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مبادرة ”تكریم” تختارة لجائزتھا – أحمد ماطر ‘األمیر ثقافیا’ لعام 2018
نوفمبر,2018 24

،أركان – فھد مرزوق – خمیس مشیط

ألول مرة یتم اختیار مثقف وفنان سعودي، لجائزة “التمیز الثقافي” التي تمنحھا سنویاً “تكریم” حیث أعلنت أمانة ھذه المبادرة عن فوز الدكتور أحمد ماطر بھذه الجائزة الرائدة
والمھّمة في التعریف بالمثقفین والمبدعین العرب وبإنجازاتھم التي قّدمت صورة بارزة للوطن العربي لدى اآلخر. وُعرف عن ھذه المبادرة أّنھا تتقّصى المنجزات للفائزین
بجوائزھا ذات الفروع الخمسھ، وذلك من حیث خدمة الفائز للمجتمع ومدى تفوق أنشطتھ وأعمالھ وما أنجزه في مسیرة اإلنسان العربي ومساھماتھ في الوصول إلى المنّصات
الدولیة. وكان ماطر قد أنجز في سنوات معدودة الكثیر من النشاطات واألعمال التي حققت حضوراً كبیراً.وطیلة ما ُیقارب الخمسة عشر عاماً أسس ھذا المبدع طریقتھ الخاصة في
المزواجة بین أشكال الفن ما حقق لتجربتھ الفریدة في تطویع الفنون المختلفة وبتعدد جمالي حدیث یمتثل لرؤاه بالفن التشكیلي وبالتصویر الفوتوغرافي، والفن األدائي، والتسجیل
.المرئي

 
لقد استطاع ماطر أن یصنع منطقتھ الفنیة الخاصة من محیطھ وأسئلتھ القادمة من جوھر مكونھ الثقافي، وھو ابن قریة جنوبیة من المملكة نشأ فیھا قبل االلتحاق بدراسة كلیة
الطب في جامعة الملك خالد في منطقة عسیر. اشتغل على تخوم ذاكرة ذلك الطفل القادم بدھشتھ األولى، ثم الفتى والشاب المملوء بمعارف جدیدة لیتماس مع حدود استفھامات
اآلخر في الطرف البعید من العالم، ذلك اآلخر الذي یبحثفي حاجتھ للتعرف على تلك الثقافة العربیة واإلسالمیة القادمة من أرض الجزیرة العربیة تحدیداً. وھذا ما نقرأه عن المكان
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المقّدس، في حدیثھ أثناء معرضھ “أحمد ماطر: “في “متحف بروكلین” في مدینة نیویورك حین قال: “إّن ما یدأ كرغبٍة للتعبیر عن التغیرات القائمة یت كلل في نھایة المطاف
.“ بتجسید شامل لالحساس الفن المضمون ولیس الشكل الفن للشعور ولیس لتفكیر الفن كالحب غیر قابل للتفسیر

 
شّكل ماطر في فترة قصیرة طیفاً مختلفاً عّما كان في الواجھة وصعد اسمھ لمحافل عالمیة احتفت بأعمالھ التي أصبحت عالمة فارقة على مرحلة معاصرة تشھد تحوالً كبیراً داخل

.مساحة الفن المعاصر وقراءاتھ الحدیثة على أرض المملكة العربیة السعودیة أوالًوالمنطقة العربیة ككلّ
 

