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ABOUT MISK
ART INSTITUTE

نبذة عن “معهد مسك للفنون”

MISK ART INSTITUTE IN WASHINGTON D.C

Misk Art Institute is a new cultural organization
operating under the auspices of the Misk Foundation, established by Crown Prince Mohammed
bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Led by Saudi
artist, Ahmed Mater, the Institute was created to
encourage grassroots artistic production in Saudi
Arabia and enable international cultural diplomacy
and exchange. Focused on establishing itself as an
artist-centered cultural innovator, Misk Art Institute will have its headquarters in Riyadh, an artist
residency focused center in Abha, located in Saudi Arabia’s southwest region of Asir, and an international office in London. The Institute’s program
will incorporate exhibitions and events, artist-led
communications and arts education programs
aimed at training and investing in the career development of young artists.

األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود إلــى

يعــد المعهــد مؤسســة ثقافيــة ورافــداً لمؤسســة «مســك

برنامجــاً يحتفــي بالمشــهد الثقافــي الوطنــي النابــض بالحيــاة عــن

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود .ويهــدف إلــى تشــجيع اإلنتــاج

On the occasion of the Crown Prince of Saudi
Arabia’s visit to Washington DC, Misk Art Institute
presents a program of contemporary Saudi art
and music, celebrating the vibrant national cultural scene.

Produced in collaboration with Saudi Art Guide,
this publication highlights this week’s cultural
events at the Kennedy Center and Newseum, as
well as detailing Misk Art Institute’s 2018 program
in the wider context of a growing cultural sector in
Saudi Arabia.

معهد مسك للفنون في العاصمة واشنطن

بمناســبة زيــارة ولــي العهــد الســعودي صاحــب الســمو الملكــي
يقــدم «معهــد مســك للفنــون»
العاصمــة األمريكيــة واشــنطن،
ّ

الخيريــة» ،التــي أسســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن

الموســيقى والفــن الســعودي المعاصــر.

الثقافــي محليــاً  ،وتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة والتبــادل المعرفــي،

ُتيــب إضــاءات
بالتعــاون مــع دليــل الفــن الســعودي ،يقـ ّ
ـدم هــذا الك ّ

المعهــد مــن العاصمــة الريــاض مقــراً رئيســياً لــه ،باإلضافــة إلــى

(نيوزيــوم)» ،باإلضافــة إلــى برنامــج «معهــد مســك للفنــون» 2018

جنــوب غــرب المملكــة ،ومكتــب دولــي فــي لنــدن .ويشــمل برنامــج

الســعودية.

وبرنامجــاً لتعليــم الفنــون ،كمــا يســعى لالســتثمار فــي تنميــة

علــى الفعاليــات الثقافيــة فــي «مركــز كينيــدي والمتحــف الحديــث
الــذي يهــدف إلــى تطويــر القطــاع الثقافــي فــي المملكــة العربيــة

واالرتقــاء بــدوره ليصبــح مركــزاً لالبتــار فــي مجــال الفنــون .ويتخــذ
مركــز لإلقامــة الفنيــة فــي مدينــة أبهــا بمنطقــة عســير الواقعــة

المعهــد إقامــة المعــارض والفعاليــات ،وشــبكة تواصــل للفنانيــن،
مهــارات الفنانيــن الشــباب.

WWW.MISKARTINSTITUTE.COM
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راشد الشعشعي ،أبواب الجنة | 2013

SAUDI CONTEMPORARY
ART AT THE KENNEDY
CENTER
الفن السعودي المعاصر في مركز
كينيدي

RASHED AL SHASHAI | HEAVEN’S DOORS | 2013
أحمد ماطر ،مغناطيسية 2012 | 3

An exhibition of cutting-edge Saudi contemporary art and music at The Kennedy Center. The
aspirational values of this venue resonate with
the spirit and mission of the Misk Foundation and
newly established Misk Art Institute – an organization that expresses the potential of creativity
and youth in this moment of dynamic change in
the Kingdom of Saudi Arabia.
The exhibition features 33 Saudi artists from
across the Kingdom and over 20 major works.
ARTISTS: Abdulnasser Gharem, Ahmad Angawi,
Ahmed Mater, Ajlan Gharem, Amr Alnagmah, Dhafer Al Shehri, Fatimah Hassan, Nugamshi, Rashed
Al Shashai ,Saeed Salem and Yusef Alahmad.
Produced in collaboration with the Middle East
Institute.
يســلط هــذا المعــرض الضــوء علــى جيــل جديــد مــن الفنانيــن
الذيــن يستكشــفون تغييــر المشــهد الفنــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.

