
 

بیان صحفي 

جناح العراق الوطني في بینالي فینسیا 2017 

یسر مؤسسة رؤیا أن تعلن مزیدا من التفاصیل عن الجناح العراقي الوطني في بینالي فینسیا السابع 
والخمسین الذي یقام في مایو 2017 ویحمل عنوان "العتیق" ویقدم أعمال ثمانیة فنانین عراقیین 
معاصرین ومحدثین في حوار مع أربعین عمال فنیا عراقیا أثریا مستعارا من متحف العراق الوطني 
تغطي ستة آالف عام ابتداء من العصر الحجري الحدیث وصوال إلى الحقبة البابلیة الجدیدة. أغلب ھذه 
المعروضات لم یغادر العراق من قبل، باستثناء قلیل مما تم استرداده أخیرا بعد أعمال النھب التي 
تعرَّض لھا المتحف في عام 2003. ویصاحب المعرض أیضا مشروع جدید للفنان العالمي بلجیكي 
المولد فرانسین آلیس موضوعھ الحرب والفنان. سیكون "العتیق" ثالث مرة تقوم فیھا مؤسسة رؤیا 

باإلشراف على الجناح العراقي الوطني في بینالي فینسیا. 
ینبع التوتر الكامن في مصطلح "العتیق" من إحاالتھ العدیدة إلى القدیم واألصیل، وكذلك من إحالتھ إلى 
ما عفا علیھ الزمن. والمعرض سوف یبرز ھذا التوتر بما یؤكد عالقة المصطلح الخاصة بالعراق الذي 
یمكن أن یصف "العتیق" واقعھ السیاسي واإلداري واالجتماعي واالقتصادي القائم بقدر ما یصف تراثھ 
القدیم. وسوف یشترك في اإلشراف على المعرض كل من تمارا الجلبي (رئیس مؤسسة تنمیة والمؤسسة 
المشاركة لھا) وباولو كولومبو (المستشار الفني لمتحف الفن المعاصر في اسطنبول). وقد صرَّح 

المشرفان بأن: 
"العتیق باستكشافھ تراث العراق الفني منذ العصر الحجري وحتى العصر الراھن یستكشف أیضا السبل 
المختلفة التي یؤثِّر بھا الماضي العتیق على اللغات البصریة المعاصرة والحدیثة، متأمِّال ما یتیحھ التراث 

العتیق الھائل من فرص لألمة في واقعھا اآلني الھش وكذلك ما یفرضھ علیھا من قیود". 

سوف یحتوي المعرض أربعین قطعة أثریة یرجع أقدمھا إلى حقبة الحضارة الحلفیة (6100 – 
5100 ق م) ووصوال إلى الفترة البابلیة الحدیثة (247 – 224 ق م)، وتتراوح خامات تلك القطع 
بین الحجر والزجاج والفخار، وتتخذ أشكال أختام أسطوانیة وألواح مسماریة وأغراض طبیة وآلة 
موسیقیة وتماثیل حیوانات وآلة وأشخاص وقوارب، وأغراض من الحیاة الیومیة كالبرطمان والغربال 
والدمى. من ھذه األعمال ما أعادتھ إدارة اإلنتربول في 2008 و2010 من مناطق بینھا ھولندا وسوریا 
والوالیات المتحدة. من بین ھذه القطع مثقال حجري بابلي على شكل بطة، وتمثال صغیر دقیق یفترض 
أنھ إللھة الخصوبة ویرجع تاریخھ إلى قرابة 6000 ق م. وقد قام باختیار تلك المعروضات األثریة كلٌّ 
من الشریكة المنظمة تمارا الجلبي ومدیر إدارة اآلثار بمتحف بغداد الوطني قیس حسین راشد وفریقھ 

وعالمة اآلثار لمیاء جیالني ویر.  



