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“العمارة العُمانیة التراثیة”
بجامعة السلطان قابوس

31 مارس,2021

كلیة عُمان البحرية الدولیة تعتمد
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متحف اللوفر يفتتح قاعدة بیانات
إلكترونیة جديدة لتحفه ومقتنیاته
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ماجدة الھنائیة تحصد الجائزة
الكبرى لمسابقة (ستال للفنون)
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صالة ستال للفنون تستضیف عددا من األعمال الفنیة البریطانیة
21 نوفمبر,2019  نسخة للطباعة  في ثقافة وفنون 

Share 1

“المكان الذي اسمّیه البیت” يستمر حتى مارس المقبل 
مسقط ـ الوطن: 

ضمن إطار التبادل الثقافي الفني بین السلطنة والمملكة المتحدة وتعزيزا لواقع الفنون البصرية المعاصرة تستضیف صالة
ستال للفنون خالل الفترة المقبلة، مجموعة من األعمال والمعارض الفنیة الثقافیة البريطانیة، ممثلة في المجلس

الثقافي البريطاني. 
تأتي ھذه األعمال لتبرز المشاريع الفنیة التي تتعدد ثقافاتھا ومن بینھا المعرض الفني الفوتوغرافي “المكان الذي

اسمّیه البیت”، ويقدم جولة مغايرة في األعمال الفنیة االسكتلندية والعربیة المتنوعة، من خالل إشراف مباشر من
الفنان ديفید دريك، مدير مؤسسة فوتوجالیري ويلز، ويعرض المعرض أعمال 15 فنانًا، حیث يمر عبر دول مجلس التعاون

الخلیجي والمملكة المتحدة بین سبتمبر 2019 ومارس 2020 . 
يقدم الفنانون المشاركون في معرض التصوير الفوتوغرافي، تجربتھم الفنیة كفكرة تبدأ من المنزل حیث التنوع واالختالف

ألولئك الذين يقطنون في منطفة الخلیج والمملكة المتحدة، في ظل الحراك المجتمعي وسرعة التغییر المصاحبة له،
حیث تبرز الفكرة تفاصیل الحیاة ونتائجھا ولو بعد حین، ويشارك من السلطنة كل من الفنان حسن میر والفنانة إيمان

علي. وسیتم عرض أعمالھم في جولة فنیة للمعرض حتى الـ15 من ديسمبر المقبل في صالة ستال للفنون، علما بأن
العرض الفني قد بدأ في الـ14 من نوفمبر الجاري. كما سیتم عرض تلك األعمال للخمسة عشر فنانا في جالیري الصور

بكارديف بالمملكة المتحدة، ومتحف البحرين لفنون الفضاء، ودربي ريفراليتس بالمملكة المتحدة، ومتحف مطافئ
بالعاصمة القطرية الدوحة، ومركز أمريكاني الثقافي بالكويت. 

ومن بین األعمال التي ستستضیفھا صالة ستال للفنون الحقا وبالتعاون مؤسسة اسكتلندا اإلبداعیة، معرض “الرحالت
االستكشافیة الثقافیة” والذي يقدم ألول مرة خمسة فنانین محترفین، يمثلون عددا من الصاالت الفنیة المحترفة

االسكتلندية، حیث يقوم الفنانون برحالت بحثیة عبر منطقة الخلیج، والتعرف على جوانب الثقافة والتراث وتفاصیل البیئة
العربیة الضاربة في الجذور ويعودون إلى االستوديوھات االسكتلندية إلنتاج سلسلة من اإلصدارات المطبوعة متأثرة

بتجربتھم. ستشكل أعمال الفنانین الخمسة معرضًا متنقالً يزور جمیع المنظمات الشريكة. 
باإلضافة إلى معرض فني مقبل آخر حول تجربة المرأة في الفن التشكیلي البصري، بالتعاون مع مركز الفنون في شرق
لندن، وإلى جانب الفنانات الغربیات سوف تشارك مجموعة من الفنانات العمانیات وھن صفاء البلوشیة ورقیة عبدالمجید

وروان المحروقیة وريھام الزدجالیة، يھدف المشروع إلى إعادة التعريف بواقع الفن في حیاة الفنانات في حدود تالئم
تجربتھن الممتدة لسنوات. 

حول ھذه األعمال يعلق الفنان العماني حسن میر، المدير الفني لصالة ستال للفنون: إن “جمیع المشاريع الثالثة
تشكل سلسلة من المعارض المتواصلة والتي نھدف من خاللھا إلى نشر الثقافة التشكیلیة البصرية برؤى فنیة مغايرة،
والتي تحتوي على محتوى عالي الجودة، مع االشتغال على التفاصیل المعاصرة والمبتكرة وذات صلة، ونعمل في صالة
ستال على تحفیز الشباب وإيجاد قنوات تواصل معھم خارج حدود الوطن، إلجراء نوع من الحوار بین الثقافات التي تركز

على التاريخ والثقافة المشتركة”. ويشیر الفنان حسن میر: تھدف صالة ستال للفنون والمجلس الثقافي البريطاني من
خالل ھذه األعمال الفنیة إلى دعم الشباب في الفنون والتعلیم والعلوم لمساعدتھم على تحقیق إمكاناتھم الكاملة.
كما تعكس المشروعات الثالثة التوازن بین العمر والخبرة المھنیة، باإلضافة إلى تمثیل الفنانین العمانیین في فعالیات
وبرامج خارجیة يتمثل ذلك في عمل الفنانین المختارين بطرق مختلفة في تبادل قصص الثقافة والتراث وتحدي الصور

النمطیة واستكشاف الھويات والقواسم المشتركة واالختالفات.
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