
 
 

 
 
 
 

 للنشر الفوري 
 

 عن موعد افتتاح مركز جمیل للفنون، دبيتعلن مؤسسة فن جمیل 
 أبراج للفنون جائزة مجموعةشراكة جدیدة مع 

 وآخر أخبار البرامج العالمیة
 

 2018من نوفمبر  11في دبي سیكون في الـللفنون تم اإلعالن الیوم: افتتاح مركز جمیل  ●
یل، فن جم تعاون جدید بین جائزة مجموعة أبراج للفنون ومؤسسة: في آرت دبي تم اإلعالن الیوم ●

 ركز جمیل للفنون كإعارة طویلة المدى) إلى م2018 - 2009مع انتقال المجموعة الكاملة (
لتي مع مؤسسة دلفینا في لندن، وا ةجدید شراكةإعالن شراكة: أعلنت فن جمیل مؤخًرا عن  ●

 مشتركة فنیةجدیدة ومشاریع  برامج علیھاسیتّرتب 
 محافظة ثقافي كبیر متعدد المجاالت في ، مشروععن حي:ملتقى اإلبداع سابقاً أعلنت فن جمیل  ●

ر عمل اختیاوعن  ؛2019في منتصف عام المقرر افتتاحھ  –جدة في المملكة العربیة السعودیة 
ج من برنامائز ضالفنانتین عالیة فرید وأسیل الیعقوب المقیمتین في الكویت لیكون العمل الفني الف

 ).المجسمات(للتكلیفات الفنیة فن جمیل 
 

 
 

سة تدعم مؤسسة فن جمیل، وھي مؤس أعلنت :2018مارس   20دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
نوفمبر  11التراث، والتعلیم والفنون، الیوم عن أن مركز جمیل للفنون في دبي سیفتح أبوابھ في 

 بالتزامن مع أسبوع التصمیم بدبي. 2018
 

تتضمن  ، التيلجائزة مجموعة أبراج للفنونمقراً ومن نوعھ في دبي،  األول  سیكون المركز و
 )MENASA(من الشرق األوسط، وشمال أفریقیا وجنوب آسیا بھا  نفنانی م تكلیفت ممیزةأعماالً 

  .الجائزة الرائدةعمر من  أعوامعلى مدار عشر 
 

ر ونمو ن تطوّ ھذه األخبارھي األحدث في سلسلة من المستّجدات التي میزت الفترة األخیرة مو تعد 
ي جدة تاحھ فملتقى اإلبداع) حیث من المقرر افت مؤسسة فن جمیل، بما فیھا المجمع الجدید: (حي:

 تكلیفاتلامع مؤسسة دلفینا في لندن؛ وإطالق برنامج  جدیدةباإلضافة إلى شراكة  2019في عام 
ع ومواق ،ةبالقاھرة، وجد یةالتراثالفنون  برامجوعلى مدار ثالث سنوات؛ ونمو مشاریع  الفنیة

 أخرى في العالم العربي وما حولھ.
 

  



 
 

 
 
 
 

 
 لشراكاتا

را مقبح جائزة مجموعة أبراج للفنون ومؤسسة فن جمیل الیوم أن مركز جمیل للفنون سیص أعلنت
 أعوامر دار عشبھا على مالفنانین للمجموعة الفنیة من جائزة مجموعة أبراج للفنون التي تم تكلیف 

. نوب آسیاقیا وجثالثین عمالً فنیاً لفنانین من منطقة الشرق األوسط، وشمال أفریوتضم  من الجائزة
الفائز وقي، وش، قادر عطیة، باسم مجدي، ھوما مولجي، وائل العانيتتضّمن قائمة الفنانین: جنان و

م بموجب لورانس أبو حمدان (والذي یعرض في آرت دبي ھذا العام). ستت 2018بالجائزة في عام 
أبراج  جموعةمجائزة  على المدى الطویل للمركز الجدید في دبي. قیة إعارة األعمال الفنّیةاإلتفا

 تمنح سنویا خالل آرت دبي في مارس. للفنون
 

 ك حسب وذلالفنیة الخاصة بھا،  القاعاتفي  الفنیة للجمھوروستعرض مؤسسة فن جمیل األعمال 
ي متحف والتي قامت حتى اآلن بعرض األعمال ف أبراج للفنون؛ مجموعةعارة لجائزة سیاسة اإل

و ي طوكیالمعاصر في برشلونة؛ وباالس د الفنجوجنھایم، والمتحف الجدید في نیویورك؛ ومتحف 
 في فرنسا؛ وبینالیات الشارقة، وسیدني، وسنغافورة والبندقیة.

