
السركال « تعلن عن افتتاح منصة خاصة بالمشاریع الفنیة في» جمیلالفن «
 »أفنیو
 

منصة خاصة افتتاح  عن» جمیلالفن « تأعلن |2017 مارس 1دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
والتي ، المنصة الجدیدةوتھدف  .»2017أسبوع الفن «خالل  بدبي »السركال أفنیو«في  بالمشاریع الفنیة

غیر الربحیھ و  منصةال ھذه  اإلقلیمیة والعالمیة. الفن جمیل برامجدعم  إلى ،2018حتى نھایة عام تستمر 
المختلفة  لفعالیاتالعمل وا ورششمل المعارض وتعلى مدار العام ھ متنوعبرامج فنیھ  تستضیفالتعاونیة 

 .تعلیمإزاء الفنون والتراث وال» جمیلالفن «التي تجّسد اھتمام والتزام 
 

على عتبة » الفن جمیل: " «»الفن جمیل«كارفر، المدیرة التنفیذیة ل  أنطونیا وبھذه المناسبة، قالت
مرحلة شیّقة من مسیرتھا وتطورھا، ویسرنا أن نستھل ھذه المرحلة بتدشین منصة مشاریع تابعة لنا في 

الفن «داد لرسالة ورؤیة السركال أفنیو، ونحن ممتنون لدعمھم لنا. ومنصة المشاریع الجدیدة بمثابة امت
على ُصعد الفنون والتراث والتعلیم، وتستضیف برنامجاً ُصّمم وفق متطلبات خاصة یشمل » جمیل

 التحاور والتجارب وتبادل الخبرات".
 
مارس  13في » 2017أسبوع الفن «بالتزامن مع » السركال أفنیو«في » جمیلالفن «منصة  تُفتتحو

"، ولكن قناعي منیعباستضافة معرض للفنانَْین الفلسطینیَّْین باسل عباس وروان أبو رحمة بعنوان "
وسیشاھد زوار المعرض عمالً تركیبیاً فیدیویاً أخاذاً یتألف من خمس شاشات ویرتكز إلى سلسلة من 

شمل العمل أشیاء ُعثر علیھا إلى رة، ویالرحالت قام بھا الفنانان ومتعاونون إلى مواقع قرى فلسطینیة مدمَّ 
 تصّور جانب مادة مرئیة وصوتیة جدیدة. وینغمر زوار المعرض في تجربة أخاذة یُنظر إلیھا كتجربة 

 أزمة واسعة النطاق في عالم الیوم. ویستقبل المعرض الجمھور لمدة شھر.
 

إلى » الفن جمیل« : "نحن فخورون بانضمام»السركال أفنیو«یوركیوت، مدیر  فیلمابدورھا قالت 
إلینا شاھد جدید على تزایُد المؤسسات غیر الربحیة في قطاع الفنون والثقافة  االسركال أفنیو، وانضمامھ

 بالمنطقة، ونحن ملتزمون بتوفیر البنیة التحتیة الداعمة لحركة فنیة وإبداعیة شاملة في الدولة والمنطقة".
 

خالل المرحلة المقبلة معارض » السركال أفنیو«ة في المشاریع الجدید منصةومن المقرر أن تستضیف 
، إلى جانب معارض أخرى بالتعاون مع مؤسسات شریكة. »جمیلالفن «تتضمن أعماالً من مقتنیات 

ھة للفئات العمریة المختلفة في إثراء الحوار وتمثل نھجاً  وستسھم المبادرات التعلیمیة والتثقیفیة الموجَّ
 التعریف بالفنون والِحرف الفنیة. متعدد األبعاد واآلفاق في

 
التي تتخذ مدرید مقراً لھا » فاكتوم آرت«وینطلق برنامج التعلیم في منتصف أبریل بالتعاون مع مؤسسة 

ج ، تُ »جمیلالفن «مشاریع  منصةتقّدم سلسلة من جلسات المائدة المستدیرة وحلقات العمل في سحیث  توَّ
الِحرفیین التقلیدیین والرقمیین " طُرق تسخیر التقنیات لقاء وتناقش "أبریل.  15بجلسة حواریة عامة في 

 »فاكتوم آرت«الفن المعاصر. وتشتھر مؤسسة مضمار في أیضاً الجدیدة في َصْون األعمال المعماریة و
بخبرتھا في التقنیات  ،»مؤسسة فاكتوم للتقنیات الرقمیة في الصیانة«ومؤسستھا الشقیقة غیر الربحیة، 

یة والرقمیة، وسبق لھا أن استنسخت قبر توت عنخ آمون، مثلما سبق لھا أن أنتجت أعماالً معقدة المسح
 لفنانین معاصرین، مثل رشید قریشي وأنیش كابور ومارك كوین وغیرھم.

 
 

 –انتھى  -
 

 



 

 
 
 

 نبذة عن الفن جمیل
وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة 

مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز 
برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، وفي الوقت الذي تشھد فیھ المجتماعات تغیرات 

 یة من أي وقت مضى.وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھم
 

تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا 
وألبرت ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التراثیة. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد 

والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة 
   www.artjameel.org الثقافي.

 
 عبیر بن بشیرللمزید من المعلومات عن الفن جمیل، الرجاء التواصل مع 

+971551012621  a.bechir@alj.ae 
 

 نبذة عن السركال أفینیو
یعتبر السركال أفینیو من موقعھ الممیز في منطقة القوز، المجمع الفني ، 2007منذ تأسیسھ في العام 

والثقافي األبرز في المنطقة. وقد تطور السركال أفینیو لیصبح من الھیئات الھامة التي تسعى لتطویر 
 المبادرات الفنیة والثقافیة المحلیة، ودعم التجمع الھام لصاالت الفن المعاصر والمساحات الفنیة األخرى

، وإلى جانب التزامھ بدعم مجتمع الفن 2015بالتعاون مع استودیوھات التصمیم واإلعالم. وفي العام 
المحلي، عزز السركال أفینیو مكانتھ كھیئة فنیة مرموقة من خالل إطالق برنامج السركال أفینیو، الذي 

عمل مع فنانین یتألف من مبادرات محلیة سنویة تستھدف الجمھور المحلي والعالمي من خالل ال
ومصممین یقطنون ویعملون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وجنوب آسیا. كما یعتزم السركال 

 بھدف تعزیز أھدافھ وتطلعاتھ الفنیة. 2017أفینیو إطالق برنامج "الفنان المقیم" في العام 
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