AHMED MATER, MAGNETISM III, 2012

يحمــل «معهــد مســك للفنــون» رؤيــة ورســالة مماثلــة لهــذا
القيــم ،تتمثــل باإلبــداع واالنفتــاح علــى الثقافــات
المــان ّ
األخــرى .وباعتبــاره الحــدث االفتتاحــي لبرنامــج يعبــر عــن التيارات
يقــدم المعهــد معرضــاً يترجــم
الجريئــة المعاصــرة للمملكــة،
ّ
ملخصــاً فيــه لحظــة مــن التغييــر الديناميكــي
هــذا الســياقّ ،
للشــباب.
يشــارك فــي المعــرض  33فنانــاً ســعودياً مــن مناطــق مختلفــة
مــن المملكــة بأكثــر مــن  20عمــل فنــي.
الفنانون المشاركون :عبد الناصر غارم ،أحمد عنقاوي،
أحمد ماطر ،عجالن غارم ،عمرو النقمة ،ظافر الشهري ،فاطمة
حسن .نغيمشي ،راشد الشعشعي ،سعيد سالم ,يوسف األحمد.
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AL-QATT AL-ASIRI
MURAL PAINTINGS
القط العسيري
جداريات َ

عمــل تركيبــي للوحــات جداريــة ُرســمت بأنامــل نســاء مــن
المنطقــة الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية .تشــتهر
النســوة فــي منطقــة عســير بطــاء جــدران منازلهــن
«القــط العســيري» ،لتصنعــن لوحــات جداريــة
بطريقــة َ
تعبــر عــن قــوة العالقــة الجذريــة بيــن
فــي غايــة الجمــال ّ
أهالــي المنطقــة وبيئتهــم الطبيعيــة .تــروي الجداريــات
بتركيباتهــا المذهلــة حاكيــات عائــات عســير ،وثقافتهــا،
وشــعائرها ،وبيئتهــا الطبيعيــة والزراعيــة.
القــط العســيري ضمــن الئحــة
فــي عــام ُ ،2017أدرج َ
اليونيســكو للتــراث الثقافــي غيــر المــادي.

In Asir, women traditionally paint the walls of
their homes. The murals express a long relationship between people and their natural
environment, showing complex scenes that
narrate the stories of their family, culture,
environment, rituals and agriculture.
In 2017, Al-Qatt Al-Asiri, was inscribed in the
UNESCO list of Intangible Cultural Heritage.

بتلكيــف حصــري مــن «إيــدج أوف أرابيــا» ،وبالتعــاون مــع
«مؤسســة الفــن جميــل» ،بمناســبة إطــاق معــرض «بيــوت
أمهاتنــا» فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي
شــهر نوفمبــر عــام .2015

Commissioned by Edge of Arabia in partnership with Art Jameel on the occasion of the
launch of Our Mother’s House at the United
Nations Headquarters in New York, November 2015

القط العسيري
فنانات جدارية َ

AL-QATT AL-ASIRI MURAL ARTISTS

أ ميــرة ا لعلمي
أ ر و ى محمــد ا لزهر
فا طمــة فا يــع يعقو ب
فا طمــة يحيى
فا طمة حســن
فو ز يــة محمــد با ر ز يق
حليمــة مشــبب ا لعســيري
جميلــة ما طر
جميلــة علــي ا لصغير
جو ا هــر ما طر
نا ال علي
نــو ا رة عبد ا لرحمــن مغا و ي
عهــو د إ برا هيــم مغا و ي
ر يم ما طر
صفيــة أ حمد
صا لحــة عبد ا لعز يــز ا لرقد ي
صا لحــة يحيــى ا لعلمي
صا لحــة محمــد ا لقحطا نــي
شــر يفة محمــد مهد ي
شــر يفة عا يض
ز ينة ا لشــهرا ني
زهرة فا يــع يعقو ب
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An installation of paintings made by women
from Saudi Arabia’s Southern region.

AMIRA AL-ALMAI
ARWA MOHAMMED ALZEHR
FATEMAH FAYA YAQUB
FATIMA YAHYA
FATIMAH HASSAN
FAWZEIYAH MOHAMMED BARZYQ
HALIMAH MOSHABAB ASSIRY
JAMEELAH MATER
JAMELAH ALI ALSOGHAYER
JEWAHER MATER
NALA ALI
NAWARAH ABDOLRAHMAN MOGHAWI
OHUD EBRAHEAM MOGHAWI
REEM MATER
SAFIA AHMED
SALEHAH ABDULAZEAZ ALRAQDE
SALEHAH YAHAY ALALMAIY
SALHA MOHAMMED AL-QAHTANI
SHARIFAH MOHAMMED MAHDI
SHARIFA AYED
ZAINA AL-SHAHRANI
ZOHRAH FAYA YAQUB
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SAUDI ARABIA :
CHANGING
LANDSCAPES
ندوة حوارية

Kate Seelye, Vice President of the Middle East
Institute, introduces a panel exploring changing
perspectives on Saudi Arabia through the lens
of an artist, a photographer and a veteran
journalist.
– Moderated by Michelle Kosinski
Senior Diplomatic Correspondent, CNN

Panelists:
Ahmed Mater – artist and director, Misk Art
Institute
Ayesha Malik – photographer based between
Dhahran, Saudi Arabia and New York
Deborah Amos – international journalist, NPR
Photos: from the Middle East Institute’s
Colbert Held photo collection

Ayesha Malik – ‘Aramco’: a photography series
documenting a compound built to house oil
and gas industry staff.

