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أرضية مشتركة
المقدمة

يعكــس هــذا المعــرض الجماعــي الــذي اســتلهمت فكرتــه مــن معــرض “القصــر األحمــر”، الــذي 
ُأقيــم فــي الريــاض فــي الفتــرة مــن 13 مــارس وحتــى 20 أبريــل 2019، األرضيــة المشــتركة بيــن 
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى نحــو معاصــر يخاطــب 

جيــل الشــباب.

يشــارك فــي المعــرض فنانــون إماراتيــون ومقيمــون فــي الدولــة مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة 
ومــدارس فنيــة متنوعــة يكّونــوا فيمــا بينهــم رابطــة تــروي لنــا قصــة تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، حيــث عمــل الفنانــون معــًا، وتناولــوا الجوانــب األشــمل فــي الحيــاة كالديــن واالقتصــاد.

ُبنــي “القصــر األحمــر” بنــاًء علــى طلــب مــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود عــام 1943 البنــه 
ولــي العهــد األميــر ســعود آنــذاك. وكان للقصــر دوٌر محــورٌي فــي تاريــخ المملكــة، فقــد كان 
مقــر اإلقامــة الملكــي لســنوات طويلــة، وفيــه كان الملــك ســعود يســتضيف رؤســاء الــدول 
وقــادة العالــم. وعنــد انتقــال الملــك ســعود إلــى قصــر الناصريــة عــام 1953، أصبــح القصــر مقــرًا 

ــم حتــى عــام 1988. ــًا للمظال ــم ديوان ــوزراء الســعودي، ث لمجلــس ال

يحتفــي معــرض “القصــر األحمــر” بقصــة بنــاء القصــر وتاريخــه؛ ليصنــع لنــا ســيرة إبداعيــة تعكــس 
أهميتــه االجتماعيــة والوطنيــة، بينمــا يســلط الفنانــون فــي معــرض “أرضيــة مشــتركة” الضــوء 
علــى تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اســتلهامًا مــن قصــص “القصــر األحمــر” وعناويــن 

األعمــال الفنيــة المعروضــة فيــه.

يقــدم معــرض “أرضيــة مشــتركة” أعمــااًل لفنانيــن مــن أعمــار متفاوتــة، حيــث أنجــز كل منهــم 
عمــاًل تركيبيــًا اســتلهم فكرتــه مــن مواضيــع معــرض “القصــر األحمــر”، وعّبــروا مــن خاللــه أيضــًا 
عــن أفكارهــم وخبراتهــم المتنوعــة المســتمدة مــن الحيــاة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
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أرضية مشتركة

ِرناد حسين

ِرنــاد حســين مصممــة وفنانــة أردنيــة تمــزج فــي تصاميمهــا اللمســة االبتكاريــة بالنواحــي الوظيفيــة، 
حيــث تحــاول تخطــي حــدود الممكــن والمحافظــة فــي الوقــت نفســه علــى الغــرض مــن المنتــج. تفحــص 
ِرنــاد وتمّحــص جميــع مراحــل التصميــم، وتــرى أن التصميــم الجيــد هــو الــذي يحقــق أقصــى اســتفادة 
مــن الناحيــة الوظيفيــة مــن خــالل الشــكل، وتتكامــل فيــه النواحــي االجتماعيــة بالبيئيــة علــى الســواء. 
ُأدرج اســم ِرنــاد مؤخــرًا ضمــن قائمــة مجلــة كوميرشــال إنتيريــور ديزايــن ألفضــل 20 مصممــًا للمنتجــات 
فــي الشــرق األوســط، كمــا ُعرضــت أعمالهــا فــي معــرض داون تــاون ديزايــن فــي دبــي؛ وأســبوع دبــي 
للتصميــم؛ وأيــام التصميــم فــي دبــي؛ ومعــرض ســكة الفنــي؛ ومعــرض 421 فــي أبوظبــي. ُنشــرت 
أعمــال ِرنــاد فــي العديــد مــن المجــالت والمطبوعــات الدوليــة مثــل أركيتكتــرال دايجــاس؛ وديزايــن مينــا؛ 
ووالبيبــر؛ وهاربــر بــازار العربيــة. كمــا تمــت اســتضافتها فــي عــدة برامــج تلفزيونيــة علــى شاشــة إم بــي 
ســي والعربيــة. ِرنــاد حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التصميــم الداخلــي والدراســات المعماريــة 
فــي الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة عــام 2013، وشــاركت فــي برنامــج “تنويــن” للتصميــم الــذي نظمــه 

مركــز تشــكيل فــي دبــي 2018.

وزن الكلمات 

يركــز العمــل التركيبــي علــى أهميــة التعليــم وإســهاماته فــي تحقيــق نمــو الدولــة والتــوازن االقتصــادي 
والتنميــة المســتدامة. أظهــرت الدراســات أن التعليــم هــو أحــد العوامــل األساســية للتنميــة االقتصاديــة؛ 

فمــا مــن دولــة يمكنهــا تحقيــق اقتصــاد مســتدام دون اســتثمار هائــل فــي مجــال التعليــم.

ُيثــري التعليــم معــارف النــاس ألنفســهم والعالــم مــن حولهــم، ويحّســن مســتوى معيشــتهم، ويفضــي 
إلــى منافــع اجتماعيــة واســعة النطــاق لألفــراد والمجتمــع. ويعمــل التعليــم أيضــًا علــى رفــع إنتاجيــة الناس 
وإبداعهــم وتعزيــز العمــل الحــر والتقــدم التكنولوجــي، فضــاًل عــن كونــه يلعــب دورًا بالــغ األهميــة فــي 

ضمــان التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي وتحســين توزيــع الدخــل.