وقد أصابت “مبادرة تكریم”، حینما اختارت ماطر لجائزة “التمیز الثقافي” لكونھ ُیمثل ذلك التفوق الواضح في تحقیق الطموح وما عكسھ من أدوار ناجحة لدعم الثقافة العربیة
وتقدیم مخزونھا الكبیر إلى العالم والمساھمة في تنشیط دور الفنان وتوسیع آفاقھ. إضافة إلى تحقیقھ إنجازات في قیادة الشباب لتنمیة المھارات واستقطاب إبداعاتھم وتكوین
فضاء من اإللھام لھم بدایة بتنظیم المعارض الدولیة وفتح النوافذ أمام المبدعین الجدد وإتاحة الفرص أمامھم للحوار، حیث أسس عّدة منّصات فنیة وإبداعیة كان لھا االنتشار
أألوفر إقلیمیاً ودولیاً، وشارك في لجان مختلفة كقّیم فني وعارض أّول، كما ساھم في بناء مشاریع ومؤسسات كان من شأنھا النھوض بالحركة الفنیة ودعم الفنانین على مختلف
المستویات ونقل تجاربھم في الفنون المعاصرةوالتعریف بالمشھد العربي الحدیث داخل األوساط الغربیة. وقد اقتنت كبریات المتاحف في أوروبا وأمریكا بعض أعمالھ، حیث اقتنى
المتحف البریطاني أحد أعمالھ وھو بعمر الثانیة والعشرین من عمره حین شارك في معرض “الكلمة في الفن” ثم توالت المراكز الدولیة في اقتناء أعمالھ الشھیرة. ثم مؤخراً ُعین
كأول رئیس تنفیذي لمعھد مسك للفنون 2017 والذي نشأ تحت مظّلة مؤسسة ولّي العھد األمیر محمد بن سلمان “مسك الخّیریة”، وھذا المعھد ُیعدُّ “مركزاً ثقافیاً ُیعنى بالفن
والفنانین.. ویسعى المعھد إلى تشجیع المواھب الفنیة الشابة المحلیة في المملكة واالرتقاء بسمعة الفنون السعودیة والعربیة وتمكین التبادل والحوار الثقافي العالمي”. وكان مع
فریق العمل في ھذا المعھد قد حقق أول مشاركة للمملكة في بینالي البندقیة 2018 ـ المعرض العالمي للعمارة ـ وقال عن تلك المشاركة: “تعتبر ھذه التظاھرة الفریدة ثمرَة تعاوٍن
مشترك بین المعھد والمؤسسات الثقافیة الدولیة؛ فھذا التعاون الذي توصل إلیھ المعھد مؤخراً، رغم حداثة نشأتھ، مع مؤسسة عالمیة كبینالي البندقیة وعمرھا الممتد ألكثر من
.”120 عاماً، لھو تعاون ھام ودلیل على أھمیة الدور الذي تلعبھ المملكة في المشھد الثقافي العالمي

 
وعن معھد مسك، یرى صاحب ھذه الجائزة التي ُتكّرس اإلبداع العربي، أّنھ مركز قادر على “تكوین مجموعة متنوعة االتجاھات وفاعلة في التأثیر داخل األوساط ُتمثل أوجھ
التعددیة الثقافیة وُتقّدم صورھا المختلفة في صناعة اإلبداع والخطاب المشترك”، وھذا ما أكّده ماطر في كلمتھ أثناء الحفل حین قال أّن ھذه الجائزة تختاره ألّنھ تشرف “بالعمل مع
مواھٍب قد أنصفْت قدراِتھا ورفعْت شأَنھا في المحافل العالمیة”، وأعاد لتلك المواھب النجاُح، وكشف أّن َمْن عمل معھم كانوا شركاء االنطالق من “جذر ثقافي عربي واحد”.
وأشار في كلمتھ إلى أّن “المخزون العمیق لألرض العربیة بصفتھا مھد الحضارات األولى ومنھل اإلبداع واإللھام” ھو ما جعل المثقفین تحت مسؤولیة أن یكونواامتداداً لتلك
الحقبة العریقة من التاریخ العربي، فالفنون العربیة”تقوم على أساس من الثقافة المتینة وعلى مآثر عمیقة من التجارب واإلنجاز المتمیز لإلنسان العربي”؛ مشیداً بھذه الجائزة
.التي وصفھا بأّنھا ُتمّجداإلرث وُتعلي مكانتھ عالمیاً

 
.”ومن مؤلفات أحمد ماطر “عسیر من السماء”، “مجسمات القرن العشرین وتاریخ الفضاء العام “، “صحراء فاران.. التغیرات الحضریة في العمارة اإلسالمیة