ـدم اكيــت ســيلي ،نائــب رئيــس «معهــد الشــرق األوســط»،
تقـ ّ
نــدوة حواريــة تســلط خاللهــا الضــوء علــى استكشــاف وجهــات
النظــر المتغيــرة للمملكــة العربيــة الســعودية بعدســة فنــان
ومصــور وأاكديمــي.
تديــر النــدوة ميشــيل كوزينســكي – مراســلة دبلوماســية
لقنــاة الـــ «ســي إن إن»
أعضاء الجلسة:
أحمد ماطر – فنان ومدير أول «معهد مسك للفنون»
عائشــة مالــك – مصــورة فوتوغرافيــة مقيمــة بيــن مدينتــي
الظهــران فــي المملكــة العرييــة الســعودية ونيويورك
ديبــورا آمــوس – صحافيــة دوليــة فــي إذاعــة «الراديــو
الوطنــي العــام»
الصــور :مــن مجموعــة صــور معهــد الشــرق األوســط للمصــور
كولبــرت هيلــد.
ــيد
عائشــة مالــك  -أرامكــو :سلســلة صــور توثّ ــق مبنــى ُش ّ
إلقامــة موظفــي قطاعــي النفــط والغــاز
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MISK ART INSTITUTE
PROGRAM 2018
برنامج معهد مسك للفنون

الجناح الوطني السعودي
بينالي البندقية للعمارة
مجمع ترسانة البندقية (أرسنال البندقية) ،إيطاليا
ّ
 26مايو – 25نوفمبر 2018
تحت عنوان “المساحة الحرة” ،تشرف جواهر السديري والدكتورة
سمية السليمان على مشاركة المملكة العربية السعودية ألول
مرة في معرض “بينالي البندقية للعمارة” والذي يضم المهندسين
المعماريين وعبد الرحمن وتركي قزاز.

“إطاللة نحو السعودية” في المنتدى العالمي للواقع االفتراضي
كرانز ،سويسرا
 10–7يونيو 2018
يسعى العرض العالمي األول لفيلم الواقع االفتراضي “إطاللة نحو
السعودية” ،إلى استكشاف المملكة العربية السعودية من منظور
جيل جديد من الفنانين المعاصرين.

مهرجان “الفنون العربية المعاصرة”
نيويورك ،الواليات المتحدة
أكتوبر/نوفمبر 2018
وهو مهرجان يقام في عدة مواقع في المدينة يتضمن معارض،
وعروض أفالم ،وعروض أدائية ،وبرامج تعليمية ،وأعمال فنية بتلكيف
حصري مفتوحة للجمهور ،ومحاضرات ،وندوات حوارية مع فنانين،
بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.
أسبوع مسك آرت
مواقع مختلفة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
 7–1نوفمبر 2018
وهو مهرجان ثقافي يقام في  7مواقع مختلفة في المدينة
ويهدف إلى تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية
واإلسهام في تشجيع اإلنتاج الثقافي على المستوى الشعبي في
العاصمة السعودية.
أبدع وألهم  -رحلة إلى اكليفورنيا
سان فرانسيسكو ،منتزه يوسيميتي الوطني ،ولوس أنجلوس،
الواليات المتحدة .ديسمبر 2018
عقب إجراء مسابقة محلية على مستوى المملكة ،سيتم اختيار 10
فنانين سعوديين شباب لخوض رحلة العمر في عالم االبتاكر واإللهام،
حيث يسافرون من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس الستكشاف
موضوع “الفن والتكنولوجيا”.

SAUDI NATIONAL PAVILION AT THE 16TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE EXHIBITION OF LA BIENNALE
DI VENEZIA
Arsenale, Venice, Italy
May 26 – November 25. 2018
Under the theme of FREESPACE Jawaher Al Sudairy and
Dr. Sumaya Al-Solaiman curate Saudi’s first participation
in the Biennale Architettura, featuring architects Abdulrahman & Turki Gazzaz.

REFRAME SAUDI AT WORLD VR FORUM
Crans, Switzerland
June 7–10 . 2018
The international premiere of the final Reframe Saudi VR
film explores Saudi Arabia from the perspectives of a new
generation of contemporary artists.

NEW YORK ARAB ARTS FESTIVAL
New York, United States
October/November 2018
A citywide festival of exhibitions, screenings, performances, educational programs, public art commissions,
lectures and artists’ talks in collaboration with partner
institutions.
MISK ART WEEK – RIYADH
Multiple locations, Riyadh, Saudi Arabia
November 1–7. 2018
A seven-venue, citywide festival of art and culture aimed
at engaging local, regional and international communities
in the grassroots cultural potential of the Saudi capital.

CREATE & INSPIRE – JOURNEY TO CALIFORNIA
San Francisco, Yosemite National Park and Los Angeles
December 2018
Following a nationwide competition, 10 young Saudi
artists will be invited on the creative journey of a lifetime,
traveling from San Francisco to Los Angeles, exploring
the theme of ‘Art & Technology’.