من المعروضات اآلسرة أیضا َعقد تبنٍّ من الحقبة البابلیة ینبع تفرده من بقاء اللوح واإلطار على حالھما 
األول، وكذلك األختام الزخرفیة التي استخدمھا الشھود للتوقیع بأسمائھم. ومن المعروضات أیضا خاتم 
أسطواني ممیز من الحقبة األكادیة یصوِّر ثالثة مشاھد متوازیة من جلجامش ونص مدرسي صلصالي 

مدوّر من الحقبة البابلیة كان یستعمل في تعلیم الكتابة. 
سوف تتیح المعروضات األثریة تأمل العتیق بوصفھ مؤشرا إلى ثیمات إنسانیة مشتركة مع أي حضارة. 
وقد حدَّد المنظمون سبع ثیمات یمكن رؤیة كل عمل عبر منظور ثیمة منھا. ھذه الثیمات ھي الماء 
واألرض والصید والكتابة والموسیقى والصراع والشتات. وسوف تعرض جمیع األعمال في خزائن 
عرض مصمَّمة خصیصا بحیث تعكس أسلوب العرض المتحفي المرتبط بعرض اآلثار، وكذلك 
الممارسات الخاصة باألثریین. كما ستعني أیضا إمكانیة تلقي أي عرض بوصفھ فصال مستقال بذاتھ 
عالوة على كونھ جزءا من سیاق "العتیق" األكبر. ویقام المعرض في فضاء یضیف أصداء إلى ثیمة 
"العتیق"، إذ یقام في مكتبة قدیمة ذات قیمة تاریخیة، حیث أقیمت في فترة التوسع القوطي الجدید في 

القرن التاسع عشر. 
من الفنانین العراقیین الثمانیة الذین ستعرض أعمالھم ھناك ستة فنانین أحیاء، خمسة منھم سوف یقدمون 
أعماال جدیدة للجناح. وألن أعمال كثیر من فناني العراق الیوم ال تزال ملتزمة بقیود التراث الجمالي 
الضیِّق النابع من اتجاھات التعلیم المتبعة منذ القرن التاسع عشر ومن افتقار العراق في العقود األخیرة 
إلى التبادل الثقافي، فإن جمیع أعمال مؤسسة رؤیا ترمي إلى رعایة ودعم الفنانین الساعین إلى تجاوز 
ھذه الصیغ وصوال إلى أعمال التركیب والفیدیو والفوتغرافیا التي سوف تعرض بالتوازي مع الوسائط 
األكثر تقلیدیة مثل الرسم والنحت. وھكذا فإن أعمال الفنانین المعاصرین شركو عباس  (موالید 
1978) وصادق كویش الفراجي (موالید 1960) وعلي أركادي (موالید 1982) ولؤي فاضل 
(موالید 1982) ونادین حاتم (موالید 1980) وصقر سلیمان (موالید 1979) سوف تتفاعل مع 
أعمال فنانین حدیثین عراقیین ھما سلیم جواد (1919-1961 ) وشاكر حسن السعید 
(1925-2004). ولقد كان سلیم جواد وحسن شاكر السعید من أوائل الرواد الذین كافحوا وصوال إلى 
فن عراقي جدید في القرن العشرین یشتبك مع الطلیعة األوربیة منتجا لغة عراقیة ممیَّزة ال تتنكَّر لتراث 

العراق الفرید. 
یعد الرسام والنحات سلیم جواد أب الفن العراقي الحدیث، كما أن لھ تأثیرا كبرا في المنطقة كلھا. ولقد 
كان من أوائل الفنانین العراقیین الذین درسوا الفن الحدیث في أوربا، وقد أتاحت لھ دراستھ في مدرسة 
سلید للفنون الجمیلة بلندن في ثالثینیات القرن العشرین أن یجمع بین التأثیرات األوربیة الحدیثة والتعلیم 
الفني المبدئي الذي تلقاه في المتحف الوطني العراقي. كان سلیم جواد یرغب في خلق لغة عراقیة جدیدة، 
فاشتھر بلوحاتھ التي تجمع بین األشكال التجریدیة وموتیفات حضارات ما بین النھرین، فضال عن 
اشتھاره بنصب الحریة الذي أقیم في بغداد تخلیدا لذكرى ثورة 1958. یقدم "العتیق" عملین مھمین من 
أعمال سلیم جواد من بینھما "بائعة الدجاج" (1951) التي لم تعرض للجمھور منذ عرضھا األول في 

