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 السودان من تشكیلیة فنانة تكرم الرئیسیة كالوس األمیر جائزة
  

 :ھم العام ھذا في الفائزون . 2019 لعام كالوس األمیر جوائز یعلن كالوس األمیر صندوق
 

 كالوس األمیر بجائزة الرئیسى الفائز
 

 السودان) تشكیلیة، (فنانة إسحاق إبراھیم كماال
 

  
 كالوس| األمیر بجائزة الفائزون

 ) المكسیك ، وثائقیة أفالم منظمة ( Ambulante أمبوالنتى  
 النیجر) ، معماریة (مھندسة كامارا مریم
 برازافیل) الكونغو ، كاتبة ، تشكیلیة (فنانة كوالني بیل

 البرازیل) ، (فیلسوفة ریبیرو جمیلة
 تایالند) (مخرجة، سویتشاكورنبونج أنوشا

 
 

 القادم للجیل كالوس األمیر بجائزة الفائز
  إكوادور) ، (كاتبة فرانكو أوخیدا مونیكا

  
 في یقام يالذ الحفل خالل الجوائز كالوس، األمیر صندوق إدارة لمجلس الفخري الرئیس ، انتینكونست األمیر الملكي السمو صاحب سیقدم

 من أكثر بعنوان عام كالمى عرض خالل قصصھم بالجائزة الفائزون یروى وسوف .2019 دیسمبر 4 في بأمستردام الملكي القصر
 .2019 دیسمبر 3 یوم أمستردام في  Compagnietheater  ثییتور كومباغنى مسرح فى یقام الكلمات

 
 والتنمیة. الثقافة مجاالت في والرائد الممتاز لعملھم تقدیرا المبدعة الرؤى ذوى والمنظمات األفراد كالوس األمیر جوائز وتكرم

 
صندوق لم یشدد على جمیع الفائزین بجوائز األمیر كالوس ھذا العام من النساء أو المنظمات التي تدیرھا نساء. و على الرغم من أن الإن 

 النساء المثالیات إلتخاذ خطوات واسعة فيإتجاھھا من قبل  عكستن الترشیحات التي تلقاھا إال أالنوع اإلجتماعي في طلبات الترشیحات 
 .مجاالتھن

 الترشیحات التي تم  وتأتىوضع الفائزون ھذا العام نساء إستثنائیات في المقدمة والمركز."

حقیقة ھى  أن النساء بتن  یحتللن بشكل متزاید  مكان لتعزز  2019الحصول علیھا واالختیار النھائي للجنة الجوائز للفائزین بحائزة العام 
إعتراف بأن إنجازاتھن رائعة  ولھا تأثیر  إال  ھيما وھذه الجوائز   .الصدارة فى مجال األبتكار والفكر الرائد والمبادرات اإلبداعیة

 جمانة الزین خوري ، مدیرة صندوق األمیر كالوس . --ن ككل"مجتمعاتھ تعود علىفائدتھ ل تدنما تمقتصر على حیاة النساء وللفتیات وإالی

 
 2019 للعام  القائز الرئیسى بجائزة األمیر كالوس

 
 )1939كماال إبراھیم إسحاق (أم درمان ، السودان 

لة یكماال إبراھیم إسحاق رائدة في الفن التشكیلى األفریقي منذ الستینیات. وھى واحدة من أوائل النساء الالئي تخرجن من كلیة الفنون الجم
مدرسة الخرطوم التي حركة الفنون الحدیثة فى السودان.وإرتبطت ب عضًوا مؤسًسا في   1960والتطبیقیة في الخرطوم . وأصبحت في عام 



ت أفكار . و بعد عقد من الزمان  تطورمجتمعتین  مستقاة من تقالیدھا العربیة واإلفریقیة الحدیثة اإلستقاللیة فنیة حدیثة للدولة صاغت ھو
ن دد معو أسست مع .یھیمن علیھا الذكورتبدو وكأنما التي إلى العالم كماال إسحاق  فرفضت تركیز مدرسة الخرطوم على التراث ونظرتھا 

) العالم بأنھ بال حدود وغیر محدود مثل 1976التى وصف بیانھا الصادر فى عام  ( Crystalist مجموعة البلوریین   ب ما عرفطالبھا 
 فریقيألالعالمین افى السودان و حیاة المرأةفى البلورة بجوانبھا الشفافة وزوایاھا وإنعكاساتھا. وقد ركز عملھا على الجوانب غیر الملموسة 

 .العربى و
تفال تقلیدي للمرأة السودانیة ینطوي "، وھو إح"الزار عنھتمامھا بحیاة المرأة إلى إجراء بحوث میدانیة ولوحات واسعة النطاق وأدى إ

