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سوذبيز تعرض باقة من اللوحات الفنية المعاصرة بالدوحة

كتب - هيثم األشقر:

أقـــيـــم أمـــــس بـــقـــاعـــة "فـــاتـــح 
كارلتون  الريتز  بفندق  الخير" 
"مـــــعـــــرض الــــفــــن الـــمـــعـــاصـــر" 
الـــمـــزادات  دار  تــنــظــمــه  والــــــذي 
ـــيـــز حـــيـــث تــم  الـــعـــالـــمـــيـــة ســـوذب
عـــرض ٨ لــوحــات مــن األعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــزاد 
نـــيـــويـــورك لــلــفــنــون الــمــعــاصــرة 
والذي سوف يقام في التاسع من 
ضم  وقد  المقبل،  نوفمبر  شهر 
الــمــعــرض مــجــمــوعــة فــنــيــة من 
أعمال كوكبة من مشاهير الفن 
وارول،  آنــــدي  وهـــم  الــمــعــاصــر 
ــيــام دي  ــل جــاكــســون بـــولـــوك، وي
إدوارد  هوكني،  ديفيد  كوننج، 

روشستا وجوزيف ألبيرز.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق صــرحــت 
"مــيــتــي هـــيـــدن" نـــائـــب رئــيــس 
للفن  دولــيــة  ومتخصصة  أعلى 
الــمــعــاصــر لـــدى ســـوذبـــيـــز:" أن 
هـــذا الــمــعــرض يــضــم بــاقــة من 
المعاصر  الفن  مشاهير  أعمال 
أن  على  سوذبيز  حــرصــت  وقــد 
المعرض  هــذا  الدوحة  تحتضن 
ألنـــهـــا أصـــبـــحـــت نــقــطــة وقــــوف 
ومــحــطــة هــامــة لــنــا فــي الــشــرق 
األوســــــــــــط، لــــمــــا تــــشــــهــــده مــن 
كبيرة."  وثقافية  فنية  نهضة 
ســوذبــيــز  إن  قــائــلــة :"  وتــابــعــت 
عادة ما تفضل إقامة مثل هذه 
والعواصم  المدن  في  المعارض 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل مـــيـــالن ولـــنـــدن 
وبــــاريــــس ولـــكـــن فـــي الــســنــوات 
األخيرة تم تغيير المسار لتصبح 
وقد  لنا  مهمة  محطة  الــدوحــة 
فعل  رد  المعارض  تلك  شهدت 
والمهتمين  القطريين  من  جيد 
بالفنون المتواجدين بالدوحة".

مايميز  إن  قــائــلــة:"  وتابعت 
هـــذا الــمــعــرض أن ســوذبــيــز لم 
بتنظيم  طويلة  فــتــرة  منذ  تقم 
مــــزاد يــضــم لـــوحـــات مـــن الــفــن 

المعاصر لفنانين اوروبيين."
والـــمـــعـــرض ضـــم ٨ لــوحــات 
الــلــوحــة األولـــــى لــلــفــنــان ويــلــيــام 
"شارع  اسم  وتحمل  كوننج  دي 
ســــيــــدار"، والـــتـــي تــعــطــي مــثــاالً 
عـــن الــصــبــغــة الــتــي اتسمت  حــيــاً 
أواسط  خالل  الفنان  أعمال  بها 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
والــنــمــط الــــــدارج فـــي نــيــويــورك 
فــي ذلـــك الـــوقـــت، وتــشــيــر هــذه 
ـــــى مــقــهــى "ســـيـــدار  ـــوحـــة إل ـــل ال
تافرين" موئل الفنانين وملتقى 
أبوابه  افتتح  والـــذي  المثقفين، 
سيدار  شـــارع  فــي  األولـــى  للمرة 
فــــي جــــزيــــرة مـــانـــهـــاتـــن أواخـــــر 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر وانــتــقــلــت 
الحـــقـــاً فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
العشرين إلى جادة "يونيفرستي 
بــــــــــــاالس". وبــــحــــكــــم مــوقــعــهــا 

من  العديد  مراسم  من  القريب 
كانت  فــقــد  الــبــارزيــن،  الفنانين 
في  الفنية  النخبة  تجمع  نقطة 
كوننج،  أمــثــال:  آنــذاك  نيويورك 
كالين،  فرانز  بولوك،  جاكسون 

