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 "المعاصر الشرق األوسط فوتوغرافية منالتقاء: أعمال "معرض جامعة فرجينيا كومنولث في قطر يقدم 

 
 "المعاصر الشرق األوسط فوتوغرافٌة منانخقاء: أعًال أن ٌقدم " قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعة معرضٌسر  : قطر  -الدوحة

 نـــــــــخالل الفترة م المعرض سٌستمر .شريعهي و عودة جورجو  أحداث أطفالكم يٍ  أعمال فً قطر ألول مرةو ٌجمع ايعزض
 الساعةفً تمام نوفمبر  5 الموافق ٌوم األربعاءبحفم اسخقبال وحهقت َقاش االفخخاح وسٌكون  4102، دٌسمبر 42 وحتىنوفمبر  5

 . والدعوة عامة للجمهور الكرٌم لحضور االفتتاح. فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً فً معرضالسادسة مساء 
 

 اللحظات العابرة، واللحظات الحمٌمٌة للحفاظ على كوسٌلة، تستخدم  الحٌاة الٌومٌة العالم جزء من فً جمٌع أنحاء الصورة
متنوعة  فٌدٌو وأفالم معاصرة صورا فوتوغرافٌة المعرض ٌضم هذا. العالمٌة والعامة، واألثرٌةاللحظات  باإلضافة إلى،  والشخصٌة

واالتجاهات  االحتماالت تنوع -فً حد ذاتها الوسٌلة  ٌستكشف كما، الموضوعً التنوعهذا تعكس   األوسط من مختلف أنحاء الشرق
 .أعمالهفً ، التقاءنقطة  أو انطالق، كنقطة أوسع معانٌه فً التصوٌر الذي ٌستخدم أمام الفنانالرحالت و

 "التقاءتنسٌق هذا المعرض " "لقد كانقائلة : كاثلٌن دوهرتً عن ذلك تحدثت أمٌنة المعرض فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر 
 موضوعات استكشافبأٌضا كما قاموا ، جدٌدةو دٌنامٌكٌة بطرقالخاصة  وسائلهم الفنانٌنفٌه استخدم . بشكل كبٌر مثٌرا اعرض

السابقة عن ماهٌة  المفاهٌم لتحدي وقاموا بدفعنا، المحادثات للمشاركة فًوهم بذلك دعونا  .بصورة أوسع لمجتمعباوربطها  شخصٌة
  التصوٌر وماذا ٌمكن أن ٌكون". 

 
وأحد الفنانٌن المشاركٌن فً  قطر فرجٌنٌا كومنولث فً فً جامعة للتصوٌر الفوتوغرافًالمتمٌز  مساعدال األستاذأما جورج عودة 

 هو فرصة عظٌمة هذا المعرضجمٌع أنحاء المنطقة. و - فً الدوحة لتصوٌرقضٌا وقتا رائعا فً ا"فأضاف قائال:  هذا المعرض
هذا  المجتمع فًمن  أوسعجمهور  مشاركةإتاحة الفرصة ل أٌضا انه. فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث هنا فً الوسائل مفاهٌم لتحدي

 ." فً مختلف التخصصات الصورة على الممارسات القائمةالنقاش حول احتمالٌة 
 

فً قطر خالل الفترة  جامعة فرجٌنٌا كومنولث معرض فً" المعاصر الشرق األوسط فوتوغرافٌة منانخقاء: أعًال معرض "سٌستمر 

الساعة فً تمام  نوفمبر 5األربعاء الموافق  ٌومسٌكون االفتتاح بحفل استقبال وحلقة نقاش  و 4102 دٌسمبر 42 إلىنوفمبر  5من 
 موقعنا اإللكترونً ٌرجى زٌارةمزٌد من المعلومات، لل. الدعوة عامة للجمهور لحضور االفتتاح مساء. 0:11

www.qatar.vcu.edu  على : دوهرتًإرسال برٌد إلكترونً إلى أمٌنة المعرض السٌدة كاثلٌن أو cmdoherty@vcu.edu 

 

 

 خخصزة نهصحفييٍ :َبذة ي
 

  شري علي
 

فً  4102عام انطباعت. شارك والوسائط المتعددة واألداء والتركٌب و ٌعمل فً أفالم الفٌدٌو. 0790عام  بٌروت ولد فً فنان تشكٌلً
 و، نُذٌ  كما شارك أٌضا فً كل من برنامج العروض السٌنمائٌة فً تٌت مودرن، بانوراما فٌدٌو برازٌل "ساو باولو" فً جنوب

 2102انسيًُائي . أيا عاو  روتردام مهرجان و، برلٌن والمهرجان السٌنمائً الدولً فً، TIFF - السٌنمائً الدولً تورنتو مهرجان