العمــل عبــارة عــن رف للكتــب يســمح للمســتخدمين التفاعــل معــه بصريــًا وحســيًا. يتحــرك العمــل بشــكل 
ال نهائــي ويتغيــر ليخلــق حــاالت مــن التــوازن والفوضــى. وهنــا، تذكرنــا حركــة العمــل المتقلبــة بالتغييــر 

المســتمر عبــر الزمــن، وينتــج عــن كل تفاعــل تكويــن بصــري جديــد.
ِرناد حسين
وزن الكلمات، 2019
خشب، ومعدن
50×300×30 سم
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أرضية مشتركة

سعود الظاهري

ُولــد ســعود الظاهــري فــي مدينــة العيــن عــام 1987، وهــو فنــان معاصــر بــدأ مســيرته المهنيــة مصــورًا 
فــي عــام 2007. وّســع ســعود مجــاالت عملــه إلنتــاج العديــد مــن األعمــال الفنيــة التــي يجســد فيهــا 
الصــراع الداخلــي لجيــل األلفيــة. ُعرضــت أعمالــه فــي عــدة صــاالت عرض فنية مثــل الغاف جاليــري وجاليري 

المرســم ومجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون والمجّمــع الثقافــي.

الشهداء

كان خبــر استشــهاد جنودنــا البواســل فــي مياديــن الواجــب أحــد أكثــر األخبــار المأســاوية التــي تلقيتهــا 
طيلــة مــدة خدمتــي الوطنيــة التــي امتــدت علــى مــدار عــام كامــل، وكان وقــع هــذه األخبــار كالصاعقــة علــى 
كل بيــت فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفقــدت كل أســرة شــخصًا عزيــزًا عليهــا أبــًا أو 
ابنــًا أو أخــًا. وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد ال نعرفهــم إال أن مصابهــم كان مصابنــا أيضــًا. كان األلــم عنــد ســماع 
ــار استشــهادهم.  ــد ورود أخب ــا عن ــار علين ــر األخب ــان أث ــزف األذن. ويرمــز العمــالن الفنّي ــم ن ــر يشــبه أل الخب

تضحيــات أولئــك الشــهداء لــن تذهــب هبــاًء، وســيبقون أحيــاًء فــي ذاكرتنــا إلــى األبــد.

الــزي  التركيبــي مــن خريطــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل مســتوحى مــن  يتكــون العمــل 
ــي بذلــت نفســها  ــل األرواح الطاهــرة الت ــة لجنــود تمث العســكري الممــوه مــع أشــكال مضغوطــة وملون
خدمــة للوطــن مــن جميــع أرجــاء الدولــة. باإلضافــة إلــى عمــل ثالثــي األبعــاد علــى شــكل أذن مصنــوع مــن 
الطيــن والشــمع الهنــدي الخــارج مــن األذن الداخليــة. ترمــز أشــكال الجنــود داخــل الشــمع الذائــب إلــى تأثيــر 

ســماع األخبــار.

سعود الظاهري
الشهداء، 2019
قماش، وطين
200 × 150 سم
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وفاء القصيمي

وفــاء القصيمــي شــاعرة وفنانــة فــي مجــال الخــط العربــي ومصممــة متعــددة التخصصــات. يســتخلص 
شــعر وفــاء واختيارهــا للكلمــات التفاعــل الدائــم بيــن الفــن كشــيء مــادي واللغــة كأداة تتســم بالشــفافية. 
وتتنــوع أعمالهــا بيــن التركيبــات التقليديــة إلــى الرســوم التوضيحيــة والرســم. خــالل الســنوات العشــرة 
الماضيــة، كان مجــال التــراث موضوعــًا بحثيــًا حاضــرًا بشــكل مســتمر فــي أعمــال وفــاء، حيــث تقوم بدراســة 
أوجــه التبايــن بيــن الخــط العربــي المعاصــر والتقليــدي والخــط االختزالــي والخــط الزخرفــي. تقــوم الفنانــة 
ــدة خاصــة  ــة فري ــن بإعــادة تصميــم األشــياء وتحويلهــا إلــى منتجــات فني ــن المحليي بالتعــاون مــع الحرفيي
بهــا إلــى جانــب البحــث المتواصــل الــذي يستكشــف كيــف يمكــن أن يكــون الفــن والتصميــم التأملــي 
مجــااًل لتطويــر الفكــر المالئــم للوقائــع الجغرافيــة والسياســية والحضريــة والثقافيــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين. عرضــت أعمــال وفــاء القصيمــي فــي عــدة معــارض خاصــة وعامــة فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وفرنســا وكوريــا وألمانيــا. حصلــت وفــاء علــى جائــزة المــرأة العربيــة فــي الفــن عــام 
2016، وكانــت مــن الفائزيــن بالجائــزة الدوليــة للفّنانيــن الناشــئين لعــام 2014 وجائــزة الملــك فهــد لــألدب 
والشــعر لعــام 2018. حصلــت القصيمــي علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفنــون البصريــة فــي كليــة 

الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة، جامعــة زايــد عــام 2003.

روح العزلة

هنــاك عــدة معــاٍن للصــالة فــي اإلســالم، ويتمحــور الغــرض األساســي منهــا فــي أنهــا طريقــة يتواصــل 
بهــا المســلم مــع ربــه مباشــرة. فالهــدف الدينــي المطلــق للصــالة هــو تطهيــر القلــب. ومــن وجهــة نظــري، 
ــة لتمنحهــا  ــرة، ولكنهــا كافي ــة قصي ــرة زمني ــة فــي فت ــر مرئي ــة غي ــروح اإلنســانية فــي رحل تأخــذ الصــالة ال

الراحــة مــن العالــم اليومــي الــذي يعــج بالضجيــج.

