
"العتیق" جناح العراق الوطني في بینالي فینسیا السابع والخمسین 

یسـر مـؤسـسة رؤیـا أن تـقدم جـناح الـعراق الـوطـني فـي بـینالـي فینسـیا الـسابـع والخـمسین الـذي 
یـقام فـي الـفترة مـن 13 مـایـو وحـتى 26 نـوفـمبر 2017. یحـمل الـجناح عـنوان "الـعتیق" ویـقدم أعـمال 
ثـمانـیة فـنانـین عـراقـیین مـعاصـریـن ومحـدثـین فـي حـوار مـع أربـعین عـمال فـنیا عـراقـیا أثـریـا مسـتعارا 
مـن الـمتحف الـعراق فـي بـغداد لـم یـغادر أغـلبھا الـعراق مـن قـبل، بـاسـتثناء قـلیل مـما تـم اسـترداده 
أخـیرا بـعد أعـمال النھـب الـتي تـعرَّض لـھا الـمتحف فـي عـام 2003. ویـصاحـب الـمعرض أیـضا 
مشـروع جـدیـد لـلفنان الـعالـمي بـلجیكي الـمولـد فـرانسـین آلـیس مـوضـوعـھ الحـرب والـفنان. وسـوف 

یشھد "العتیق" ثالث إشراف من مؤسسة رؤیا على الجناح العراقي الوطني في بینالي فینسیا. 
یـنبع الـتوتـر الـكامـن فـي مـصطلح "الـعتیق" مـن إحـاالتـھ الـعدیـدة إلـى الـقدیـم واألصـیل، وكـذلـك 
مـن إحـالـتھ إلـى مـا عـفا عـلیھ الـزمـن. وسـوف یـبرز الـمعرض ھـذا الـتوتـر بـما یـؤكـد عـالقـتھ الـخاصـة 
بـالـعراق الـذي یـمكن أن یـصف "الـعتیق" واقـعھ السـیاسـي واإلداري واالجـتماعـي واالقـتصادي الـقائـم 
بـقدر مـا یـصف تـراثـھ الـقدیـم. وسـوف یشـترك فـي اإلشـراف عـلى الـمعرض كـل مـن تـمارا الجـلبي 
(رئـیس مـؤسـسة تـنمیة والـمؤسـسة الـمشاركـة لـھا) وبـاولـو كـولـومـبو (المسـتشار الـفني لـمتحف الـفن 

ح المشرفان بأن:  المعاصر في اسطنبول). وقد صرَّ
"الــعتیق بــاســتكشافــھ تــراث الــعراق الــفني مــنذ الــعصر الحجــري وحــتى الــعصر الــراھــن 
ر بـھا الـماضـي الـعتیق عـلى الـلغات الـبصریـة الـمعاصـرة  یسـتكشف أیـضا السـبل الـمختلفة الـتي یـؤثـِّ
ـال مـا یـتیحھ الـتراث الـعتیق الـھائـل مـن فـرص لـألمـة فـي واقـعھا اآلنـي الـھش وكـذلـك مـا  والحـدیـثة، مـتأمِّ

یفرضھ علیھا من قیود". 
یـضم الـمعرض أربـعین قـطعة أثـریـة تـغطي سـتة آالف عـام، وتـتراوح خـامـات تـلك الـقطع بـین 
الحجـر والـزجـاج والـفخار، وتتخـذ أشـكال أخـتام أسـطوانـیة وألـواح مـسماریـة وأغـراض طـبیة وآلـة 
مـوسـیقیة وتـماثـیل حـیوانـات وآلـھة وأشـخاص وقـوارب، وأغـراض مـن الـحیاة الـیومـیة كـالـغربـال 
والـدمـى. مـن ھـذه األعـمال مـا أعـادتـھ إدارة اإلنـتربـول إلـى الـمتحف فـي عـامـي 2008 و2010 مـن 
دول مـثل ھـولـندا وسـوریـا والـوالیـات المتحـدة. وقـد اخـتار تـلك الـمعروضـات األثـریـة كـلٌّ مـن الشـریـكة 
الـمنظمة تـمارا الجـلبي ومـدیـر إدارة اآلثـار بـمتحف بـغداد الـوطـني قـیس حسـین راشـد وفـریـقھ وعـالـمة 

اآلثار لمیاء جیالني ویر.  
تـتیح الـمعروضـات األثـریـة تـأمـل الـعتیق بـوصـفھ مـؤشـرا إلـى ثـیمات إنـسانـیة مشـتركـة مـع أي 
حـضارة. وقـد حـدَّد الـمنظمون سـبع ثـیمات یـمكن رؤیـة كـل عـمل مـعاصـر عـبر مـنظور ثـیمة مـنھا. 
ھـذه الـثیمات ھـي الـماء واألرض والـصید والـكتابـة والـموسـیقى والـصراع والشـتات. وسـوف تـعرض 
جـمیع األعـمال فـي خـزائـن عـرض مـصمَّمة خـصیصا بـحیث تـعكس أسـلوب الـعرض الـمتحفي 

المرتبط بعرض اآلثار، وكذلك الممارسات الخاصة باألثریین. 



