
 

 
 

 للنشر الفوري 
 

 تعلن مؤسسة دلفینا ومؤسسة فن جمیل عن شراكة جدیدة كبیرة
مؤسسة فن جمیل ھي أول شریك رئیسي استراتیجي لمؤسسة دلفینا؛ حیث ستقوم كل من المؤسستین  ●

 اللتین تتمیزان بتوجھات ورؤى متشابھة ، بتبادل الخبرة والمعرفة فیما بینھما.
المؤسستین تشمل تنظیم معارض وبرامج إقامة جدیدة في لندن، ودبي،  تم إعداد برامج تعاونیة بین ●

 وجدة وغیرھا من األماكن .
تتیح ھذه الشراكة لكل من المؤسستین الفرصة الواسعة نحو تحقیق ھدفھما المشترك للوصول الى  ●

 العالمیة في كافة المجاالت
 

 
 لندنمؤسسة دلفینا في        مركز جمیل للفنون في دبي         
 

یسر مؤسسة دلفینا ومؤسسة فن جمیل اإلعالن عن  – 2018مارس  14دبي، اإلمارات العربیة المتحدة | 
دخولھما في شراكة كبرى جدیدة، األمر الذي یتیح لھاتین المؤسستین فرصة واسعة نحو بلوغ العالمیة، 

ا التعاون فصالً رئیسًیا جدیداً وتمكینھما من تطویر البرامج وتنظیم مبادرات إقامات فنیة جدیدة. یمثل ھذ
ومھماً للمؤسستین، وتأتي ھذه الشراكة في الوقت الذي تستعد فیھ مؤسسة فن جمیل الفتتاح مركزین جدیدین 

، وتسعى من جانب آخر مؤسسة دلفینا لتأمین وتوسیع نشاطاتھا الحالیة  2018 - 2019للفنون في عامي 
 على نطاق أوسع.



 

 
 

ستتمكن المؤسستان، من خالل تنسیق الجھود، زیادة فرص وصولھما وتأثیرھما إلى أقصى حد ممكن. حیث 
سیتاح لمؤسسة فن جمیل إمكانیة الوصول إلى خبرة مؤسسة دلفینا في إدارة إقامات الفنانین، والتواصل 

جي لمؤسسة فن جمیل الواسع المصاحب لذلك. بینما ستتمكن مؤسسة دلفینا من استثمار الفكر االستراتی
والمؤسسة الشقیقة مجتمع جمیل، لتوسیع عمل مؤسسة لندن الھادف إلى استكشاف العالقة بین الفنون 

 والتغیر االجتماعي.
 

یتضمن مبدأ الشراكة قیام كل من المؤسستین بالمشاركة في مجال الخبرات واالستراتیجیات ولتحقیق ذلك 
دلفینا، كمستشار رئیسي في مؤسسة فن جمیل، حیث یعمل بشكل فقد تم تعیین آرون سیزار، مدیر مؤسسة 

عام في التخطیط التنظیمي، والتعلیمي وتخطیط اإلقامات الفنیة، وبناء المجموعات، والتطویر التنظیمي. 
المدیر وفي نفس الوقت، سینضم فادي جمیل، رئیس فن جمیل، إلى مجلس أمناء مؤسسة دلفینا وسیساھم مع 

في تشكیل مستقبل مؤسسة دلفینا على مدار السنوات القلیلة  جمیل"،  أنطونیا كارفر فن" التنفیذي لمؤسسة
 القادمة.