 
ُیذكر أّن مبادرة “تكریم” قد َمنحت جوائز فروعھا األخرى لعدد من السعودیین ومنھم األمیر سلطان بن سلمان (جائزة إنجازات اإلعمار) والراحل الدكتور غازي القصیبي (جائزة
إنجازات العمر) وللجّراح الدكتور طارق أمین (جائزة اإلبداع العلمي والتكنولوجي)، وسعاد الجفالي (جائزة األعمال الخیریة والخدمات اإلنسانیة)، وخالد الخضیر(جائزة المبادرین
.(الشباب
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أحمد ماطر
 

ولد في مدینة تبوك في العام 1979
 

أحمد ماطر ھو فنان، وطبیب، وأحد أھم األصوات التي ُتعنى بالمشھد الثقافي في الشرق األوسط. من خالل ممارستھ كطبیب ومبادراتھ الفنیة العدیدة، یكّرس ماطر نشاطاتھ
االجتماعیة كوسیلة ملموسة للتأثیر في المجتمع المدني الواسع، كما یدیر العدید من المشاریع على النطاقین المحلي والعالمي. قدم ماطر المشورة لعدد من المؤسسات والشركات
. الدولیة، كشركة سمیثسونیان، األمم المتحدة، الموما، متحف فكتوریا وآلبرت ، ومتحف سینتر بومبیدو بباریس

 
في العام 2017، ُعّین ماطر مدیراً تنفیذیاً لمعھد مسك آرت، تحت جناح مؤسسة “مسك الخیریة” التي أسسھا صاحب السمو الملكي األمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل
سعود، ولي عھد المملكة العربیة السعودیة. یھدف المعھد إلى تطویر منصة سعودیة رائدة لإلنتاج الثقافي على المستوى الشعبي باإلضافة إلى تعزیز الدبلوماسیة الثقافیة والتبادل
المعرفي. یتضمن ذلك برنامجاً دولیاً للمعارض، وشبكة اتصال للفنانین، وبرنامجاً لتعلیم الفنون في المدارس والجامعات عبر جمیع أنحاء المملكة. یعتبر ماطر عضواً مؤسساً للعدید
من المبادرات والمؤسسات التي ُتبنى مفاھیمھا على أسس التفاھم والمتبادل، إیماناً منھ بالدور الفعال لحوار الثقافات، كمبادرة “إدج أوف أرابیا”، و”استودیو فاران”. یعّبر ماطر
عبر أعمالھ الفنیة عن إیمانھ العمیق بالقوة الفعالة للتعلیم وأثره في التغّیر، إذ یستعمل الفن والثقافة لتحفیز التبادل الحضاري وترویج ثقافة التسامح والتفاھم بین الشعوب. وّثق
ماطر أسلوب الحیاة في المملكة عبر ممارساتھ اإلبداعیة الدقیقة التي تسلط الضوء على طبیعة الحیاة المعاصرة في المملكة العربیة السعودیة، لیساھم بذلك في ردم ھوة االختالف
الحضاري بین المجتمعات. یعتبر ماطر أول فنان سعوي معاصر ُتعرض أعمالھ الفنیة وُتقَتنى من قبل متاحف غربیة ُكبرى، نظراً لطبیعتھا التفاعلیة والجدیة ونظرتھ الشاملة
والدقیقة. شارك في عدة بینالیات العالمیة، وعرض عدة مشاریع فنیة تدور مواضیعھا حول الثقافة والفنون الشرق أوسطیة، كما شارك كمتحّدث عام ومحاور في العدید فعالیات
نّظمتھا مؤسسات ثقافیة عالمیة مرموقة كمتحف اللوفر في فرنسا، ومنظمة الیونیسكو، ومعھد ماساتشوستس التقني في الوالیات المتحدة األمریكیة. یعیش ماطر ویعمل متنقالً بین
مدن الریاض وجدة وأبھا في المملكة العربیة السعودیة