مارك روثكو وفيليب جوستن. 
اللوحة الثانية للفنان جاكسون 
بـــولـــوك وهــــي لــوحــة مــرســومــة 
ـــــورق تــعــود إلــى  بــالــمــيــنــا عــلــى ال
أي  تـــحـــمـــل  وال   ١٩٥١ الـــــعـــــام 
درج  بـــولـــوك  أن  يُـــذكـــر  عـــنـــوان. 
على استخدام المقاييس الكبيرة 
المتراكبة  واأللــــوان  الــرســم  فــي 
مــتــعــددة الــطــبــقــات، ولــكــنــه في 
هادئة  قــراءة  يقدم  هذه  لوحته 
تمرسه  مــن  تــولــدت  لــلــمــوضــوع 
الكثيفة.  األلــوان  مع  التعامل  في 
ويعد العام ١٩٥١ لحظة حاسمة 
حيث  المهنية،  بولوك  حياة  في 
حدة  من  يخفف  أن  فجأة  قــرر 
في  المستخدمة  األلــوان  وكثافة 
رســومــاتــه ونــحــا جــانــبــاً الــريــشــة 
استعملها  طــالــمــا  الــتــي  الغليظة 
فـــي لـــوحـــاتـــه، فـــجـــاءت أقــــواس 
واســـعـــة مـــن الــخــطــوط الــلــونــيــة 

وريشة  متأنية  دراماتيكية،  أقل 
أكــثــر قــــدرة عــلــى إحـــــداث األثـــر 
المطلوب. وأسست هذه اللوحة، 
الجديد  التوجه  هذا  عكست  التي 
عــنــد بــــولــــوك، بــمــا تــحــمــلــه من 
أنـــمـــاط لــونــيــة وتــجــمــعــات لــلــون 
ـــغـــة خــــاصــــة مــمــيــزة  األســـــــــود ل
تكرس التداخل المركز والكثيف 
فــــي الــــلــــوحــــات الـــســـابـــقـــة. ضــم 
الــمــعــرض ايـــضـــا لـــوحـــة لــلــفــنــان 
جوزيف البير والتي سوف تقوم 
سوذبيز ببيعها نيابة عن متحف 
"جوجن هايم" بنيويورك رغبة 
من المتحف في استعادة قيمتها 
المعرض  في  ويشارك  المادية. 
آندي  للفنان  هامة  أعمال  ثالثة 
الــدوالر  رمــز  بينها:  من  وارول 
والــتــي يــعــود تــاريــخ رســمــهــا إلــى 
هـــذه  وتـــعـــتـــبـــر   .١٩٨٢ الـــــعـــــام 
العالمة أحد أبرز الرموز انتشاراً 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي وقتنا 
عــن أنــهــا تمثل  الــحــاضــر فــضــالً 
خــالل  األمـــريـــكـــي  الــعــصــر  روح 
وتجدر  العشرين.  الــقــرن  فترة 
اإلشــــــارة إلــــى أن آنـــــدي أجـــرى 

هذه  على  اإلضافات  من  العديد 
اللوحة بعد االنتهاء منها. وتكمن 
قــدرة  فــي  اللوحة  هــذه  عبقرية 
طبيعة  اخــــتــــزال  عــلــى  راســـمـــهـــا 
والــنــزعــة  الــرأســمــالــيــة  المجتمع 
واحــدة  عالمة  فــي  االستهالكية 
جدير  الــمــتــداولــة.  العملة  وهــي 
يعتبر  آنـــدي  الــفــنــان  أن  بــالــذكــر 
حيث  التجاريين  الفنانين  مــن 
عديدة  نسخ  بطبع  يقوم  كان  إنه 
واالســتــفــادة  لبيعها  لوحاته  مــن 
اللوحات  لهذه  المالي  الربح  من 
أعلى  من  آنــدي  لوحات  وتعتبر 
زمــالئــه  وســـط  مبيعا  الــلــوحــات 

