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فعاليات دورته السابعة تستمر حتى  23مارس

«آرت دبي» ...همزة وصل ألعمال الفن عبر العالم

| دبي  -من حسين خليل |
كشفت فعاليات ال��دورة السابعة
م ��ن «آرت دب � ��ي» ع ��ن أه ��م األح � ��داث
التي تترقبها األوس��اط الفنية على
الساحة العاملية ،إذ تشهد مشاركة
ّ
والقيمني
نخبة متنوعة من الفنانني
وه��واة اقتناء األعمال الفنية وأكثر
من  75مجموعة زائرة تمثل متاحف
عاملية.
وت� � �ش � ��ارك ف� ��ي آرت دب � ��ي 2013
م �ج �م��وع��ة م �ت �م �ي��زة م� ��ن ال� �ص ��االت
ال �ف �ن �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ب�م��ا
ي� � �ع � ��زز م � �ك� ��ان� ��ة ال � � �ح� � ��دث ك �م �ن �ص��ة
م�ه�م��ة ل��اك�ت�ش��اف واإلب � ��داع ال�ف�ن��ي.
وتستضيف دورة العام  ،2013التي
تستمر حتى  23مارس الجاري75 ،
صالة عرض فنية من  30دولة ،ويعد
ب ��ذل ��ك أح� ��د أك �ث ��ر امل � �ع ��ارض ال�ف�ن�ي��ة
تنوعًا لجهة استقطاب امل�ش��ارك��ات
العاملية.
ّ
ويسجل املعرض حضورًا إقليميًا
قويًا ،إذ إن أكثر من نصف إجمالي
عدد الفنانني املشاركني في املعرض
س ��واء ض�م��ن ال �ص��االت امل�ش��ارك��ة أو
مشاريع آرت دب��ي ،والبالغ عددهم
 500ف �ن��ان ،ه��م م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوسط وجنوب آسيا.
وي �س �ت �ق �ط��ب آرت دب � ��ي ص� ��االت
فنية رائ ��دة م��ن ك��اف��ة أن�ح��اء أوروب��ا
وأم � �ي� ��رك� ��ا ،وم �ن �ه ��ا إي � �ف� ��ون الم �ب �ي��ر
(ب � ��اري � ��س) ،وغ ��ال� �ي ��ري ك��ري��زي �ن �ج��ر
(ف � �ي � �ي � �ن � ��ا) ،وأل � �ي � �ك � �س � ��ان � ��در غ� � ��راي
أسوشيوتس (نيويورك) ،وغاليري
شانتال كروسيل (باريس) ،وبايس
(لندن  -بكني  -نيويورك) ،إضافة إلى
ع��دد م��ن أب ��رز ال �ص��االت م��ن منطقة
ال �ش��رق األوس� ��ط وآس �ي��ا وأف��ري�ق�ي��ا،
مثل باتفورم تشاينا (بكني  -هونغ
ك��ون��غ) ،وصفير -زملر (ه��ام�ب��ورغ -
بيروت) ،وإكسبيريمنتر (كولكاتا)،
وروديو (اسطنبول) ،وصالة الخط
الثالث (دبي) ،وتسفيير (بنغالور)،
وصالة أثر (جدة).
وق� � ��ال� � ��ت م� � ��دي� � ��رة م� � �ع � ��رض آرت

أنتونيا كارفر تتحدث خالل املؤتمر

دب��ي أن�ت��ون�ي��ا ك��ارف��ر« :اك�ت�س��ب آرت
دب � ��ي س �م �ع��ة ع ��امل �ي ��ة م �ه �م��ة ك��أح��د
أب��رز األح ��داث الفنية على الصعيد
ال �ع��امل��ي ،األم ��ر ال ��ذي ي�ع�ك��س مكانة
دبي املتنامية كمركز عاملي للفنون
اإلبداعية».
وأش��ارت كارفر إلى أن «آرت دبي
ف ��ي دورت � ��ه ال �س��اب �ع��ة ن �ق �ط��ة ال �ت �ق��اء
فريدة لساحة فنية متنوعة ،ويمثل
ج�س�رًا ثقافيًا ب��ني ال �ش��رق وال �غ��رب،

صور تروي حكاية

تحفة فنية

وفي هذا العام يتم تقديم أكبر عدد
ّ
م��ن امل �ش��اري��ع ال�ف�ن�ي��ة امل�ك��ل�ف��ة ضمن
ب��رن��ام �ج��ه غ �ي��ر ال ��رب� �ح ��ي ،وي�ش�م��ل
ّ
ذل � ��ك  14م �ش ��روع ��ًا م �ك��ل �ف��ًا ج ��دي� �دًا،
وبرنامج اإلقامة السنوي للفنانني
ّ
والقيمني ،وورش عمل فنية ّ
موسعة
لألطفال ،وعروض الفيديو واألفام،
وامل� �ع ��رض ال �ف �ن��ي امل �ت �ن �ق��ل ،وإط ��اق
النسخة الثالثة من متجر دي أكس
ب ��ي ،وه ��و م �ب��ادرة ت�ح�ت�ض��ن أع�م��ال

