
 

 
 

  الفوري للنشر
 

 : علن عن إطالقالفن جمیل ت
 

 اإلبداعیة في السعودیة لألعمال ةجدید حاضنةملتقى اإلبداع" حي: "
 

ملتقى ثقافي متر مربع، لیكون  17،000علن عن إنشاء مركز ثقافي بمساحة تالفن جمیل  •
 مانتاج األفالالتدریب ، و، والكومیدیا، والمسرح، ولفنونا لتقدیم ومتخصص في السعودیة

ز ى جوائالحائزة عل "ابدا للتصمیم"مبنى بتصمیم معاصر یتألف من ثالثة طوابق، صّممتھ مؤسسة  •
 ، وسیكون حاضنة للمواھب السعودیةعدیدة في مجال التصمیم والعمارة

جال مي تعمل ف ثقافیةمؤسسة  12" مساحات تستوعب ملتقى اإلبداع: "حيالمركز والمسمى یّضم  •
ة لمختلفا، باإلضافة إلى قاعات المعارض ومسرح ومساحات للفعالیات الثقافة والفنون واألعمال

 .  واستودیوھات الفنانین
عمال األریادة والتزام الفن جمیل بدعم الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة " : ملتقى اإلبداع"حيیعكس  •

 في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا
 

    
 الفناء المركزي المنظر من أعلى     
 

، الداعمة للتراث والتعلیم الفن جمیلأعلنت مؤسسة  - 2018ینایر  29  |جدة، المملكة العربیة السعودیة
" : ملتقى اإلبداع"حيوالفنون، عن مشروعھا الجدید في المملكة العربیة السعودیة والذي اطلق علیھ اسم 

العمل في  إنطلققد جدة. ومحافظة في شمال " : ملتقى اإلبداع"حيمتر مربع. یقع  17000وتبلغ مساحتھ 
 م. 2019فتتاح خالل العام القادم إنشاء المشروع العام الماضي ومن المتوقع أن یكون اإل
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لفنیة ایرمز اإلسم إلى طبیعة المشروع و -" : ملتقى اإلبداع"حيأطلق على ھذا الصرح الثقافي الجدید اسم 
ضم التي ت – قبل المؤسسات الفاعلةلفن الشمولي والمتّنوع من ایھدف إلى تقدیم مفھوم الذي و ةالثقافیو

ة یحة كبیرالتي تخدم شر – وغیرھاومقاھي، نوادي الكومیدیا، صاالت فنیة، وأصحاب المشاریع الرقمیة، و
 من المجتمع المحلي. 

 
لمجتمع جدة لیكون مركزاً ووجھة رئیسیة " : ملتقى اإلبداع"حيلتصمیم  "ابدا للتصمیم" شركةتم تكلیف 

تجمع بین مجموعة من المھارات والخبرات الثقافیة والفنیة في حي واحد. یتمیز ھذا الصرح  الثقافي،
الدینامیكي والمعاصر المكون من ثالثة طوابق بوجود فناء داخلي محاط بشرفات وممرات مغطاة. ویشتمل 

ات المخّصصة للفعالیات والمصممة لخدمة مجموعة من على مرافق مشتركة مثل المسرح، والمساح
 األنشطة بدءاً من عروض األداء والمعارض والمؤتمرات واألسواق العامة.

 
ي كونھ والذي أّسستھ وقامت بتمویلھ مؤسسة الفن جمیل، مّھماً ف، ": ملتقى اإلبداع"حيسیكون دور 

، لسعودیینورواد األعمال فھو یھدف إلى جمع الفنانین افي المجال الفني والثقافي للمبدعین الحاضنة 
مة العا والمؤلفین، والمصورین، وصانعي األفالم، ورجال األعمال وغیرھم من المبدعین، مع الجماھیر

 والمجتمعات المحلیة. 
 