هل يمكن للروح أن تجد السالم خمس مرات في اليوم؟

أتنــاول فــي هــذا العمــل الطــرق التــي ننظــر بهــا إلــى الصــراع المتعلــق بالروحانيــة والســكينة. يظهــر 
التركيــب الفنــي علــى شــكل مجســم تــم بنــاؤه باســتخدام وســائط مختلفــة ليكــون أشــبه بالمتاهــة للتعبيــر 
عــن الشــعور الروحانــي للصــالة وتأثيرهــا علــى اإلنســان المســلم. اســتخدمت فــي هــذا العمــل أشــهر 
أشــكال الزخرفــة اإلســالمية والتــي ترتبــط بتصميمــات المســاجد كمــا وجــدت فــي بحثــي ومالحظاتــي.

فبمجــرد دخولــك الغرفــة المضلعــة ذات الجوانــب الثمانية، ســيغمرك الظالم الموجود في الممر الضيق، 
وكلمــا واصلــت الســير ســتتغير األلــوان وســتمتلئ الغرفــة بســجاجيد الصــالة الملونــة المقطعــة بالليــزر 
والمعلقــة علــى الجــدران. تتغيــر األلــوان عندمــا تقتــرب مــن منطقــة الصــالة إلــى اللــون األبيــض النقــي 
مــع الزخــارف اإلســالمية البيضــاء الداخليــة وســجادة الصــالة البيضــاء وبعــض الخطــوط اإلســالمية ذات 
الصلــة بالموضــوع. يمتلــئ الســقف فــوق منطقــة الصــالة بالميــاه والتأثيــرات الضوئيــة الخاصــة لتضفــي 
شــعور الســالم والتســامح الذاتــي مــع األصــوات المتداخلــة لــألذان. تغطــى الجــدران الخارجيــة للتركيــب 
 الفنــي بالكامــل بقطــع خاصــة تحتــوي علــى بعــض قصائــدي المتعلقــة بالموضــوع والتــي يمكــن بيعهــا 

كقطع فردية.

وفاء القصيمي
روح العزلة، 2019
جلد، وخشب، وأكريليك، وضوء، وماء، وسجاد
400 × 400 سم
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شمسة العميرة

شمســة العميــرة فنانــة تشــكيلية ُولــدت فــي أبوظبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة. تستكشــف شمســة 
فــي أعمالهــا الفلســفة والوجــدان المترســخين بعمــق فــي تجربتهــا الشــخصية، وتعبــر عــن أفكارهــا مــن 
ــر والطباعــة والتراكيــب مختلفــة الوســائط  ــل الرســم والتصوي خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط مث
والمــواد التــي تــم جمعهــا والعثــور عليهــا. اختيــرت أعمــال شمســة، مــع فنــان إماراتــي آخــر، لنشــرها فــي 
كتــاب دولــي لريتشــارد نويــس بعنــوان “الطباعــة خــارج المســار المتبــع” والــذي ُنشــر عــام 2014. كمــا 
ُصنفــت ضمــن قائمــة أكثــر الفنانيــن اإلماراتييــن تأثيــرًا. وُنشــرت أعمالهــا فــي كتــاب “الفن فــي اإلمارات” 
الــذي صــدر عــام 2015 فــي معــرض “فــن أبوظبــي”. ُعرضــت أعمــال شمســة العميــرة فــي عــدة معــارض 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــل معــرض “نيشــان” فــي معــرض البســتكية للفنــون فــي دبــي 
و”معــرض اإللهــام اإلماراتــي” بمجمــع أبوظبــي للفنــون “أبوظبــي آرت هب”. أقامت شمســة معرضها 
الفــردي األول تحــت عنــوان “الغــزالن فــي مواجهــة األضــواء” فــي الغــاف جاليــري فــي أبوظبــي فــي 
يونيــو 2012، وعرضــت مجموعــة مــن األعمــال بعنــوان “أفــكار صامتــة” فــي معــرض “فــن أبوظبــي” 
عــام 2012. كمــا شــاركت أيضــًا فــي معــرض “إم إيــه جــي”، وهــو معــرض فنــي متنقــل أقيــم كجــزء مــن 
معــرض دبــي آرت 2013. وكان أحــدث معــرض محلــي لهــا هــو معــرض “األجيــال الثالثــة” الــذي نظمتــه 
مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون والــذي أقيــم فــي قصــر اإلمــارات فــي أبوظبــي. علــى المســتوى 
الدولــي، شــاركت شمســة فــي عــرض جماعــي بعنــوان “منــارات مشــّعة” والــذي أقيــم فــي متحــف 
ديوتشــيزانو فــي البندقيــة بإيطاليــا بالتنســيق مــع مؤسســة بينالــي فينيســيا للفنــون عــام 2011. كمــا 
ُعرضــت أعمالهــا أيضــًا فــي أول معــرض إماراتــي فــي لنــدن بعنــوان “األجيــال الثالثــة” والــذي أقيــم فــي 
ــة المؤسســين لمفهــوم ومعــرض  ــت شمســة واحــدة مــن األعضــاء الثماني دار ســوذبي للمــزادات. كان
“لئــال ننســى” برعايــة مديرهــا اإلبداعــي د. ميشــيل بامبلينــج، حيــث شــكل المعــرض جــزءًا مــن جنــاح دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي بينالــي البندقيــة عــام 2014.