إطالق البرنامج الدولي
متحف الفن المعاصر ،نيويورك ،الواليات المتحدة
 29يناير 2018
شــهد “متحف الفن المعاصر” إطــاق البرنامج الدولي لـ “معهد
مســك للفنون” والذي تضمن إعالناً خاصاً عــن دعم المعهد للمتحف
في نشــر إصداره القادم بعنوان :الفــن الحديث في العالم العربي:
وثائق أساسية

معرض جدة للكتب الفنية
صالة “أثر” (جزء من مبادرة “فن جدة  ،)”21,39جدة ،المملكة العربية
السعودية
 11-8فبراير 2018
أقيم أول معرض للكتب الفنية في المملكة العربية السعودية،
ضمن جناح مخصص في صالة “أثر” ،وذلك كجزء من مبادرة “فن جدة
 ”21,39التي أقيمت في عدة مواقع في المدينة .وسلط “معرض
جدة للكتب الفنية” الضوء على أعمال نحو  20فنان مستقل وناشرين
ومجموعة من صاالت العرض والمجالت ،ليعزز بذلك ازدهار قطاع
النشر الفني في المملكة العربية السعودية.
معهد مسك للفنون في “أسبوع الفن”
آرت دبي & السراكل أفنيو ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 24–19مارس 2018
تساهم الشرااكت القائمة مع “آرت دبي مودرن” و”السراكل أفنيو”
في تنظيم برنامج حافل خالل أسبوع “آرت دبي” يتضمن معارض،
وندوات حوارية ،وورش عمل ،وعروض بتقنية الواقع االفتراضي،
ومعرض للكتب الفنية الفريد من نوعه في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
الجولة الثقافية في أمرياك
واشنطن ونيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
مارس – أبريل
برنامج ثقافي حافل ،بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى
الواليات المتحدة األمريكية ،يضم معارض وندوات حوارية وعرض
سريع لفيلم رائع بطريقة الواقع االفتراضي.
آرت باريس
باريس ،فرنسا
 8 – 4أبريل
يقدم تسعة فنانين في واحدة من أهم العواصم الثقافية في العالم،
ّ
يسلط فيه الضوء على الثقافة السعودية بمنظور عالمي من خالل
دعم االنتاج اإلبداعي للفنانين السعوديين وتقديمهم
لجمهور جديد

INTERNATIONAL PROGRAM LAUNCH AT MoMA
Museum of Modern Art, New York, United States
January 29. 2018
MoMA hosted the launch of Misk Art Institute’s international program, including a special announcement of Misk’s
support of MoMA’s historic publication: Modern Art in the
Arab World: Primary Documents

ART BOOKS JEDDAH
Athr (as part of 21,39), Jeddah, Saudi Arabia
February 8–11. 2018
The first-ever art book fair in Saudi Arabia took place in a
custom designed pavilion on the roof of Athr as part of
Jeddah’s citywide 21,39 festival. Art Books Jeddah
highlighted the work of approximately 20 independent
artists, publishers, galleries and magazines, leading the
field of art publishing in Saudi Arabia.

MISK ART INSTITUTE AT DUBAI ART WEEK
Art Dubai & Alserkal Avenue, Dubai, UAE
March 19–24. 2018
Partnerships with Art Dubai Modern and Alserkal
Avenue facilitate a vibrant program of exhibitions,
talks, workshops, VR screenings and the UAE’s only
Art Book Fair.

US CULTURAL TOUR
Washington D.C. and New York, United States
March–April
A program of cultural events to coincide with the visit of
Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al
Saud, including exhibitions, discussions and a pop-up
immersive VR screening.

ART PARIS
Paris, France
April 4–8
Presenting nine artists in one of the world’s great cultural
capitals, exploring Saudi culture in global contexts while
supporting creative production and connecting artists
with new audiences.

شــهد «متحــف الفــن الحديــث» إطــاق البرنامــج الدولــي
لـــِ «معهــد مســك للفنــون» التابــع لمــواد الفــن الحديــث:
الفــن األساســي فــي العالــم العربــي :وثائــق أساســية.
يعتبــر اإلصــدار الجديــد مــن «متحــف الفــن الحديــث» أحــد
أهــم اإلصــدارات الفنيــة علــى مســتوى العالــم ،ويضــم
العديــد مــن الوثائــق المهمــة مــن بيانــات رســمية ،مقــاالت
فنيــة ،نصــوص أصليــة لجلســات نقــاش ،مفكــرات ورســائل،
كتــاب خــاص بالــزوار لتدويــن مالحظاتهــم ،والكثيــر مــن
المواضيــع التــي تعــرض للمــرة األولــى باللغــة اإلنلكيزيــة.

MoMA hosted the launch of Misk Art
Institute’s international program, including a
special announcement of Misk’s support of
MoMA’s historic publication: Modern Art in
the Arab World: Primary Documents.
A pioneering new volume from the Museum
of Modern Art s Primary Documents series.
The publication includes manifestos, essays,
transcripts of round table discussions, diary
entries, exhibition guest-book comments,
letters, and more – many of which appear
here for the first time in English.

