
 الفن جميل
 
 

 

  الفوري للنشر
 

 بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه

 
دة بج الفن جميل يؤسس أول حاضنة للفنون اإلبداعية في الشرق األوسط

 ألف متر مربع 17على مساحة مطورة تقدر ب 
 

 الفنانين السعوديين تطوير ، تعتزم الحاضنة على 2019ها في عام افتتاح مقرر
  احتضانهم وتدريبهم ثم مساعدتهم في توفير فرصة عمل مناسبة لهمو

  ومطاعمصالة عرض سينمائيوصاالت فنية، ومسرح، الحاضنة ستضم ، 

  ال األعمتعكس الحاضنة التزام الفن جميل بدعم الفنانين، والمجتمعات اإلبداعية، وريادة
 في السعودية والشرق األوسط

 
موافقة على مؤخراً  الفن جميلت مؤسسة حصل :2017 يوليو 26 العربية السعودية،لمملكة جدة، ا

يئة بالتعاون مع الهأول حاضنة للفنون اإلبداعية في الشرق األوسط إنشاء  أمانة محافظة جدة للبدء في
ين في كما ستهتم الحاضنة بدعم الفنان .ار في الفنانين السعوديين ودعمهموذلك لالستثمالعامة للترفيه، 

مختلف المجاالت الفنية مثل الرسم والتصوير والتأليف واإلنتاج الفني والمسرحي والموسيقى وإنتاج 
ر السينمائي وغيرها من المجاالت الفنية األخرى واإلخراج الفني والتصويالسينمائية السعودية األفالم 

كما ستهتم الحاضنة بدعم أصحاب المشاريع . وذلك بما يتوافق مع الضوابط واألنظمةالمعاصرة 
هم ودعم بالصغيرة في المجال الفني وسيتوفر في الحاضنة كافة المرافق الالزمة للفنانين إلبراز مواه

  وساحات التأمل والحدائق.  والمطاعم مقاهيوتطوير قدراتهم الفنية إضافة إلى ال
 

 مجتمع جميلويأتي هذا اإلعالن إلحاقا بما سبق أن تم اإلعالن عنه قبل عامين من قيام مبادرات 
بتأسيس صندوق للفن جميل في السعودية وقد تم خالل الفترة الماضية إصدار التراخيص الالزمة 

في شمال  مربع متر ألف 17 مطورة تقدر بلى مساحة حاضنة الفنون اإلبداعية عقع تللمشروع و
الة إضافة إلى ص احات مخصصة للفعاليات المختلفةصاالت فنية، ومسرح، ومسضم تسومدينة جدة، 

 منها ورش عمل، ومبادرات تعليمية،المختلفة من الفعاليات عرض سينمائي كما ستقدم الحاضنة عدد 
ألصحاب المشروعات الصغيرة الفنية وكذلك كما ستوفر مواقع داء، لألوعروض  ،ودورات تدريبية

لفنانين سعوديين يقدمها ) الفن جميل ( هادفة للربح مع معارض عالمية الغير ساحات للمعارض 
 وعالميين. 

 
جميل( ستعمل على تقديم مختلف أنواع  جميل( فإن )الفن )مجتمعمن خالل عملها جنباً إلى جنب مع 

 حاضنة الفنون اإلبداعية فيعد تفي السعودية ومنطقة الشرق األوسط. والفنون العصرية والتراثية 
ي الشرق األوسط إذ أنها ال تقوم فقط بدعم الفنانين السعوديين بل مدينة جدة أول حاضنة من نوعها ف

وتساهم في احتضانهم وتدريبهم وتوفير البيئة الفنية المناسبة لهم ثم مساعدتهم في توفير فرصة عمل 
التي تهدف للفن جميل ومجموعة من المبادرات الجديدة مناسبة لهم في الوسط الفني وهي واحدة من 

