
 
 "لقاء الحرفیین التقلیدیین والرقمیین" 

بالتعاون مع الفن جمیل فاكتوم آرت تقدم أول جلسة حواریة عامة و معرض إستودیو االبحاث  في 
 اإلمارات العربیة المتحدة

 
 منصة مشاریع الفن جمیل

 2017أبریل،  13-20
 
 

 فاكتوم للتكنولوجیا الرقمیةمدرید، ومؤسستھا الشقیقة  مقرھاربحیة منظمة غیرھي ، وآرتفاكتوم تقدم 
 بدبي.  مشاریع الفن جمیلأول استودیو لألبحاث في منصة  للحفاظ على التراث

 
وصفتھ بأنھ وفاكتوم  منظمة بعملأشادت  قد فبرایر من ھذا العام فيالجاردیان الصحیفة البریطانیة  وكانت

 الحضارة یحافظ علىألنھ بدون شك یمكن أن  -"أھم شيء یحدث في عالم الفن في القرن الحادي والعشرین 
 حد كبیر." إلى

 
 ،في مسح بأعمالھم أنفسھم "وسطاء رقمیون"، و إشتھروا فكتوممنظمة  و یعتبرعلماء اآلثارو فنانو وتقنیو

أن  آرتو قد سبق لفاكتوم المعماري واألشیاء القدیمة.  للتراثالنسخ المماثل و وكذلك الحفاظ وتوثیق 
دریمي البالغ إ الملك مسح واستنساخ نسخة طبق األصل من تمثالقامت ب، واستنسخت قبر توت عنخ آمون

 مجموعة المتحف البریطاني. سنة و الموجود ضمن 3500من العمر 
 

لویز مع أشھرالفنانین و صناع األفالم المعاصرین، مثل  التعاونبدوره في  آرت كما إشتھر استودیو فاكتوم 
 غارم إلنتاج أكثر األعمال الفنیة تعقیدا.رك كوین وراشد قریشي وعبد الناصرآنیش كابور وماو بورجوا

 
یقدم مؤسسو فاكتوم آرت آدم لوي وجیمس ماكمیالن سكوت أول جلسة حواریة عامة في دولة اإلمارات وس

مساء، في منصة  مشاریع الفن جمیل باالسركال  6أبریل على الساعة  13العربیة المتحدة یوم الخمیس 
 ).info@artjameel.org: على دبي. ھذا الحدث مجاني ومفتوح للجمیع (التسجیلب أفینیو

 
في دبي أیضا سلسلة من المناقشات حول مائدة مستدیرة  آرتعرض الفن الجمیل لفاكتوم  وسیتضمن

على نقاط محددة للنقاش، وإمكانیة إنشاء حلیة للفنون والتراث، مع التركیزبمشاركة أعضاء المجتمعات الم
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.مركز للتكنولوجیا واإلنتاج في 

 
 20یتواصل إلى غایة   الذي  لھا المستمرة في استودیو األبحاثالسابقة وشواغآرت تنعكس أعمال فاكتوم س

 . دبي فینیوأأبریل في منصة مشاریع الفن جمیل بالسركال 
 

یوم  أما  الخمیس مساء من السبت إلى 7إلى صباحا  10من  مجانا استودیو األبحاثیمكن للجمیع زیارة 
 . د فقطبالمواعیتكون الزیارة األحد 

 

mailto:info@artjameel.org


األسابیع القلیلة الماضیة ، بالتعاون مع الفن جمیل، قاموا فاكتوم منظمة  أعضاء فریقاإلشارة أن و تجدر
، الكثیر منھا في حاجة إلى تجدید جدة- بعملیات مسح وتوثیق للكنوز المعماریة في المدینة القدیمة البلد

 عاجل.
 

 على حوارال إلى واالنضمام www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
 art_jameel |#artjameeldxb@ تویتر| @art_jameelفایسبوك |art_jameel@ إنستاغرام

 
 نبذة عن الفن جمیل

الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة 
باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط وبرامج الترمیم، 

 المجتمعات، وفي الوقت الذي تشھد فیھ المجتماعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
 

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

   www.artjameel.org التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي.
 

 ، الرجاء التواصل مع عبیر بن بشیرلإلستفسارات الصحفیة
+971551012621  a.bechir@alj.ae 
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