
 

 

(ج!)*سب'& ف$ ج"!   

2014#أل10 0حتى #لسا() م& فب!#"!   
 

.لل#)0 جم)/ .الجتماع)ة ع% $#ال! . ُتعل( مبا!&%$ عب!تح9 *عا"ة $8)*7 )لثقافة $)إلعال0 في )لمملكة )لع*ب"ة )لسع$#"ة

م& فب!#"!. ج"/ م- &أل*+ *حتى &لسا"!بفي (لف&%س#ة! *(ل'& ُ%قا! ج!) (*سب'& ف$ ج"! مع-ض+ا (لسن"' للفن"!   

+بالتعا+/ مع #"- س+ثبي للم$"#"!  7 "ب.ع5 م! &لجمع-ة &لع2ب-ة &لسع".-ة للثقافة "&لفن"!ج!)( ف$ ج"!"*عت'& %سب"! 

+Bجنحة ع/ب3ة! <لى م+'صلة 'لنجا9 'ل78 ش-0ت5 'لفعال3ة في 0+/ت-ا 'أل+لى 'لعا) 'لماضي! ! )&*( &)' &%$ب"ا)لعالم#ة! 

  $#ئ!. 1500".ستق+ب( حض"& تجا"! 

Susie&of&Arabia&/&Susie&Johnson&Khalil. 

%1أتي (لت$(D (لثقافي (لغني لم12نة ج2< %(ل=> 1$جع #لى :ال8 (لسن061 %م%قع م1ناء (لم12نة0 %مكانت,ا كب%(بة عب%$ #لى 

 ج!)( "!جف! م;'نة مكة %لمك<مة= ل'جع8 م7 %لم;'نة صلة %ل"ص8 ب'7 مختل4 ثقافا0 "شع". %لعال&. "ت& تصم'& %سب"! 

لم&,صلة لعA=&" Bا كمنصة ثقاف$ة &فن$ة' &,ستع=,> ,لثقافة &,لفن&8 ,إلب",ع$ة &,لتصام$4 ,لتي تحف/ ب-ا ,لم"$نة' &%$ا"! 

مشا4كت1ا في .(سا, 'لفن() 'لعالم"ة.   

فن"! 0تت"كB فعال)اA 6لمع"! 6ل@? ُ)قا- على م.6" 6سب0: في من7قة 6لف"0س)ة1 0)ق.- ب"نامج مث)" )شم& معا"! 

*تصم/.+ *سلسلة م> "لع4*' "لعامة+ *م;تم4 ,*لي ح*8 "لثقافة "لبص4/ة "لعالم/ة /قا. ل/*. *"ح,+ *بع' "إلضاء"! 

م( م1)0 عالمي للفن*( )لمعاص"!.  

 



Image&from&Kakaibang&Jeddah!&Exhibition  
 

لفن"! ب,ع* م! صاال% فن"! للثقافة "!)لسع$#"ة 'لع$ب"ة )"شا,2 ك0 م. غال",+ ,)شا.( )غال",+ 'لعالم"ة( )'لجمع"ة 

م"ا ! !غا"!عالم+ة مث3 غال+!6 سلمى ف!+اني8 0غال+!6 &لم!سى8 0غال+!6 4+ا5 (40عما3 مع!0ضة للفنان+* عب' &لناص! 

/شا' -لش$شي( ")'& ب$ض"!). !شا$#"! !مل#"!   

5 (0لتصم)1 0لنابضة بالح)()ة في ج#"! مشا+كا3 م/ كافة #لم2تم0/ بالمشا+كة في ثقافة #لفج!) (ج"! ف! "(ستقب& %سب"! 

في  "!مص02 ف2ت2غ0*في م- *لجنس"ة *لفلب"ن"ة مق"م 15ف+#* م( ن'ع! ُ#ق#م!  &-فخ$ بتق.-, مع$( ص&$ ف&ت&غ$#في

0'غب5$ بع'3 2لم01نة كما ل* ُت'& م$ قب!. !ج#"!   

%تكشA >5. س%ثبي للم=5>5; 5لعالم&ة 5لنقا8 ع! مع.7 للفن%! 5لمعاص.2 لفنان&! ش.- ,%س*&&! %عالم&&!. %تتضم! 

للفنا! علي بني ص(/. -,عما+ ع(( م! 'لفنان"!  »)لم%ا#"!«قائمة %ألعما! %لبا'34 2عما! %لفنان*( %إلقل*م**( %ل'&%$ مث! 

(لبا#-$& مث+ *(م$ا& %$#س!.  

ب%ة* .لمن=مة .لتي تتبنى .لم4.;: 4.لمتخصصة في 8ع/ .لفن34 .لبص'%ة في .لعال/ .لع'بي* بت'ك%$ خا! ,تعق) 'جنحة ع!

فنا% محلي  22/ تستع+* خالل& %عما! »نا"!%ص#"! «على "لمملكة "لع/ب4ة "لسع#45ة2 مع/ض-ا "لسن#( تح& عن#"! 

