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"الجمال الخفي"  من بینالي فینسیا إلى قلعة أربیل التاریخیة في العراق 

19 ینایر ـ 16 فبرایر 2017 

یسر مؤسسة رؤیا أن تعلن عن إقامة معرض "الجمال الخفي" العراقي الذي أقیم أصال في جناح العراق الوطني 
ببینالي فینسیا السادس والخمسین فتردد علیھ 20000 زائر بین مایو ونوفمبر 2015. وبعد نقل المعرض إلى  
.S.M.A.K  (متحف الفن المعاصر) في جینت البلجیكیة في مایو 2016، یقام المعرض من جدید في قلعة اربیل في 
ینایر 2017، في نزل التاجر الذي یرجع إلى القرن الثامن عشر والمعروف بـ دار صالح الجلبي. كانت قلعة أربیل قد 
وضعت على قائمة الیونسكو للتراث العالمي في 2014. والقلعة عبارة عن معلم تاریخي محصن یقع على قمة تل 
بیضاوي الشكل مطل على أفق مدینة اربیل. ویكون "الجمال الخفي" أول معرض دولي یقام في ھذا الفضاء، وقد 

أعیدت صیاغة المعرض كلھ بحیث یتالءم مع محیطھ الجدید، إذ تُعَرض جمیع األعمال على أثاث مصنَّع محلیا. 

یشرف على "الجمال الخفي" "فیلیب فان كاوتیرین" مدیر متحف .S.M.A.K للفن المعاصر، ویضم أعمال خمسة 
فنانین معاصرین من العراق والمنفى. یعمل ھؤالء الفنانون ضمن نطاق  واسع من الوسائط، وسیضم المعرض أعماال 
أنتجت لھ خصیصا بجانب أعمال أعید اكتشافھا بعد فترات طویلة من اإلھمال. وسیعرض بمصاحبة "الجمال الخفي" 
أكثر من  500 رسم لالجئین في كردستان العراق، وقد اختار الفنان المعاصر العالمي الشھیر "آي وایواي" عددا من 
ھذه الرسوم لتصدر في كتابھ "عالمات البقاء: رسوم لالجئین في العراق. اختارھا آي وایواي (وصدرت في 2015 

عن میركاتورفوندس). 

یشیر "الجمال الخفي" إلى ما ھو استثنائي وغیر متوقع في األعمال المعروضة وإلى الخفاء المحتوم الذي یعانیھ 
الفنانون العراقیون على الساحة الدولیة. فمن الثیمات العدیدة التي یتناولھا المعرض عالقة الفن باالستمرار في البقاء، 
وعالقتھ بالتوثیق، وبالعالج النفسي، وبالجمال نفسھ. ولقد حرصنا أن یكون العنوان قابال لتأویالت ال حدود لھا، 
لیكشف ذلك عن تباین وكثرة طرق تعاطي الفن التي تتوالد من بلد شھد الحروب واإلبادة الجماعیة وامتھان حقوق 
اإلنسان ثم بروز داعش في السنوات الثالث األخیرة. إن التدمیر الممنھج الذي تعرض لھ تراث العراق الثقافي على ید 



داعش، ورأیناه في تدمیر مواقع تاریخیة عریقة، عراقة القرون البعیدة، في الحضر ونمرود ونینوى، بل وفي متحف 
الموصل، لیضیف أھمیة أخرى إلى أھمیة التركیز على الفنانین العراق الذین یواصلون اإلبداع في العراق. 

یقول "فیلیب فان كاوتیرین" المشرف على المعرض إن "الجمال الخفي أشبھ بنسیج ھش یسجل ذبذبات العمل الفني إذ 
یخترقھ الظرف الحالي الذي یعیشھ البلد وتشھده حالة الفنون". 

وتقول تمارا الجلبي رئیس مجلس إدرة مؤسسة رؤیا والشریك المؤسس لھا "إننا سعداء  بجلبنا ھذا المعرض الدولي 
إلى العراق، لیتسنى للفنانین العرض في سیاقھم البیئي المحلي. ومن خالل تنظیمھ في قلعة أربیل ، فإن معرض  

’الجمال الخفي’ سیقدم  فرصة تأویل منضبط ألعمال محلیة لم یكن االطالع علیھا متاحا من قبل". 