العراق في خمسینیات القرن العشرین. 
كان شاكر حسن السعید رساما ونحاتا وكاتبا وأحد تالمیذ سلیم جواد. وكان لدیھ ھو اآلخر انشغال عمیق 
بالعثور على لغة جدیدة للفن العراقي فأسَّس مع أستاذه جماعة بغداد للفن الحدیث في سنة 1951 فكانت 
انعكاسا لتنامي المشاعر القومیة المعادیة لالستعمار. یعرض "العتیق" عددا من لوحات شاكر حسن 
السعید في فترة الستینیات تظھر اھتمامھ الشدید باإللھي، وولعھ بالصوفیة والتجرید وافتتانھ بالخط 
العربي. ومن الجدیر بالذكر أن عام 2003 لم یشھد فقط نھب متحف بغداد الوطني، ومركز صدام 
للفنون، بل وشھد بالتوازي مع ذلك نھب معرضي سلیم جواد وشاكر حسن السعید. فكان ھذا انتھاكا 
للتراث العراقي الفرید، ولكن من الدال أیضا أن االھتمام الدولي بالمنھوبات قد تركّز على آثار حضارة 

ما بین النھرین، وھي اآلثار التي تعد جزءا من تراث اإلنسانیة. 



سوف یبیِّن المعرض العالقة بین الفن العراقي المعاصر والحدیث مبیِّنا كیف یمكن لھذه العالقة أن 
تضيء عالقة أخرى بینھما وبین العتیق. ستقدم كل من نادین حاتم وصقر سلیمان أعماال تركیبیة جدیدة. 
فتنطلق نادین حاتم من تراثھا العائلي وداللة الماء، بینما تنظر صقر سلیمان في داللة األرض وعالقتھ 
بالناس وبھا على المستوى الشخصي. نادین حاتم فنانة عراقیة أسترالیة مقیمة في برلین. تقوم أعمالھا 
على الفوتغرافیا والنحت وتجمع بین أغراض الحیاة الیومیة لتتأمل اللغة والھویة وتمثالتھما. ومساھمتھا 
في الجناح سوف تستكشف تراثات الطائفة المندائیة، وھي جماعة دینیة في جنوب العراق ترجع إلیھا 
جذور عائلة الفنانة. والمندائیون یكنّون إجالال خاصا لیوحنا المعمدان ویرتبط كثیر من ممارساتھم 
الثقافیة بالماء. وسوف یستكشف عمل نادین حاتم التركیبي ھذه الثیمة من خالل أغرض تجدِّد ذكریات 
أبیھا وأمھا فضال عن الذاكرة الجمعیة المندائیة. وسوف تتضمن صورا فوتغرافیة من ألبوم عائلي 

وأحبارا وصلصاال. 
تستعمل صقر سلیمان في عملھا التركیبي التراب والحجر من جبال المنطقة الكردیة قرب بیتھا لخلق 
نموذج للعالم حسبما تراه. یمثل العمل كذلك تأمال في الطبیعة، وفي عالقة الفنانة بھا، بوصفھا منشأ 
اإلنسانیة. التجرید في عمل صقر سلیمان ـ كما یتجلّى من تواتر استعمالھا للشكل الدائري ـ مرتبط أیضا 
بانشغالھا بالنساء وأصواتھن المكتومة في المجتمع. صقر سلیمان مقیمة في كردستان وتجمع أعمالھا 
غالبا بین النص والشعار والتركیب األرضي واألغراض الجاھزة للتركیز على السیاسي واالجتماعي 

الثقافي والیومي في العراق. 
ثالثة من الفنانین العراقیین سوف یدمجون األفالم في أعمالھم، فیركِّز أحدھا على طرق عرض 
المعلومات التاریخیة في العراق، واآلخر یشتبك مع الممارسات الكتابیة التقلیدیة، والثالي یركز على 
الموسیقى والسفر في العراق. یبدع صادق كویش الفراجي كتبا فنیة وأعمال تحریك، وسوف یجمع 
العمل الذي یشارك بھ في الجناح بین الرسومات والتحریك في عمل تركیبي یسائل الطریقة التي تقدم بھا 
الكتب المدرسیة العراقیة سردیات الماضي العراقي. سوف تسیر الشخصیات عبر العصور 
والمخطوطات داخل الفیلم الذي سوف یتماس أیضا مع الخرافة واألركیولوجیا والمعرفة الدینیة  
والصید. رحل صادق كویش الفراجي عن العراق في تسعینیات القرن الماضي، بعد بقائھ في العراق 
وإنتاجھ أعمالھ فیھا أثناء الحرب اإلیرانیة العراقیة. وھو اآلن مقیم في ھولندا، وبرغم تأثره الھائل 