غيمة من األرقام

فنانني ومصممني مقيمني في دولة
اإلمارات العربية املتحدة».
وأض � ��اف � ��ت« :ي � �ع� ��رض آرت دب ��ي
 2013ل �ل �م��رة األول� � ��ى أي �ض��ًا أع �م��ال
الفنانني الفائزين في جائزة حمدان
ب � ��ن م� �ح � ّ�م ��د ب � ��ن راش� � � ��د آل م �ك �ت��وم
ال��دول �ي��ة ل�ل�ت�ص��وي��ر ال �ض��وئ��ي ،وق��د
أط �ل �ق��ت ه ��ذه ال �ج��ائ��زة خ ��ال ال �ع��ام
 2011ت�ح��ت رع��اي��ة ال�ش�ي��خ ح�م��دان
بن ّ
محمد بن راشد آل مكتوم بهدف

دع � ��م امل � �ص� � ّ�وري� ��ن ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ني
املوهوبني من دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعالم ككل».
وأوض� �ح ��ت ك ��ارف ��ر« :ن �ه ��دف إل��ى
تعميق التواصل مع املجتمع املحلي
وال �ع��امل��ي ،ل�ج�ه��ة تنمية اهتمامهم
ب ��ال� �ف� �ن ��ان ��ني امل � �ش� ��ارك� ��ني وص � � ��االت
ال �ع ��رض ال �ف �ن �ي��ة امل �ش ��ارك ��ة ،إض��اف��ة
إل��ى تشجيعهم ع�ل��ى امل�س��اه�م��ة في
ال �ن �ق ��اش ��ات وال � � �ح� � ��وارات ال �ث �ق��اف �ي��ة

(تصوير حسني خليل)

ال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ال � �ت � �ط ��رق إل� �ي� �ه ��ا خ ��ال
املعرض ،وتعكس مبادرات إضافية
ه��ادف��ة م�ث��ل ب��رن��ام��ج الشيخة منال
للرسامني الصغار ومتجر دي اكس
ب��ي تنوع النشاطات التي نقدمها،
وال� � �ت � ��ي ن �ت �ط �ل��ع م � ��ن خ ��ال� �ه ��ا إل ��ى
استقطاب وتعليم األجيال الجديدة
م ��ن ه � ��واة ال� �ف ��ن ،ب �م��ا ي �س��اع��د ع�ل��ى
ت�ع��زي��ز ت��واص�ل�ه��م م��ع ال�ف��ن وتنمية
قدراتهم اإلبداعية».

سيريل زاميت

(تصوير حسني خليل)

«الراي» التقت مدير املعرض في دبي

زاميت :الدورة الثانية لـ«أيام التصميم»
متنوعة بأعمالها وضيوفها
| دبي  -من حسين خليل |
أوض ��ح م��دي��ر م �ع��رض «أي� ��ام ال�ت�ص�م�ي��م» ف��ي دب ��ي س�ي��ري��ل زام�ي��ت
أن «ه��ذه ال ��دورة الحالية تختلف ع��ن سابقتها ،إذ ان أه��م م��ا يميز
املعرض ّ
تنوع األعمال الفنية املشاركة ،وهناك مشاركات من املكسيك
وأستراليا للمرة األولى».
وكشف زاميت  -ل��«ال��راي»  -أن «أغلى قطعة موجودة في املعرض
هي من كوريا الجنوبية ،وقد شاركت في قطعة مقعد طاولة بسعر
 175ألف دوالر».
وحول أسلوب بيع القطع ،قال« :ناحظ في أميركا أن بعض الذين
ي�ش�ت��رون ه��ذه القطع ب�ه��دف االس�ت�ث�م��ار ،أم��ا م�ع��رض أي��ام التصميم
فناحظ أغلب الذين يشترونها هم الصغار والهدف منها االقتناء».
وع ��ن ال �ه��دف م��ن إق��ام��ة امل� �ع ��رض ،أج � ��اب« :ن �ق��دم ال��دع��م للفنانني
ال��ذي��ن س�ي�ش��ارك��ون م��ن خ��ال وض��ع ص ��االت خ��اص��ة ل�ه��م ،ك�م��ا يكون
هناك شخص متحدث باللغة العربية يساعد ال ��زوار للتعرف على
املعروضات ،وهذا بحد ذاته دعم تقدمه (أيام التصميم)».
وتحدث زاميت عن النظرة املستقبلية للمعرض تجاه إبداع الشباب
الخليجي ،ف�ق��ال« :سنعطي ف��ي ال ��دورة املقبلة ف��رص��ة أك�ب��ر للفنانني
باملنطقة بشرط أن يكون صاحب موهبة ك��ي ال يضيع ب��ني مواهب
الفنانني العامليني ،كما ستكون هناك اتفاقية بني املعرض والجامعات
املحلية ،فقد ت��م توقيع اتفاقية بيننا وب��ني الجامعة األميركية في
الشارقة وكذلك في قطر وب�ي��روت ،لتساعدنا بتزويدنا باملوهوبني
ليشاركوا في أيام التصميم ويبرزوا موهبتهم».