 ماال إسحقرسومات  كمتالك الروح واألداء الشبیھ بالغیبوبة. كان ألعمال وكتابات ویلیام بلیك وفرانسیس بیكون تأثیر كبیر في إعلى 
في تنظیم المعارض مع األجیال الشابة من الفنانات. ومن ھنا تأتي مشاركتھا في  تعمل بنشاط كماال ال زالت و .للشخصیات المشوھة 

وقوة ملھمة بین جیل الشباب من  افكری امحفزكماال ال تزال وتماعیة الحالیة التي تؤدي فیھا المرأة دوراً مركزیاً ومرئیاً. اإلجالحركات 
 .الفنانین السودانیین

 
 
 

 2019فائزون  بجائزة األمیر كالوس للعام ال
 
 )2005(مكسیكو سیتي ، المكسیك   Ambulanteأمبوالنتى     

 صنع أفالم وثائقیة ونشرھا بطریقة تحفز التغییر اإلجتماعي. ویعد مھرجانھا  تدعم أمبوالنتى
   بیوند نتى الأمبو المھرجان وبرنامجھ االتعلیمىخالل لمتجول لألفالم الوثائقیة  األكبر في البالد ومعظم عروضھ مجانیة. وا

Ambulante Beyond  و  .تكون متاحة فیھاكل عام أفالًما وثائقیة ودورات تدریبیة إلى أماكن في المكسیك نادراً ما  تجلب المنظمة
والحدائق العامة ومبنى مجلس في أماكن متعددة متنوعة مثل  مجمعات دور السینما و قاعات المجتمع خالل المھرجان العروض   تقام

لي العروض مناقشات مع صانعي األفالم والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، ومنتدیات ترتبط توالمترو. اتالشیوخ الوطني وحتى محط
اعة نص  التي تعقد في المجتمعات الریفیة ومجتمعات الشعوب األصلیة أمبوالنتي بیوندحلقات عمل  وتعزز  بورش عمل وسمنارات .  

، ارسیا برنالایل غغ  ةبواسط أمبوالنتى األفالم المستقلة، وتوفر المعدات والتدریب للشباب، وتشجع الرؤى واألصوات المستقلة.  تأسست 
 مونسوران میغ (مدیرة العملیات) ، و روكسانا ألیخو (مدیرة) ، و  باولینا سواریزمن قبل  وتدار. وبابلو كروز فورتیس یلیناإو  دییغو لونا

 (مدیرة اإلنتاج والتعلیم). ماریا إینیس روكوي (مدیرة البرمجة) و
 

 )1979مریم كامارا (نیامي ، النیجر 
على الرغم من حصولھا على درجة  و.الناس أفضل حیاة  من أجلتستخدم مریم كامارا الھندسة المعماریة كوسیلة لخدمة المجتمعات و

تحقیق   بمقدورھا  توصلت إلى قناعة بأنالماجستیر في علوم الكمبیوتر وعملھا لمدة سبع سنوات في مجال تكنولوجیا المعلومات إال أنھا 
ببنائھ في النیجر  كان أول مشروع قامت .للناس من خالل الھندسة المعماریة فعادت إلى الجامعة لتصبح مھندسة معماریةلخدمة المزید 

عبارة عن مجمع سكني مصمم لخدمة عدد السكان المتزاید في المدینة تم إستلھامھ من تقالید ما قبل اإلستعمار رفضت فیھ األبراج الشاھقة 
د ولصالح المنازل المدمجة المكونة من طابقین و ثالثة طوابق والتي توفر مساحات تتمیز بالحمیمیة والخصوصیة باإلضافة إلى وج

و تتیح   .تعمل كامارا عن كثب مع المھنیین والحرفیین المحلیین  لتكییف مواد البناء المحلیة لخلق حلول مستدامة  .مساحات مشتركة
 .صامیمھا لألماكن العامة المزید من حریة الحركة للنساء في ھذه الثقافة ذات الغالبیة المسلمةت

 )1965بیل كوالني (برازافیل ، الكونغو برازافیل 
الفنون في الكونغو برازافیل وكانت أول امرأة من جنوب الصحراء الكبرى تتم دعوتھا للمشاركة في مجال بیل كوالني شخصیة بارزة في 

بین أشكال فنیة متعددة  من الكتابة والتصویر الفوتوغرافي إلى الرسم والتصمیم المسرحى  كوالنى و تجمع  .  Documenta  التوثیق 
 Les Ateliersلیھ أتیلییرز ساھیم  مركز  2012ة تستجیب لمجموعة واسعة من القضایا. أسست كوالنى في عام بطرق مبتكر