مخّلدون في الذاكرة

ذات مــرة جلــس أحــد األحبــاء هنــا. صــوت يتكــرر فــي ذهــن كل شــخص مــر بتجربــة الفقــدان. تحمــل األماكــن 
التــي تركوهــا داللتهــا الخاصــة ألنهــا تغمرنــا بمشــاعر الحــزن واألســى، ومــع ذلــك هنــاك حــب نشــعر بــه 

وفخــر نــراه.

قطعــة فنيــة تذكاريــة لتكريــم شــهدائنا، مائــدة عشــاء بثمانيــة أماكــن، ترمــز إلــى ذكراهــم الخالــدة فــي 
قلوبنــا، حيــث يرمــز العــدد ثمانيــة إلــى الوحــدة المتمثلــة فــي خســارتنا المشــتركة. تــم تعليــق ســطح 

الطاولــة بــدون قاعدتــه لتأكيــد حضورهــم المعنــوي الــذي نشــعر بــه ولكــن ال نــراه. وُنحــت شــعار اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي الزوايــا األساســية التــي تحمــل الطاولــة، وهــي اســتعارة لوطنيتنــا تجــاه هــذه 
الدولــة باعتبارهــا األســاس الــذي يجمعنــا جميعــًا. ُحفــر قســم الــوالء علــى ســطح الطاولــة فــي حيــن 
ُنقشــت األطبــاق الفارغــة علــى الطاولــة؛ ممــا يخلــق قطعــة فنيــة ال تعبــر عــن أهميتهــم فحســب، بــل تكــّرم 
تضحياتهــم وتثنــي علــى مثابــرة عائالتهــم. أطمــح مــن خــالل هــذه القطعــة إلــى تحفيــز مزيــج مــن المشــاعر 

واألحاســيس كالفقــدان والفــراغ والحــزن مــع التعاطــف واألمــل والفخــر.

شمسة العميرة
مخّلدون في الذاكرة، 2019
خشب
180 × 100 سم

1213



أرضية مشتركة

مريم السويدي

مريــم الســويدي مهندســة ديكــور إماراتيــة حاصلــة علــى درجة الماجســتير فــي جامعة والية يوتــا بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة. تعــد مريــم المؤســس المشــارك الســتوديو ديزايــن تــوك كمــا أنهــا مصممــة أثــاث. 
شــاركت فــي البــازار الرمضانــي للفنــون عــام 2013 ومعــرض “فــن أبوظبــي” عــام 2014. تعــرض مريــم 
الســويدي الفــن اإلســالمي بطريقــة عمليــة ومبتكــرة. وُأدِرج اســمها ضمــن قائمــة فنانــي التصميــم 
الداخلــي األكثــر تأثيــرًا لعــام 2014 فــي مؤتمــر ديزايــن مينــا، ونشــرت أعمالهــا فــي مجلــة التصميــم 
الداخلــي التجــاري ومجلــة بنــت الخليــج ومجلــة فيــال 88 ومجلــة هاربــرز بــازار للتصاميــم الداخلــي. شــاركت 
مريــم فــي معــرض “تعابيــر إماراتيــة” الــذي عرضــت فيــه تصميــم أثــاث فريــد يركــز علــى فــن الخــط العربــي 
والتصميــم الهندســي، كمــا شــاركت فــي معــرض األلعــاب اإلماراتيــة الشــعبية فــي مركز القطــارة للفنون 

بمدينــة العيــن، حيــث عرضــت أرجوحــة مبتكــرة.

طبق واحد

اســتوحيت فكــرة هــذا التركيــب مــن طريقــة تنــاول الطعــام التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
حيــث نــأكل دائمــًا فــي طبــٍق واحــد مــع الشــخص الجالــس بجوارنــا. فالعمــل التركيبــي عبــارة عــن منطقــة 
جلــوس حديثــة بهــا جهــاز عــرض يظهــر مقطــع فيديــو مكــرر لمجموعــة مــن النــاس يتناولــون الطعــام مــن 
طبــق واحــد علــى قطعــة تضعهــا تحــت الطبــق يعــرف باســم )الســرود(. يعتبــر هــذا العمــل الفنــي بمثابــة 

التصويــر الحديــث لخيمــة تقليديــة ُصنعــت باســتخدام الحبــال واألقمشــة المحيطــة بمنطقــة الجلــوس.

مريم السويدي
طبق واحد، 2019
وسائط مختلفة وفيديو
300 × 300 سم
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الرمال السبعة لإلمارات العربية المتحدة

ُتســتوحى فكــرة هــذا التركيــب الــذي يعكــس التنــوع والوحــدة مــن رمــال اإلمــارات الســبع. وتــم ابتــكاره فــي 
شــكل هندســي مركــب ُيمّكــن مــن رؤيــة ألــوان الرمــال الفاتنــة وهندســة دولــة اإلمــارات الحديثــة. يمّثــل 
ــة  ــة المتحــدة ويظهرهــا كرمــز للوحــدة ويعكــس هندســة الدول ــة اإلمــارات العربي هــذا العمــل الفنــي دول

الحديثــة وجذورهــا الصحراويــة.