 
ؤسسة مدة مع أیضاً عن دخولھا شراكة جدی ،، األسبوع الماضيقد أعلنت مؤسسة فن جمیلوكانت 

درات ومبا دلفینا بالمملكة المتحدة لتوسیع الوصول العالمي لكل من المؤسستین، وتطویر برامج
خر في تشارك المؤسستان أیًضا من حین إلى آتسومشتركة. أخرى جدیدة ومشاریع  ات فنیةإقام

 المشتركة، والمعارض والفعالیات.الفنیة بما فیھا التكلیفات  فنیةمشاریع 
 
في  للفن اإلسالمي متحف فیكتوریا وألبرت، الشریك لمؤسسة فن جمیل، جائزة جمیل سیعرضو

. وھي جائزة 2018نوفمبر عام  25یونیو حتى  28الخامسة في معرض خاص من  نسختھا
م توقد ي، سالممیم المعاصرة المستوحاة من التراث اإلاوالتص ونعالمیة تقام كل سنتین ألعمال الفن

ا یة في ھذلنھائتطویرھا بالتعاون بین متحف فیكتوریا وألبرت ومؤسسة فن جمیل. األعمال الثمانیة ا
یدیة التجرعمال واألبین العمارة والرسم، وتصمیم الموضة  بتنوعھااإلصدار الخامس تتمیز 

 وتركیبات الوسائط المتعددة.
 

ضة وى روویورك قام باقتناء عمل سلومن الجدیر بالذكر أن متحف المتروبولیتان للفنون في نی
من خالل صندوق فن جمیل، الذي تم إنشائھ في العام  ")68-1966بنیة من ألف قطعة (شقیر "

مال األع الماضي لدعم األنشطة المرتبطة بمبادرات المتحف في الشرق األوسط بما فیھا اقتناء
تقب حف المرالدعم لبرنامج المتوفر صندوق فن جمیل  كماالفنّیة والبرامج المعاصرة العالمیة. 

MetLiveArts  ز أعمال آمال المثلوثي، والسارة وذا نوباتونعرض ت"أصوات النساء" حیث
 من شھر مارس. 24وفرح سراج. تقام الفعالیة في 

 
  



 
 

 
 
 
 

 مركز جمیل للفنون، دبي
 

 
  الخاص بمركز جمیل للقنون، دبي  الفیدیو    

 
نوفمبر عام  11للتصمیم، في  أسبوع دبيإنطالق مركز جمیل للفنون، بالتزامن مع فتتاح إتم تحدید 

 ھا في. یتكّون المركز من ثالثة طوابق، تم تصمیمھا بواسطة شركة سیري اركتكتز ومقر2018
لبحثیة ادرات المملكة المتحدة، ویقّدم المركز المعارض الفنیة المعاصرة كما سیكون مقراً للمبا

 والتعلیمیة المختّصة بالمجتمع. 
 

ن كثر مأور دبي، ویحتوي على یقع المركزعلى أطراف القریة الثقافیة في دبي، حیث یطل على خ
متر مربع مساحة مخصصة للبحث،  300متر مربع من المساحة المخصصة للمعارض، و 1200

حاة ق مستوومساحات مخّصصة للفعالیات، باإلضافة إلى مقھى ومكتبة، وأیًضا سبع حدائستودیو إو
یجمع  یجل.ات أنوك فمن البیئة الصحراویة من تصمیم مھندسة المناظر الطبیعیة الحدائق والمسطح

بحثي، زه الحالًیا فریق فن جمیل، بمساعدة مجلسھ االستشاري، الموارد المتنوعة الضروریة لمرك
ة ل بخدممؤسسة فن جمیلتزام إویطّور برامجھ التعلیمیة التي تتضمن إنشاء مجلس للشباب یعكس 

 المجتمع. 
 

، فنّیة مواضیعتتمحور حول عّدة  ، التي2018سیتم اإلعالن عن المعارض االفتتاحیة في سبتمبر
ركة. المشت االلتقاء والتبادل والتواریخ دینامیاتمستوحاة من موقع المركز على خور دبي، حول 

نیة ض تعاوضافة إلى تطویر معارالفنّیة من مقتنیات فن جمیل، باإلسیتم أیضاً تنظیم المعارض 
 داخل المركز وخارجھ مع قّیمین فنّیین ومؤسسات أخرى.