INTERNATIONAL
PROGRAM LAUNCH
AT MOMA

إطالق البرنامج الدولي في
“متحف الفن الحديث”

غلين لوري  ،مدير البرامج الدولية في «متحف الفن الحديث» ،خالل
اإلعالن عن تعاون المتحف مع «معهد مسك للفنون» في نيويورك،
يناير .2018

Glenn Lowry, Director of the Museum of Modern Art at
the Misk Art Institute Launch, New York, January 2018
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ART BOOKS
JEDDAH
معرض جدة للكتب
الفنية

ATHR AS PART OF 21,39
JEDDAH, SAUDI ARABIA

FEBRUARY 8–11. 2018

صالة “أثر” (جزء من مبادرة “فن جدة ،)”21,39
جدة ،المملكة العربية السعودية
 11-8فبراير 2018

The first-ever art book fair in Saudi Arabia took
place in a custom designed pavilion on the roof
of Athr as part of Jeddah’s citywide 21,39 festival. Art Books Jeddah highlighted the work of
approximately 20 independent artists, publishers, galleries and magazines.
أقيــم أول معــرض للكتــب الفنيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،ضمــن جنــاح مخصــص فــي صالــة “أثــر” ،وذلــك
كجــزء مــن مبــادرة “فــن جــدة  ”21,39التــي أقيمــت فــي
عــدة مواقــع فــي المدينــة .وســلط “معــرض جــدة للكتــب
الفنيــة” الضــوء علــى أعمــال نحــو  20فنــان مســتقل وناشــرين
ومجموعــة مــن صــاالت العــرض والمجــات ،ليعــزز بذلــك ازدهــار
قطــاع النشــر الفنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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MISK ART INSTITUTE
AT DUBAI ART
WEEK
معهد مسك للفنون في
“أسبوع الفن” دبي

معرض “محجوز بالاكمل” للكتب
الفنية في دبي

HUROOF – GRAPHIC DESIGN FROM THE MIDDLE
EAST: EXPLORATIONS IN
CONTEMPORARY TYPOGRAPHY

حروف  -التصميم الجرافيكي (فن
االتصاالت البصرية) في الشرق األوسط:
تجليات في التايبوغرافيا (تصميم
الحروف) المعاصرة
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THAT FEVERISH LEAP
INTO THE FIERCENESS
OF LIFE CURATED BY
SAM BARDAOUIL AND
TILL FELLRATH

حياة ضروس”
معرض “خوض غمار
ٍ
بإشراف سام بردويل وتيل فيلراث

REFRAME SAUDI VR
PREVIEW

عرض مسبق لفيلم “إطاللة نحو
السعودية” بتقنية الواقع االفتراضي

ART DUBAI MODERN
A FAIR FEATURING 16
GALLERIES FROM 14
COUNTRIES
«آرت دبي مودرن»
يضم “آرت دبي مودرن”
 16صالة عرض من  14بلداً .

ART DUBAI MODERN
SYMPOSIUM
ندوة “آرت دبي مودرن”

ABDULRAHMAN ALSOLIMAN. | A WOMAN SITTING, 1980 | OIL ON CANVAS, 66.5 × 55.5 CM

 | YUSEF ALAHMADع  -يوسف األحمد | حرف العين “ع”

ALSERKAL AVENUE
FULLY BOOKED ART
BOOK FAIR

ART DUBAI

عبد الرحمن السليمان | امرأة جالسة | 1980 ،زيت على قماش |  55.5 × 66.5سم

أثمــرت الشــراكة التــي أبرمهــا «معهــد مســك للفنــون» مع
«آرت دبــي مــودرن» و»الســراكل أفينيــو» عــن برنامــج حافــل
يضــم معــارض ،ونــدوات حواريــة ،وورش عمــل ،وعــروض
أفــام بطريقــة الواقــع االفتراضــي ،ومعــرض للكتــب
الفنيــة هــو الوحيــد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Partnerships with Art Dubai Modern and Alserkal Avenue facilitated a vibrant program
of exhibitions, talks, workshops VR screenings and the UAE’s only Art Book Fair.
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REFRAME SAUDI AT WORLD
VR FORUM

يقــدم معهــد مســك للفنــون ،وبالتعــاون مــع «المنتــدى
العالمــي للواقــع االفتراضــي و آرت دبــي» ،العــرض التعريفــي
بفيلــم:

«إطاللة نحو السعودية»
إنتاج لكتشر رانرز
كرانز ،سويسرا  10–7يونيو

“إطاللة نحو السعودية” في المنتدى
العالمي للواقع االفتراضي

الفلم من إخراج :ماتيو لوناردي

“إطاللــة نحــو الســعودية” ،وهــو فيلــم بتقنيــة الواقــع
االفتراضــي يحكــي قصــة أمــة تشــهد العديــد مــن التغيــرات
والتقلبــات التــي تعيــد رســم مالمحهــا ،وذلــك مــن منظــور
جيــل جديــد مــن الفنانيــن المعاصريــن .ندعــو جمهــور “آرت دبــي”
لحضــور العــرض المســبق للفيلــم ليتعرفــوا علــى أبــرز التيــارات
االجتماعيــة التــي تعيــد رســم المشــهد الثقافــي فــي المملكــة.