مريم السويدي
الرمال السبعة لإلمارات العربية المتحدة، 2019
بالستيك، ورمال، وخشب
400 × 300 سم
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غانم يونس

ــة المتحــدة لدراســة الهندســة  ــه إلــى اإلمــارات العربي ــد غانــم يونــس ونشــأ فــي الكويــت قبــل انتقال ول
المعماريــة. شــغفه الرئيســي هــو ربــط الفــن والعمــارة والتكنولوجيــا فــي توصيــل المشــاعر اإلنســانية 
علــى المســتوى المكانــي. ويقــوم بذلــك مــن خــالل منهجيــات حســابية متقدمــة مقرونــة بنمــاذج ثالثيــة 
األبعــاد ســريعة إلنجــاز هــذه األفــكار. فــاز مــع خالــد التميمــي بجائــزة كريســتو وجيــن كلــود لعــام 2016 عــن 
 Bean to Bar عملهمــا الفنــي “طريــق الحريــر”. كان غانــم المهنــدس المعمــاري الرئيســي ومصمــم متجــر
للشــوكوالتة فــي الكويــت الــذي اختارتــه مجلــة Architizer ضمــن قائمــة أفضــل خمســة تصاميــم داخليــة 
عالميــة لعــام 2018. حصــل المشــروع نفســه علــى جائــزة التصميــم الداخلــي للشــرق األوســط وأفريقيــا 

فــي العــام نفســه.

خالد التميمي

ُولــد المهنــدس والفنــان خالــد التميمــي ونشــأ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. عشــق خالــد الهندســة 
ــى دراســة التلويــن والطباعــة  ــون؛ ممــا دفعــه إل ــرًا بالفن ــذ الصغــر كمــا أظهــر اهتمامــًا كبي ــة من المعماري
وصنــع الفخــار فــي معهــد الشــارقة للفنــون. حصــل خالــد علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة 
المعماريــة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة عــام 2016. فــاز خالــد بمســابقة “أشــغال مدينيــة” 
4.0 فــي أســبوع دبــي للتصميــم لعــام 2018، كمــا كان مــن ضمــن قائمــة المصمميــن المرشــحين لجائــزة 
المصمــم الناشــئ لفــان كليــف آنــد آربيلــز عــام 2019، باإلضافــة إلــى أنــه كان مــن الفنانيــن المرشــحين 
لجائــزة الشــيخة منــال للفنانيــن الشــباب فــي دورتهــا العاشــرة. كان خالــد عضــوًا فــي الفريــق الحائــز علــى 
المركــز األول لجائــزة مركــز دراســات البيئــة المبنيــة “عمرانيــة”، وعضــوًا فــي الفريــق الفائــز بجائــزة كريســتو 
وجــان- كلــود عــام 2016 عــن تركيــب “طريــق الحريــر”. كمــا شــارك خالــد أيضــًا فــي العديــد مــن المعــارض 
الفنيــة مثــل معــرض “القادمــون” فــي بيــت الســركال بالشــارقة عــام 2010، ومعــرض “الموضوعــات” 

فــي هونــار جاليــري بدبــي عــام 2014.

سارة العضايلة

ُولــدت ســارة العضايلــة ونشــأت فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودرســت فــي الجامعــة األمريكيــة فــي 
الشــارقة. شــاركت ســارة فــي دورة التصميــم/ البنــاء فــي الجامعــة وابتكــرت فكــرة مشــروع إنشــاء بنيــة 
تظليــل فــي حــرم الجامعــة الســتراحة الطــالب عنــد مرورهــم مــن كليــة العمــارة إلــى مركــز الطــالب. تمكنــت 
ســارة بصحبــة فريقهــا مــن إنشــاء جــزء مــن البنيــة باســتخدام مقيــاس الرســم 1:1 لعــرض مــدى جــدواه. 

ســاهمت ســارة أيضــًا فــي تلويــن جــدران المبانــي فــي شــارع الثانــي مــن ديســمبر فــي حــي الســطوة 
بدبــي ضمــن مبــادرة “متحــف الشــارع بدبــي” التــي أطلقهــا المكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي، والتــي 
شــارك فيهــا مجموعــة مــن الفنانيــن العالمييــن إلنجــاز المشــروع بشــكل يؤثــر علــى مظهــر الشــارع بنطــاق 

حضــاري مــن خــالل ابتــكار اللوحــات الجداريــة واســعة النطــاق.

أفق

يمثــل عــام 1979 ذروة وتيــرة التحــول فــي الفتــرة االنتقاليــة مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
ومــن خــالل زيــارة جاللــة الملكــة إليزابيــث الثانيــة ألبوظبــي ودبــي وافتتــاح مركــز دبــي التجــاري العالمــي 

أثنــاء زيارتهــا، تمكنــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن إظهــار رؤيتهــا وطموحاتهــا.

ســعت اإلمــارات إلــى أن تكــون مركــزًا للثقافــة والتســامح، وتجســدت هــذه الرؤيــة بالفعــل بفضــل وضعهــا 
لألهــداف والمعالــم بشــكل اســتراتيجي. ودائمــًا مــا يتطلــع اإلنســان إلــى األفــق عنــد رغبتــه في اســتمداد 
الطاقــة واإللهــام الســتكمال رحلتــه وتحقيــق أهدافــه الكبــرى، ويتمثــل ذلــك األفــق فــي مركــز دبــي التجاري 
العالمــي، حيــث يشــكل النافــذة التــي نــرى مــن خاللهــا تحــول دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى منــارة 

لإلنجازات.

يهــدف “أفــق” إلــى تســليط الضــوء علــى مركــز دبــي التجــاري العالمــي باعتبــاره رمــزًا لمرحلــة الدولــة 
االنتقاليــة ولالحتفــال بتراثهــا كرمــز لهــذه الفتــرة. عنــد التأمــل فــي العناصــر الهندســية للمبنــى ودراســة 
شــكله، تنكشــف طبقــات المبنــى، ويتضــح غرضــه الجوهــري الــذي يتمثــل فــي انعــكاس مضــي الدولــة 

إلــى األمــام وتحقيــق مــا يعتبــره الكثيــرون مســتحياًل.