من الفنانين المعاصرين.
ــــوحــــات آنـــــــدي أيــضــا  ومـــــن ل
الـــــمـــــوجـــــودة بــــالــــعــــرض لـــوحـــة 
كالسيكية  لوحة  وهــي  "مـــاو"، 
"طباعة  بـ  يسمى  ما  إلى  تنتمي 
الــشــاشــة الــحــريــريــة". ورســمــت 
للزعيم  هـــذه  الــبــورتــريــه  لــوحــة 
تونغ  تسي  مــاو  الــراحــل  الصيني 
تضم  مبنى  على  تعلق  كــواجــهــة 
وكانت  خطاباته.  من  مقتبسات 
هذه هي المرة األولى التي تفتح 

أمريكي.  لفنان  أبــوابــهــا  الصين 
الــــلــــوحــــة الـــثـــالـــثـــة آلنــــــــدي هــي 
 ،١٩٦٤ للعام  وتــعــود  "جــاكــي"، 
وهـــي إحــــدى الــلــوحــات الــقــالئــل 
"جاكلين  شخص  جسدت  التي 
كــيــنــدي" بــالــذهــب، ومـــا يميز 
هــــــذه الــــلــــوحــــة عـــــن الـــلـــوحـــات 
األخــــــرى الـــتـــي رســـمـــت لــجــاكــي 
زوجها  دفــن  لحظة  كــانــت  أنــهــا 
مقتله.  بــعــد   " كــيــنــدي  "جــــون 
"ديفيد  الفنان  لــوحــة  وتــشــارك 
كونفيرسيشن:  "وذ  هــوكــنــي" 
فعاليات  ضمن  المحادثة"  مــع 
هذه  وتتميز  الــدوحــة.  مــعــرض 
الكنََفا  على  الــمــرســومــة  الــلــوحــة 
بالزخم  يتسم  لمشهد  بعرضها 
تعكس  حــيــث  الــــزاهــــي،  الــلــونــي 
تقسيمه  فـــي  الـــفـــنـــان  عــبــقــريــة 
اللوحة  فــي  الــتــصــويــري  للفضاء 
إلــى عــدة أجـــزاء: زرقــة ساطعة 
خضرة  والــســمــاء،  البحر  أللـــوان 
قـــويـــة وُصــــفــــرة مـــتـــألـــقـــة، إلـــى 
جـــانـــب تــوظــيــف الـــلـــون الـــــوردي 
والمشهد  األرض  جمالية  إلبــراز 

السماوي.

ضمن مجموعة كبيرة تشارك في مزاد نيويورك

مـــــيـــــتـــــي هــــــــيــــــــدن: قـــــطـــــر مـــــحـــــطـــــة فـــــنـــــيـــــة هـــــــامـــــــة لـــــنـــــا فــــــــي الــــــــشــــــــرق األوســــــــــط

لوحة الفنان جاكسون بولوك بورتريه للـ"جاكلين كيندي" بريشة الفنان آندي وارول

ميتي هيدن أثناء حديثها عن اللوحات المشاركة في المعرض

الـكــــواري يسـتقــبل وفـــدًا 
ثقــافــيًا مـــن جــنوب إفــريقــيا

شــراكــة للـــبث التلفــــزيــوني 
المباشر من «كتارا» إلى العالم

الدوحة-[: استقبل سعادة الدكتور حمد 
والفنون  الثقافة  وزيــر  الــكــواري  العزيز  عبد  بــن 
والــــتــــراث فـــي مــكــتــبــه صــبــاح أمــــس وفــــد وزارة 
إفريقيا  جنوب  جمهورية  فــي  والثقافة  الفنون 
الــذي  جيلدر  مــانــدي  الــســيــدة  بــرئــاســة  الصديقة 

يزور البالد حاليا . جرى خالل اللقاء بحث أوجه 
التعاون في المجاالت الثقافية بين البلدين وسبل 
دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة . 
حضر اللقاء سعادة السيد فنسنت ت زولو سفير 

جمهورية جنوب افريقيا المعتمد لدى الدولة.

