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 حقائق عن المؤسسة
 

 نظرة عامة
 

الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن المعاصر وحمایة التراث الثقافي وریادة األعمال االبتكاریة 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا وأكثر. 

 
. تدیر التراثو الفن، والتعلیممبادرات الفن جمیل واسعة االنتشار ومتنوعة، وتركز على مجاالت 

الفن جمیل مؤسستین تعلمان الفنون التراثیة وتحمیھا في القاھرة وجدة، وھي ناشطة في برامج ترمیم 
التراث وحمایتھ في المنطقة. وتشمل المبادرات التعلیمیة المستمرة العمل مع وزارة التعلیم في 

مبادرات فنیة وتعلیمیة  المملكة العربیة السعودیة لوضع برامج فنیة جدیدة في المدارس، وھذا من بین
 أخرى لكل األعمار.  

 
من  26، وھو موطن لـ متحف جدة للمجسماتفي مجال الفنون، شاركت المؤسسة في تأسیس 

 عامینكل  للفن اإلسالمي جائزة جمیلاألعمال العامة التي تم ترمیمھا مؤخًرا. كما تمنح الفن جمیل 
تقدیًرا للفنانین الذین یستكشفون التأثیرات اإلسالمیة التراثیة عن طریق الفن المعاصر. تتعاون الفن 

متحف فكتوریا جمیل عن طریق ھذه المبادرات مع عدٍد من المؤسسات الشریكة، بما في ذلك 
ع األفراد . على الصعید المحلي، تعمل الفن جمیل ممدرسة األمیر تشارلز للفنون التراثیةو وآلبرت

التقنیات القدیمة والحدیثة وتشجع ریادة األعمال  تتراوح بینإبداعیة  برامجوالمنظمات لتطویر 
 وتطویر شبكات ثقافیة. 

 
، تدخل الفن جمیل مرحلة جدیدة من التطور كمؤسسة وتعید تركیز عملھا على الفنون، 2017في 

) 2018(سیُفتتح في شتاء  فنون في دبيمركز جمیل للوالتعلیم والتراث، بما في ذلك اإلعالن عن 
 في نیویورك.  متحف المتروبولیتان للفنونوعن شراكة جدیدة مع 

 
 .فادي محمد جمیلوالرئیس  أنطونیا كارفر التنفیذیة قود مؤسسة الفن جمیل المدیرةت
 

 التاریخ
 

لتواصل مسیرة ت أ، وھي المؤسسة التي أُنشمجتمع جمیلكجزء من  2003تأسست الفن جمیل في 
في الثالثینیات من القرن العشرین على ید  تي بدأتال وفي دعم المجتمع ـــ العریقة عائلة جمیل 

الراحل عبد اللطیف جمیل، مؤسس شركات عبد اللطیف جمیل الذي ساعد على مدار حیاتھ عشرات 
لیوم، تُخَصص اآلالف من األشخاص في مجاالت الرعایة الصحیة والتعلیم وتحسین سبل العیش. وا

مؤسسة مجتمع جمیل لدعم االستدامة االجتماعیة واالقتصادیة في أرجاء الشرق األوسط وما وراؤه 
الفن جمیل عمل المؤسسة الشقیقة في الترویج للتغییر  تكملوعبر مجموعة من المبادرات. 

ق األوسط توفیر فرص العمل ومكافحة الفقر في أرجاء الشرالمساعدة في االجتماعي اإلیجابي، و
 وشمال أفریقیا وتركیا.
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 الشراكات

 
اإلسالمیة. واآلن  الصالةلتجدید  متحف فكتوریا وآلبرت في لندن، تشاركت الفن جمیل مع 2003في 

قطعة منھا أعمال  400جمیل للفن اإلسالمي، وتضم أكثر من  بصالةمعروفة  الصالةأصبحت ھذه 
خزفیة ومنسوجات وسجاد وأعمال معدنیة وزجاجیة وخشبیة. كما تتعاون الفن جمیل ومتحف 

المخصصة لتقدیر الفنانین  عامینكل للفن اإلسالمي  جائزة جمیلفكتوریا وآلبرت في منح 
كل عامین  تصامیمھم من التقالید اإلسالمیة.   الذین یستوحون أعمالھم و والمصممین المعاصرین

في  5جائزة جمیل  و من المقرر أن تنظمتصفیات النھائیة في معرٍض متجول.  المتأھلین إلىیشترك 
 . 2018متحف فكتوریا وآلبرت في لندن في صیف 

 
 لتصبحالسنویة، والتي تطورت اآلن  جائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافيتم إنشاء  2010في 

 برنامًجا تعلیمیًا على مدار السنة.
 

، حین أطلقا برنامًجا 2008منذ  مدرسة األمیر تشارلز للفنون التراثیةبدأت الشراكة بین الفن جمیل و
مشترًكا (بالشراكة مع وزارة الثقافة المصریة) لتعلیم الفنون التراثیة في القاھرة بمصر. والیوم دخل 

بیت جمیل ھذا البرنامج ــ المعروف باسم بیت جمیل للفنون التراثیة / القاھرة ــ في عامھ الثامن. نجح 
فنانین وحرفیین محلیین معاصرین؛ وحافظ على التراث الثقافي في تدریب  للفنون التراثیة / القاھرة

المصري؛ ویستخدم المھارات التي ُدّرست في البرنامج استخداًما عملیًا اآلن في حفظ المواقع التراثیة 
 في القاھرة اإلسالمیة وترمیمھا.