یضاً أ" : ملتقى اإلبداع"حيبرامج معارض محلیة وعالمیة للفن الحدیث والمعاصر؛ وسیكون الستشمل 
إلضافة اً بابمثابة المركز الرقمي للمنتجین والمخرجین  السعودیین الجدد، وسیشمل أیضاً مسرحاً متخصص

 .ةاإلبداعی لألعمالوحاضنات  إلى مساحات لعروض األداء؛ وبرامج دوریة تعلیمیة لجمیع األعمار
 

            
 إعالن "حي: ملتقى اإلبداع" یدیو الخاص بلفا  
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 ئیس الفنر ،جمیلعبداللطیف فادي محمد ، قال ": ملتقى اإلبداع"حيفي معرض تعلیقھ على اإلعالن عن 

 الل تأسیسمن خ السعودیةفي المشھد الثقافي الغني المتنامي بِوتیرة متسارعة دعم بجمیل: "نحن سعداء 
ودیة، الذي یھدف إلى أن یصبح منّصة تعمل على اكتشاف وتنمیة المواھب السع" : ملتقى اإلبداع"حي

العمل  فیر فرص، إضافة إلى المساھمة في توالمبدعینالفنانین وتوفیر الرعایة المطلوبة للجیل الجدید من 
ة ع مجموعفقد عمل فریق الفن جمیل م ،لمشروع على تفكیرنا لسنوات عدیدةاستحوذ ھذا اوقد والتدریب. 

عن " اعى اإلبد: ملتق"حيلتطویر المركز لیصبح مركزاً فنّیاً مبتكراً. ویّعبرمشروع  الجھات المشاركة من 
، وخارجھا سعودیةاإلبداع وریادة األعمال في المملكة العربیة الالتزام الفن جمیل وكذلك مجتمع جمیل بدعم 
 ".2019 ربیعونحن نتطلع الفتتاح ھذا الصرح الثقافي في 

 
أنھا بدأت في أعمال لسعودیة ، لوسائل اإلعالم في المملكة العربیة ا2017الفن جمیل في یولیو  تأعلنوقد 

جدة،  محافظةأمانة ألمارة منطقة مكة المكرمة وقدم الفن جمیل الشكر ی، واإلبداع ملتقىب الخاصة نشاءاإل
على دعمھم وحماسھم في إنجاز ھذا المساندة للمشروع الحكومیة الجھات وجمیع  الھیئة العامة للترفیھو

عن التصمیم المعماري والتفاصیل التي تضمّنھا  الیوم كشف الفن جمیلیوالمشروع الثقافي والفني الرائد. 
ھذا  فيالجھات التي ستشارك المشروع. وسیتم اإلفصاح عن المزید من التفاصیل في األشھر المقبلة حول 

 . 2019 ربیعإعدادھا لالفتتاح الرسمي في یجري ، والبرامج التي ": ملتقى اإلبداع"حي اإلبداعي جتمعالم
 
 إنتھى 
 

ف المرفق " في المللتصمیمعن التصمیم المعماري، والمرافق، والمھندسین المعماریین "ابدا لمزید من المعلومات تجدون ال
 المزید من الصور والمخططات متوفرة عند الطلب.. الملخص المعماري –"حي: ملتقى اإلبداع" 

 
 ، یرجى الضغط على الروابط أدناه:للحصول على الصور

 
 المنظر من الشارعحي: ملتقى اإلبداع |  •
 المنظر من أعلى الفناء المركزي حي: ملتقى اإلبداع | •
 تفاصیل الفناء المركزي حي: ملتقى اإلبداع | •
 صالة العرض حي: ملتقى اإلبداع | •

 
 www.artjameel.org لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 -@art_jameel  نستغرام واالنضمام إلى الحوار على ا
 Art Jameel فایسبوك 

 @Art_Jameelتویتر 
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 للمزید من المعلومات الصحفیة الرجاء االتصال بـ:
 

 عبیر بن بشیر
1012621 55 971+ 

 a.bechir@alj.ae 
 

  زینب عزام
9559132 50 971+ 

zainab@rpr.ae    
 

 الفن جمیل 
  

تدعم الفن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة 
إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي 

 غیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. تشھد فیھ المجتمعات ت
 

درسة برت ومتعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وأل
ة مع األفراد ل المؤسسمتحف المتروبولیتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعم األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة 

  ثقافي.والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجیع ریادة األعمال والتواصل ال
 

في جدة والذي یعد أول  ملتقى اإلبداع""حي: وھما  2019-2018مركزین ثقافیین جدیدین في إلفتتاح الفن جمیل  تستعد
في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات للفنون المعاصرة في  مركز جمیل للفنوناإلبداعیة في السعودیة و لألعمالمركز 

 اإلمارة.
 

لمجتمع اتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجابي في ى جنب مع مجتمع جمیل، لجنباً إل تعمل الفن جمیل 
  والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا.

 
  www.artjameel.orgللمزید زوروا موقعنا
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