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 بدبي للفنون جمیل مركز
 المركز عن معلومات

 

 
 دبي في للفنون جمیل مركز

 
 المركز یُفتتح أن المقرر من .یةربحال غیر المعاصرة الفنیة المؤسسات من واحًدا بدبي للفنون جمیل مركز یعد
 متعددة لمبانيا من مربع متر 10.000 إلى لتصل المركز علیھا المقام اإلجمالیة المساحة تمتد .2018 في

 ومن األوسط الشرق أنحاء جمیع من لھا والترویج الفنون من مختلفة أنواع عرضل تسعى والتي التخصصات
 العروض جانب إلى باألساس جمیل الفن مقتنیات على تعتمد التي المعارض من العدید المركز یحتضن خارجھ.

  العالمیة. والفردیة الجماعیة
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 الجدید المبنى
 

 بدبي للفنون جمیل مركز    االسم
 

دبي خور على طلیو ةالثقاف قریة أطراف على بدبي للفنون جمیل مركز یقع                        الموقع
  

 البعض ببعضھا ترتبط األبعاد مختلفة الصنادیق من سلسلة من المركز یتكون التصمیم على عامة نظرة
 على یُخیم األعمدة. من مجموعة من مكون مرتفع واحد طابق طریق عن

 الفن إلنتاج أُسس قد المكان بأن یُشعرك النفس إلى محبب جو المركز
 المعارض لتنظیم ھائلة إمكانیات یُوفر للمبنى الذكي فالتصمیم بھ. واالستمتاع

 الصغیرة األحجام ذات باألعمال لالستمتاع الصغیرة الفنیة المعارض من بدءً 
 المعارض إلقامة واسعة مساحات توفر تيال الكبیرة لعرضا لصاالت ووصوًال 
  الكبیرة األحجام ذات المجسمات عرض تناسب وارتفاعات الكبیرة؛

  
 تتیح الطلق الھواء في أقیمت خارجیة ساحات المختلفة العرض أماكن بین یربط 

 ساحة من یتنقلون فیما والتأمل لراحةا في حظاتالل بعض تمضیة للزائرین
 حیث ؛نشطًا اجتماعیا مكانًا مساحة أیًضا الرواق یمثل أخرى. إلى عرض
 الزائرین استمتاع زیادة شأنھا من التي المختلفة باألنشطة المبنى حافة تمتلئ

 حجم  للمبنى. البحریة الواجھة على الحیویة من المزید إضفاء مع بالمكان
 الغني المعماري التراث من مستوحى كل الھائلة وواجھتھ ورحابتھ المبنى

 والرقي العصریة البساطة من لمسة مع – للمنطقة
  

 مربع؛ متر 000.10 البالغة المساحة من جزءً  الفریدة العرض صاالت تحتل الحجم/المھام
 شرفة الفعالیات؛ إلقامة مساحات مفتوحة؛ ومكتبة ثيحب مركز إلى إضاقةً 
 مساحة الفعالیات؛ وإقامة األفالم لتصویر ُصممت المبنى سطح على كبیرة

 الكتب لبیع ومتجر ومطعم ومقھى للمجسمات خارجیة
 

   م60 × م130 المبنى: أبعاد للسیارات. موقفو طوابق ثالث من مكون مبنى الخارجي التصمیم
 

  الخراساني والرواق األلومینیوم ألواح الواجھة منھا المصنوعة وادالم
 

 2015 یونیو المركز تشیید بدایة
 

 2018 شتاء المبنى افتتاح
 

 في Architects Serie شركة ید على بدبي للفنون جمیل مركز ُصمم المھندسون
 ھي سیري لي. ركریستوف قیادة تحت المشروع تنفیذ تم وقد المتحدة، المملكة
 واألبحاث. الحضري والتصمیم المعماریة الھندسة في متخصصة عالمیة شركة
 المملكة في الشركة نفذتھا التي المشروعات من قائمة الشركة ملف ویضم

 سیري شركة ُعرفت .األوسط والشرق والصین والھند وسنغافورة المتحدة
 المباني على خاصة بصفة تركیزھا مع العام الصعید على المتمیزة بتصمیماتھا
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 المستوى رفیعة المسابقات من بالعدید سیري فازت والتعلیمیة. والمدنیة الثقافیة
 مبیةاألول األلعاب دورة في دبلیو ام بي شركة جناح مثل: التصمیم مجال في

 الھندسة وكلیة بسنغافورة، الدولة محاكم ومجمع ،2012 بلندن الصیفیة
 المھندس " بجائزة سیري فازت ككذل الوطنیة. سنغافورة جامعة في المعماریة
 عن المعلومات من للمزید .2010 عام في وذلك للعام" الشاب المعماري
 /http://www.serie.co.uk االلكتروني: الموقع زیارة یُرجى الشركة،

  
 تصمیماتھا المھندسة استوحیت فیجل. أنوك الطبیعیة المناظر مھندسة صممتھا الفناء حدائق

 النباتات أغرب عن بحثًا العالم جابوا الذین النباتات مغامري من للحدائق
 من النباتیة المجسمات من وعةمجم الحدائق ستضم دیارھم. إلى إیاھا حاملین

 النباتات تحاكي التي بالمجسمات الحدائق تتمیز المختلفة. العالم صحاري
 تضفي التي الممھدة الكتلو الدقیقة المعدنیة األشكال مع الملمس في الحقیقیة

