
 

 القطري الفنتطور  الضوء علىسّلطت  فعالية في

 مؤسسة قطرفي فنانون محليون يستعرضون أعمالهم 

 

النسخة الثانية  6102نوفمبر  01و 06م مؤسسة قطر ما بين تنظ  . 6102نوفمبر  15الدوحة، قطر، 
في إطار ذلك و ، لتوفير الفرصة لمفنانين المحميين الموىوبين من أجل استعراض أعماليم، من "مرسم الفن"
 الساحة الفنية في قطر.  تعزيزدعم و لسعييا المستمر 

بالتعر ف  ، وتسمح ليمأفراد المجتمع المحميمفتوحة لكافة ويتميز "مرسم الفن" بكونو مناسبة فنية تفاعمية، 
مناقشتيم، وذلك في سياق إنشاء بيئة التحدث إلييم، و ، و مقيمينوال عمى أعمال نخبة من الفنانين القطريين

 فنية غنية.

ق إلى اليدف  ،مؤسسة قطرب الدعم والخدمات الموجستية لمفعالياتمشرف ، أميرة العجي ةالسيد توتطر 
المرجو من تنظيم ىذه الفعالية بالقول: "بعد النجاح الباىر لمنسخة األولى من "مرسم الفن"، التي ُعقدت 

ة لفنانينا المحميين، والتوعية الرفيع المواىب، فإننا نأمل أن نسم ط الضوء من جديد عمى 6102في عام 
ب البشر ولفت انتباىيم، ومن ىنا، فيذه الفعالية بثقافتنا الفنية الناشئة. ويتميز الفن بقدرتو عمى اجتذا

تمث ل فرصة رائعة الستكشاف ثقافة وتاريخ قطر الثري، فضاًل عن إليام أفراد المجتمع عمى االىتمام 
 بالفن".

لفترة أسبوع  امتدتخالل ورشة عمل  وذلكلوحتين زيتين عمى األقل لممعرض، كل فنان بتحضير  وقد قام
بالمركز الترفييي في المدينة التعميمية. وسمح ذلك لمفنانين بالتفاعل والتشابك وتبادل الخبرات والمعارف، 

  من خالل مناقشة التقنيات واأللوان والمواضيع.

بالقول: "أود أن يزور  ،ثالثة فنانين قطريين مشاركين في الفعالية إحدى، المغيصيب ةلولو السيدة  وعم قت
أفراد المجتمع المعرض ليتمكنوا من الحصول عمى فيم أكبر ألىمية الفن في قطر. وتركز أعمالي الفنية 

لوحاتي ماضي وحاضر ومستقبل قطر، من خالل األلوان والمواضيع  تستكشفعمى تنوع وطني، حيث 



 

عمى أىمية الفن في الثقافة القطرية، وكيف المختمفة. وأنا فخورة بالفعل لممشاركة في فعالية تسمط الضوء 
 من تعميمنا وتطورنا الوطني". اً ميم اً جانبتمث ل أنيا 

 ،نعيم ممكالفنان األسترالي المقيم في قطر،  عم قعديدة، حيث  خمفياتستقطب الحدث فنانين من ا
األىمية بالنسبة لسكان  في غاية مما يعتبراالجتماعي، النسيج تماسك في  ميماً بالقول: "ُيعد الفن مكونًا 

لغة عالمية  كونوقطر المتنوعين. ويشجع الفن عمى الحوار بين الثقافات، فضاًل عن التفاىم والتعاون، 
تتخطى الحواجز وتو حد ما بين البشر. وقد أليمت دولة قطر عممي كفنان، وأنا أتشرف بمعب دور في 

 تطوير الحركة الفنية في الدولة". 

مؤسسة قطر لكل فنان قسيمة لشراء عد ة  توفر فقد ، الفنانين المشاركينوفي إطار إظيار تقديرىا لجيود 
. بيد أن الفنانة إليزابيث ثانكاليس كشفت عن تذكارية، ولوحة مشاركة ، باإلضافة لشيادةمتكاممة فنية

زام مؤسسة قطر الراسخ بنمو الت عمى ،مرة أخرى ،مرسم الفن يبرىنالقيمة الحقيقية لممشاركة بقوليا: "
الزوار  أتمكن من إليامأن  آملأفضل الفرص لشعبيا. وأنا إلى توفير  يسعى والذيوتطور الدولة، 

مكانيات جديدة لألجيال المقبمة،  لتوفيروالمساىمة في تطوير المواىب اإلبداعية في الدولة،  خيارات وا 
 ". والتي لم تكن تنظر إلى الفن كخيار ميني أو إبداعي

 

 تعليق الصور: 

 ، الفنان األسترالي المقيم في الدوحة.نعيم ممكأحد أعمال  :1صورة 

ثالثة فنانين قطريين مشاركين في ىذا المشروع الذي أطمقتو  إحدى، لولوة المغيصيبالسيدة  :2صورة 
 .مؤسسة قطر

 .دانة الصفرة انالفن لوحةالفنانون الشباب يعاينون بحماس  :3صورة 

 انتهى

 



 

  إلطالق قدرات اإلنسان –ؤسسة قطر م

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0111قطر سنة  تأس ست مؤسسة
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع 
لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات 
الضرورية القتصاد مبني  عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من 

اء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنش
 .وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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