 
تین في لمقیمافي وقت سابق من ھذا العام، تم اختیار عمل الفنانتین عالیة فرید وأسیل الیعقوب و

نیة: یفات الفلتكلفن جمیل لائز ضمن البرنامج االفتتاحي لـ"الكویت  لیكون عملھم الفني ھو العمل الف
م ین. سیتمن بین مجموعة عالمیة من المتقدمبإختیار الفائزین المجسمات". قامت لجنة مستقلة 

لوجیا یستغل تكنو فنيعرض العمل في افتتاح مركز جمیل للفنون في دبي، ویّعد العمل تركیب 
م ع عالماإلضاءة لتكوین حدیقة نباتیة مصنوعة من األشجار الھجینة المخصصة، تعكس عالقتنا 

 3ى مدار عل الحدث األول ضمن برنامج یمتد 2018الطبیعة. ویّعد برنامج التكلیفات الفنیة لعام 
برنامج یعتبرالوفن جمیل بتشجیع الفنانین الذین یعملون في مجال الفن العام. لتزام إأعوام ویعكس 

م فنیة لعاات الالسنوي أساسي لمنظومة برامج مركز جمیل للفنون المستقبلیة. سیركز برنامج التكلیف
 .2020تبعھ التركیز على الرسم والفن في عام على سلسلة البحوث والمحاضرات، ی 2019

 

https://youtu.be/qg7L0Se05dM
https://youtu.be/qg7L0Se05dM
https://youtu.be/qg7L0Se05dM


 
 

 
 
 

 حي: ملتقى اإلبداع، جدة
جدة،  ، أعلنت مؤسسة فن جمیل عن صرح ثقافي جدید لألعمال اإلبداعیة في2018ینایر  29في 

لمركز ثالثة ا. یشمل 2019، ویفتتح في عام العربیة، یدعى حي: ملتقى اإلبداعبالمملكة السعودیة 
. ویّعد ھ شركة ابدا للتصمیم الحاصلة على جوائز عّدةتمتر مربع، صّمم 17000أدوار بمساحة 

عربیة یة الحي: ملتقى اإلبداع حاضنة للمواھب السعودیة وأول مركز من نوعھ في المملكة السعود
إدارة فنون بملتقى اإلبداع مركز لل وصناعة األفالم. یتضمن حي: ،للفنون، والكومیدیا، والمسرح

ساحات الفنانین، باإلضافة إلى مستودیوھات إو ،میل، ومسرح، ومساحة للفعالیاتمؤسسة فن ج
  توجھاتھ ورؤیتھ. في المركز مع رك اشتمنظمة ثقافیة ت 12مخّصصة لـ 

 
 منّصة مشاریع فن جمیل، السركال أفنیو، دبي

ة مؤقتلاحتى یتم إطالق مركز جمیل للفنون في شھر نوفمبر من العام الحالي، تستضیف المنصة 
، لفن جمیل في (وبالتعاون مع) السركال أفینیو في دبي، برنامج متنوع یتضمن المعارض
رض ة معوالمشاریع، والحوارات والفعالیات المختلفة. تعرض مؤسسة فن جمیل حالًیا في المنصّ 

یضاً أأبریل ویعرض  14"خطة بغداد الكبرى" للفنانة آالء یونس. یستمرالمعرض في دبي حتى 
بیًرا بتكلیف المعرض تركیًبا جدیًدا ك یقدم مارس، و 24من مع مؤسسة دلفینا في لندن حتى بالتزا

تضمنت المعارض الماضیة معارًضا فردیة للفنانین مھا مأمون، وحازم من المؤسستین. 
 المستكاوي، وباسل عباس وروان أبو رحمة؛ ومعرًضا جماعیاً مخصصاً لمصورین سعودیین

ولة ات في داألبحاث الذي سلّط الضوء على الممارسات الثقافیة في الثمانینیستودیو إوواعدین؛ 
 اإلمارات العربیة المتحدة .

 
 التراث

وت كة بیمن أھم ركائز العمل الرائد الذي قامت بھ مؤسسة فن جمیل للحفاظ على التراث ھو شب
 ز للفنونتشارل مدرسة األمیربین فن جمیل و التعاون طویل األمدجمیل للفنون التراثیة. ومن نتائج 

، إلى )2009 (التي افتتحت عام القاھرة، انتشرت شبكة بیوت جمیل للفنون التراثیة من التقلیدیة
تتح في عام في اسكتلندا والذي سیف دمفریس ھاوس)، واآلن إلى 2015القدیمة في عام ( جدةمدینة 

)2018.( 
 

، ثفةویة المكإلى جانب الدورة السن، توسع مركز جدة لیشمل برنامجاً عاماً مفتوحاً 2017في عام 
عت ، وسّ 2017أدرجت ورشة ثانیة في مدینة جدة القدیمة. في القاھرة، عام  2018وفي عام 