بالتراث األوربي، ال سیما تراث التعبیریین األلمان، فإن تركیز أعمالھ یبقى منصبا على العراق. 
على النقیض، سوف یعنى فیلم لؤي فاضل بتراث عراقي مختلف في نقل المعلومات المكتوبة، مركزا 
على ممارسة عتیقة لم تزل قائمة في بغداد الیوم، حیث یقیم الكتبة مكاتب مرتجلة خارج البنایات 
ار والعابرین على ملء االستمارات الرسمیة. سوف یركز الفیلم على رجل یزور  الحكومیة لمساعدة الزوَّ
أحد أولئك الكتبة بصفة یومیة في محاولة منھ للتواصل مع زوجتھ حدیثة الوفاة، بما یوحّد حاضر العراق 
وتاریخھ العتیق كمھد للكتابة. یقیم لؤي فاضل في بغداد، وقد بدأ عملھ السینمائي في عام 2009 ، وفاز 

منذ ذلك الحین بجوائز من مھرجان الخلیج السینمائي ومھرجان دبي السینمائي ضمن جوائز أخرى. 
شركو عباس فنان وسائط متعددة (مالتي میدیا) یعمل بالفیدیو واألداء والنص والتركیب، وھو مقیم في 
السلیمانیة لكن المادة المصورة الرئیسیة في عملھ التركیبي ھي من إنتاج أختھ عازفة التشیلو في 
األوركسترا العراقي، وقد صوّرتھا بمناسبة زیارة األوركسترا لمركز كینیدي في واشنطن في دیسمبر 
2003. عبر شاشة منقسمة تعرض صور تدریبات األوركسترا بجانب مشاھد تصور الوسائل التي 
استوجبھا السفر إلى الوالیات المتحدة. فقد استعملت وسائل كثیرة في الرحلة، من بینھا استعمال 
الطائرات الحربیة، بما یتماس مع أفكار البداوة والترحال. سوف یتضمن العمل التركیبي أیضا موسیقى 
مدونة، وبرامج وتسجیالت تاریخیة أخرى لھذا التبادل الثقافي الذي جرى في لحظة فارقة في العالقات 

بین البلدین، إذ وقع الغزو األمریكي للعراق في مارس من ذلك العام. 
الفنان المعاصر األخیر في ھذه المجموعة ھو علي أركادي، وھو مصور صحفي یقّدم منذ عام 2010 
تغطیة صحفیة للواقع السیاسي المتقلّب في العراق، ویقوم بالتغطیة الصحفیة المنتظمة للجبھة منذ 



ھجمات داعش سنة 2014.  وسوف تعرض مجموعة من أحدث أعمالھ التي نفذھا أثناء حملة الموصل 
الجاریة على داعش، وتنقسم ثالثة أقسام: صور توضح تأثیر الحرب على الجنود، وصور توضح مدى 
تأثیر الحرب على األرض، وصور توضح تأثیر الحرب على المدنیین، مع التركیز على الھجرة وبالتالي 

على أزمة الالجئین القائمة. 

فرانسین ألیس 
یصاحب "العتیق" مشروع جدید للفنان فرانسیس ألیس الذي ولد في أنتویرب ویقیم في العاصمة 
المكسیكیة. في فبرایر 2016 قام فرانسیس ألیس برحلة إلى العراق رتَّبتھا لھ مؤسسة رؤیا زار خاللھا 
معسكرات الالجئین في شمال العراق. وأتبع ذلك بزیارة استثنائیة في نوفمبر 2016 إلى جبھة الموصل 
برفقة الكتیبة الكردیة أثناء عملیة تحریر الموصل. السؤال األساسي في ھذا العمل التركیبي الجدید ھو 
المتعلق بدور الفنان في الحرب. وسوف یتضمن العمل رسومات، ولوحات، وصورا فوتغرافیة، 
ومالحظات حول تجربة ألیس في الموصل. أما الفیدیو فیتناول حركة الناس على خلفیة قصف التحالف، 
مع استمرار تقصّي إجابة للسؤال عن دور الفنان كشاھد، وھو السؤال الذي أثیر أثناء رحلة ألیس األولى 

للعراق وتفاعلھ مع األطفال في مخیمات الالجئین. 