عهد العمودي | AHAAD ALAMOUDI

MISK ART INSTITUTE,

in partnership with World VR Forum presents

راشد الشعشعي | RASHED AL SHASHAI

REFRAME SAUDI
A CULTURUNNERS VR FILM
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Crans, Switzerland 7-10 June
Film Directed by Matteo Lonardi

Reframe Saudi is a Virtual Reality documentary film that explores Saudi Arabia from the
perspectives of a new generation of contemporary artists. Art Dubai audiences are invited
to experience a preview of the film, becoming
witness to the vivid profusion of cultural narratives shaping life in the changing kingdom.
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SAUDI NATIONAL PAVILION
AT THE 16TH INTERNATIONAL
ARCHITECTURE EXHIBITION OF
LA BIENNALE DI VENEZIA

بدر | فريق إرث | 2017

ما بيـنSPACES IN BETWEEN /

الجناح الوطني السعودي في
المعرض العالمي السادس عشر
لبينالي البندقية

ARSENALE, VENICE, ITALY

BADR | ERTH TEAM | 2017

May 26 – November 25. 2018

مجمع تراسانة البندقية ،إيطاليا
 26مايو –  25نوفمبر 2018

Under the theme of Freespace Jawaher Al Sudairy and Dr. Sumaya Al-Solaiman curate Saudi’s first participation in the Biennale Architettura, featuring architects Abdulrahman & Turki
Gazzaz.
UM ALHAMAM
ISLAND
NOJOUD ALSUDAIRI
2018
جزيرة أم حمام
نجود السديري
2018

بعنــوان «المســاحة الحــرة» ،تشــرف الســيدة جواهــر
الســديري والدكتــورة ســمية الســليمان علــى مشــاركة
المملكــة العربيــة الســعودية ألول مــرة فــي معــرض
”بينالــي البندقيــة للعمارة”والــذي يضــم المهندســين
المعمارييــن ،وعبــد الرحمــن وتركــي قــزاز.
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NEW YORK ARAB
ARTS FESTIVAL
مهرجان نيويورك للفنون العربية

فن
موسيقى
أفالم

ART
MUSIC
FILM

The inaugural New York Arab Arts Festival will
take place in multiple sites across New York
City. A two-week program of exhibitions, public art commissions, film screenings and symposiums delivered with regional and US-based
partners will consider underlying narratives to
be drawn between New York and the Arab World.
Communities with existing connections will be
the setting for collaborations between artists,
designers and filmmakers, fusing stories and
triggering new and unexpected encounters.
Photo: Restaurant in ‘Little Syria’, Manhattan, a
largely Arab-American neighborhood that existed from the late 1880s until the 1940s

NEW YORK,
UNITED STATES
OCTOBER/
NOVEMBER 2018

ينطلــق مهرجــان نيويــورك للفنــون العربيــة فــي عامــه األول فــي
مدينــة نيويــورك ،ويقــام فــي مواقــع متعــددة مــن المدينــة.
ويفتــح شــراكء إقليميــون وأمريكيــون نافــذة تصــل نيويــورك
بالعالــم العربــي عبــر برنامــج ثقافــي يمتــد ألســبوعين يضــم
معــارض ،وأعمــال تلكيــف مفتوحــة للجمهــور ،وعــروض أفــام
ونــدوات حواريــة .ســتقوم المجتمعــات المحليــة المرتبطــة
بالعالــم العربــي بلعــب دور الوســيط بيــن الفنانيــن والمصمميــن
وص ّنــاع األفــام مــن جهــة وبيــن المجتمــع المدنــي مــن جهــة
ُ
أخــرى عــن طريــق لقــاءات وحــوارات ســتفتح أبــواب المجتمــع
المحلــي علــى العالــم العربــي.
الصــورة :مطعــم فــي «ســوريا الصغيــرة» ،وهــو حــي اكن
يقطنــه العــرب واألمريكيــون بيــن أواخــر ثمانينــات القــرن
التاســع عشــر وأربعينــات القــرن العشــرين فــي منهاتــن
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MISK ART WEEK
BIL JIWAR

أسبوع مسك آرت
بالجوار

OPEN CALL

دعوة للمشاركة
For Artists, Galleries and Creatives
للفنانين وصاالت العرض وللك المبدعين

7 DAYS | 7 LOCATIONS | 7 CONTEMPORARY ART FORMS
 7أيام |  7مواقع |  7أشاكل فنية معاصرة

RIYADH , SAUDI ARABIA
November 1–7 2018

الرياض ،المملكة العربية السعودية
 7 – 1نوفمبر 2018

Artists, galleries, creatives and cultural enthusiasts be part of Misk Art Week as it transforms
Riyadh with art and design exhibitions, music
and performing arts, film programs, creative
workshops and art fairs. Join artists, gallerists,
filmmakers, curators and cultural producers to
celebrate modern and contemporary creativity
in the city.