  "Dégagements و" السٌنمائً الدوحةفي َيىيىرك  ويهزجاٌ  متحف الفن الحدٌث فً الذاتٌة رسم الخرائطفشارك عهي شزي في 

 . بارٌسفي معهد العالم العربً  فً

 
 أحداث أطفال

 بٌنالًفي َفس انعاو في وعًانهى لتعرض أ 4100عام  ٌاسٌن رائدو  إمام حاتمو  أفاكٌان أسسها فارتان جمعٌة فنٌة مقرها بٌروت

و  الٌابان، طوكٌوفً  للفنون موري متحفعزضج اعًانهى في  2102. في عاو  المتحدة االمارات العربٌة، في دونت 01 الشارقة

 4102عاو . كما عرضت  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفي َيىيىرك، في  نهفُىٌ ومعرض واالش،  الكوٌتفي دونت  السلطان معرض
 . 4104عاو  لبنان، كرنتٌنا، الجريانحصاٌ و،  مصرفي انقاهزة  الجزٌرة للفنون فً مركز
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 جورج عودة 

بٌروت  والبحوث فً لتخصصمدٌر مشارك فً مبادرة اقطر، و فرجٌنٌا كومنولث فً جامعةفً  للتصوٌر الفوتوغرافً مساعد أستاذ
"marra.tein ." كما حصل فً عام للفنون ماساتشوستس كلٌة من الرسم البكالورٌوس فًدرجة  على 4112حصل جورج عام .

 االمرٌكًللباحث  فولبراٌت مؤخرا منحة. نال ٌٌل جامعةكلٌة الفنون ،  من على درجة الماجستٌر فً التصوٌر الفوتوغرافً 4117
عرضت أعماله بتوسع  نٌوٌورك.، سٌراكٌوز فً أعمال اإلنارةفنان مقٌم فً  4105(. لٌشغل فً عام 4102 – 4104) مصر فً 

الدولً  بٌنالًمعرض  والذي عرض كجزء من،  4102عام ( His Passing Cover) لثالثمعرضه المنفرد ابما فً ذلك 
 .تكساس، فً هٌوستن FotoFest عشر الخامس

 

 
  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة

 
. فرجٌنٌا ، رٌتشموند فً التصمٌم فنون كلٌة كومنولث فرجٌنٌا المرموقة الجامعة من فرع هً قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة

 على الحصول فرصة للطالب قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تقدم. قطر مؤسسة مع الشراكة خالل من 0771 عام تأسست
 درجة أٌضا تقدم كما. والطباعة والرسم الداخلً والتصمٌم الغرافٌك وتصمٌم األزٌاء تصمٌم من كل فً الجمٌلة الفنون بكالورٌوس

 . التصمٌم فً الجمٌلة الفنون ماجستٌر و الفن تارٌخ فً البكالورٌوس
 

 فً المتمثلة رؤٌتها تحقٌق ، المجتمع وأنشطة األبحاث ومشارٌع برامجها جمٌع خالل ومن قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تواصل
 والذي عامالو شاملال سنويال برنامجها إلى فباإلضافة. والتصمٌم الفن خالل من االبتكار و االبداع على قادرا قطري مجتمع خلق

 سنتٌن وكل قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تستضٌف األزٌاء، وعروض والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعة ٌشمل
 والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن المصممٌن جذب على ٌعمالن اللذان اإلسالمً، للفن خلٌفة بن حمد ومنتدى" تصمٌم" الدولً التصمٌم مؤتمر

. قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة التعلٌمٌة الجوانب حٌوٌة تعزٌز على تعمل والمجتمع الجامعة بٌن مستدامة شراكات لتعزٌز العالمٌٌن
  www.qatar.vcu.edu:  للجامعة اإللكترونً الموقع زٌارة ٌرجى المعلومات من للمزٌد

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
مسٌرة تحول اقتصادها المعتمد مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً ( QF)مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع 

  .على الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما ٌعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله
الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كرٌمٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد 0775تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.الشٌخة 
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقٌق مهمتها االستراتٌجٌة الشاملة للتعلٌم، والبحوث والعلوم، وتنمٌة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلٌم ٌجذب 
ًٍّ على وٌستقطب أرقى الجامعات العالمٌة إلى دولة قطر لتمكٌن الشباب من اكتساب المهارات والسلوكٌات الضرورٌة  القتصاٍد مبن

المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجٌا عن طرٌق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمٌة األساسٌة. وتسهم المؤسسة أٌضاً 
 .فً إنشاء مجتمع متطّور وتعزٌز الحٌاة الثقافٌة والحفاظ على التراث وتلبٌة االحتٌاجات المباشرة للمجتمع

 

  .http://www.qf.org.qa فة مبادرات مؤسسة قطر ومشارٌعها، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونًللحصول على كا
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