ینتمي الفنانون المشاركون في المعرض إلى جیلین من فناني التصویر الفوتوغرافي العراقیین ممثلین بالفنانین لطیف 
العاني (موالید 1932) وآكام شیكس ھادي (موالید 1985)، والتشكیلیة رباب غزول (موالید 1970) والنحات سالم 
عطا صبري (موالید 1953) والرسام حیدر جبار (موالید 1986). وھذه ھي المجموعة التي وقع علیھا اختیار "فان 
كاوتیرین" بعد رحلة إلى العراق عام 2014، نظمتھا لھ "رؤیا" وصاحبتھ خاللھا تمارا الجلبي رئیس مجلس إدارة 
مؤسسة رؤیا والشریك المؤسس لھا، كما زار االثنان فنانین عراقیین یعملون في الوالیات المتحدة وتركیا وبلجیكا 

والمملكة المتحدة". 

یقیم كل من العاني وصبري في بغداد، في حین یقیم شیكس في السلیمانیة، وجبار وغزول یعمالن خارج العراق، في 
بلجیكا وویلز على الترتیب.  

یمكن القول إن عددا ھائال من الفنانین العراقیین ما زالوا یعملون وفق جمالیات جامدة حبیسة مناھج كالسیكیة في 
التعلیم، في حین یمثل الفنانون المشاركون في "الجمال الخفي" انقطاعا عن ھذه القیود التقلیدیة سواء أكان ھذا 
االنقطاع في األسلوب أم في الوسائط المستعملة أم في نطاق الھموم االجتماعیة الواسع  الذي یشتمل ضمن ما یشتمل 
على الجندر والسن. ویشیر  جمیع الفنانین في أعمالھم إلى الوضع السیاسي في العراق، مراوحین بین األخالقي 
والجمالي، والھموم االجتماعیة والقیم الفنیة. وفي ظل تراوح أعمار الفنانین سیكون المعرض ـ من بعض الجوانب ـ 
تمثیال لتاریخ العراق العقلي والوجداني، متسائال عما تعنیھ كلمة "المعاصر" في بلد یفتقر إلى البنیة األساسیة الثقافیة 

المتطورة. 

"عالمات البقاء: رسوم لالجئین في العراق، اختیار:  آي وایواي" 

یقام بمصاحبة "الجمال الخفي" معرض لرسوم الالجئین في شمال العراق. وكانت مؤسسة رؤیا قد أطلقت في دیسمبر 
2014 حملة لتوفیر أدوات الرسم للراشدین من الرجال والنساء في مخیمات الالجئین. وزارت "رؤیا" مخیمات 
الشریعة وبحرقة ومار إیلیا، فجمعت المؤسسة على مدار خمسة أیام 546 عمال، منھا الرسم والشعر والنثر، 
وستعرض مختارات من ھذه األعمال، إلى جانب عرض رقمي لجمیع األعمال البالغ عددھا 546. وقد قام الفنان "آي 
وایواي" باختیار نخبة من ھذه األعمال إلصدار كبیر بعنوان "عالمات البقاء: رسوم لالجئین في العراق، اختیار: 
ھ عائدات ھذا الكتاب لمن أبدعوه. ھذا وقد رجعت مؤسسة رؤیا مرارا وبصورة منتظمة  آي وایواي". وسوف توجَّ

إلى مخیم الشریعة لعرض ھذه األعمال  ضمن عرض بات یعرف باسم "اإلبداع من أجل البقاء". 

انتھى البیان 
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یقام المعرض في الفترة من 19 ینایر إلى 16 فبرایر 2017 

من الساعة 9.30 صباحا إلى 6.30 مساء 

العنوان: قلعة اربیل، المركز التاریخي بوسط مدینة اربیل، اربیل، العراق 

عن مؤسسة رؤیا 

مؤسسة رؤیا منظمة عراقیة مسجلة غیر حكومیة ال تستھدف الربح، تأسست سنة 2012 بھدف إثراء ودعم الحیاة 
الثقافیة في العراق، وإقامة جسور ثقافیة مع العالم. وھدف رؤیا المبدئي ھو دعم الثقافة في العراق في الوقت الذي 
تُركَّز فیھ األولویات على غیر ذلك، وإنشاء منصة تعمل على تمكین العراقیین الممارسین للفنون، ال سیما من الشباب، 
من االستفادة من األحداث الدولیة والمشاركة فیھا. وباإلضافة إلى دعم المشاریع المحلیة، فإن المؤسسة ترمي إلى 

إقامة شبكة من فعالیات التبادل الثقافي القادرة على اإلسھام في تنمیة المجتمع المدني في العراق. 

