
رؤيا تعلن أسماء الفنانني املشاركني في الجناح الوطني لبينالي 
فينيسيا 2017 وعن التعاون مع فرانسيس أليس 

يسر مؤسسة رؤيا أن تعلن أسماء الفنانني املشاركني في الجناح الوطني للعراق 
في الدورة 57 من بينالي فينيسيا املقررة في مايو (أيار) 2017. وسوف 

يعرض املعرض، وعنوانه "فنون غابرة" Archaic، أعمال ثمانية فنانني عراقيني 
محدثني ومعاصرين في حوار مع منتجات يدوية فنية عراقية تعود إلى عصور 

قديمة. كذلك سوف يتضمن املعرض أعماال جديدة ُكلف بإنتاجها الفنان 
البلجيكي صاحب الشهرة العاملية "فرانسيس أليس" حول موضوع "الحرب 

والفنان". 
ويشارك في اإلدارة الفنية للجناح كل من تمارا جلبي، رئيسة رؤيا وأحد 

مؤسسيها، و"باولو كولومبو"، املستشار الفني ملتحف اسطنبول للفن الحديث. 
وسوف يستكشف فكرة "الغابر"، بمعناها املزدوج الذي يحيل إلى تراث ثقافي 

ضارب في القدم كما يحيل إلى هوية سياسية معاصرة تتسم بالهشاشة. وسوف 
يتناول املعرض هذه الثنائية ويستكشف ما يوفره هذا التراث الهائل من فرص 

وتحديات للفنانني العراقيني. 
املعرض يقدم أعماال لفنانني عراقيني يعيشون في الداخل وفي املهجر على حد 

سواء. لؤي فاضل (مواليد 1982) يعيش في بغداد، شيركو عباس (مواليد 
1978) وصقر سليمان (مواليد 1979) يعيشان في السليمانية، وعلي أركادي 
(مواليد 1982) يعيش في خانقني. أما كل من صادق كويش الفراجي (مواليد 

1960) ونادين حتوم (مواليد 1980) فقد ولدا في بغداد لكنهما يعيشان حاليا 
في هولندا وأملانيا على التوالي. أما الفنانني املحدثني اللذين يقدمهما املعرض 



فهما جواد سليم (1919-1961)، والذي يعد واحدا من أكثر الفنانني تأثيرا 
في العصر الحديث في العراق، وشاكر حسن آل سعيد (1925- 2004)، 

تلميذه وصديقه. 
من بني الفنانني املعاصرين الستة، ينتج خمسة فنانون أعماال عهدت بها رؤيا 
إليهم خصيصا ألجل الجناح. ال يزال عدد كبير من الفنانني العاملني بالعراق 

اليوم يلتزمون بالقواعد الجمالية الصارمة التي كانت نتاجا التجاهات التعليم في 
منتصف القرن وغياب التبادل الثقافي في العقود األخيرة. لذلك تركز رؤيا على 

دعم الفنانني الذين يتجاوزون تلك النماذج الصارمة والترويج لهم، وكذا على 
اختيار فنانني معاصرين يعكسون هذه الروح في الجناح الوطني للعراق. في 

املعرض، سيقدم كل من حتوم وسليمان أعماال مركبة، وعباس والفراجي وفاضل 
أعمال فيديو، في حني سيقدم أركادي صورا فوتوغرافية.  

كل عمل من األعمال املعروضة في الجناح سوف يشتبك مع التراث والتاريخ 
العراقيني، منتجا صدى مختلفا لتيمة "الغابر". هذه التيمات سوف تتفاعل مع 

الفنانني االثنني املحدثني، اللذين كانا من بني الرواد الذين جاهدوا من أجل 
إرساء فن عراقي جديد في القرن العشرين يشتبك مع االتجاهات األوروبية 

املعاصرة، ويستند، في الوقت نفسه، على التراث املتفرد للبالد. 
إلى جانب أعمال الفنانني العراقيني، تقدم أعمال فرانسيس أليس (مواليد 

1959)، وهي نتاج لحوار مطول بني الفنان ومؤسسة رؤيا. في أوائل 2016، 
نظمت رؤيا زيارة للفنان إلى بغداد وإلى مخيمات الجئني في شمال العراق. وقد 

أتبع هذه الزيارة بأخرى في أكتوبر (تشرين أول) 2016، صاحب فيها كتيبة 
كردية على الجبهة األمامية في معركة املوصل، أثناء حملة تحرير املدينة. وفي 
عمله الجديد يستكشف أساسا دور الفنان في الحرب، وأيضا تيمات البداوة. 

وقد ولد أليس في مدينة أنتويرب البلجيكية، ويعيش حاليا في العاصمة 
املكسيكية مكسيكو سيتي.  

وسوف يعلن الحقا املزيد من التفاصيل حول األعمال التي عهد بها إلى الفنان، 
وكذا معلومات عن األعمال اليدوية الفنية القديمة التي وقع عليها االختيار. 
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تنعقد الدورة 57 من البينالي في الفترة من 13 مايو (أيار) إلى 26 نوفمبر 
(تشرين ثاني) 2017، يسبقها عرض خاص بني في الفترة من 10 إلى 12 

مايو (أيار) 2017. 

عن مؤسسة رؤيا 
مؤسسة رؤيا هي منظمة غير حكومية غير ربحية مسجلة في العراق، تأسست 
في 2012 بهدف املساعدة على إثراء الثقافة في العراق، وبناء جسور ثقافية 
مع العالم. الهدف األساسي لرؤية هو الترويج للثقافة في العراق في زمن تركز 
فيها األولويات على مجاالت أخرى، وبناء منصة تتيح للفنانني العراقيني، خاصة 
الشباب منهم، االستفادة من الفعاليات الدولية واملشاركة فيها. وباإلضافة إلى 
دعم املشروعات املحلية، تهدف املؤسسة إلى خلق شبكة من الفعاليات العابرة 
للثقافات تساهم في تطوير مجتمع مدني في العراق. كما تلتزم بدعم ورعاية 

الحوارات بني مختلف الثقافات من خالل الفن. 
من خالل مبادراتها وعبر تكليف الفنانني، تقيم رؤيا مشروعات إبداعية في الفنون 

البصرية والسمعية-البصرية واألدائية. وقد سبق لرؤيا اإلشراف على تنظيم 
الجناح العراق الوطني في الدورتني رقم 56 و55 من بينالي فينيسيا في مايو 
2013 ومايو 2015. وقد تعاونت رؤيا مع الفنان العاملي "آي ويوي" إلنتاج 

مطبوعة مهمة بعنوان "آثار البقاء: رسوم لالجئني في العراق" (2015)، اختار 
ويوي الرسوم الواردة فيها. وفي مارس (آذار) 2015 أطلقت رؤيا أول مشروع 

للعالج بالدراما في بغداد، بدعم من مؤسسة األمير كالوس. وفي أبريل (نيسان) 
2016 أطلقت رؤيا أول قاعدة بيانات مفتوحة للفنانني العراقيني املعاصرين، 
www.ruyafoundation.org/en/ يمكن الوصول إليها عبر صفحة
artists. باإلضافة إلى ذلك يعد موقع املؤسسة على اإلنترنت منصة للفن 

العراقي، حيث تنشر عليه بصورة مستمرة مقابالت مع فنانني راسخني وواعدين 
في العراق واملهجر من أجل تشجيع الحوار، وتبادل األفكار والترويج لفرص 

التعاون. 
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