 
وفي معرض تعلیقھ على ھذا الحدث قال فادي جمیل، رئیس فن جمیل: "لطالما أعجبنا بعمل مؤسسة دلفینا 

 -كاثرین بلیس-سنة. وتعد قاعدتھم في منطقة  30ألكثر من  ومؤسستھا، دلفینا إنتركانالز، التي رعت فنانین
بمثابة المنزل الثاني للفنانین في لندن، خاصة للقادمین من الشرق األوسط. تشترك مؤسسة فن جمیل، مع 
مؤسسة دلفینا في الروح الجماعیة التي تركز على الفنانین وعلى القدرة االستثنائیة للفنون إلنتاج األفكار 

لتبادل، بین المؤدیین، والفنانین والمشاھدین، وبین المجاالت والمدارس المتباینة للفكر. لقد عملت وتسھیل ا
فن جمیل دوًما بالتعاون مع مؤسسات تشترك معھا في التفكیر والتوجھ والرؤى إلنشاء فرص للفنانین من 

 ل من المؤسستین."الشرق األوسط ؛ ھذه الشراكة الكبیرة الجدیدة تمثل فصًال جدیًدا مثیًرا لك
 

، الراعي المؤسس لمؤسسة دلفینا على إعالن الشراكة قائلًة: لّقت دلفینا إتریكانالز سي.بي.ايمن جانبھا ع
"بالرغم من أن المؤسسة تحمل إسمي، إال أنھا لم تكن أبًدا مشروًعا من أجل التفاخر، بل أُسّست كمبادرة 

ات الفنیة. وقد عملت مؤسسة دلفینا بال كلل على تطویر النظام لتطویر الدعم والبنیة التحتیة لتنمیة الممارس
اإلیكولوجي الواسع للفنون، عن طریق توفیر إقامات للفنانین، والقیمین ومؤخًرا مقتني الفنون. وقد تمّتع 

مدیر المؤسسة آرون سیزار بالحریة الكاملة في تشكیل المؤسسة وحظي بدعم مجلس األمناء لدینا وتشجیعي 
تعاون مع الجمیع. لطالما أعجبت بطموحات مؤسسة فن جمیل ومساھمتھا الرائدة في الفنون. ھذه على ال

 الشراكة الرئیسیة ُتنّسق بین قیمنا وطموحاتنا المشتركة، مع إدراك األھداف المستقبلیة لكل من المؤسستین. 
 

فناًنا ومؤدًیا  40دن، حیث تستضیف ُتعد مؤسسة دلفینا من أكبر الجھات التي توفر برامج اإلقامة الفنیة في لن
بتركیز مبدئي على الشرق األوسط وشمال أفریقیا ثم وسعت  2007سنوًیا . انطلقت ھذه المؤسسة عام 

نطاق اختصاصھا دولًیا في السنوات األخیرة من خالل التركیز على مواضیع مثل برامجھا الواسعة االنتشار 
 عن األداء، والطعام، واألماكن العامة.

 
 
 
 
 



 

 
 

یمتد نشاط برامج فن جمیل ، التي یتم تنظیمھا في كل من دبي وجدة من الحفاظ على التراث ومؤسسات 
الفنون التقلیدیة إلى إقامة المعارض والتكلیفات الفنیة في الفنون المعاصرة. وتعتبر فرص البحث والتعلیم من 

، برامج الشباب المتخصصة، وبناء األمور األساسیة بالنسبة اللتزامات المؤسسة. وتشمل المبادرات
المكتبات واألرشیف، باإلضافة إلى الحوارات الفنیة العامة والورش والندوات. تتضمن شراكات فن جمیل 

المتقدمة: شراكات عالمیة رئیسیة على المدى الطویل مثل متحف المتروبولیتان للفنون، بنیویورك؛ ومدرسة 
 ف فیكتوریا وألبرت، وكالھما مقره في المملكة المتحدة.األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة؛ ومتح

 
یوفر مركز جمیل للفنون بدبي، الذي سیفتتح في وقت الحق من ھذا العام، فرصاً لبرامج اإلقامة البحثّیة 

والمتخصصة للكّتاب. بینما سیتم افتتاح مركز "حي: ملتقى اإلبداع" في جدة بالمملكة العربیة السعودیة، في 
، حیث یتضمن ھذا المشروع إستودیوھات للفنانین، باإلضافة إلى معارض، ومساحات لألداء،  2019عام 

 ومسرحاً، و إستودیو رقمي وغیر ذلك.
 

