
     
 
  

 
 
 

 بیان صحفي

 
برنامج الفنون  البریطاني بالقاھرة یستضیف معرض خریجيالمجلس الثقافي 

 والحرف التقلیدیة التابع لمبادرة الفن جمیل
 

 2016ینایر  27–القاھرة، مصر 

جمیل، المعرض األول لخریجي برنامج الفن جمیل للحرف  نظمت الفن جمیل، إحدى مبادرات مجتمع
ستضافھ المجلس الثقافي البریطاني في العاصمة المصریة القاھرة. وقد شھد والفنون التقلیدیة والذي ا

من  14التي صنعھا  الحلي النحاسیھقطعة معروضة بین أعمال خشبیة وخزفیة وأخرى من  110المعرض 
 قطعة منھا خالل المعرض. 28 البرنامج، حیث تم بیع يخریج

 
مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة بالشراكة مع الفن جمیل  من قبل 2009البرنامج عام تأسس 

وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصریة، بھدف تدریب الشباب المصري على الحرف والفنون التقلیدیة والسعي 
 توفیر فرص عمل للخریجین.للمساعدة في 

 
 كیفیة صناعة المشغوالت الفنیة وإتقان األعمال الیدویة باستخدام یتعلم الطالبمن  خالل البرنامج ، 

، ویضم المنھاج دروساً في الھندسة و الزخارف النباتیھ الحدیثة. التقنیات إلىسالیب الیدویھ باالضافھ األ
ویة مثل المشغوالت الخشبیة والرسم ودراسات األلوان. كما یتدرب الطالب أیضاً على األعمال الید

 والخزفیة وأعمال الجبس والزجاج الملون والنحاس وغیرھا.
 

وتعلیقاً على المعرض والبرنامج، قالت ریناتا بابش، مدیر عام الفن جمیل الدولیة: "نتوجھ بالشكر للمجلس 
كل عام.  غبتھم في استضافة المعرضرتعبیرھم عن الثقافي البریطاني الستضافتھ ھذا الحدث وعلى 

ستطعنا ھذا العام أن نعرض أعمال مجموعة من الفنانین الموھوبین الذین تمیزت أعمالھم باألصالة إ
والمھارة العالیة وخاصة في المشغوالت الخشبیة والخزفیة والمجوھرات. ونتطلع لالستمرار في الترویج 

للمنطقة، إلى جانب االستثمار في المواھب للفنون التقلیدیة والحفاظ على التراث والثقافة العربیة واإلسالمیة 
 الشابة من خالل تزویدھم بالتدریب والتوجیھ الالزمین".

 
في القاھرة،  مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة برنامجممدوح صقر، مدیر جانبھ، علق الدكتور ومن 

لغة وممارسة الفنون التقلیدیة  أود أن أشكر الفن جمیل على ھذه الفرصة لتعلیمعلى نجاح البرنامج بقولھ: "



     
 
  

وتعزیز الوعي بثراء وتنوع تراثنا الثقافي. وأتوجھ بشكر خاص إلى جمیع أساتذتنا الذین یلھمون الطالب 
. كما أني ممتن لكل من شارك في ھذا البرنامج التعلیمي، وأتطلع لتحقیقھ مزیداً من البناءة عبر توجیھاتھم

 النجاح".
 

طالباً التحق بعضھم بوظائف كمعلمین، بینما بدأ  50أعوام شھد تخریج أكثر من  5البرنامج الذي انطلق منذ 
، وما یزال حقق البرنامج نجاحاً كبیراً آخرون مشاریعھم الخاصة في مجال األثاث واألعمال الفنیة اإلبداعیة. 

م ورش العمل اإلضافیة المتعلقة باألعمال الفن جمیل مستمراً في التزامھ بدعم البرنامج، إلى جانب تقدی
 وغیرھا من الفعالیات الرامیة للتواصل مع الطالب.

 
 انتھى

 
 
 
 

 الفن جمیل
، وتھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا مجتمع جمیلالفن جمیل ھي إحدى مبادرات 

وتطویر  مركزین فنیینعلى إنشاء تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء العالم،  ووتركیا.
الفنون الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة إقلیمیة لتشجیع الفن المعاصر والتواصل والتعاون، ودعم األعمال الفنیة 

 واألعمال اإلبداعیة.
 

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

ستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، حدیقة عامة عمال الفنیة المعاصرة المباأل
برنامج الفن جمیل للتربیة الفنیة، ھذا إلى جانب بیت زة جمیل للتصویر الفوتوغرافي"، وتم إنشائھا بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، و"جائ

بالتعاون مع مدرسة األمیر تشارلز للفنون في مركز الفسطاط بالقاھرة،  جمیل للفنون والحرف التقلیدیةوبرنامج الفن الفنون التراثیة بجدة 
 التقلیدیة بلندن.

 
، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع مؤسسات عالمیة 2003في عام  مجتمع جمیلتأسست 

الفن جمیل،  –باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة  –وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 
 مجتمع جمیل. للمزید من المعلومات عن مبادرات بیئة جمیل –، األمن المائي والغذائي جتمعیم جمیل، الصحة والمتعل –التعلیم والتدریب 
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 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 مجتمع جمیل الدولیة

 
 971551012621+جوال: 

 .a.bechir@aljایمیل:   
 

http://www.cjameel.org/