مـن الـفنانـین الـعراقـیین الـثمانـیة الـذیـن سـتعرض أعـمالـھم سـتة فـنانـین أحـیاء، خـمسة مـنھم 
یـقدمـون أعـماال جـدیـدة لـلجناح، فـتتمثل أعـمال الـتركـیب والـفیدیـو والـفوتـغرافـیا بـالـتوازي مـع الـوسـائـط 
األكـثر تـقلیدیـة مـثل الـرسـم والـنحت. وھـكذا فـإن أعـمال الـفنانـین الـمعاصـریـن شـركـو عـباس  (مـوالـید 
1978) وصـادق كـویـش الـفراجـي (مـوالـید 1960) وعـلي أركـادي (مـوالـید 1982) ولـؤي فـاضـل 
(مـوالـید 1982) ونـادیـن حـاتـم (مـوالـید 1980) وصـقر سـلیمان (مـوالـید 1979) سـوف تـتفاعـل مـع 
أعــمال فــنانــین حــدیــثین عــراقــیین ھــما ســلیم جــواد (1919-1961 ) وشــاكــر حــسن الــسعید 
(1925-2004). ولقـد كاـن سلـیم جوـاد وحسـن شاـكرـ السـعید منـ أوائلـ الرـواد الذـینـ كاـفحـوا وصوـال 
إلـى فـن عـراقـي جـدیـد فـي الـقرن العشـریـن یشـتبك فـي آن واحـد مـع الـطلیعة األوربـیة ویـنتج لـغة 
عـراقـیة فـریـدة. وقـد أسـس كـال الـفنانـین سـنة 1951 جـماعـة بـغداد لـلفن الحـدیـث فـكانـت انـعكاسـا لـتنامـي 

المشاعر القومیة المعادیة لالستعمار. 
یـصاحـب "الـعتیق" مشـروع جـدیـد لـلفنان فـرانسـیس ألـیس الـذي ولـد فـي أنـتویـرب ویـقیم فـي 
الـعاصـمة المكسـیكیة. فـي نـوفـمبر 2016 قـام فـرانسـیس ألـیس ـ بـترتـیب مـن مـؤسـسة رؤیـا ـ بـرحـلة 
إلـى جـبھة الـموصـل أثـناء تحـریـرھـا. والـسؤال األسـاسـي فـي عـملھ الـتركـیبي الجـدیـد ھـو الـمتعلق بـدور 
الـفنان فـي الحـرب. والـعمل یـتضمن رسـومـات، ولـوحـات، وصـورا فـوتـغرافـیة، ومـالحـظات وفـیدیـو 

من واقع تجربة ألیس في الموصل.  
یـصاحـب الـمعرض كـتالـوج صـادر عـن مـوسـي Mousse مـتضمنا مـقاالت لـفرانسـیس آلـیس، 
وأنـدریـا أبـلبي، وزیـنب البحـرانـي، وجـومـانـة شـاھـین، وروجـر كـوك، وإیـد كـاشـي، وكـالـیوبـي 

مینیوداكي، وفینتیا بورتر، وندى شبوط ، وروبرت ستور، وأنیتا شیالك. 
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یقام المعرض في الفترة من 13 مایو وحتى 26 نوفمبر 2017 
االستعراض الصحفي: األربعاء 10 مایو، من 11 صباحا إلى 1 ظھرا 

العرض الخاص: الخمیس 11 مایو، من 6 إلى 8 مساء 
العنوان: الطابق الثالث من  

Palazzo Cavalli-Franchetti, Grand Canal, San Marco 2847, Venice 
أقرب المراكب: األكادیمیة 

یقام المعرض من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء في جمیع األیام عدا االثنین 
المشرفان: تمارا الجلبي وباولو كولمبو 

القومیسیر: مؤسسة رؤیا 
القومیسیر المحلي: فیتوریو أورباني