انتھى 
مالحظات للسادة الصحفیین 
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عن الجناح العراقي الوطني 

المشرفان: تمارا الجلبي وباولو كولمبو 
القومیسیر: مؤسسة رؤیا 

القومیسیر المحلي: فیتوریو أورباني 

یقام المعرض في الطابق الثالث من  
Palazzo Cavalli-Franchetti, Grand Canal, San Marco 2847, Venice 

أقرب عالمة: یقع القصر في الجھة األخرى من الجسر 
یقام المعرض من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء في جمیع األیام عدا االثنین 

االستعراض الصحفي: األربعاء 10 مایو، من 11 صباحا إلى 1 ظھرا 
یصاحب المعرض كتالوج صادر عن موسي Mousse متضمنا مقاالت لزینب البحراني، وروجر 

كوك، وفینتیا بورتر، وندى شبوط ، وروبرت ستور، وآخرین 

عن مؤسسة رؤیا 

مؤسسة رؤیا منظمة عراقیة مسجلة غیر حكومیة ال تستھدف الربح، تأسَّست 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 تركز فیھ األولویات على غیر ذلك، وإنشاء منصة تعمل على تمكین العراقیین 
الممارسین للفنون، ال سیما من الشباب، من االستفادة في 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. كما تلتزم المؤسسة بإثراء الحوار متعدد الثقافات بین 

الفنون.  
تقیم رؤیا بنفسھا أو تكلف آخرین بإقامة مشاریع إبداعیة في الفنون البصریة واألدائیة والصوتیة 
البصریة. وكانت المؤسسة ھي قومیسیر الجناح الوطني العراقي في بینالي فینسیا الخامس والخمسین 
والسادس والخمسین في مایو 2013 ومایو 2015. كان معرض جناح سنة 2015، وھو "الجمال 
الخفي" قد نقل إلى .S.M.A.K  (متحف الفن المعاصر) في جینت سنة 2016 وإلى قلعة اربیل في 
العراق سنة 2017.  تعاونت رؤیا مع الفنان العالمي آي وایواي في إصدار ھام ھو "عالمات البقاء: 
رسوم لالجئین في العراق. اختارھا آي وایواي". وفي 2015، أقامت رؤیا أول مشروع للعالج بالدراما 
في بغداد بدعم من مؤسسة األمیر كالوس. وفي ابریل 2016 أطلقت رؤیا أول موقع بیانات عام عبر 
www.ruyafoundation.org/en/ :اإلنترنت للفنانین العراقیین یمكن االطالع علیھ عبر الرابط
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. في ینایر 2017، أطلقت رؤیا مبادرة نشر تعلیمي تحمل 

اسم "دفاتر رؤیا" 
 www.ruyafoundation.org

عن المشرفین:  

ولدت تمارا الجلبي في بیروت ألبوین من لبنان والعراق. درست في كمبریدج ثم في ھارفرد حیث 
حصلت على درجة الدكتوراه في التاریخ والشرق األوسط. تخصَّصت في الفن والثقافة المعاصرین في 
 The Shi'is of Jabal 'Amil and the New الشرق األوسط. كان كتابھا األول
Lebanon: 1918-1943  [شیعة جبل عامل ونشوء لبنان الجدید: 1918-1943] (الصادر عن 
بالجریف مكمیالن، 2016) دراسة ثقافیة سیاسیة رائدة لحقبة تغیر حاسمة في تاریخ لبنان. أما كتابھا  
"Late for Tea at the Deer Palace" ["متأخرة على الشاي في قصر الغزال"] (الصادر عن 
ھاربر كولنز في 2010)، فكشف النقاب عن حیاة أربعة أجیال من عائلة الجلبي في صدارة الحیاة 
السیاسیة في العراق. في 2012، شاركت تمارا الجلبي في تأسیس مؤسسة رؤیا مع شوان طھ وریم شذر 
كبھ. وبوصفھا رئیس مجلس إدارة رؤیا، تقود تمارا الجلبي برنامج المؤسسة األساسي وكانت منخرطة 

بقوة في آخر جناحین عراقیین أقیما في بینالي فینسیا. 

باولو كولمبو 
یعمل مستشارا فنیا لمتحف اسطنبول للفن الحدیث منذ 2008، وفي تلك الفترة أیضا عمل منظما لبینالي 
مادرین الثاني سنة 2012 وبینالي سالونیك الثالث سنة 2011. عمل باولو كولمبو في الفترة من 
2001 إلى 2007 منظما لـ Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo  في روما. 
قبل ذلك كان مدیرا لمركز الفن المعاصر في جینیف ألكثر من عشر سنوات وفي 1999 نظَّم بینالي 
اسطنبول السادس. عمل كولمبو على معارض من بینھا " Ed Ruscha MixMaster" في 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli بتورینو (2015)، و"في مدیح الظالل" 
بالمتحف األیرلندي للفن الحدیث في دابلن الذي عرض الحقا في متحف اسطنبول للفن الحدیث بتركیا 
 Museo Nazionale delle Arti del ومتحف بیناكي بأثینا (2009) و"فرانسیس ألیس" في
XXI Secolo  بروما (2003). عمل باولو كولمبو منتجا مشاركا لفیلمین حازا على جوائز ھما 
 Soul Kitchen "(2007) و"مطبخ الروح  The Edge of Heaven "حافة السماء"

