
   
 
  بیان صحفي 

 للفن جمیل ةتنفیذی ةونیا كارفر مدیرطتعیین أن
 

 2016، ابریل 25 – اإلمارات العربیة المتحدة، دبي
 

لى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا إدائماً تھدف  التي أعلنت الفن جمیل
 لھا. ةتنفیذی ةعن تعیین أنطونیا كارفر مدیر ،دعم تنمیة المشاریع اإلبداعیة و وتركیا

 
ن جمیل فوستكون مسؤولة عن قیادة جمیع مبادرات ال، 2016طونیا مھام منصبھا في أغسطس ستتولى أن

وتنمیة ودعم الشراكات القائمة مع المؤسسات الرائدة مثل متحف فیكتوریا وألبرت في لندن ومتحف 
 توسیعو تنمیةلحالي في ستشارك أنطونیا أیضاً مع فریق العمل ا ، كمانیویوركفي للفنون  نالمتروبولیتا

ترسیخ مكانتھا كمنصة عالمیة تعمل لتشمل شراكات جدیدة على المستوى الدولى و ذلك لأنشطة الفن جمیل 
 على سد الفجوة بین الثقافات من خالل الفن.

 
أول نیا منصب اإلعالن عن تولي أنطو"یسعدنا جمیل الدولیة قائالً:  مجتمعصرح السید فادي جمیل رئیس و 

إقلیمیة لترسیخ مكانتھا كمنصة  حملھا مؤسستناتالتي الھادفة یعكس الطموحات ، مما للفن جمیل ةتنفیذی ةمدیر
. یھدف ھذا المنصب المستحدث إلى المزید من التوسع في لتشجیع الفن المعاصر والتواصل والتعاونرائدة 

تكشاف المبادرات سالدخول في شراكات جدیدة واكذلك جمیع أنحاء العالم و الشراكات الحالیة للفن جمیل في
تجعلھا الخیار  ثریةقلیمیة والعالمیة الافة المعاصرین، فخبرة أنطونیا اإلالجدیدة لدعم الفن والثقالعالمیة 

 األمثل لھذا الدور ونحن في غایة السعادة النضمامھا لنا."
 

، فقد فارقةبمرحلة سیا آفني بالشرق األوسط وجنوب المشھد الیمر " :قائلةمن جھتھا ھذا وقد علقت أنطونیا 
التزام الفن جمیل  إنمن أي وقت مضى.  أكثرحتفى بھ عالمیاً یُ محوریا و  یلعب دوراً إقلیمیاً أصبح 

 أمر بالغ األھمیة ویحمل في طیاتھ ورعایتھاقلیمیة وخلق تواصل بینھا المواھب اإلعلى إثراء حرصھا و
كتمل جھود مجتمع جمیل لتعزیز االستدامة االجتماعیة ت الفنبرعایة و دعم الثقافة و، إذ طموحات كبیرة

فرصة بسعیدة  أنا ، ورص العمل وتبني ریادة األعمالف المساعدة في توفیرواالقتصادیة اإلیجابیة من خالل 
یدة ونقیم مشاریع خاصة بالنشر مؤسسات جدمعا الفن جمیل لنبني ستتاح لي لإلنضمام لفریق  يالت العمل 

فنانین والكتاب وأمناء للم برامج یقدتالعالمیین المشھورین ل ءالشركا و التعاون مع تعلیمیة المبادرات الو
 "وتؤثر علیھم بشكل مباشر.تفیدھم المتاحف والمجتمعات الفنیة في المنطقة 
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آرت دبي لمدة ست سنوات، حیث كان من مھامھا اإلشراف على نمو المؤسسة مدیر تولت أنطونیا منصب 
على  تواجداً سیا وأكثر معارض العالم سط وجنوب آالشرق األو ونتصبح المعرض العالمي الرائد لفنل

الساحة العالمیة، كما كانت مسؤولة عن برنامج آرت دبي المتنوع الذي یتضمن ثالث صاالت عرض فنیة 
وجائزة مجموعة أبراج الفنیة لجامعي التحف وأمناء المتاحف وإقامات الفنانین واللجان وبرامج خاصة 

 وكذلك مجموعة كبیرة من المبادرات الخاصة بالتعلیم بما فیھا مدرسة آرت دبي األھلیة للفنون.
 

ألوسط، وقد كتبت الكثیر عن فنون وأفالم الشرق ا 2001تقیم أنطونیا في اإلمارات العربیة المتحدة منذ 
وأشرفت على  ،نترناشونال ومطبوعات أخرىة جریدة آرت نیوزبیبر آند سكرین احیث كانت تعمل مراسل

" Bidoun " "بدون"بمجلة  مدیر التحریر تولت منصب 2004نشر العدید من الكتب والجرائد. وفي عام 
م المشروعات بمنظمة قستولت بعد ذلك منصب مدیر قد و .بالفنون والثقافة يوھي مجلة شرق أوسطیة تعن

الفنون في الشرق األوسط التي تشارك في تنظیم البرامج التعلیمیة ومشروعات الفنانین واألفالم 
والمسلسالت، كما لعبت أنطونیا دوراً في تأسیس مھرجان دبي السینمائي الدولي واإلشراف علیھ كعضو في 

) كما شاركت أیضاً بصفتھا متخصصة في األفالم العربیة 2014 – 2004لجنة البرامج الخاصة بھ (
 واإلیرانیة في مھرجان إدنبرج السینمائي الدولي.

 
تعیش في لندن بالمملكة المتحدة حیث تولت عدة مناصب منھا أنطونیا كانت  ،إلى اإلمارات ھاوقبل انتقال

الكتب الخاصة بالفنون البصریة، وعملت  مدیرة تحریر بدار نشر فایدون وھي دار نشر بریطانیة تقوم بنشر
كذلك في التنمیة والمشروعات بمعھد الفنون البصریة العالمي (إینیفا) وفي النشر بدار جي + بي الدولیة 

 للفنون.
 

 انتھى
 
 

 الفن جمیل
وشمال إفریقیا ، وتھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط 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 

 عمال اإلبداعیة.واأل
 

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

مال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، حدیقة عامة عباأل
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،  وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیةاثیة بجدة الفنون التر
 التقلیدیة بلندن.

 



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

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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