الدوحة-[: أعلنت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي "كتارا" وقناة "أرث" اليوم عن شراكة 
قناة  وتتمتع  مــن "كــتــارا".   الــحــّي  للبّث  جــديــدة 
تبّث  لكاميرات  واســعــة  عالمية  بشبكة  "أرث" 
وينص  بعد،  عن  التحكم  طريق  عن  حّياً  تصوير 
بإنتاج  تلفزيون "أرث"  قيام  على  الشراكة  اتفاق 
مركز  إلــى  ترسل  فــي "كــتـــــارا"  مــصــّورة  مقاطع 
البث الرئيسي وقنوات البّث المتعاقدة معها حول 
 ٣ تركيب  وينتظر  "العربية".  قناة  مثل  العالم 
كــامــيــرات فــي صــنــاديــق مــن االلــمــونــيــوم المضاد 
"كتارا"  في  مختلفة  اركــان  في  البيئية  للعوامل 
لــتــكــون الــدوحــة أّول عــاصــمــة فــي الــعــالــم بــهــا ٣ 
كاميرات نقل مباشر. واعتبر السيد عبد الرحمن 
الثقافي "كتارا"  للحي  العامة  المؤسسة  الخليفي 
مهّمة  خــطــوة  "أرث"  تــلــفــزيــون  مـــع  الــشــراكــة 
العالم،  الــى  من "كــتــارا"  دقيقة  مشاهد  لعرض 
ان  ورأى  وقال "نحن متحمسون للعمل سوياً"، 
اتفاقية الشراكة حدٌث مهم سنتمّكن خالله من 
ثقافي  كمحور  العالم  في  "كتارا"  مكانة  تعزيز 

متصل بالحضارات عبر العلم والفّن.
وبــدوره ، قال مايكل موتشر ، رئيس مجلس 
كاميرات  تركيب  "أن  "أرث":  تلفزيون  إدارة 
تلفزيون "أرث" في "كتارا: بمثابة بداية لشراكة 
مجموعة  إلــى  "كــتــارا"  إضافة  ويسعدنا  طويلة، 
أنحاء  مختلف  مــن  مباشرة  نبّثها  التي  المعالم 
وحّيه  متكاملة  تغطية  لمشاهدينا  لنقّدم  العالم 

ان  العالم".وينتظر  فــي  الثقافية  المعالم  ألهــم 
لتلفزيون  كاميرات  ثالثة  تركيب  "كتارا"  تشهد 
وأجــــهــــزة  تـــحـــكـــم  بــــوحــــدة  مــــجــــّهــــزة  "أرث" 
الــرقــمــي،  الــخــط  بطريقة  الــبــّث  لنقل  متكاملة 
تصاميم  بـــإدمـــاج  "أرث"  تــلــفــزيــون  وســيــقــوم 
المقبلة  والفعاليات  المفّصلة،  والمعلومات  كتارا 
قناة  وتعتبر  المقاطع.  برنامج  فــي  والمستمرة 
تبّث  ألمانية،  تلفزيونية  فضائية  شبكة  "أرث" 
بــشــكــل مــبــاشــر عــن طــريــق كــامــيــرات مبرمجة 
حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  المستمر  للتصوير 
طـــــّورت نـــظـــام الــتــحــكــم عـــن بــعــد لـــبـــّث تــصــويــر 

الكاميرا.
 وتــمــتــلــك الـــقـــنـــاة حـــصـــريـــاً بــــــراءة االخـــتـــراع 
لذلك، باإلضافة إلى صور عالية الدّقة وبرنامج 
بجودة  صور  بّث  بنقل  يسمح  لإلنتاج  تكنولوجي 
العالمية،  الــرقــمــيــة  الــخــطــوط  باستعمال  عــالــيــة 
والمحّطات التلفزيونية. ويملك تلفزيون "أرث" 
مباشر  بشكل  العالم  تبّث  كاميرا،   ٧٠ من  أكثر 
من ٢٠٠ بلد من ضمنها ٣ مدن خليجية عربية 
هي : دبي، أبوظبي ، ومسقط ، ويصل البث إلى 

أكثر من ملياري مشاهد يومياً. 
الموقع  عبر  المباشر  الــبــث  لقطات  وتــعــرض 
 www.katara.net لـــــ"كــــتــــارا":  االلـــكـــتـــرونـــي 
الــحــي  تــصــامــيــم  تــلــفــزيــون "أرث"  وســيــدمــج   ،
الــثــقــافــي ومــعــلــومــات مــفــّصــلــة عــنــه وفــعــالــيــاتــه 

المقبلة والمستمرة في برنامج المقاطع.