 (2009)



عن الفنانین 

شركو عباس (موالید 1978 السلیمانیة) فنان مالتیمدیا یعیش ویعمل في السلیمانیة بالعراق. یعمل من 
خالل الفیدیو واألداء والنص والمواد الجاھزة. فاز في عام 2013 بمنحة من الحكومة الكردیة اإلقلیمیة 
لدراسة ماجستیر الفنون الجمیلة من جامعة جولدسمیث في لندن. وسرعان ما توقف ذلك التمویل بسبب 
الصراع مع داعش سنة 2014، فلم ینل شركو عباس الدرجة برغم إكمالھ دراساتھ المؤھلة لھا. ظھرت 
أعمال شركو عباس في العدید من المعارض الجماعیة على المستوى الدولي، ومن ذلك "اغتراب" في 
ذي شوروم بلندن (2012) و Dire Straits في استدیو Import/Export  بكاسل (2012) 
و"حریة لدى المتاریس؟"" في Vaxiö Konsthall بالسوید (2014) و Alternativa 2015في 

جدانسك ببولندا. 

صادق كویش الفراجي (موالید 1960 بغداد) فنان معاصر رائد من المنفى العراقي. غادر صادق 
كویش الفراجي العراق في التسعینیات ھاربا إلى عمَّان باألردن قبل أن یستقر أخیرا في ھولندا حیث 
یعیش حالیا في أمرسفورت ویعمل فیھا. درس الرسم والطباعة ویبدع في مجال التحریك والكتب الفنیة. 
خالل الحرب اإلیرانیة العراقیة (1980-1988) أنتج صادق كویش الفراجي سلسلة أعمال حفریة 
لمرضى في مستشفى الشماعیة للطب النفسي في بغداد. أما عملھ الحدیث فیسیطر علیھ حضور سلویت 
أسیان مضخم. عرض صادق كویش الفراجي أعمالھ على الصعید الدولي وتضمنت معارضھ الفردیة 
األخیرة "سیرة رأس" في مركز المعارض ببیروت في لبنان (2014) و"قارب علي" في متحف رید 
ستار الین بأنتیورب (2016). اختیرت أعمالھ للمشاركة في معارض جماعیة كبرى من بینھا "من قال 
إن الغد غیر موجود" في بینالي تریو بریو دي جانیرو (2015) و"من االستعاري إلى التجریدي: فن 
حدیث من العالم العربي" بالمتحف البریطاني بلندن (2015) و"الفن اإلسالمي اآلن: فن معاصر من 
الشرق األوسط" بـ LACMA في لوس آنجلس (2015). یعد فیلم التحریك "قارب علي" (2014) 

مرثیة من صادق كویش الفراجي وقد اقتناه المتحف البریطاني.  

فرانسیس ألیس (موالید 1959، أنتیورب) یعیش ویعمل في المكسیك. تتعدد أوجھ أعمالھ بین األعمال 
الحركیة، والتركیبیة، والفیدیو، والرسم ـ وتشتبك مع السفر عبر أبعد الطرق الممكنة بین مواقع في 
المكسیك والوالیات المتحدة، وتصویر محاوالت الدخول إلى مركز إعصار، وحمل علبة طالء مثقوبة 
بطول الحدود اإلسرائیلیة الفلسطینیة المتنازع علیھا. وكانت أعمال الفنان محور عرض متحفي منفرد 
 Museo Tamayo Arte كبیر بعنوان "قصة تفاوض" في الفترة من 2015 إلى 2017 في
 Museo de Arte Latinoamericano de Buenosبالمكسیك و Contemporáneo
 Museo Nacional de Bellas في بیونس أیرس و Fundación Costantini ـ و Aires
Artes de la Habana في ھافانا وجالیري أونتاریو للفنون في تورنتو.  كما أقام فرانسیس ألیس 
على مدار العقد الماضي معارض منفردة في مواقع من بینھا متحف الفن المعاصر في طوكیو في 
2013 وتیت مودرن بلندن في 2010 (الذي انتقل إلى مركز ویلس للفن المعاصر في بروكسل 
ومتحف الفن الحدیث بنیویورك) ومتحف ھامر بلوس أنجلس (2007) وبورتیكوس بفرانكفورت 
(2006). ویمكن العثور على أعمال فرانسیس ألیس ضمن مجامیع عامة في مختلف أنحاء العالم، ومن 
 Musée d'Art ضمنھا متحف القرن الحادي والعشرین للفن المعاصر في كانازاوا بالیابان، و
Moderne de la Ville de Paris ،  ومتحف الفن الحدیث بنیویورك، ومتحف سولومون آر 

