىل 

املعرض  هذا  يف  عورتاين  دانا  الفنانة 

عملها  »معلقات«  إسم  يحمل  الذي 

تعليق  مبثابة  الذي هو  »اإلسترشاق« 

العربية  اململكة  يف  املعارصة  عىل 

السعودية.

 

الطبيعة +اإلنسان«

 الفن = 
ويف نهاية جولتي يف معرض )21,39( 

السعودي  التشكييل  الفنان  التقيت 

يوسف أحمد والذي شارك يف املعرض 

الثالث  الشخيص  معرضه  من  بلوحة 

وحاول  الطبيعة«،  »حوار  بعنوان 

لوحته  معنى  عن  إختباري  الفنان 

مفرغة  مبجملها  كطبيعة  يل  فبدت 

من التفاصيل وكانت إجابتي صحيحة 

الخروج  حينها  أستطع  مل  أنّني  إال 

الفنان  ليجيبني  اللوحة،  بالهدف من 

السامء  بني  حوار  هي  لوحته  بأن 

يحايك  وعمله  واألرض،  والغيوم 

وتجرُّد،  وبساطة  باختزال  الطبيعة 

ليضع تفاصيل الطبيعة جانباً ويبحث 

تروي  والغيوم  فالسامء  الجوهر،  عن 

التي  الربية  والكائنات  األعشاب 

ولهذه  الصحراوية،  أجوائنا  يف  تعيش 

بصمة  مخلوق  ولكل  أثر  الكائنات 

أوجده،  حي  هناك  ألن  الحياة  يف 

بقوله  لوحته  يل  اخترص  النهاية  ويف 

:«الطبيعة +اإلنسان = الفن!!



 مادة الرسم كانت أحب مادة لي، ولم أفكر
 يومًا في أنها ستكون بالنسبة لي حياة.

صفية بن زقر

,

Safeya Binzagr
 Zaboun, 1969

 Oil on wood
 H80 X W60 cm

Image courtesy of the Darat Safeya Binzagr
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التقدم السريع
2015

السعودي  الفن  تاريخ  عىل  الضوء  تسلط  أن   39\21 مبادرة  إختارت 

بناء  يف  األكرب  األثر  لها  كان  بأسامء  للتعريف  قليال  الوراء  إىل  بالعودة 

يف  املهمة  الفنية  واملحطات  الرواد  و  اآلوائل  قدم  معرضا  فكان  الفن، 

تاريخ الفن السعودي.

دخول املعرض هو رحلة يطوف بها الزوار أزمانا مختلفة، وعرب قاعاته 

يتنقلون بني الستينات وحتى الفن املعارص مرورا مبا بينهام. بصور توثق 

أهم  بوجود  والشخصيات،  املحطات  أهم  عن  ملحات  وتعطي  التاريخ 

أعامل الفن السعودي. 

املعرض حاول طرح تاريخ الفن السعودي كحكاية مبدؤها من 1960م، 

حيث بدأت بعثات الدراسة ملرص وإيطاليا لتحمل شبابا طموحا ليعودوا 

متخذين مكاناتهم لنقل ما تعلموه لألجيال التي تبعتهم، والتي كان لها 

أثرا ببداية املعارض يف جدة، ليشاهد الزوار القفزات يف تاريخ الفن، منذ 

ذلك الحني حتى وقتنا املعارص. 

يقول منسق املعرض بشار الرشوقي :«بأن املعرض هو عبارة عن مرشوعا 

بحثيا، وهو ليس آلعامل الفنانني بالقدر الذي هو معرضا يقدم أحداثا 

تاريخية، واألعامل املعروضة هي شاهدة عىل تلك األحداث واملحطات.« 

والزائر يخرج بعد أن تعرف عىل الكثري من املعلومات التاريخية املهمة. 

كتابة: مشاعل العمري
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كثرت هواجسي
2015

 شارة/
2015

 كام نظم معرض شارة يف شهر رمضان وهو األول من نوعه، 

والذي بدأ 14 من شهر رمضان املبارك 1436هـ ملدة 7 أيام، 

ووزاره يف هذه الفرتة أكرث من 1025 زائر تقريبًا. ويعد املعرض 

األول من نوعه كونه جمع تحت سقف واحد مجموعة من 

املعارض الفنية وهم : »املزاد الصامت« الذي نظمته مؤسسة 

التعليمية  الربامج  لدعم  بالكامل  ريعه  وذهب  املنصورية 

للمجلس الفني السعودي،  أثر غالريي، حافظ غالريي، تسامي،  

ميرتو غليتش. 