د. حمد الكواري أثناء استقباله الوفد الجنوب إفريقي

الخليفي يوقع اتفاقية الشراكة مع مسؤولي قناة «أرث»

التصوير الضوئي تكرم الفنان محمد عبدالرحمن المناعي
أقـــامـــت   :] الدوحة- 
الــجــمــعــيــة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــصــويــر 
الــضــوئــي األســبــوع الــمــاضــي حفل 
تــــكــــريــــم لـــلـــســـيـــد مـــحـــمـــد عــبــد 
مجلس  عضو  المناعي  الــرحــمــن 
الجمعية  مؤسسي  وأحــد  اإلدارة 
الخليفي  أحــمــد  الــســيــد  بــحــضــور 
وجميع  اإلدارة  مجلس  رئيس   –
وأعــضــاء  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
الــجــمــعــيــة والـــمـــحـــبـــيـــن لــمــحــمــد 
الــمــنــاعــي تــكــريــمــا لـــه وتــــم من 
مجلس  بدول  الثقافة  وزراء  قبل 
هامش  عــلــى  الخليجي  الــتــعــاون 
اجتماعهم السابع عشر بمدينة ابو 
العربية  االمـــارات  بــدولــة  ظبي – 
اكتوبر   ٧ الخميس  يــوم  المتحدة 
من  الــمــبــدعــيــن  تــكــريــم  ٢٠١١م 
مــجــالــه  فـــى  كـــل  الــمــجــلــس  دول 
وكــــــان مــــن ضـــمـــن الــمــكــرمــيــن 
التصوير  مــجــال  فـــي  الــمــبــدعــيــن 
عبد  محمد  الــعــام   لــهــذا  الضوئي 

الرحمن المناعي – عضو مجلس 
للتصوير  القطرية  الجمعية  إدارة 
حيث  مؤسسيها  وأحـــد  الــضــوئــي 

تم ترشيحه تكريما له ولمشواره 
الطويل فى عالم التصوير الضوئي 
ـــجـــازات والــمــســاهــمــات التي  واالن

قـــدمـــهـــا مــحــمــد عـــبـــد الــرحــمــن 
وللجمعية  قطر  لدولة  المناعي  
القطرية للتصوير الضوئي ويعتبر 

محمد المناعي من المبدعين في 
تصوير البورتريه وتوزيع االضاءة 
وقد اقام العديد من الدورات في 

هذا المجال بالجمعية تفوق الـ ٦٥ 
وخارجها  الجمعية  داخـــل  دورة 
العامة  المؤسسات  مــع  بالتعاون 

والجمعيات الخيرية واقام حوالي 
بــاالضــافــة  شخصية  مــعــارض   ٥
الى مشاركته في جميع المعارض 

الداخلية  الجمعية  أقامتها  الــتــي 
والــخــارجــيــة. وقــد تــحــدث أحمد 
مجلس  رئــيــس  الخليفي  يــوســف 
اعضاء  عن  ونيابة  الجمعية  إدارة 
بكلمة  الجمعية  واعضاء  المجلس 
رحـــــب فــيــهــا بـــالـــحـــضـــور وقــــدم 
الــتــهــئــنــة لــمــحــمــد الــمــنــاعــي بــهــذا 
االنجاز الذي يحسب له ولمشواره 
وإبــداعــاتــه  الجمعية  مــع  الــطــويــل 
فــــي مـــجـــال الـــتـــصـــويـــر الــضــوئــي 
ويحسب أيضا للجمعية كونه أحد 
مؤسسي الجمعية وعضو مجلس 
الــجــمــعــيــة  اقــــــــرار  مـــنـــذ  االدارة 
في  التفوق  من  مزيدا  له  وتمنى 
محمد  تحدث   ثم  المجال،  هــذا 
الــمــنــاعــي وقــــدم شــكــره الــجــزيــل 
للجمعية رئيسا وأعضاء على هذا 
التوفيق  للجميع  وتمنى  التكريم 
مزيدا  وللجمعية  إليه  وصــل  لما 
من التقدم والنجاح في المحافل 

الدولية والعالمية.

أحد أعمال الفنان محمد المناعيمحمد عبدالرحمن المناعي أثناء التكريم


	Binder2
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24-25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	47
	48

	46