وبالنظر للنجاح الذي حققھ المعرض الفردي للفنانة آالء یونس "خطة بغداد الكبرى"، الذي أقیم في نفس 
مثل التكلیفات  مختلفةیل ومؤسسة دلفینا في مشاریع الوقت في كل من دبي ولندن ، ستشارك مؤسسة فن جم

 الفنیة المشتركة، والمعارض والفعالیات.
 

 -إنتھى-
 

وانضم إلى المحادثة على إنستجرام  www.artjameel.orgلمزید من المعلومات قم بزیارة موقع الفن جمیل 
@art_jameel  فیسبوك |Art Jameel @ تویتر |Art_Jameel # (ھاشتاج) باستخدام وسمartjameeldxb 

 
 المحادثة إلى ، وانّضمwww.delfinafoundation.com المؤسسة موقع بزیارة دلفینا، قم مؤسسة عن المعلومات من لمزید

  delfinafdn@:  ، وتویتر delfinafdn@ انستجرام على
 

 جھات التواصل مع اإلعالم
 

 اإلعالم المحلي
 یسر وسام

056 6363 906 
yusur@rpr.ae 

 
 فن جمیل 

 
والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة تدعم فن جمیل الفنانین 

إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي 
 ح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصب

 
تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت ومدرسة 

متحف المتروبولیتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد  األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة،و
 لمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجیع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. وا
 

http://www.artjameel.org/
http://www.delfinafoundation.com/
https://www.instagram.com/delfinafdn/
https://twitter.com/delfinafdn


 

 
 

في جدة والذي یعد أول مركز  "اإلبداع ملتقى: حي"وھما  2019-2018تستعد فن جمیل إلفتتاح مركزین ثقافیین جدیدین في 
في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات للفنون المعاصرة في  للفنون جمیل مركزیة ولألعمال اإلبداعیة في السعود

 اإلمارة.
 

إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجابي في المجتمع  جنباً  تعمل فن جمیل 
 والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا. 

 
 www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا

 
 مؤسسة دلفینا

 
، وھي مؤسسة مستقلة غیر ھادفة للربح مخصصة لتیسیر 2007) في Delfina Foundationتأسست مؤسسة دلفینا (

استضافت المؤسسة أكثر من التبادل الفني وتطویر الممارسة اإلبداعیة عن طریق المقرات والشراكات والبرمجة العامة. ولقد 
فناًنا وأمین متحف وكاتب من أنحاء العالم في مقرھا في لندن، وتربطھا شراكات بمؤسسات مثل تیت مودرن، ومتحف  300

فیكتوریا وألبرت، ومشروعات معرض فریز الفني، ومعرض دبي وجالیري تشیزنیل الفني. تقدم مؤسسة وراعیة مؤسسة 
% من تمویلھا السنوي، وھو 40سي.بي.اي مساحة مجانیة بدون إیجار للمؤسسة فضالً عن نسبة دلفینا، دلفینا إتریكانالز 

 التمویل الذي یكملھ داعمون ومؤسسات منفردة، وتمویل عام وشراكات. 
 

یة. یرعى برنامج مؤسسة دلفینا العام من الفعالیات والمعارض حواًرا فّعاالً حول فنون المعاصرة فیما یتعلق بالحیاة الیوم
وتجلب مؤسسة دلفینا قضایا بارزة وأفكاًرا شائعة مًعا من خالل البرامج موحدة المواضیع مثل "سیاسات الطعام"، و"الفضاء 
العام"، و"األداء فني كعملیة"، و"االقتناء الفني كممارسة"، وأول برنامج إقامة على اإلطالق مخصص لجامعین الفنون جنًبا 

ض أالء یونس كجزء من برنامج "االقتناء الفني كممارسة"، ویؤكد على دور الفنانین في إعادة لجنب مع الفنانین. ویأتي معر
 النظر في المواد واألرشیفات التاریخیة ومراجعتھا.
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