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مؤسسة رؤيا تعلن عن مبادرة "دفاتر رؤيا" للنشر التعليمي المجاني 

يسر مؤسسة رؤيا أن تعلن عن إطالق "دفاتر رؤيا" وهي مبادرة جديدة للنشر التعليمي 
تصدر عنوانين في العام. في كل دفتر، يختار أحد مشاهير الفنانين أو منظمي 
المعارض أو النقاد خمسة نصوص قصيرة يراها أساسية للتطوير اإلبداعي، ثم تترجم 
هذه النصوص إلى اللغة العربية، وتكون ترجمتها في أغلب الحاالت للمرة األولى، 
ويوزsع الدفتر الصادر بالمجان على دوائر الفن في العراق وبقية الشرق األوسط. 
ويهدف المشروع إلى توفير المصادر للمدارس والمجتمعات واألفراد ممن لم يتوافر 
لهم من قبل قدر يذكر من االتصال بنصوص فنية . يبدأ إطالق السلسلة في 19 يناير 
2017 في أربيل بالتزامن مع المرة األولى التي يشهد فيها العراق إقامة معرض 

"الجمال الخفي" الذي شارك به العراق في بينالي فينسيا 2015. 
العنوان األول في هذه السلسلة هو "الفن وغاياته: خمس مقاالت في الفن المعاصر 
من اختيار جوناثان واتكنز" ويطبع منه مبدئيا 2000 نسخة، غير أن الهدف النهائي هو 
إيصال المصدر إلى أكبر عدد ممكن من الناطقين بالعربية. "جوناثان واتكنز" هو مدير 
جاليري إيكون في مدبنة برمنجهام اإلنجليزية وأحد المتعاونين مع مؤسسة رؤيا. وسوف 
يتضمن دفتره الصادر عن "رؤيا "مقالة كتبها بعنوان "الفن وغاياته" وتليها خمسة 

نصوص: 

I. John Berger, Ways of Seeing, ‘Chapter 1’ (1972) 
II. Alfred Gell, ‘Vogel's Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps’, 

first published in Journal of Material Culture (1996) 
III. Michel Houellebecq, The Map and the Territory, ‘Preface’ (2010)  
IV. Will Self, ‘Are the hyper-rich ruining the new Tate Modern?’, first 

published in The Guardian (2014)  
V. Gavin Brown and Daniel Baumann, ‘The Demise of the Future’, first 

published in Spike (2014) 

كان الدافع إلى إطالق دفاتر رؤیا مزدوجا. فالشق األول یتمثَّل في مھمة مؤسسة رؤیا بأن تقوم بتجسیر 
الھوة  بین مناطق الشرق األوسط المستعرة بالصراعات ال سیما العراق، وبقیة العالم. إذ على الرغم مما  
یسَّره اإلنترنت وغیره من االبتكارات التكنولوجیة الحدیثة من قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات، 
فإن  الوصول إلى النصوص الفنیة التعلیمیة الجیدة في الشرق األوسط  یظل مقیدا بعوامل اجتماعیة 



واقتصادیة، ومن أكثر ھذه القیود عدم إجادة أیة لغة أوربیة غربیة. أما الشق الثاني فھو أن الدراسة بصفة 
عامة مقیِّدة في المنطقة، بصورة تمنع أوساط المبدعین من التفكیر بحریة دونما رقابة. ومقاومة ھذه 
األمور تقتضي جملة من التطورات من بینھا التوصل إلى الجید من المدارس والمدرسین، والمناھج 

الحدیثة الناتجة عن بحوث جیدة. ودفاتر رؤیا ترمي إلى اإلسھام بطریقة ما في ھذه الجھود. 
في تمھید الدفتر األول تؤكد المؤسسة على أنھ: 

"قد لفت انتباھنا أن أغلب النصوص المتعلقة بالفن، على اختالفھا، غیر موجودة بالعربیة. وھذا ھو 
الجسر الذي نشیده، دفترا تلو دفتر، في سیاق سعینا إلى كبار المحترفین والفنانین والكتّاب العالمیین 
إلشراك الناطقین بالعربیة في ما لدیھم من معارف وخبرات. ھي تجربة. وھي في تقدیرنا تجربة مھمة". 
ولقد تنازل عدد من الناشرین والكتّاب بكرم منھم عن أجورھم لیمّكنوا دفاتر رؤیا من االنطالق. في 
البدایة سوف تطلق مؤسسة رؤیا عنوانین من سلسلة دفاتر رؤیا سنویا. وسوف یكون من بین المشاركین 
في المستقبل الفنانون ھیوا كیھ وقادر عطیة ومنظمو المعارض ماري موراكسیولي وفینیتیا بورتر وأنیتا 
زایالك والمدیر الفني لمتحف .S.M.A.K للفن المعاصر فیلیب فان كاوتیرین. وسوف تتضمن 
النصوص المختارة أعماال لكل من إیریت روجوف وھیتو ستایرل وجایاتري سبیفاك ومیخائیل باختین 

وآخرین. وسوف نعلن عن العنوان التالي في ربیع 2017. 
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عن مؤسسة رؤیا 

مؤسسة رؤیا منظمة عراقیة غیر حكومیة مسجلة 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 تركَّز 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 أو تكلف آخرین بإقامة مشاریع إبداعیة في الفنون البصریة واألدائیة والصوتیة 
البصریة. وسبق أن لعبت المؤسسة دور 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". تعاونت "رؤیا" مع الفنان العالمي آي وایواي في إصدار 
ھام ھو "عالمات البقاء: رسوم لالجئین في العراق، اختیار:آي وایواي". وفي مارس 2015، أقامت 

"رؤیا" أول مشروع للعالج بالدراما في بغداد بدعم من صندوق 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 ذلك فأن موقع  مؤسسة رؤیا عبر اإلنترنت 

یمثل منصة حیة للفن العراقي، إذ ینشر الموقع بصفة دوریة حوارات مع فنانین عراقیین ناشئین 
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وراسخین سواء من المقیمین في العراق أم خارجھ تشجیعا على الحوار وتبادل األفكار وتعزیز سبل 
التعاون. 

 www.ruyafoundation.org

عن "الجمال الخفي" في قلعة اربیل 
في ینایر 2017 سوف تقیم مؤسسة رؤیا للمرة األولى في العراق معرض "الجمال الخفي" الذي عرض 
للمرة األولى بوصفھ الجناح الوطني العراقي في بینالي فینسیا السادس والخمسین (2015). بعد نقل 
الجناح إلى متحف .S.M.A.K  للفن المعاصر في مدینة جینت البلجیكیة، سوف یقام المعرض في قلعة 
أربیل في منزل التاجر المعروف بـ "دار صالح الجلبي" الذي یرجع إلى القرن الثامن عشر. وضعت 
قلعة اربیل على قائمة الیونسكو للتراث العالمي عام 2014. وھي صرح حصین یھیمن على فضاء مدینة 
أربیل. وسوف یكون "الجمال الخفي" أول معرض دولي یقام في ھذا الفضاء، وقد أعیدت صیاغة 
المعرض كلھ بحیث یتالءم مع محیطھ الجدید، إذ تعرض جمیع األعمال على أثاث مصنَّع محلیا. یشرف 
على "الجمال الخفي" "فیلیب فان كاوتیرین" المدیر الفني لمتحف .S.M.A.K للفن المعاصر، ویضم 
أعمال خمسة فنانین معاصرین من العراق والمھجر  بمصاحبة أكثر من  500 رسم لالجئین في شمال 

العراق. یقام المعرض في الفترة من 19 ینایر إلى 16 فبرایر 2017. 
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