هد الثقافي المزدهر في المنطقة وخارجها، بما في ذلك مركز دبي للفنون الجديد، إلى إثراء المش
 وشراكة طويلة األمد مع متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
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موافقة أمانة محافظة جدة يعني أننا على بعد خطوات إن وقال فادي محمد جميل، رئيس الفن جميل: "
أعلنا في  سبق أن. وقد في السعوديةحاضنة للفنون اإلبداعية فريدة من نوعها  لتأسيسمن الوفاء بوعدنا 

التطوير لتعزيز برامجنا في السعودية وحول  من جديدة مرحلةالفن جميل عن دخول  2017مارس 
ت وستتلوها مستقبال حاضناجزء من مسيرتنا كجدة، تأتي هذه الحاضنة في مقرنا الرئيسي بالعالم، و

"وأود أن أتوجه بالشكر ألمانة محافظة جدة وكل الجهات وأضاف: . “المملكة مدن ن أخرى في عدد م
 .وحماسهم لهذا المركز" تحقيق ذلكالحكومية على دعمهم ومساعدتهم في 

 
، لعالميةالشراكات اعقد ين العالميين والفنان عدد منكما ستعمل حاضنة الفنون اإلبداعية على استضافة 

امين والرسمثل الفنانين المعاصرين، والممثلين، والكّتاب،  -لمواهب المحلية كما ستسهم في عرض ا
تثقيف الجمهور من كما ستعمل الحاضنة على  ورواد األعمال من الشباب.والمصورين والمؤلفين 

رات مباد مواصلةتعمل الحاضنة على لتعلم والمشاركة. وسلفرص حمالتها الفنية وماتوفره من خالل 
/ جدة ودعم متحف جدة  التراثيةفنون بيت جميل للتأسيس وهي  المملكة جميل الحالية في الفن

 .للمجسمات
 

 مكونات الحاضنة والبرامج التي ستقدم والشراكات التيمزيد من التفاصيل حول الوسيتم اإلعالن عن 
 . ستعقد في وقت الحق من هذا العام

 

 إنتهى
 
  www.artjameel.org زيارة يرجى المعلومات من لمزيد

  art_jameel@ - إنستاغرام على الحوار إلى واالنضمام
  Jameel Art فايسبوك

 @ameelArt_J تويتر
 
 

 للمزيد من المعلومات الصحفية رجاء االتصال بـ:
 

 مريم قبالوي
m.keblawi@alj.ae  

 
 

  الفن جميل
  

اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفن جميل مؤسسة غير ربحية تدعم الفن والفنانين والمجتمعات 
الفنون التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة 
دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا 

 أكثر أهمية من أي وقت مضى. الدور
  

تعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا وألبرت 
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير ومدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية

 ات القديمة والحديثة، وتشجع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. برامج مبتكرة تشمل التقني
 

في  إحداث تغيير إيجابي في لتتكامل جهود هاتين المؤسستين جنباً إلى جنب مع مجتمع جميل،  تعمل الفن جميل 
المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 وتركيا. 
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  www.artjameel.org.للمزيد زوروا موقعنا
 

 مجتمع جميل
إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق مجتمع جميل هي مؤسسة اجتماعية تدير العديد من المبادرات من أجل 

من الفرد إلى المجتمع العربي بشكل عام، في المملكة العربية السعودية وخارجها. تعمل  بدًءااالستدامة االقتصادية. 
بطالة، ومحاربة مشكلة التشجيع الفنون والثقافة العربية في منطقة الشرق األوسط وحول العالم، مجتمع جميل على 

 المساعدة في توفير فرصكما تسعى إلى دعم األبحاث والدراسات في مجال محاربة الفقر واألمن المائي والغذائي، و
 التعليم و التدريب.

  
مسيرة عائلة جميل العريقة في دعم المجتمع ـــ والتي بدأت لتواصل   2003تأسست مجتمع جميل رسمياً في عام 

في الثالثينيات من القرن العشرين على يد الراحل عبداللطيف جميل، مؤسس شركات عبداللطيف جميل الذي ساعد 
على مدار حياته في تحسين حياة عشرات اآلالف من األشخاص في مجاالت متنوعة من بينها الرعاية الصحية 

 والتعليم.
  

   www.cjameel.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
 

http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.cjameel.org/