تقیم "رؤیا" بنفسھا بإقامة مشاریع إبداعیة في الفنون البصریة واألدائیة والصوتیة البصریة أو تكلف آخرین للقیام 
بذلك. وكانت المؤسسة ھي قومیسیر الجناح الوطني العراقي في بینالي فینسیا الخامس والخمسین والسادس والخمسین 
في مایو 2013 ومایو 2015، وسوف تقوم بالدور نفسھ في جناح البینالي في دورتھ السابعة والخمسین الذي سوف 
یشترك كل من "باولو كولومبو" وتمارا الجلبي في اإلشراف على معرض فیھ عنوانھ "العتیق". وقد تعاونت "رؤیا" 
مع الفنان العالمي آي وایواي في إصدار ھام ھو "عالمات البقاء: رسوم لالجئین في العراق. اختارھا آي وایواي". 
وفي مارس 2015، أقامت "رؤیا" أول مشروع للعالج بالدراما في بغداد بدعم من مؤسسة األمیر كالوس. وفي 
ابریل 2016 أطلقت "رؤیا" أول موقع بیانات عام عبر اإلنترنت للفنانین العراقیین یمكن االطالع علیھ عبر الرابط: 
www.ruyafoundation.org/en/artists. فضال عن أن موقع رؤیا عبر اإلنترنت یمثل منصة للفن 
العراقي، إذ ینشر الموقع بصفة دوریة حوارات مع فنانین عراقیین ناشئین وراسخین سواء من المقیمین في العراق أم 

خارجھ تشجیعا على الحوار وتبادل األفكار وتعزیز سبل التعاون. 

 www.ruyafoundation.org

عن قلعة اربیل: 



قلعة اربیل من المواقع المسجلة على قائمة الیونسكو للتراث العالمي. وھي صرح حصین مقام على تل بیضاوي 
(تشّكل عبر أجیال من حیاة البشر وطبقات بنائھم في المكان نفسھ) في المنطقة الكردیة من محافظة اربیل. ال یزال 
جدار متصل من واجھات القرن التاسع عشر ینقل انطباعا بصریا لحصن ال نفاذ إلیھ یبسط حضوره على مدینة اربیل. 
وفي القلعة تصمیم على شكل مروحة یرجع إلى المرحلة العثمانیة المتأخرة من تاریخ اربیل. وتسجل الوثائق المكتوبة 
والمرسومة عراقة الموقع وأثریتھ، فأربیل تقع حیث كان موقع أربیل وھي مركز دیني وسیاسي آشوري مھم، وال 

یزال علماء اآلثار  یبحثون وینقبون عما تخفیھ الحجارة من مستویات وبقایا البناء السابق. 

 http://whc.unesco.org

عن الفنانین المشاركین 

لطیف العاني (1932) یعد األب المؤسس للفوتوغرافیا العراقیة. أنتج أغلب أعمالھ األساسیة بین الخمسینیات 
وأواخر السبعینیات من القرن العشرین، إلى أن صار التقاط الصور في المجال العام مستحیال بسبب تزاید المناخ 
االستبدادي الذي فرضھ نظام صدام حسین والحرب اإلیرانیة العراقیة. تقدم فوتغرافیا العاني الوثائقیة صورة 
عریضة للعراق في زمنھا وترسم جانبا من المجتمع العراقي ضاع منا اآلن. بدأ العاني مسیرتھ مصورا للمجلة 
النفطیة العراقیة وأغلب الصور التي التقطھا قبل عام 1958 ال تزال في حوزة شركة جدیدة تابعة للشركة. على 
مدار مسیرتھ أقام العاني معارض فردیة في الشرق األوسط، كما كان لھ نشاط في أوربا والوالیات المتحدة. تعكس 
أعمالھ اھتماما باآلثار والحیاة الحدیثة وبالتقائھما معا في العمارة. بفضل ھذا المنھج الثنائي تتوحد اتجاھات التحدیث 
والتراثات العتیقة لتصبح الثیمة المسیطرة على أعمال العاني. في دیسمبر 2015، كرمتھ مؤسسة األمیر كالوس في 

حفل أقیم في أمستردام "لتفانیھ في تسجیل دقیق لواقع الحیاة الیومیة في ما بین الخمسینیات والسبعینیات. 