 ة. لمحلیمؤسسة فن جمیل أنشطتھا لتتضمن تعلیم الفنون والحرف التراثیة لتمكین المجتمعات ا
تتاح ، تم اف2018ضمن برامج دعم الخریجین تدریب األساتذة؛ وتنظیم المعارض؛ وفي عام تت

رات مساحة عمل مشتركة جدیدة في الزمالك، حیث یمكن للحرفیین الشباب الوصول إلى المھا
 ضنات.المتعلقة باألعمال التجاریة وریادة األعمال باإلضافة إلى مرافق الورش ودعم الحا

 
لمملكة أیًضا لتشمل مشروًعا كبیًرا في ا 2017ل فن جمیل التراثیة في عام كما توسعت أعما
شمل یالیة. عبجودة یستخدم التقنیات المبتكرة لتسجیل التراث المھدد باالنقراض العربیة السعودیة 

تراث مة الالمشروع أبراج البیوت التقلیدیة في مدینة جدة القدیمة، التي سجلت مؤخًرا في قائ
جداري  ھو فنتابعة للیونسكو باإلضافة إلى أقدم وأجود األمثلة لفن القط العسیري، والعالمي ال

 الثقافي لتراثتراثي تقوم بھ النساء في مرتفعات عسیر الجنوبیة، تم ادراجھ في قائمة الیونسكو ل
 .2017غیر المادي في دیسمبر 

 
  



 
 

 
 
 
 

 
 

بیوت المؤسسة من خالل معرض " وتھّتم فن جمیل بدعم تراث فن القط العسیري، ویتّوضح دعم
لمتحدة األمم لأمھاتنا" والذي عرض أعماالً كبیرة الحجم في نیویورك خالل أسبوع الجمعیة العامة 

 تراث في. باإلضافة إلى تعاونین حدیثین مع الجمعیة السعودیة للمحافظة على ال2016في عام 
 ًیا فيیة بفن القط مصنوعة رقم، تقّدم المؤسسة من خاللھما منسوجات جدار2018و 2017عامي 

 ي رسم حيفمطر  أبھا، بالمملكة السعودیة العربیة باإلضافة إلى تعاون مع الفنانة العسیریة جمیلة
 لمي.العا للوحة بفن القط العسیري في المقر الرئیسي للیونسكو في باریس بمناسبة یوم المرأة

 
 إنتھى

 
 لیة:عن مشاریع فن جمیل في الروابط التا یمكن العثور على المزید من المعلومات والصور

 
 مركز جمیل للفنون •
 التكلیفات الفنیة للفن جمیل •
 حي: ملتقى اإلبداع •
 شراكة فن جمیل مع مؤسسة دلفینا •
 ل الخامسة، باالشتراك مع متحف فیكتوریا وألبرتجائزة جمی •
  بیوت جمیل للفنون التراثیة •
 آرتزمیت الیف  •

 
 www.artjameel.org لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 -@art_jameel  إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 
 Art Jameel فایسبوك 

 @Art_Jameelتویتر 
 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 

 اإلعالم المحلي
 یسر وسام

00971 56 6363 906 
yusur@rpr.ae 

 
 فن جمیل 

  
لترمیم، اوبرامج  تراثیةتدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون ال

رابط ناء وتباإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في ب
ن أي ھمیة مأذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر المجتمعات، ففي الوقت ال

 وقت مضى. 
 

لبرت ریا وأتعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتو
لي، فتعمل المؤسسة على المستوى المحمتحف المتروبولیتان للفنون. أما  ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة،و

ل والتواص ألعمالمع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجیع ریادة ا
 الثقافي. 

https://artjameel.org/ar/centres/jameel-arts-centre-dubai/
https://artjameel.org/ar/projects/art-jameel-commissions/
https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/projects/jameel-prize/
https://artjameel.org/ar/heritage/preserving-the-future/
https://www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/womens-voices-18-1?eid=365541
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
https://twitter.com/art_jameel
https://twitter.com/art_jameel
https://twitter.com/art_jameel


 
 

 
 
 
 
 

 
في جدة والذي یعد  "اإلبداع ملتقى: حي"وھما  2019-2018تستعد فن جمیل إلفتتاح مركزین ثقافیین جدیدین في 

في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات  للفنون جمیل مركزأول مركز لألعمال اإلبداعیة في السعودیة و
 للفنون المعاصرة في اإلمارة.

 
ي في جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجاب تعمل فن جمیل 

 فریقیاألفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة ا
 وتركیا. 

 
 

  www.artjameel.orgللمزید زوروا موقعنا
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