Sahm ،   وھو مركز فني معاصر فرید من نوعھ في الكونغو برازافیل. فھي ال تكتفى بجمع الفنانین  لتجربة األفكار وتبادلھا بل توفر لھم
متنوعة من التخصصات. تلتزم كوالني بدعم الفنانین الشباب والمساواة بین الجنسین وخلق فرص أیًضا مساحة ومواد للعمل في مجموعة 

وھو شھر سنوي من العروض وورش العمل   RIAC ریاكبرنامج كوالنى    للنساء من خالل المنح الدراسیة للمواد الفنیة. وقد أطلقت
نانین للعمل مع الف من أفریقیا ودول العالم یتضمن اإلقامة یدعو الفنانین  التى یقدمھا خبراء دولیون باإلضافة إلى برنامج سمناراتوال

یًضا ورش عمل أسبوعیة تدعم األطفال المستضعفین. كما یقوم بتنظیم  Ateliers Sahm  Lesمركز عقدالكونغولیین في مواضیع محددة. ی
 .اتھم المھنیةمشاركة الفنانین الشباب في  برنامج الھامش  لبینالي داكار  وتعزیز حی

 )1980جمیلة ریبیرو (سانتوس ، البرازیل 
جمیلة ریبیرو مفكرة معروفة  وكاتبة وفیلسوفة وناشطة في مجال العدالة اإلجتماعیة وواحدة من الزعماء األكثر نفوذا في حركة حقوق 

 The . أوراق الحریةدولة تمت دعوتھم للمساھمة في  25مؤلفًا من  51واحداً من جمیلة ریبیرو كانت  والمرأة األفرو برازیلیة.  
Freedom Papers  (2018  أحدھما وھي مؤلفة لكتابین مھمین    .لكونھا  كاتبة مقال غزیرة اإلنتاجQuem tem medo do 



feminismo negro ، "ن المقاالت حول مواضیع مثل التعبئة ) وھى مجموعة م2018؟ ("من یخاف من الحركة النسائیة السوداء؟
  اإلجتماعیة  وسیاسات الحصص العرقیة  وأصول الحركة النسائیة السوداء في البرازیل وأمریكا. تلتزم ریبیرو بتبادل األفكار مع  اآلخرین

 Lugar de Fala ('Place of. كان كتاب ریبیرو   Sueli Carneiro’s Seal ختم كارنیرو سویليمن خالل المبادرة التحریریة ، 
Speech') الحركات األنثویة الجمعیةھو أول منشور ل  مكان الحدیث   Feminismos Plurais (Plural Feminisms (   وھي

ریبیرو كاتبة عمود ومدونة جمیلة التى تنشر أعمال الكتّاب السود بأسعار معقولة.    Sueli Carneiro’s Sealمجموعة ضمن  مبادرة 
 .ماري كلیرومجلة  فولھا دي ساو باولومنتظم على اإلنترنت للصحیفة الیومیة وكاتبة عمود 

 

 )1976 تایالند ، (تشونبوري سویتشاكورنبونغ أنوشا
 المفرداتو الجمالیات حدود داخل بالدفع   وتاریخھا المعاصرة تایالند فى  التفكر تمعن تجریبیة أفالم مخرجة سویتشاكورنبونج أنوشا

 والتاریخ الذاكرة إستكشاف إلى )2009 ، الدنیویة تاریخ( الفني والتعبیر األبوي النظام فى المبكر التأمل نبی أفالمھا تراوحت . والشكل
. لألفالم الوطنیة تایالند جمعیة من مخرج أفضل بجائزة تفوز امرأة أول 2017 عام  وأصبحت.  )2016 ، الظالم وقت یحین عندما(

 تنتج .كما ایودول محلیا بالتدریس وتقوم. آسیا شرق جنوب في المستقلة األفالم صناعة تشجیع في نشطة بصورة  سویتشاكورنبونغ تشارك
 عام فى شاركت. مرة ألول باإلخراج یقومون والذین الناشئة المواھب أعمال أیًضا Films Eel Electric   فیلمز إیل إلیكتریكال شركتھا

 بتشجیع ملتزم سینمائى صندوق وھو  Pictures Purin بیكتشرز بیورین لصندوق الفنیة رةالمدی منصب وشغلت التأسیس فى )2017(
 . األفالم صانعات وخاصة  التمثیل الضعیفة األصوات

 
 
 

 الفائز بجائزة  األمیر كالوس للجیل القادم 

عاًما) ، تقدم  جائزة  35و  15فى إطار تركیز الصندوق على تطویر ودعم األنشطة مع الشباب ومن أجلھم (الذین تتراوح أعمارھم بین 
تكرم الشخص الذي یمثل  وعاًما إلنجازاتھ ومساھماتھ المتمیزة في مجال الثقافة والتنمیة .  35األمیر كالوس للجیل القادم لشخص دون سن 