سالم عطا صبري (1953) محاضر في الفن الفولكلوري بمعھد بغداد. عمل بین 2010 و2015 مدیرا للمتحف 
الوطني للفن الحدیث في بغداد، وھو المتحف الذي فقد 75% من مقتنیاتھ بسبب أعمال النھب في عام 2003. رجع 
عطا صبري إلى بغداد سنة 2005 بعد ستة عشر عاما قضاھا في الوالیات المتحدة واألردن، وتتناول أعمالھ بصورة 
مباشرة تجربة العودة إلى الوطن بعدما غیَّرت وجھھ الصراعات. برغم عملھ في الفن طوال حیاتھ ودراستھ في البدایة 
فن السیرامیك، احتفظ صبري برسومھ (البالغ عددھا 300) بعیدا عن األنظار إلى أن عرض منتخبات منھا ضمن 
الجناح العراقي في بینالي فینسیا السادس والخمسین. ومنذ ذلك الحین یشارك صبري في معرض "الخط السفلي" 
The Bottom Line  الجماعي الكبیر في متحف بمدینت جینت، وفي سي سي شترومبیك في جریمبرجین. في 

یونیو عرض أعمالھ في ALTERNATIVA 2016 بالمھرجان الدولي للفنون البصریة في جدانسك ببولندا. 

رباب غزول (1970) فنانة بصریة مھتمة باستكشاف األبعاد األدائیة والحواریة في سیاق تعاملنا مع السیاسي. تعمل 
في حدود المعرض وفي ما وراءھا، وتعتمد في الغالب على التفاعل الستكشاف دقائق المیول الخاصة والعامة، 
راصدة كیفیة إبحارنا، بوعي أو بدون وعي، في عالم السیاسة المحیط بنا. ولدت في العراق لكنھا تعیش في المملكة 



المتحدة منذ عام 1979، ولعالقة غزول الجغرافیة بالبلد الذي ولدت فیھ دور مھم في عملھا. إبداعھا یخرج في قوالب 
الفیدیو واألعمال التركیبة واألدائیة وكذلك على ھیئة لقاءات في المجال العام. یكمن الحوار وراء كثیر من أعمالھا كما 
 g39 أنھا كثیرة االستعمال للنصوص سواء المؤرشفة أو المكتوبة أو المستخلصة. أقامت غزول معارض فردیو في
ومركز شابتر الفني Chapter Arts Centre  في كاردیف عالوة على مشاركتھا في عدد من المعارض 
الجماعیة الدولیة. ھي فنانة ذات ھم اجتماعي، وناشطة اجتماعیة، ومشاركة في مشاریع جذریة تتحدى أشكال الظلم 

الثقافیة واالقتصادیة 

حیدر جبار (1986) بدأ مسیرتھ الفنیة بالسینما، حیث عمل مدیرا فنیا ألفالم قصیرة وأخرى روائیة طویلة. درس الفن 
بصورة تقلیدیة في معھد بغداد لكنھ استطاع النجاة من الحدود المفروضة في المتن الفني الراسخ. یعتبر جبار أنھ 
ینتمي إلى جیل خربت حیاتھ بال جدوى بسبب عقود من الصراع ونتیجة لذلك فإن للوحاتھ أسلوبا شدید المباشرة 
والحمیمیة. أقام معرضین منفردین في بغداد ولكنھ أقام أخیرا في بلجیكا بعدما سافر من بغداد إلى أوربا في عام 
 S.M.A.K. 2015، بعد بینالي فینسیا. وھو ماض في تطویر مسیرتھ الفنیة في بلجیكا وكان فنانا مقیما في متحف

للفن المعاصر في مدینة جینت من مایو إلى سبتمبر 2016. 

آكام شیكس ھادي (1985) مصور فوتغرافي من السلیمانیة. یرتب صوره الفوتغرافیة بدون أن یفقدھا طبیعتھا 
التوثیقیة. شارك شیكس ھادي في العدید من المھرجانات في آسیا والشرق األوسط، ومن بینھا مھرجان توشبي میال 
الدولي للفوتغرافیا ببنجالدیش سنة 2013. فاز بالعدید من الجوائز عن أعمالھ، ومن بینھا جائزة تي آیھ دبلیو الرسا 
للمصورین الفوتغرافیین المبدعین. یواصل شیكس ھادي التعاون مع رؤیا في برنامج "اإلبداع من أجل البقاء" 
بمخیمات الالجئین في شمال العراق. كما أن أعمالھ حالیا جزء من معرض جماعي كبیر عنوانھ "حاالت قلق: 

استراتجیات الفن في حاالت الطوارئ" بأكادیمیة دیر كونست في برلین المستمر حتى ینایر 2017. 