جوجنھیم بنیویورك، ومتحف شتیدیلیجیك Stedelijk  بأمستردام، وتیت بلندن. 



علي أركادي (موالید 1982 ـ خانقین) مصور فوتغرافي وسینمائي، أصبح مصورا صحفیا سنة 
2010. نشرت أعمال علي أركادي في منابر دولیة مثل سي إن إن وواشنطن بوست وجاردیان. من 
أعمالھ ما یوثق الحیاة الیومیة لجندي عراقي مشوه، ومشھد بغداد الفني الشبابي، وموجة التظاھرات 
المناھضة للفساد الحكومي في بغداد سنة 2015. بعد استیالء داعش على مناطق شاسعة في شمال 
العراق سنة 2014، بدأ علي أركادي تغطیة صحفیة منتظمة من الجبھة. وكان حاضرا مع قوات األمن 
العراقیة في العملیات األخیرة لطرد داعش من الموصل. في 2015 و2016 قاد مشروعا مجتمعیا مع 
مفوضیة األمم المتحدة العلیا لالجئین یتعلق بتعلیم الفوتغرافیا للیزیدیات في مخیمات الالجئین بالعراق. 

لؤي فاضل (موالید 1982 ـ بغداد) سینمائي مقیم في بغداد. بعدما درس الھندسة المعماریة بدأ لؤي 
فاضل یعمل في اإلخراج السینمائي ابتداء من 2009. وأخرج منذ ذلك الحین سبعة أفالم قصیرة من 
بینھا "أحمر شفاه" (2012) عن تدریس الجنس في مدرسة ثانویة للبنین في بغداد، وفاز ھذا الفیلم 
بالجائزة الذھبیة من Festival International du Film Oriental de Genève  سنة 
2014. أحدث أفالمھ ھو "قطن" (2013) عن فتاة تعیش في النجف، وھي مدینة مقدسة لدى 
المسلمین الشیعة، وفاز عنھ بجائزة أفضل مخرج وأفضل سیناریو في فئة األفالم القصیرة من مھرجان 
الخلیج السینمائي سنة 2014، وبجائزة أحسن مخرج من مھرجان دبي السینمائي الدولي سنة 2014 

ومھرجان اربیل السینمائي في 2014. 

نادین حاتم (موالید 1980، بغداد) فنانة بصریة عراقیة أسترالیة تعیش وتعمل في برلین بألمانیا. یقوم 
عمل حاتم على الفوتغرافیا والنحت. وھي غالبا ما تجمع بین صور المناظر الطبیعیة وأغراض الحیاة 
الیومیة تأمال للغة، وتعددیة الھویة وتمثالتھا الذھنیة. تتضمن أحدث أعمالھا "ظالل" (2016) وفیھا 
عملت حاتم على صور فوتغرافیة عسكریة أتیحت بالمجان لعملیة تحریر العراق حیث أزالت منھا رقمیا 
صور الجنود، و"مایسة وفتحیة" (2014) كان مشروعا یصور حیاة سوریتین تعیشان في أكبر مخیم 
 Camera لالجئین في األردن وھو مخیم الزعتري. عرضت أعمال حاتم دولیا في معارض من بینھا
 Hilfsaktion für [صنعة الكامیرا] بالمركز األسترالي للفوتغرافیا بسیدني (2010) و Craft
Japan في Japanisch-Deutsches Zentrum ببرلین (2011) و Traces [آثار] ببینالي 
مراكش 2016. حصلت نادین حاتم على منح من قسم الشؤون الثقافیة في مستشاریة برلین سنة 

2013 ومن معھد العالقات الخارجیة في برلین سنة 2015. 