خالد التميمي، غانم يونس، سارة العضايلة
أفق، 2019
L ورق مقوى )6 مم(، وصفائح، وقنوات ستيل على شكل حرف
270 × 180 × 250 سم 
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غانم يونس

ــة المتحــدة لدراســة الهندســة  ــه إلــى اإلمــارات العربي ــد غانــم يونــس ونشــأ فــي الكويــت قبــل انتقال ول
المعماريــة. شــغفه الرئيســي هــو ربــط الفــن والعمــارة والتكنولوجيــا فــي توصيــل المشــاعر اإلنســانية 
علــى المســتوى المكانــي. ويقــوم بذلــك مــن خــالل منهجيــات حســابية متقدمــة مقرونــة بنمــاذج ثالثيــة 
األبعــاد ســريعة إلنجــاز هــذه األفــكار. فــاز مــع خالــد التميمــي بجائــزة كريســتو وجيــن كلــود لعــام 2016 عــن 
 Bean to Bar عملهمــا الفنــي “طريــق الحريــر”. كان غانــم المهنــدس المعمــاري الرئيســي ومصمــم متجــر
للشــوكوالتة فــي الكويــت الــذي اختارتــه مجلــة Architizer ضمــن قائمــة أفضــل خمســة تصاميــم داخليــة 
عالميــة لعــام 2018. حصــل المشــروع نفســه علــى جائــزة التصميــم الداخلــي للشــرق األوســط وأفريقيــا 

فــي العــام نفســه.

ماتيا جامبارديال

ماتيــا جامبارديــال مصمــم وباحــث تخــرج فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة بميالنــو، وعمــل فــي إيطاليــا 
والنرويــج )الجامعــة النرويجيــة للعلــوم والتكنولوجيــا( وفرنســا واســتكمل دراســة الماجســتير فــي كليــة 
ــت  ــة، ومدرســة بارتلي ــدن الحضري ــي فــي جامعــة لن ــدن. حاضــر مات ــة فــي لن ــة الهندســة المعماري جمعي
للهندســة المعماريــة بكليــة لنــدن، وعمــل رئيســًا لبرنامــج الماجســتير فــي جامعــة كينــت، وأســتاذًا مســاعدًا 
ــة الهندســة المعماريــة وجامعــة  ــرًا فــي جمعي ــا ناقــدًا زائ فــي الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي. عمــل ماتي
 )Generative Design( وستمنســتر وجامعة شــرق لندن. وُعرضت أعماله التي تعكس التصميم التوليدي
والهندســة المعماريــة المتجاوبــة )Responsive Architecture( فــي مهرجــان التكنولوجيــا المتقدمــة فــي 
كنــدا وبرشــلونة، كمــا نــال جائــزة التصميــم فــي معــرض الشــرق األقصــى للتصميــم الرقمــي الدولــي 

الــذي أقيــم فــي تايــوان.

اتحاد

تأسســت نــواة جيــش اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1951، وفــي عــام 1971 تــم توحيــد اإلمــارات 
الســبع لتشــكل دولــة واحــدة. وأدى ذلــك إلــى تأســيس قــوات مســلحة موحــدة تمثــل قــوة ردع مهمتهــا 

صــون أمــن الوطــن والدفــاع عنــه ضــد أي اعتــداء. 

يحتفــي عمــل “اتحــاد” بقيــام الدولــة مــن خــالل ســبعة أعمــدة تمثــل توحيــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
تــم رصــف األعمــدة بشــكل يدعــو المســتخدم الستكشــاف القطعــة الفنيــة، ورســم عليهــا صــورة الصقــر 

الــذي يشــكل شــعار القــوات المســلحة اإلماراتيــة.

ــة برؤيــة هــذا الشــعار فقــط مــن خــالل النظــر إلــى األعمــدة الســبعة جميعــًا  ــا الصــورة البصري تســمح لن
فــي الوقــت ذاتــه. العمــل الفنــي تفاعلــي يتيــح للمســتخدمين المشــي عبــر األعمــدة ويخلــق لــدى الزائــر 

شــعورًا بالترقــب والفضــول.

غانم يونس، ماتيا جامبارديال
اتحاد، 2019
خشب مضغوط ملون
300 × 225 × 225 سم
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آمنة المعمري

ُولــدت آمنــة المعمــري فــي أبوظبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعيــش فيهــا حاليــًا. حصلــت آمنــة علــى 
درجــة الماجســتير فــي النحــت فــي كليــة رود أيالنــد للتصميــم ودرجــة البكالوريــوس فــي الفنــون البصريــة 
فــي كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة بجامعــة زايــد. كمــا حظيــت بفرصــة المشــاركة فــي منحــة ســالمة 
بنــت حمــدان للفنانيــن الناشــئين. يتميــز عمــل آمنــة فــي االســتوديو بعمليــات مجهــدة تتســم بالتعقيــد 
والدقــة فــي ذات الوقــت، حيــث تبحــث الفنانــة فــي االمتــداد األبعــد للطبيعــة البشــرية. وال تخفــي آمنــة 
تأثرهــا وإعجابهــا الشــديد بالجانــب التجريبــي لإلنســان، فــال تنفــك تطــرح علــى نفســها ســؤااًل مفــاده: 
كيــف أعمــل انطالقــًا مــن المســتوى األدق واألعمــق دون إغفــال التعقيــدات الشــمولية. لقــد حــددت رغبــة 
الفنانــة فــي اإلجابــة علــى هــذا الســؤال الفلســفي اتجــاه أبحاثهــا التــي شــملت العقــل الواعــي والبرمجــة 

اللغويــة العصبيــة والعلــوم المعرفيــة واإلدراك الحســي الحركــي. 

