
   
 

 
 

 
 بالتعاون مع الھیئة العامة للطیران المدني

 
 في الدمامالفن جمیل یطلق معرض"كونكتد:الفن في المطارات" 

 
  ھـ 1437ربیع األول  20الخمیس یوم  الدولي بالدمام، من الملك فھد  یستضیف مطار

المرحلة  ،2016 ینایر 31 الموافق ھـ 1437 الثانيربیع   21إلى غایةدیسمبرو 13 الموافق
التي تنظمھا مبادرة الفن جمیل، إحدى مبادرات ” كونكتد: الفن في المطارات“الثالثة من معرض 

مجتمع جمیل، بالتعاون مع الھیئة العامة للطیران المدني والجمعیة السعودیة للفنون التشكیلیة 
 لدعم برامج المسوؤلیة االجتماعیة. بجدة،

 
بمختلف أشكالھ وتعریف إلى نشر الفن السعودي في الدمام یھدف معرض الفن في المطارات 

في المملكة. وفي كل عام، یقام المعرض في  الناس بالفنانین الناشئین والمخضرمین المعاصرین
یقدمھا الفنانون في مختلف  مطار جدید حیث یتیح للزوار فرصة مشاھدة األعمال الفنیة التي

 مناطق المملكة.
 

یقام معرض الفن في المطارات الدمام تحت عنوان "النسیج االجتماعي،" وھو یصف الروابط 
واألوصال التي تربط بین الناس والمجتمع وبیئتھم. وھو یعبر عن المجتمع بوصفھ قطعة من 

األوضاع الجدیدة. وإذا ألقیت المالبس مثل القمیص حیث یتغیر شكلھ باستمرار ویتكیف مع 
نظرة عن قرب، ستجد أن النسیج یحاك مًعا في تالحم وترابط بحیث تتالشي المسافات وتصبح 
على قدم وثاق. وفي حال عدم تناغم جمیع األجزاء یتلف القمیص بأكملھ وربما یكون ھذا بدایة 

 تمزقھ. 
 

الثة مجموعة أعمال لفنانین محلیین ویقدم معرض "كونكتد": "الفن في المطارات" في مرحلتھ الث
وعالمیین أمثال: احمد ماطر، و طھ سبحان، و فطیمة حسن، ومحمد الغامدي، ونوف 

الحمیاري، واحمد عنقاوي، وراشد الشعشعي، وسعید سالم، وعبد لناصر غارم. و یقام المعرض 
لمعرض ھو عبارة عن / المغادرة بمطار الملك فھد الدولي بالدمام؛ فاالرحالت الداخلیةفي صالة 

سلسلة من المعارض الفنیة التي تھدف إلى شغل وقت المسافر بالتعرف على حضارة المملكة 
وفنونھا وأھم الفنانین فیھا. كما یھدف إلى نشر الفن السعودي والتعریف بھ لدى المسافرین 

مجموعة  والقادمین، ویتیح المعرض الفرصة لمالیین الزوار من مختلف أنحاء العالم مشاھدة
متنوعة من األعمال الفنیة التي ابتكرھا فنانون وفنانات من مختلف مناطق المملكة العربیة 

 السعودیة.
 

وفي ھذا الصدد، ذكرت دالیا موسى، مدیرة برامج مبادرة الفن جمیل:"نحن سعداء بإطالق 
المرحلة الثالثة من معرض "كونكتد": "الفن في المطارات" الذي یساھم في تحقیق رسالة الفن 

جمیل في تعزیز و دعم المشھد الفنى في المملكة و العالم العربي بشكل عام. یمثل المعرض 
للتعریف بالوجھ الحضاري للمملكة و فتح حوار حول القضایا المعاصرة من خالل منصة ممیزة 

سلسلة من األعمال الفنیة المتنوعة و في نفس الوقت تشجیع و دعم األعمال الفنیة اإلبداعیة 
 المعاصرة ." 



   
 

 
 

 
 

في مطارالملك فھد القات العامة واالعالم العاالستاذ، أحمد العباسي مدیر و أكد من جھتھ 
مع األفراد  ھالدائم على تعزیز شراكتھ و حرص مطارالملك فھد الدوليعلى عزم  الدولي،

المواھب ودعم للمشھد الفني في  والمؤسسات الرسمیة والشركات الخاصة إلظھار أكبر قدر من
بضرورة ھ وإیمان و العالم العربي بشكل عام، المملكة بشكل خاص، وفي منطقة الشرق األوسط

معرض "كونكتد": التواصل مع كافة فئات المجتمع من خالل اقامة األنشطة الثقافیة على غرار 
 "الفن في المطارات".

 
و للتذكیر، بدأت المحطة األولى لمعرض "كونكتد": "الفن في المطارات" بمطار الملك 

انین وفنانات عمل فني لفن 35، حیث شمل المعرض 2014عبدالعزیز الدولي بجدة في دیسمبر 
من مختلف مناطق المملكة. و أقیمت المحطة الثانیة لمعرض كونٌكتد في مطار الملك خالد 

، وإستضاف المعرض أعماالً فنیة بمختلف األحجام والوسائط 2015الدولي بالریاض في یولیو 
لفنانین محلیین وعالمیین مثل عبدالناصرغارم، أحمد ماطر، فیصل سمرة، نورة كریم، راشد 

 الشعشعي، وھدى بیضون.
 

 انتھى
 
 

 الفن جمیل
، وتھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق "مجتمع جمیل"الفن جمیل ھي إحدى مبادرات 

تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع  واألوسط وشمال إفریقیا وتركیا.
وتطویر الفنون الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة  فنیینمركزین على إنشاء أنحاء العالم، 

 إقلیمیة لتشجیع الفن المعاصر والتواصل والتعاون، ودعم األعمال الفنیة واألعمال اإلبداعیة.
 

"أدج أوف أرابیا"، و"ذا كروس واي فاوندایشن"،  لكل منالشریك المؤسس  وتعتبر مبادرة "الفن جمیل" 
جائزة  بتنظیمبالشراكة مع متحف فكتوریا وألبرت في لندن، كما تقوم  جدة"، والمكتبة "األرشیف". و"أسبوع فن

عمال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. و المختصة باألكل عامین،  "جمیل للفن اإلسالمي"
إنشائھا بالتعاون مع أمانة  وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، حدیقة عامة تم

محافظة جدة، و"جائزة جمیل للتصویر الفوتوغرافي"، و"أولمبیاد الفن جمیل للتربیة الفنیة" بالتعاون مع وزارة 
التعلیم بجدة، وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة بالتعاون مع مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة 

 بلندن.
 

، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع 2003في عام مجتمع جمیل تأسست 
باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم،  –مؤسسات عالمیة وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 

 –، األمن المائي والغذائي مجتمع جمیل –الصحة والمجتمع تعلیم جمیل،  –الفن جمیل، التعلیم والتدریب  –الفن والثقافة 
 www.cjameel.orgیرجى زیارة  مجتمع جمیل. للمزید من المعلومات عن بیئة جمیل

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjameel.org/


   
 

 
 

 
 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 

 
 عبیر بن بشیر

 مجتمع جمیل الدولیة
 

 97144487616+ھاتف: 
    971551012621+جوال: 

 a.bechir@aljایمیل:   
 
 