كرثة هواجييس.. معرض حاول التعبري عن نبض الشارع السعودي مبشاركة 18 فنانا وفنانة، وأقيم يف العامرية - 

البلد بجدة، ضمن فعاليات  21,39 فن جدة.يف أماكن كثرية من العامل يعرب الرسم عىل الجدران القلق الحقيقي 

ألفراد املجتمع، فاشتهرت شوارع يتجمع بها الفنانون ويقصدها عشاق الفن، لكن ماذا عن الشارع السعودي، 

هل هو مجرد قصائد الحب التي نقرأ منها بيتا عىل جدار عشوايئ؟ أم أنها أنصاف املالمح التي يرسمها الفنانون 

عىل عجالة. تقول إحدى املنظامت للمعرض، رنيم فاريس، بأن الهدف من إقامة معرض متخصص يف هذا الفن 

هي رغبتهم بإعادته إىل الشارع، وتضيف “نود أن يعي كل الشباب يف الحارة بأن الفن ليس للنخبة، وفن الشارع 

ليس بالرضورة أن يكون فنا تخريبيا، وإمنا قد يكون وسيلة للتعبري وهو فن تجمييل تثقيفي قبل كل يشء، وبأن 

الفن للجميع”.

وما قد يلفت الزائر يف كرثة هواجييس هو تفاعل شباب الحارة باملشاركة، وتوجيه الزوار ملكان املعرض، وحراسة 

املكان، فقد جمع الطبقات االجتامعية املختلفة من مواطنني ومقيمني، وتقول فاريس “هذا املعرض هو البداية 

التي نطمح من خاللها لتكرار التجربة يف األحياء األخرى، فتغذية الثقافة البرصية وتقريب الفن من الشارع 

والشباب البسيط خطوة نسعى لها”.

كتابة: مشاعل العمري



الفني  الوعي  نرش  اإلعتبار  بعني  تأخذ  السعودي  الفّني  املجلس  مبادرات 

بعيوين”  “وطني  مبادرة  مع  موعد  عىل  املدارس  وطالبات  فطالب  للجميع، 

والتي تهدف إلرشاكهم يف مظاهر اإلحتفال باليوم الوطني وبث روح اإلنتامء، 

اإلبداعي من  والتعبري  الفكر  تنمية  وبالتايل  للتعبري،  الفن كوسيلة  باستخدام 

الخارطة  إمتداد  فخره عىل  للتعبري عن  للجميع  الفرصة  أتيحت  وقد  خالله. 

الخرضاء، فشارك أكرث من 3 آالف و686 طالبا وطالبة يف مسابقة »وطني يف 

عيوين 1«، فيام شارك يف العام الثاين 8872 طالب وطالبة، من جميع مراحل 

التعليم العام. وتشكل املبادرة وجها من أوجه التعاون االجتامعي الذي ساهم 

فيه الفنانني واإلدارات التعليمية، لينتج عنها أعامال فنية تنبئ مبستوى واعد.

توضح عضوة املجلس واملرشفة عىل املسابقة نادية الزهري أن املسابقة جسدت 

صدق مشاعر املتنافسني للوطن واملليك، كام أشاد عضو لجنة التحكيم حمزة 

صرييف باملشاركة الفاعلة من الطالب، ومبستوى األعامل الفنية املشاركة والتي 

الفنية.يشار إىل  ذائقتهم  - ورقّي  - عىل حد وصفه  الطالب  دلت عىل وعي 

الشباب  من  نخبة  يضم  الذي  السعودي،  الفّني  املجلس  نظمها  املسابقة  أن 

الطموح، والذي يسعى للنهوض .باملجتمع املحيل من خالل تشجيع الفن.

 وطني بعيوني
2015/2014

كتابة: مشاعل العمري
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تجسدت صدق املشاعر 
للوطن واملليك من خالل 

مسابقة وطني بعيوين

,



تحّولت ثاين أكرب مدينة يف اململكة العربية السعودية اىل مركز للفنون 

بهذه  العاملية  الفن  وسائط  إدراك  عدم  من  بالرغم  وذلك  والثقافة، 

املواهب  ترويج  يف  يساهم  نقدمه  الذي  املؤسيس  الدعم  فإن  الواقعة. 