WWW.MISKARTINSTITUTE.ORG

فنانــون ،صــاالت عــرض ،مبدعــون وناشــطون ثقافيــون انضمــوا
ـيحول مدينــة الريــاض إلــى
إلــى أســبوع مســك آرت والــذي سـ ّ
تظاهــرة احتفاليــة فنيــة باســتخدام الفنــون وتصميــم المعــارض
وعــروض األداء وعــروض األفــام وورش العمــل اإلبداعيــة
والمعــارض الفنيــة.
وص ّنــاع األفــام
انضمــوا إلــى فنانيــن وأصحــاب صــاالت العــرضُ ،
وصنــاع الثقافــة فــي احتفاليتهــم باإلبــداع
والقيميــن الفنييــن
ّ
الفنــي المعاصــر فــي المدينــة.
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CREATE AND
INSPIRE
أبدع و ألهم

OPEN CALL

دعوة للمشاركة
 الفن والتكنولوجيا: | موضوع المسابقةCompetition theme: Art & Technology

San Francisco
Silicon Valley
Yosemite National Park
Los Angeles

 أبريل٨  بداية من،قم بالتسجيل األن
برحلة العمر للفن واإلبداع
Register your interest at

Apply from 8 April 2018
to Win the Creative Journey of a Lifetime

CREATE-INSPIRE.ORG
#journeytocalifornia2018

من خالل الرابط

SAN FRANCISCO, YOSEMITE
NATIONAL PARKAND LOS ANGELES

DECEMBER 2018

 منتزه يوسيميتي،سان فرانسيسكو
. الواليات المتحدة، ولوس أنجلوس،الوطني
2018 ديسمبر

Following a nationwide competition, 10 young Saudi
artists will be invited on the creative journey of a lifetime, traveling from San Francisco to Los Angeles, exploring the theme of ‘Art & Technology’.

 ســيتم،عقــب إجــراء مســابقة محليــة علــى مســتوى المملكــة
 فنانيــن ســعوديين شــباب لخــوض رحلــة العمــر فــي10 اختيــار
 حيــث يســافرون مــن ســان فرانسيســكو،عالــم االبتــار واإللهــام
.”إلــى لــوس أنجلــوس الستكشــاف موضــوع “الفــن والتكنولوجيا
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SAUDI ART NOW
2018

الفن السعودي اآلن

ABOUT SAUDI
ART GUIDE

نبذة عن دليل الفن السعودي

Saudi Art Guide is a resource for art enthusiasts and
followers of Saudi Arabia’s growing art scene. Created in 2013 by Adnan Z. Manjal and Ziad N. El-Sayed,
Saudi Art Guide was a response to massive social
changes and recognition of art in the kingdom.
The art scene was in need of a platform to help
audiences navigate the local creative scene, and
showcase the great achievements of Saudi artists
in the kingdom, the region and on the international stage. Amidst the growing number of Saudi
galleries and artists, Saudi Art Guide became the
grass-roots one-stop hub dedicated to drawing
attention to the voices of Saudi artists, galleries,
institutions, organizations and cultural venues.
It has achieved this through its unique directory
and by highlighting creative events throughout
the kingdom, both through its guide and through
social media channels.

#SAUDIART
WWW.SAUDIARTGUIDE.COM

مــع تنامــي المشــهد الفنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
يعتبــر دليــل الفــن الســعودي مصــدر لعشــاق ومتابعــي الحركــة
الفنيــة فــي البــاد .أنشــئ دليــل الفــن الســعودي عــام 2013
علــى يــد لك مــن عدنــان منجــل وزيــاد الســيد ،وجــاء الدليــل
بمثابــة اســتجابة للتغيــرات االجتماعيــة الضخمــة واالعتــراف بأهميــة
الفــن فــي المملكــة .فــان المشــهد الفنــي بحاجــة إلــى منصــة
تســاعد الجمهــور علــى إلقــاء نظــرة عــن كثــب علــى المشــهد
اإلبداعــي المحلــي ،و ُتظهــر اإلنجــازات العظيمــة للفنانيــن والفنانــات
الســعوديين علــى الصعيــد المحلــي ،اإلقليمــي والعالمــي..
وفــي ذروة العــدد المتزايــد مــن المعــارض والفنانيــن والفنانــات
الســعوديين ،بــات دليــل الفــن الســعودي محــوراً رئيســياً ومركــزاً
يكــرس جهــوده لجــذب االنتبــاه إلــى أصــوات الفنانيــن والفنانــات،
المعــارض ،المعاهــد ،المؤسســات والمحافــل الثقافية،ويســلط أيضــا
الضــوء علــى مختلــف األحــداث اإلبداعيــة التــي تظهــر علــى الســاحة
بانتظــام خصوصــاً علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

FOLLOW US:
INSTAGRAM/TWITTER
@SAUDIARTGUIDE
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32

ANALYSIS AND
INSIGHT
رؤى وتحليل

جمهور دليل الفن السعودي

THE SAUDI ART GUIDE AUDIENCES

64

36

women

Annual Events

RIYADH الرياض
N of Galleries
Annual Events

JEDDAH جدة
N of Galleries
Annual Events

30 / 40 الفعاليات السنوية

15 عدد صاالت العرض
45 / 50 الفعاليات السنوية

25 - 34

2

13-17

23 عدد صاالت العرض
60 / 65 الفعاليات السنوية

DAMMAM الدمام
N of Galleries
Annual Events

45

7 عدد صاالت العرض
30 / 35 الفعاليات السنوية

ASSIR عسير

Al Miftaha Art Village قرية المفتاحة التشكيلية
Annual Events
15 / 20 الفعاليات السنوية