,س&* *لفن&% ف#"ا. م3 *ل6%3 &,س#* *لفن#3 *لتشك%ل%ة في *لمملكة *لع,ب%ة *لسع#&%ة #ما  

. $#ض! "1# "%بعا!' كج$ء م! !عم' على #ل! 100للح*+* (ض' &كث# م!  !مع!ضا عاب! &*( &)' &%$ب"ا%تق"! 

'# &غ$#"!.ا>لمع': $عما5 فنان,7 م'م%ق,7 مث5 بانكسي& %ل," 'ع"& ب,ت' بال.& $ن,+ كاب%'& %$حم" م  



 

للمشا3ك)! +/ل;+/3 6)ضا ف3صة /لمشا3كة بفعال)ة 6كب3 في ثقافة /لف!, +في م$)نة ج$# م! ج!) (ج"! ف! كما (ق'& %سب"! 

ج.> -كج7ء م9 8لت67م5 بالتعل+)1 مع0ضا .-ل+ا ُ+قا) في جامعة ف! خال5 مختل& %ألح/%. %إلضاف'ة. "'ستض'& %سب"! 

#لمنت!( #لنق!& #ل$#ئ!  )!www.ibraaz.org(/"# "لحكمة للبنا84 %ح/6 "لجامعا4 "ل#"ئ/. في ج/.. كما *ت)لى %ب#"! 

م7تم4 3لف! 3لمعاص4 3لعالمي (شبكات+* ()تضم! سلسلة م!  ح(4 +لثقافة +لفن"ة م6 شما4 3ف-"ق"ا (+لش-, +أل(س'& تن#"!

'لمحاض-'< /حلقا< 'لنقا> 'لتي تتنا/; ت:/- 'لف! 'لمعاص- في س"اق5 'لتا-"خي /'لعالمي. /"شا-, +لى جان) 'لفنان"! 

#"ء سم01/ نخبة م& $ألكا)'م''& $ل)%ل''& %$لخب !,+% $م*ا مل$&% $ف"صا.لسع%"122 عب" .لناص) غا)'& %$حم" م

."&لمتخصص-! &لعالم--! &لم/م"ق-! في مجا' &لفن"!  

(لجم<$1 1=.ة (ألماك* (لعامة في ج'9 م* من7$1 5ب'(عي% $5بتكا1 ت$ل.فة م* (أل'&% $عل! ج!) (ج"! ف! "ُ*ل'& %سب"! 

+ بمساع,2 خمسة فنان(# محل((# سع$,((#+ س(تعا$ن$# في )لس"!(!فنا, &لت*نسي &لبا"! "ل(لجما0/ .(ل-ن+سة (لمعما%$ة مع 

على 'لج$3'9 بالخ7 'لع3بي (كال#غ3'ف#تي) في مباني -ح#اء ج$) 'لق$#مة.   %ل#س!  

0%حتف! متحB ج42 *لمفتA0 *ل0*قع على ك0+ن%> ج42 0*ل;: 9ع%2 ت+م%م78 بإعا42 تج2%2 منح0تا. كبا+ *لفنان%$ مث! 

3ج3&' م+)53 3&لمت3&ج0/ في ج0/ من. ثمان+ن+ا* &لق)' &لماضي. -ن", م*"! *(لكسن#" كال#"!   

في 0قA 8ت.لع ب< &لعال! 0على نح0 مت9&8) نح0 من.قة &لش'2 &أل0س. لتمث+ مص)'& لإلل#ا! ج!) (ج"! ف! "(أتي %سب"! 

لتي تشم& %ل#س! "!إلب1!/. "$ت"!ص< !لجمA"% خال< =>; !لفعال$ة !لتي ُتقا5 على م1!% !سب"/ مع !لثقافة !لبص%$ة "!

6-لنح< 6-لتص6"* -لف6ت6غ*-في 6-ل6سائ8 -لمتع##7. 6س"ت! -ستع*-( -لتقال"# -لفن"ة -لع*"قة خال. -لمع*() مع تق#"! 

"' ج"/"! لبع, +لجم)'& في ج"!./شكا+ فن'ة ح#'ثة ق# تب  

Damien&Hirst,&Tranquility,&2008,&Butterflies&and&Household&Gloss&on&Canvas,&238.5&x&323.3&x&12.5cm 



#ع! #" لج&% ممتنّ ف! نح) في %سب"! «3 في تعل-, ل+ا ب+*( )لمناسبة: ج!)(ج"! ف! م'س& %سب"!  ال#"! 'قال% ل#نا 

ج,1 ق, با/ م)ع,+ سن)'ا لتالقي ف! %لل3,4 جم,2 %الجتماع,ة. "ال ش) بأ& %سب"! (مبا!&%$ عب! !&/%.- %لثقافة &%إلعال!

.»/لمب"ع'D مD كافة /أل)ساBA )نتAلع ?لى /ستقبا4 كافة ش:/ئح /لمجتمع لالحتفا4 بالمش1" /لفني /لناب- بالح')'ة في ج"!  

 

 