شاكر حسن السعید (1925-2004) رسام ونحات وكاتب عراقي. ولد شاكر حسن السعید في بغداد 
وكان من أوائل رواد الفن العراقي الحدیث. درس العلوم االجتماعیة في المعھد العالي للمعلمین في بغداد 
قبل أن یدرس الفن في معھد الفنون الجمیلة في بغداد حیث درس على ید مؤسس المعھد الفنان سلیم 
 Ecole جواد. انتقل سعید إلى باریس لمزید من الدراسات في أكادیمیة جولین، ومدرسة فنون الدیكور
 Ecole Supérieure des والمدرسة العلیا للفنون الجمیلة  des Arts Décoratifs
BeauxArts. شارك شاكر حسن السعید في تأسیس جماعة بغداد للفن الحدیث سنة 1951 مع سلیم 
جواد وجبرا ابراھیم جبرا. وكتب لھا المانیفستو مؤكدا على االلتزام بإبداع فن حدیث ذي صبغة عراقیة. 
في مطلع الستینیات رجع شاكر حسن السعید إلى الصوفیة والتجرید مبدعا جداریات ضخمة بالحروف 
العربیة. في عام 1971 أسَّس جماعة البعد الواحد التي أكدت على السمات الشكالنیة في الخط العربي 

بوصفھا موتیفة لألعمال الفنیة. وتوفي في بغداد سنة 2004. 



سلیم جواد (1919-1961). یعده الكثیر من مؤرخي الفن رائدا للفن العراقي الحدیث. ولد في أنقرة 
بتركیا، وكان من أوائل الفنانین العراقیین الذین درسوا الفنون الجمیلة في معاھد أوربا في ثالثینیات 
القرن الماضي، من خالل منح دراسیة مقدَّمة من الحكومة العراقیة. درس في باریس (1939-1938) 
وفي روما (1939-1940) حتى أرغمتھ الحرب في أوربا على الرجوع إلى العراق، لیؤسس معھد 
الفنون الجمیلة في بغداد. في عام 1945 رجع سلیم جواد إلى دراساتھ في مدرسة سلید للفن في لندن 
(1946-1949). ولدى عودتھ إلى العراق، أصبح ملتزما بفكرة إبداع فن عراقي حدیث وثقافة بصریة 
رھا من  حدیثة. اعتمد على الحركات الفنیة التي عرفھا في أوربا، وكذلك على الموتیفات التي طوَّ
حضارات ما بین النھرین العتیقة والفنون اإلسالمیة. شارك مع تلمیذه وزمیلھ شاكر حسن السعید والفنان 
جبرا ابراھیم جبرا في تأسیس جماعة بغداد للفن الحدیث سنة 1951. تم تكلیفھ بإقامة نصب الحریة في 

ذكرى ثورة 1958 وھو من أھم معالم بغداد. توفي سلیم جواد في بغداد سنة 1961. 

صقر سلیمان (موالید 1979، السلیمیانیة) رسامة وفنانة أعمال مركبة تعیش وتعمل في السلیمانیة. 
تركز أعمالھا على القضایا السیاسیة والدینیة والیومیة في المجتمع العراقي ال سیما ما یتعلق منھا 
بالنساء. غالبا ما تستعمل النصوص والشعارات القصیرة مازجة إیاھا في أعمالھا المركبة، وكذلك 
األغراض الجاھزة. في عملھا التركیبي "اقرأ" (2016) استعملت صقر سلیمات الكتب الستكشاف 
دور الدین في العراق بصفة خاصة أثناء فترة التعصب الدیني. كثیر من أعمال صقر سلیمان المركبة لھ 
عالقة بالمكان، ومن ذلك مشروعھا الفني األرضي في جبلي كویزه وأزمر  المشرفین على السلیمانیة 
سنة 2014، ومعرض  "جیالن" في فناء متحف آمنة سوركھ، وھو سجن قدیم كان الناس یتعرضون 
فیھ للتعذیب والقتل في ظل حكم نظام صدام حسین. عملت صقر سلیمان في مشاریع بمخیمات الالجئین 
والمشردین بشمال العراق. معرضھا "ھجرات جماعیة" مع جالیري سردام بالسلیمانیة تم بالتعاون مع 
الالجئین السوریین من مخیم أرباد لالجئین. في 2015 عملت مع یزیدیات مشردات على مشروع فني 

في الشارع.