 العالمیة المشاریع على فوجل أنوك تركز فریدة. شخصیة حدیقة كل على
 المؤقتة والتركیبات وأثاث وكباري عرض وأجنحة حدائق بین ما والثقافیة
 المناظر ھندسة درست المولد، سویسریة فیجل المستقلة. واألعمال والتماثیل
 شركتھا 2007 في لفیج أسست ھولندا. إلى تنتقل أن قبل إنجلترا في الطبیعیة
 الحدیث األثاث عن بجائزة 2009 عام في وفازت أمستردام. في الخاصة

 عام في وصلت كذلك الھولندي. الوطني التراث مواقع أحد فوندیلبارك، لمنتزه
 المعماریة. للھندسة Rome de Prix المرموقة المسابقة لنھائیات 2010

 في اكسبو معرض في البحرین بدولة الخاص الوطني الجناح فیجل صممت
 فیجل أنوك قامت .Holtrop Anne Studio مع بالتعاون ،2015 عام میالنو

 للتصمیم إندوفن أكادیمیة مثل: التصمیم كلیات من العدید في بالتدریس
 ل،فیج أنوك عن المعلومات من للمزید المعماري. للفن أمستردام وأكادیمیة

 /http://www.anoukvogel.nl االلكتروني: الموقع زیارة یمكنكم
 
 
 
  

http://www.anoukvogel.nl/
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 بدبي للفنون جمیل مركز

 المركز برامج عن معلومات
 

 
 

 الفنیة المعارض وتنظیم البرامج معالم
 

 متر 10.000 إلى تصل إجمالیة مساحة على بدبي للفنون جمیل مركز یمتد المعارض برنامج
 إلقامة المخصصة المساحة تحتل بحیث طوابق ثالثة على موزعة مربع

 متكامًال  برنامًجا المركز سیقدم مربع. متر 1.000 عن یزید ما الفنیة المعارض
 جانب إلى ھذا خارجھا، ومن المنطقة من الفنیة العروض من العام مدار على

 إلقاء على الحرص مع جمیل الفن مقتنیات على ةالقائم الفنیة األعمال معارض
 خارجھا ومن المنطقة داخل من الجدد الفنانین على الضوء

 
 خارجھ ومن األوسط الشرق من لفنانین الفنیة األعمال بجمع جمیل الفن لتزمت الفنیة المجموعة

 أعماًال  المركز ویضم المعارض. لتنظیم الدولي المجلس من المستمر الدعم مع
 الدوایان ومنال كاتیالن وموریزیو عطیة قادر :منھم نذكر معاصرین لفنانین
 خلیلي نویز كاظم ومحمد غارم الناصر وعبد فارمانفارمیان، شارودي ومنیر

 درياالق ومنیرة المستكاوي وحازم ملوح ومھا طرام وأحمد الماریا وصوفیا
  زي. والنتیان صیتي وولید شوكروس وكونراد قریشي وعمران

 خاصة منصة بافتتاح -للفنون جمیل مركز افتتاح قبل- جمیل الفن تقام 
 عمًال  االفتتاح في یُعرض دبي. في أفینیو" "السركال في الفنیة للمشاریع

 رحمة. أبو وروان عباس باسل بھ قام آخاًذا فیدیویًا تركیبیًا
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 ببرامج الخاصة المشورة لتقدیم ةالفنی المعارض لتنظیم مجلًسا جمیل الفن شكلتُ  المعارض تنظیم مجلس

 جیسیكا من: كل المرحلة ھذه في المجلس ویضم الفنیة. والمجموعات ارضعم
 مرتزا والكاتب الفني والقیم نیویورك في Art Dia مؤسسة مدیر مورغان،

 ونیویورك الشارقة بین المقیم فالي،
 

 حول والمقتنیات المعارض برنامج مواضیع ستتمحور األولى، السنوات في  الفنیة المعرض مواضیع
   محاور: ثالث

  
 األفكار تبادل خالل من وذلك الجھود وتضافر الراھن الوضع •

 وجدة دبي مثل مدن تشجعھا التي واللغات والعادات
 العربي الخلیج دول في والعمل الحیاة طبیعة الفنانون یرى كیف •
 مشاركة كیفیة ذلك في بما للفنون مركًزا تطویر وطبیعة المتاحف علم •

 المواضیع ذات والمعارض المتاحف ثقافة في المعاصرون الفنانون
 المختلفة

 
 مساحة على أبحاث ومركز مفتوحة مكتبة جنباتھ بین الفنون مركز سیضم أبحاث ومركز مكتبة

 جانب إلى واألطروحات واألبحاث الكتب لیضما ُصمما مربع، متر 300
 األبحاث ومركز المكتبة القدیمة. والمخطوطات الفنانین ألعمال كامل أرشیف

 في والمساھمة الخلیج منطقة في الفن تاریخ على لالطالع مرجعا سیصبحانس
 وتحلیلھ. بنائھ

 
 بارًحا مكانًا سیتیح مما مربع متر 270 مساحتھا تبلغ المبنى سطح على شرفة األفالم وتصویر المبنى سطح

 بالفن الخاص والمعارض المختلفة الثقافیة الفعالیات وإقامة ألفالما لتصویر
 جمیل

 
 والكتاب الفنانین إلقامة برنامج بإعداد بدبي للفنون جمیل مركز سیقوم الفنانین إقامة محل

  مستمرة بصفة والباحثین
 

 جمیل مركز خصص المجتمع، مع والمشاركة االنغماس بأھمیة منھ إیمانا والمقھى الكتب بیع متجر
 والمنشورات الكتب لبیع ومتجر ومقھى مطعم إلقامة كاملة مساحة بدبي للفنون

 والثقافة بالفنون الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 

 من مقدمة فیدیو.ال من ثابت مقطع ،2016 ،منیع قناعي لكن و رحمة؛ أبو وروان عباس باسل رة:الصو كالم
 الفنانین.