في تبادل مع الوقت

ــٍر وشــاعري. يســتوحى هــذا  ــوي وعاب ــادل معن أبحــث فــي هــذا العمــل عــن مفهــوم الوقــت كوســيط تب
العمــل مــن اللحظــات المتراكمــة التــي تحــدد نقطــة وقوفنــا فــي محــور جــدران هــذا المــكان. وتصــور 
عمليــة ابتــكار هــذ العمــل إزالــة عنصــر الوقــت مــن تجربتنــا واســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة لحفــظ الوقــت 

وتســجيله ونقلــه خــالل العمليــة التــي يتــم خاللهــا إزالــة عنصــر الوقــت مــن شــكلها.
 

آمنة المعمري
في تبادل مع الوقت، 2019
رسومات رقمية
30 × 30 سم
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أحمد سعيد العّريف الظاهري

متعــدد  فنــان  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  العيــن،   ،1988 مواليــد  الظاهــري،  العّريــف  ســعيد  أحمــد 
المواهــب حصــل علــى درجــة بكالوريــوس اآلداب قســم اإلعــالم مــن كليــة اآلداب والعلــوم فــي الجامعــة 
األمريكيــة بالشــارقة عــام 2012، ثــم واصــل دراســته وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي تاريــخ الفــن 
ــة علــى  وإدارة المتاحــف فــي جامعــة باريــس - الســوربون أبوظبــي 2017. ارتبطــت أعمــال أحمــد الفني
مــدار العقــد الماضــي بالتصويــر المفاهيمــي، حيــث قــام بتوســيع نطــاق وســائطه الفنيــة لتشــمل الفــن 
الرقمــي، وأعمــال الفيديــو التركيبيــة، وتعديــل الصــور وزخــارف األلــوان الزيتيــة علــى قمــاش الكانفــاس 
وخصوصــًا باســتخدام الحبــر علــى الــورق. أدرج أحمــد الرمــوز التاريخيــة فــي الوســائط المعاصــرة إليصــال 
رســالة حــول أهميــة ثقافــات الماضــي وتراثــه. وعــرض أعمالــه علــى المســتويين المحلــي والعالمــي فــي 
ــا: إمــارات  ــي شــارك فيه ــة والمعــارض. تضــم قائمــة المعــارض الت ــد مــن صــاالت العــرض الفني العدي
ــرز/  ــرؤى، قاعــة “مــي كوليكت ــون، أبوظبــي، 2016؛ إمــارات ال ــرؤى، مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفن ال
مؤسســة أولبريخــت”، برليــن، 2017؛ قصــص اإلمــارات للتصميــم: الجيــل القــادم مــن اإلمــارات، أســبوع 
ميــالن للتصميــم، ميــالن، 2018؛ قصــص اإلمــارات للتصميــم: مــن تــراث الماضــي: اليــوم، معــرض 
لنــدن للتصميــم، لنــدن، 2018؛ قصــص اإلمــارات للتصميــم، أســبوع اإلمــارات الثقافــي، جاليــري نيكــي، 
باريــس، 2018؛ قصــص اإلمــارات للتصميــم، التصميــم لألطفــال: نحــن، لنــا، واآلخــرون، أســبوع دبــي 
للتصميــم، دبــي، 2018؛ آفــاق: الفنانــون الناشــئون، فــن أبوظبــي، أبوظبــي، 2018. يعمــل أحمــد حاليــًا 
فــي األرشــيف الوطنــي، وشــغفه بعملــه يتكامــل مــع حبــه للفــن، حيــث يعكــس دوره الرغبــة فــي حمايــة 

تــراث الدولــة والعمــل علــى ازدهارهــا.

اللماد

اعتمــدت المجتمعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الزراعــة فــي عملهــا وعيشــها لمــدة 
طويلــة مــن الزمــن قبــل بــدء المرحلــة الصناعيــة. شــكل نظــام الــري باألفــالج أســاس هــذه المتجمعــات. 
ويتطلــب هــذا النظــام أداة فلكيــة تدعــى “اللمــاد” أو “العالــم” أو “صــن ديلــي” والتــي يســتند إليهــا 
االقتصــاد ككل نظــرًا لحفاظهــا علــى توازنــه بشــكل مالئــم. يعكــس هــذا العمــل الفنــي التحــول الــذي مــرت 

بــه هــذه المجتمعــات.

.
أحمد سعيد العّريف الظاهري
اللماد، 2020
طين، وخشب، وحجر المرجان 
200 × 200 × 50 سم
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روضة الشامسي

أّسســت روضة الشامســي اســتوديو التصميم الداخلي الذي يحمل اســم “تصميم روضة الشامســي” 
فــي عــام 2017. وتنعكــس شــخصية روضــة الفنانــة علــى تصميماتهــا التــي ينظــر إليهــا كتحــف فنيــة 
بفضــل لمســاتها الجماليــة الواضحــة فــي طريقــة ابتكارهــا وعرضهــا. كمــا اعتمــدت روضــة فــي الســنوات 
األخيــرة فــي تصميــم األثــاث علــى المناهــج الفنيــة التــي تنتــج مــا يســمى “األثــاث الفنــي. أثــرت بدايــات 
روضــة الفنيــة علــى أســلوبها فــي تصميــم المســاحات. فبعــد تخرجهــا مــن جامعــة زايــد عــام 2011، 
اتجهــت للبحــث فــي الفــن المعاصــر والمســتقبلي، وهــو مــا انعكــس بشــكل كبيــر علــى تصميماتهــا 
فيمــا بعــد. وال تهــدف روضــة إلــى تصميــم المســاحات بشــكل معاصــر فقــط، ولكنهــا تســعى أيضــًا فــي 
أن يعكــس تصميــم المســاحات الحــاالت النفســية المحــددة ويظهــر مفاهيــم التصميــم بوضــوح. تعمــل 
روضــة مــع عمالئهــا أصحــاب المشــروعات الســكنية والتجاريــة المتنوعــة، ســواء كانــت اســتوديوهات أو 

مكاتــب أو مكتبــات أو فيــالت خاصــة.

