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Orta Doğu’da sanatı, eğitimi ve kültür mirasını destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Art 
Jameel bugün bu bölgede ve ötesinde gelişmekte olan kültür ortamını zenginleştirmek için tasarlanmış bir 
dizi girişim açıkladı. 

Art Jameel sergiler, eğitim girişimleri, kurumsal ortaklıklar ve topluluk erişimleri içeren güçlü geçmişine 
yaslanarak bugün yapılan iki önemli açıklama ile vurgulanan yeni bir gelişme aşamasına giriyor: Dubai’de 
2018 kış mevsiminde açılacak olan yeni bir Sanat Merkezi ve New York Metropolitan Sanat Müzesinin 
Orta Doğu’dan modern ve çağdaş sanatçıların eserlerini elde etmesini sağlamak üzere Müze ile uzun 
vadeli bir ortaklık. 

Dubai’de kar amacı gütmeyen ilk çağdaş sanat kurumlarından birisi olan Jameel Dubai Sanat Merkezi, 
Jameel Sanat Koleksiyonundan alınan eserler ile oluşturulan küratörlü sergiler ve ayrıca bölgesel ve 
uluslararası bireysel ve karma sergiler düzenleyecek. Jameel Sanat Merkezi – İngiltere kökenli Serie 
Architects şirketi tarafından tasarlanmış 10.000 metre karelik üç katlı disiplinler arası bir mekân – eğitim 
ve araştırma girişimleri için bir merkez halinde tasarlanmıştır ve geniş anlamdaki programları yerel, 
bölgesel ve uluslararası sanatçılar, küratörler ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve ortaklıkları içermektedir. 
Art Jameel sergilerin ve koleksiyonların programlanması hakkında danışmanlık yapmak üzere bir 
Küratörlük Konseyi geliştirmektedir ve halen New York Dia Art Foundation direktörü Jessica Morgan’ı ve 
Sharjah’da ve New York’ta çalışan küratör ve yazar Murtaza Vali’yi içermektedir. 

Dubai’nin Kültür Köyünün ucunda yer alan ve Dubai Creek’e bakan Merkezde 1.000 metre kareden fazla 
özel galeri alanı ve ayrıca GCC ve genel olarak Arap dünyası sanatçıları ve kültür hareketleri için 300 
metre karelik erişime açık bir araştırma merkezi, ilave esnek etkinlik alanları, bir çatı terası (film gösterme 
ve etkinlikler için ayrılmıştır) bir dış mekân heykel alanı ve bir kafe, restoran ve kitapçı bulunmaktadır. 

Tanınmış peyzaj mimarı Anouk Vogel binayı vurgulayan avluların konsepti için çöl canlı yaşamından 
ilham almıştır: her dış kapı mekânı belirli bir çöl ortamını temsil edecek ve BAE’den ve dünyanın çeşitli 
yerlerinden elde edilen bazı nadir bitkiler içerecektir. 



Art Jameel Başkanı Fady Mohammed Jameel şu şekilde açıklama yapmıştır: “Art Jameel için yeni bir 
gelişme aşamasına girmiş olmaktan memnunluk duyuyoruz – Suudi Arabistan’da ve Arap Dünyasında ve 
uluslararası alanda programlarımızı güçlendiriyoruz ve ayrıca ilk daimi mekânımız olan Jameel Dubai 
Sanat Merkezini kuruyoruz. Benzer şekilde, dünyada en çok ziyaret edilenler arasında bulunan 
ansiklopedik müzelerden birisi olan Metropolitan Sanat Müzesi ile bir ortaklık kurmamız bölgedeki çağdaş 
sanatçıları daha iyi desteklememizi sağlamaktadır ve kendileri eserlerini geniş bir uluslararası topluluk ile 
paylaşabilmektedir. Bu önemli vizyonu gerçekleştirmek için bir dizi ortak ile yakın şekilde çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz.” 

Art Jameel’in The Met ile ortaklığı bu kuruluşun Orta Doğulu sanatçıların profilini yükseltmeyi ve 
uluslararası diyaloğu geliştirmeyi içeren temel görevini devam ettirmektedir. 

Art Jameel Vakfı eserler elde etmek, küresel çağdaş programlama yapmak ve eğitim kaynaklarını 
Arapçaya tercüme etmek dahil olmak üzere The Met Müzesinin Orta Doğu girişimleri ile ilgili faaliyetlerini 
desteklemek amacı ile The Met ile işbirliği içinde kurulmuştur. Bu vakıf yakın bir süre önce Mısırlı sanatçı 
Maha Maamoun’un iki eserini Müzenin elde etmesine destek sağlamıştır: tek kanal video 2026 (2010) ve 
İç Turizm I (2005) isimli bir seriden altı fotoğraf. Maamoun her iki eserinde de reklamlar, filmler, televizyon 
ve fotoğrafçılık dahil olmak üzere çoğaltılabilir görüntüler ekonomisinde Kahire kentinin nasıl dolaşımda 
bulunduğunu anlatmaktadır. 

Metropolitan Sanat Müzesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Modern ve Çağdaş Sanat Küratör 
Yardımcısı olan Clare Davies bu ortaklık hakkında bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: “Art 
Jameel’in desteği müzenin bölgedeki en heyecan verici çağdaş uygulamaları ve etkili modern eserleri 
kendi zengin koleksiyonları ve çeşitliliğe sahip izleyicileri ile iletişime sokmasını sağlamaktadır. 

Art Jameel’in The Met ile yeni işbirliğine ek olarak mevcut ortaklıkları da 2017’de gelişmeye devam 
etmektedir. Art Jameel’in Victoria & Albert Müzesi ile olan ilişkisi Jameel İslam Sanatı Galerisi ve iki yılda 
bir verilen prestijli Jameel Prize için destek sağlarken Prens’in Geleneksel Sanatlar Okulu ile uzun bir 
geçmişe sahip olan ortaklık da Kahire’de ve Cidde’de beraberce yönetilen kültürel miras enstitüleri ve – 
2019’da açılıyor – İskoçya’da Dumfries House’ta büyük bir yeni enstitü kurulması ve geliştirilmesi ile 
sonuçlanmıştır. Art Jameel açık hava Cidde Heykel Müzesinin ve geliştirilmekte olan daha başka 
projelerin sürekli şekilde geliştirilmesi dahil olmak üzere Suudi Arabistan’da sanatı destekleyen projelere 
bağlılığını sürdürmektedir. 

Geçen yıl atanan Art Jameel Direktörü Antonia Carver şunları söyledi: “Dinamik bir büyüme ve yenilenme 
dönemine girdiğimiz, programları genişlettiğimiz ve yeni ortaklıklar geliştirdiğimiz bu durum Art Jameel için 
heyecan verici bir andır. Sergi düzenleme alanında yeni programlar ve eğitim, araştırma ve yayıncılık için 
yeni girişimler geliştirerek sanatı ve kültür mirasını destekleme yolculuğu içinde bulunuyoruz.”  

Jameel Dubai Sanat Merkezinin 2018 kış mevsiminde açılması öncesinde kuruluş Dubai’de Alserkal 
Caddesinde sergiler, projeler, sohbetler ve etkinlikler içeren dinamik bir programa sahip olan geçici bir 
Proje Mekânı açmıştır. Basel Abbas ve Ruanne Abou-Rahme tarafından gerçekleştirilen beş kanallı bir 
video içeren açılış sergisi Jameel Sanat Koleksiyonundan münferit eserlere odaklanan bir dizinin 
parçasını oluşturmaktadır. 
 