67
United
States of
America
الواليات
المتحدة
األميركية

35

Riyadh

ُأجري تحليل البيانات والبحوث المذكورة أعاله عبر منصة دليل الفن السعودي
RESEARCH AND DATA ANALYSIS ABOVE VIA SAUDIARTGUIDE.COM PLATFORM

ذكور

AG E

العمر

28

18 -24

34

Jeddah
جدة

16

35 - 44

5

45 - 54

2

55 - 64

2

65+

C O U N T R Y

البلد

Kingdom
of
Saudi Arabia

6

النوع اإلجتماعي

men

إناث

INTERNATIONAL EVENTS AND INITIATIVES المشاركـات الدولية

GENDER

4

United
Arab
Emirates
اإلمارات
العربية
المتحدة

المملكة
العربية
السعودية

2

Egypt
مصر

21
Others
آخرى

C I T I E S

المدن

الرياض

6

Dammam
الدمام

3

Dubai
دبي

22
Others
آخرى

DIRECTORY

دليل
الرياض

RIYADH
GALLERIES صاالت العرض

WEBSITE الموقع اإللكتروني

Hewar Art Gallery

www.hewarart.com

Lahd Gallery

www.lahdgallery.com

L’Art Pur

www.lartpur.com

Lam Art Gallery

www.lamartgallery.com

Naila Art Gallery

www.gallerynaila.com

Mono Gallery

www.mono.gallery

Alāan Artspace
المعاهد
INSTITUTIONS,
MUSEUMS & FAIRS والمتاحف والمعارض
Misk Art Institute

Saudi Heritage
Preservation Society

The National Museum

Art Riyadh

Saudi Design Week

Saudi Arabian Society
of Culture and Art

GALLERIES صاالت العرض

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM

@hewarartgallery

Al Alamia Gallery

www.alalamiagallery.com

@alamiagallery

@lahdgallery

Athr Gallery

www.athrart.co

@athrart

Hafez Gallery

www.hafezgallery.com

@lartpur

@lamartgallery

@gallerynaila

@monogallery

Atelier for Fine Arts

@hafezgallery
@ajedfineart

—

Nesma Art Gallery

www.nesmaart.com

@nesma.art

R Gallery

www.rgallery.sa.com

@rgallery_jeddah

Rochan Fine Arts

www.rochanfinearts.com

@rochangallery

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM إنستاغرام

Tasami Creative Lab

www.tasamilab.com

@tasamilab

@miskartinst

المعاهد
INSTITUTIONS,
MUSEUMS & FAIRS والمتاحف والمعارض

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM

Al-Mansouria Foundation

www.almansouria.org

@almansouria_foundation

Darat Safeya Bin Zagr

www.daratsb.com

@daratsafeyabinzagr

Art Jameel

www.artjameel.org

@art_jameel

House of Traditional Arts
(Art Jameel)

www.artjameel.org

@jhtajeddah

Edge of Arabia

www.edgeofarabia.com

@edgeofarabia

21,39 (Saudi Art Council)

www.21-39.com

@SaudiArtCouncil

BASMOCA

www.basmoca.com

@basmoca

Tasmeem Fair

www.tasmeemfair.com

@tasmeemfair

Saudi Center for Fine Art

www.saudiarts.com/

@saudiartscenter

ORGANIZATIONS المؤسسات

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM

www.saudistreetart.com

@saudistreetart

Dhad

www.dhad.myportfolio.com

@dhadstore

www.miskartinstitute.org

www.shps.org.sa

@shps.sa

www.nationalmuseum.org

@nationalmuseumksa

www.art-riyadh.com

@artriyadh

@saudidesignweek
@club.sa

www.kfcc.gov.sa

@kfcc2000

www.sasca.org.sa

@sasca_jed

المنطقة الشرقية

EASTERN PROVINCE
GALLERIES صاالت العرض

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM إنستاغرام

Arab Heritage Gallery

www.arabheritage.com.sa

@arabheritage

Saudi Street Art

Dawi Gallery

www.dawigallery.com

@dawigallery

Sidanah

—

@sidanah_ksa

Mshwar Art

—

@mshwar.art

Desert Designs Gallery

المعاهد
INSTITUTIONS,
MUSEUMS & FAIRS والمتاحف والمعارض
Ithra (King Abdulaziz
Center for World Culture)

www.desertdesigns.com

WEBSITE الموقع اإللكتروني

INSTAGRAM إنستاغرام
@ithra

Huna Art
Loud Art

—

المؤسسات

@ddartgallery

www.kingabdulazizcenter.com

Little Picassos

ORGANIZATIONS

إ نستا غرا م

@alaanartspace

—

King Fahd Cultural
Center

INSTAGRAM إنستاغرام

www.alaanart.com

www.saudidesignweek.com

Art Club

جدة

JEDDAH

WEBSITE الموقع اإللكتروني
—

www.loudartsa.com

@little.picassos.art

INSTAGRAM إنستاغرام
@hunaart
@loudart

إ نستا غرا م

إ نستا غرا م

WWW.MISKARTINSTITUTE.COM