الصاعدة، مساعداً يف الوقت نفسه يف تنمية وترسيخ سوق الفن يف جدة.

ملسار  انعكاس  هو  الفنية  للساحة  األوسط  الرشق  يف   UBS دعم  إن 

التحّول الذي متر به اململكة العربية السعودية. جدة نفسها هي موطن 

ليس فقط للفنون الجميلة، بل كذلك للحركات الفنية التي تعرّف بفن 

الخط وفن الشارع. وقد برزت جدة يف عدد من صاالت العرض املحلية، 

الدعم  تزال تستجلب  والتي ال  الجميلة،  الفنون  واملعارض، ومؤسسات 

عىل املستويات العام والخاص واملؤسيس.

إحياء فن جدة
عيل جانودي رئيس مجموعة UBS الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

ومحمود عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لرشكة UBS اململكة العربية السعودية

صاالت  لِينال  الوطنية،  الحدود  السعوديني  والفنانني  الفن  وقع  يتجاوز  بات 

عرض متميزة عاملياً، كمتحف فيكتوريا وألربت واملتحف الربيطاين. ففي عام 

2011، قدمت اململكة العربية السعودية أول جناح لها عىل اإلطالق يف بيينايل 

عبد  للفنان  فني  عمل  األوسط  للرشق  كريستيز  مؤسسة  وباعت  البندقية. 

النارص غارم مببلغ 842,000 دوالر أمرييك )مبا يف ذلك املصاريف العائدة عىل 

توسع  ومع  هذا.  يومنا  اىل  سعودي  فنان  يجنيه  ربح  أعىل  وهو   - املشرتي( 

الفني السعودي وتطور السوق، ال بد ان تزيد حاجة جامعي  نطاق املشهد 

الفنون للمشورة، وذلك لتقييم املخاطر وضامن االقتناء السليم. رعايتنا ملبادرة 

»21,39«، وللسنة الثانية عىل التوايل، تهدف إىل تعزيز التفاهم بني الثقافات، 

أنحاء  والفنية يف جميع  الثقافية  للمساعي  الناشط  دعمنا  من  وتشكل جزءاً 

السعودية  الثقافة  إبراز  عىل   »21,39« ملبادرة   UBS دعم  ويساهم  العامل. 

التي يرجع تاريخها اىل آالف السنني، والتي تبلورت عىل ركائز تراثها اإلسالمي، 

وتبادالتها التجارية القدمية العهد، وتقاليدها البدوية، جنباً إىل جنب مع النمو 

الرسيع الذي شهده عامل الفن يف غضون سنوات قليلة.

من خالل مختلف الجوالت وورش العمل واملحادثات، متثل مبادرة »21,39« 

 UBS فرصة لتقدير الثقافة الفنية القامئة واملتطورة عىل نطاق أوسع. وتساعد

الساحة الفنية السعودية عىل بناء جسور التواصل مع مجتمع الفن العاملي.

Lichtenstein, Roy
Crying Girl

Ink on paper
x 25 1/2 inches 1/2 19

From UBS ART COLLECTION
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 For more information about UBS’s
:commitment to contemporary art, visit

www.ubs.com/art
UBS Saudi Arabia / UBS Group AG

Media contacts
Switzerland:+41-44-234 85 00

Mediarelations@ubs.com
KSA

Ahmad Al-Raifee
FleishmanHillard

 Ahmad.Al-Refaie@fleishmaneurope.com

UBS    والفن المعاصر
إن سِجل UBS حافل مببادرات دعم الفن املعارص، مام يشجع العمالء والجمهور للمشاركة يف املحادثة الدولية 

 UBS قامئة  وتحوي  املؤسسة.  توفرها  التي  املعارص  الفن  منصة  خالل  من  العاملي  الفن  وسوق  الفن  حول 

كبري من املبادرات والربامج الخاصة بالفن املعارص، من بينها: مجموعة UBS للفن، إحدى أكرب وأهم  عدداً 

املجموعات املشرتكة للفن املعارص يف العامل، دعم املؤسسة الطويل األمد عىل النطاق العاملي لتظاهرات آرت 

بازل الدولية األوىل يف بازل ومايامي بيتش وهونغ كونغ، والذي اضطلع UBS يف إطارها بدور أحد كبار الرشكاء 

العامليني، التعاون مع متحف ومؤسسة سولومون ر. غوغنهايم يف مبادرة غوغنهايم UBS MAP للفن العاملي. 