 
في  التراثیة / جدةبیت جمیل للفنون ، جددت الفن جمیل دعمھا للتراث الثقافي، بافتتاحھا 2015منذ 

في دمفریز ھاوس.  بیت جمیل للفنون التراثیة /اسكتلنداالمدینة القدیمة، جدة (البلد) وبدعم إنشاء 
تھدف ھاتان المؤسستان كنظیرتھما في القاھرة إلى حفظ الفنون والحرف التراثیة من خالل التعلیم 

 أو بصفتھم رواد أعمال.ومساعدة الخریجین على تطبیق تلك المھارات على ترمیم التراث 
 

برنامًجا تجریبیًا بالتعاون مع وزارة التعلیم في المملكة العربیة  برنامج الفن جمیل للتربیة الفنیةكان 
السعودیة واشتمل على ورش عمل لمدرسي الفنون لتحسین أسالیبھم في التدریس باإلضافة إلى 

 مسابقة سنویة للطالب والمعارض.
 

ي بالفن السعودي؛ عسیع القاعدة الجماھیریة ونشر الوأُطلق بھدف تو مطاراتكونیكتد ــ الفن في ال
كان ھذا بالتعاون مع الھیئة العامة للطیران المدني والجمعیة السعودیة للفنون التشكیلیة بجدة، وتم 

تنظیم معارض فنیة في حائل، وفي مطار الملك عبد العزیز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي 
 الریاض وفي الدمام.في 
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 منصة المشاریع في دبي
 

الفن جمیل منصة مشاریع جدیدة في السركال أفنیو،  افتتحتقبیل افتتاح مركز جمیل للفنون في دبي، 
. تشتمل المنصة على برنامج معارض وورش عمل 2017دبي، في أثناء أسبوع الفن مارس 

وفعالیات على مدار السنة. بینما تعرض بعض المعارض أعمالً من بین مقتنیات الفن جمیل، فقد تم 
ھدف المبادرات التعلیمیة إلى لم شمل تطویر البعض اآلخر بالتعاون مع مؤسسات شریكة؛ وت

المجتمعات اإلبداعیة من كل األعمار واحتضان التجارب، والحوار ومقاربة استطرادیة للفن 
 وصناعتھ.

 
، وھو جزء من لباسل عباس وروان أبو رحمةیضم المعرض االفتتاحي عمل فیدیو بخمس شاشات 

 سلسلة تركز على أعمال فردیة من مقتنیات الفن جمیل. 
 

فاكتوم مع مؤسسة  أبریل 13تشتمل المشروعات القادمة على یوم لورش العمل وجلسات حواریة في 
المعروفة التي تتخذ مدرید مقًرا لھا، حول إنشاء تكنولوجیات جدیدة لحفظ المواقع التراثیة وخلق  آرت

 .لسركال أفنیواأعمال مع الفنانین المعاصرین. تنطلق منصة مشاریع الفن جمیل بالدعم المقدم من 
 

 متحف جدة للمجسمات
 

في السبعینیات من القرن الماضي، أطلق أمین محافظة جدة في ذلك الوقت، محمد سعید فارسي 
ھنري مجسم تضمنوا أعماالً كبرى من فنانین دولیین مثل  400"مشروع تجمیل جدة" واشترى 

من بین آخرین. تُعتبر المجموعة إحدى أكثر مجموعات العالم  ألكسندر كولدرو جوان میرو، ومور
التي تركز على الفن العام شموالً، وبال شك أكثرھا تنوًعا: یتراوح أسلوب األعمال من التصمیمات 

 العربیة التراثیة وحتى التصمیمات التجریدیة والنصب التذكاریة.
 

بعد تعرض ھذه األعمال للمناخ المحلي القاسي، بدأت بعض األعمال في إظھار عالمات على 
، قررت الفن جمیل بالتعاون مع بلدیة جدة أال یرمما المجسمات 2011تدھورھا بحلول األلفینیات. في 

في  مجسًما 20فحسب، بل إبراز وجاھتھم كذلك عن طریق إنشاء متحف في الھواء الطلق یعرض 
 ه بمساحة سبعة كیلومترات بطول كورنیش جدة، ویُعرف محلیًا باسم "الحمراء".متنز

 
، تستمر في ترمیم بعض المجسمات لمتحف جدة للمجسماتباإلضافة إلى أنشطة الفن جمیل للترویج 

مھا المتبقیة في أنحاء المدینة، وكلما سنحت الفرصة تسعى إلضافة أعمال جدیدة وكان أحدثھا مجسم 
 ).2016) (أبراج-ء للفكر (غذا ملوح

 
 دخول المتحف مجاني ومفتوح أمام الجمیع.
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 ،  یرجى التواصل مع:للمزید من المعلومات
 

 جمیل الفن | بشیر بن عبیر
  a.bechir@alj.ae اإللكتروني البرید

 2621 101 55 971+الھاتف 
 

وسائل  على ومشاركتنا الحوار www.artjameel.orgللمزید من المعلومات یرجى زیارة 
 | تویتر @art_jameel  | فیسبوك @art_jameel رامغإنست التواصل االجتماعي:

art_jameel@ | #artjameeldxb 
 

 معلومات إضافیة
لالستفسار عن أي برامج أو فعالیات، یرجى المراسلة عبر عنوان البرید 

 info@artjameel.org اإللكتروني
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