 .خاصة على الشباب في مجتمعھ یاإیجاب اأعمالھ  الثقافیة تأثیر وتحدث ال الشابة قدوة لألجی

 )1988مونیكا اوجیدا فرانكو (غوایاكیل ، االكوادور 

  الفكدا فرانكو كاتبة ال تخاف من المحرمات. وھي مؤلفة لمجموعة شعریة ومجموعة  قصص قصیرة وثالث روایات  آخرھا  مونیكا أوجی
Mandibula   )  'Jaw'  2018 للخوف واأللم والقوة والضعف واإلنحراف والرغبة الجنسیة أنواًعا جدیدة  المتماسكرھا یصوتشمل ی). و

من وجھات نظر مختلفة ال تقتصر على  منظور الشباب  وإنما تشمل وجھات النظر النسویة وجیدا إنطالقا أتروق لجیل الشباب. تكتب 
تقول أشیاء ال یمكن قولھا عن مواضیع صعبة  بما في ذلك العناصر البغیضة والمكروھة والفاحشة في و  والسیاسیة واإلجتماعیة والنفسیة. 

واحدة من أفضل الكتاب المعاصرین في أمریكا  منھا  2017الصادر عام  Bogotá39  39بوجوتا   ھاكتاب  وقد جعل المجتمع المعاصر. 
لى شھادة جامعیة في التواصل اإلجتماعي مع درجة فرعیة  في األدب وشھادة ماجستیر وقد حصلت أوجیدا  ع .عاًما 40الالتینیة تحت سن 

 ي غوایاكیلدفي اإلبداع األدبي  وشھادة ماجستیر  ثانیة في نظریة ونقد الثقافة . قامت بتدریس األدب في الجامعة الكاثولیكیة في سانتیاغو 
 .ب اإلباحي ألمریكا الالتینیةوتدرس حالیًا في مدرید للحصول على الدكتوراه في األد

.   
 مالحظة على اإلختیار

زة األمیر كالوس الفائزین  بجائ یقومون بإختیارتتألف لجنة جوائز األمیر كالوس من محترفین دولیین مستقلین في مجاالت الثقافة والتنمیة 
تشمل عملیة اإلختیار  .الجودة واإلبتكار وتأثیر عملھمم شبكات الصندوق العالمیة على أساس معاییر مثل قدمتھمن بین المرشحین الذین 

 .بحثًا مكثفًا وإستعانة بمصادر مختلفة من قبل مكتب الصندوق سعیا وراء آراء أخرى

 الجائزة مبالغ
 یورو 100.000 كالوس: األمیر جائزة
 یورو 25.000 كالوس: األمیر جوائز

 یورو  20,000    : القادمة الجائزة
 



 
 2019ألمیر كالوس لجنة جوائز ا 

 مانویل دي ریفیرو (رئیسا) ، مھندس معماري وعمراني ، لیما ، بیرو
 الشیخة حور القاسمي ، األمینة وفنانة تشكیلیة ، الشارقة ، إمارة الشارقة

 السینمائي ، أمستردام ، ھولندا EYE ساندرا دن ھامر ، مدیرة متحف آى
 ھي ، الھندعمار كانوار ، فنان تشكیلى ومخرج أفالم ، دل

 تیخوموال أوالنیان ، أستاذة األدب األفریقي واإلنجلیزي ، مادیسون ، الوالیات المتحدة

 .فاریبا درخشاني ھي منسقة برنامج الجوائز وأمین لجنة الجوائز

____________________________________________________________________ 
 مالحظة للمحررین

 .2019سبتمبر  CEST  5 وفقا للتوقیت الصیفى لوسط أوروبا   01:  00بیان صحفي یحظر نشره حتى  الساعة 
 

 :بـ لطلبات المقابلة أو المعلومات اإلضافیة أو المواد المرئیة ، یرجى اإلتصال
 مارتین ویلكینز ، مدیرة صندوق األمیر كالوس للعالقات العامة

M.willekens@princeclausfund.nl | +31 (0) 20.344.9160 |  

+31 (0) 6.53.60.04.31 
 

 :لمزید من المعلومات حول جوائز األمیر كالوس
https://princeclausfund.org/awards 

 https://tinyurl.com/y5cr7jyu 
 

https://princeclausfund.org/awards
https://tinyurl.com/y5cr7jyu

	بيل كولاني (برازافيل ، الكونغو برازافيل 1965) بيل كولاني شخصية بارزة في مجال الفنون في الكونغو برازافيل وكانت أول امرأة من جنوب الصحراء الكبرى تتم دعوتها للمشاركة في التوثيق   Documenta  . و تجمع كولانى بين أشكال فنية متعددة  من الكتابة والتصوير الفوت...