العشاء

العشــاء جاهــز! أكثــر مــا نهتــم بــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عنــد تنــاول وجبــة العشــاء هــو 
الروائــح المختلفــة المصاحبــة لــه، ســواء كانــت رائحــة الطعــام أو البخــور أو القهــوة أو العطــور الفرنســية، 
وال ســيما إذا كانــت رائحــة الطعــام المحلــي الــذي يضيــف لوجبــة العشــاء أهميــة بالغــة وصــدى يتــردد فــي 
ــة  ــة مــع األطعمــة التقليدي ــة العشــاء فــي البيــوت اإلماراتي ــح فــي وجب ــزج هــذه الروائ نفــس المــرء. تمت

لتخلــق أجــواء فريــدة مــن نوعهــا.

ــد كل مقعــد فنجــان  اســتوحيت فكــرة هــذا العمــل الفنــي التفاعلــي مــن رائحــة العشــاء. فقــد وضــع عن
يحتــوي علــى مكــون واحــد يعطــي وجبــة العشــاء رائحتهــا االســتثنائية، مثــل الزعفــران والبخــور والقهــوة 
والزيــت العربــي والعطــور الفرنســية والعربيــة. كمــا تضفــي األضــواء الملونــة جــوًا تفاعليــًا بحيــث يكــون 

لــكل مقعــد لــون فريــد للتمييــز بيــن هــذه الروائــح.

روضة الشامسي
العشاء، 2019
مجموعة متنوعة من الروائح العطرية
30 × 120 سم

2627



أرضية مشتركة

الِحْر

هنــاك قصــة اســتثنائية خلــف تصميــم شــعار اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تكمــن أهميتــه فــي إظهــار 
وحــدة اإلمــارات الســبع وقوتهــا. “الشــاهين” هــو صقــر محلــي موجــود فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وعــادًة مــا يشــير إليــه البــدو اإلماراتييــن باســم “الحــر” كرمــز للحريــة. تــم اختيــار الشــاهين خصيصــًا 
ليمثــل هــذا العمــل الفنــي نظــرًا ألنــه الطائــر الجــارح الوحيــد الــذي ال يتغــذى علــى الجيــف، ولتعزيــز فكــرة 
الحريــة التــي يعتبــر الشــاهين رمــزًا لهــا. تتحــرك اإلطــارات التــي تشــكل هيئــة الطائــر ببــطء يعكــس جمالــه. 
ــر مــن مســافة  ــة الطائ ــذي يصــور هيئ ــي ال ــف ُبعــدًا للعمــل الفن ــات لتضي ــاس هــذه الهيئ ــف مقي ويختل

بعيــدة، وهــي تتضــح أكثــر حتــى تصــل إلــى شــكلها النهائــي.
.

روضة الشامسي
الِحْر، 2019
نحاس، ومعدن
 131.6 × 199.7 سم
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مها الحمادي

درســت المصممــة اإلماراتيــة الناشــئة مهــا الحمــادي التصميــم الداخلــي فــي جامعــة زايــد بأبوظبــي 
وحصلــت فيهــا علــى درجــة البكالوريــوس عــام 2015، وفــازت بجائــزة أفضــل تصميــم فــي مســابقة 
“مســجد قصــر الحصــن” فــي العــام نفســه. تســعى مهــا إلــى عــرض أعمالهــا علــى المســتويين المحلــي 
والدولــي. وتشــمل أغلــب أعمالهــا الحاليــة علــى التصميمــات ثالثيــة األبعــاد والمنظــورات الرقميــة. كمــا 
تســعى مهــا حاليــًا إلــى إيجــاد فــرص تطويــر أعمالهــا مــن خــالل اســتخدام الوســائط المختلفــة لتصــل إلــى 

مســتوى احترافــي ُيمّكنهــا مــن إنشــاء منصــة إبداعيــة تعــرض تــراث بلدهــا الثقافــي.

البحر

لعــب البحــر دورًا أساســيًا فــي حيــاة أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل مختلــف المراحــل الزمنيــة. 
اختــارت مهــا فــي هــذا العمــل الحيــاة البحريــة لتمثــل آثــار هــذا المجــال الــذي أصبــح بمثابــة النشــاط المهمــل 
الــذي أوشــك علــى االختفــاء. إن صناعــة بنــاء الســفن من أصعب المهن، وقد تميــز اإلماراتيون بامتالكهم 
خبــرات واســعة فــي مجــال اإلبحــار والمالحــة وبنــاء الســفن والغــوص وصيــد األســماك والتجــارة البحريــة؛ 

لذلــك أود أن أحيــي ذكــرى هــؤالء العمــال مــن خــالل فــن النحــت المعاصــر.

مها الحمادي
البحر، 2019
خشب، وخيوط
250 × 200 سم 
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