ويستكمل هذه األنشطة عدد من الرشاكات مع املؤسسات اإلقليمية املبنية عىل مؤسسات الفنون الجميلة، 

مبا يف ذلك مؤسسة بييلري يف سويرسا، غالرييا داريت موديرنا )معرض الفن الحديث( يف ميالنو، املتحف الوطني 

الحديث يف موناكو، متحف لويزيانا يف الدمنارك، ومعرض فنون نيو ساوث ويلز يف سيدين، أسرتاليا.

»كوكب  واملجاين  الجديد  التطبيق  من خالل  املعارص،  الفن  عامل  داخل  ثاقبة  نظرة  لعمالئه   UBS يوفر  كام 

الفن« املتوفر عىل أجهزة اآلي-باد واآلي-فون، و«استعراض سوق الفن« الصادر مرتني يف السنة. ومن خالل 

مركز UBS للكفاءة يف مجال الفن، تقدم UBS مشورة حسب الطلب بشأن املسائل املتصلة بالفن، كام تساعد 

العمالء يف تشخيص املخاطر التي تنطوي عليها صفقات األعامل الفنية. ويعمل فريق من املستشارين املختصني 

يف مجال الفن عىل إرشاد العمالء يف أركان عامل الفن وتوفري لهم الخدمات، بدءاً من اإلدارة والتداوالت الفنية 

وإىل التخطيط العقاري. إن آراء هؤالء الخرباء املتبرصة لعامل الفن تهدف اىل مرافقة العمالء يف تجّولهم يف زوايا 

محيط الفن العاملي. بل ان منتدى UBS للفنون يوفر منصة حرصية يسنح من خاللها الفرصة للعمالء للتعامل 

مع قادة ساحة الفن املعارص.

ABDULNASSER GHAREM
The capitol dome

installation



Hani Makki - Coordinator
Turky Mohammed - Coordinator

Amwaj Ghazi- Administrations Executive
Mohanna Melybari - Financial Executive
Ryan Ahsour - Graphic Designer & Social Media 

Coordinator
Nada Sheikh-Yasin- Curatorial & Programme Manager
Basma Kholief - Project Manager

شكرا

 ال شَك  أن مبادرة 21,39 قد حّققت ما فاق التوقعات لتكون

 الحدث الفّني األبرز املرتبط بإسم مدينة جّدة، وألّن وراء كل

 نجاح أشخاصاً مكثوا ألسابيع وأشهر من العمل الجاد للخروج

 به يف أحسن صورة; َوَجَب عليّنا أن نشكر من عملوا بشغف

الفّنى، العرس  هذا  إلنجاح  الدقيقة  التفاصيل  بكافة   واعتنوا 

.وإعطاء تلك الفعاليّة نكهة خاصة

THANK YOU



87
O B S E S S I O N

FIRST NAME
LAST NAME

NATIONALITY
ABOUT YOU

TEL
MOBILE
EMAIL
P.O BOX
ZIP CODE
COUNTRY
CITY

SIGNATURE

اإلسم األول
إسم العائلة

الجنسية
مني إنت؟

الهاتف
الجوال

امييل
ص.ب

الرمز الربيدي
البلد

املدينة

TO PURCHASE A SUBSCRIPTION OF DESIGN MAGAZINE, 
SIMPLY COMPLETE THIS FORM AND RETURN IT BY EMAIL TO 
INFO@DESIGNKSA.COM

Subscribe / 6 ISSUES

INCLUDE MY INFORMATION IN, DESIGN ONLINE + PRINTED COPY
ENCLOSED PLEASE FIND MY CHEQUE PAYABLE TO KHOLOUD ATTAR EST.

Design Magazine @Design_Magazine Designnetwork info@designksa.com

designksa.com | T +966 12 6116765 | P.O. BOX 126729 | JEDDAH 21352 KSA






