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التقلیدیة تحتفل بتخرجھا فنون والحرف الفن جمیل لل الدفعة السادسة لبرنامج
 الحرف التقلیدیة بالفسطاطبمركز

 
 2016، أغسطس 28 – مصر، القاھرة

 
بتخرج جیل جدید من الفنانین والحرفین بمركز  برنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیةاحتفل 

 25من بین السبعة عشر طالًبا الذین تخرجوا في االحتفال الذي أقیم في والحرف التقلیدیة بالفسطاط. 
 أغسطس، ثمانیة متخصصون في الخزف، وستة في األشغال الخشبیة، وثالثة في األشغال المعدنیة. 

 
الفن جمیل للفنون رنامج ببتأسیس  ،مجتمع جمیلمبادرة "الفن جمیل"، وھي إحدى مبادرات  قامت

مع مدرسة األمیر للفنون التقلیدیة ووزارة الثقافة المصریة،  بالشراكة 2008في والحرف التقلیدیة 
واألشغال  الرسوم الھندسیة ، بما في ذلكویھدف البرنامج إلى تدریب الشباب في مجاالت الفنون التقلیدیة

 ولحام النحاس والعدید من الحرف الیدویة األخرى.  المعشقالخشبیة والخزف والجبس والزجاج 
 
سبیل تقلیدي وھو  -مشروع تخرجھا یعدو، ھي إحدى الطالبات المتخصصات في الخزف سعیدعال 
من أكثر المشاریع الطموحة ھذا  – مبنیة من الخزف والحجر الصناعي تماًماعملیة  قطعة شرب ال لمیاة

نا على مدار كان لدی ممتاًزا. حقا العام. تقول عال: "أكثر شيء استفدت منھ ھو منھج التصمیم؛ فقد كان
ن من المملكة ون متخصصومدرب یدیرھا، عا كامالأسبو تستغرق كل ورشةالعام عدة ورش مكثفة 

   . كان منھج الحرف الیدویة ممتاًزا أیًضا، وتلقینا دعًما ھائالً". المتحدة
 

أقیم حفل التخرج في حضور أصدقاء الطالب وعائالتھم، وخریجین من النسخ السابقة من البرنامج، 
باإلضافة إلى العدید من الضیوف الممیزین من الساحة الثقافیة في مصر، بما في ذلك  الدكتورة نیفین 

 الكیالني، رئیسة صندوق التنمیة الثقافیة بوزارة الثقافة المصریة. 
 

صقر مدیر البرنامج، والدكتور  ممدوحیقدم أعمال الطالب، ألقى كل من  المعرض الذي جولة في بعد
مدیر مدرسة األمیر للفنون التقلیدیة، خطابي ترحیب، تبعھما تسلیم الشھادات والتقاط  خالد عزام

 1أغسطس إلى  28من مجموعة من الصور الفوتوغرافیة. وسیستمر عرض أعمال الطالب الخریجین 
 عصًرا بمركز الحرف التقلیدیة بالفسطاط. 4صباًحا حتى  10من سبتمبر 

 
"نحن في ھذا العام فخوریین للغایة بتحسن نوعیة القطع الفنیة، :صقر ممدوحوقال مدیر البرنامج 

 وقد أظھر الطالب تفانًیا وحماًسا، وانعكس ھذا في أعمالھم". 
 

 حضر عنجمیل الدولیة ریناتا بابش، بینما لمبادرة الفن  كما كان بین الحضور أیًضا المدیر العام
وھي المنظمة االجتماعیة التي  ، مدیر التنمیة االستراتیجیة‘جورج ریتشاردز’"مجتمع جمیل"، السید 

 .تشمل مبادرة الفن جمیل من بین مبادرات أخرى
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الفنون التقلیدیة في وتماشًیا مع تركیز مبادرة الفن جمیل على الحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك 
ة التي فإن ھذا البرنامج الذي یمتد لسنتین یطور قدرات الطالب لتطبیق المھارات األساسی مصر،

 .معاصرة وترمیم اآلثار القدیمةالتصمیمات ال نتعلموھا خالل البرنامج ع
  

بعض من كما یركز البرنامج على تأمین فرص عمل لطالبھ داخل مجاالت الفن والتصمیم، وقد قام 
خریًجا، بالتدریس في مؤسسات أكادیمیة، واقتحموا  55الطلبة المتخرجین منھ والذي یزید عددھم عن 

 عالم تصمیم األثاث، وأقاموا معارض ناجحة ألعمالھم.
 

بابش: "في ھذا العام قام المجلس البریطاني وألول مرة باستضافة معرض یمكن ریناتا قالت من جھتھا 
ونأمل  2017ومن المزمع إقامة العرض التالي في ینایر وبیعھا.  فیھ قدیم أعمالھمللطالب والخریجین ت

  أن تكون لدینا المزید من مثل ھذه الفعالیات في السنوات القادمة".
   

بالنسبة لنا  جًداحضرنا ورشة أیًضا حول كیفیة تسویق أعمالنا. وھذه بدایة جیدة : "سعیدتقول عال 
  كي نستطیع النجاح بمفردنا".  الجھدجمیًعا، لكن علینا مواصلة بذل 

 
في ھذا العام، ركز البرنامج تركیًزا كبیًرا على البیئة المعماریة للقاھرة اإلسالمیة، وقد تفاعل الطالب 

ع الطالب وبینما ینمو ویتطور البرنامج في السنوات القادمة، یتطلبنشاط مع اآلثار التاریخیة. 
 والمنظمون لما قد یجلبھ المستقبل.

 
بمرور الوقت، وعدد طلبات االلتحاق التي نتلقاھا كل عام في زیادة "نحن نتطور طبیعًیا  :وقالت بابش

طالًبا بنجاح  55الجودة تزداد أیًضا. وحتى اآلن تخرج مستمرة. ولیس ھذا فحسب، بل إننا نشعر أن 
 ونحن فخورون للغایة بھم".

 
برنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة ھو جزء من شبكة تنمیة لمشاریع "الفن جمیل" التي تركز 

على الحفاظ على التراث الثقافي. ویشمل ھذا شراكات أخرى مع مدرسة األمیر للفنون التقلیدیة في بیت 
تقلیدیة وبناء المھارات، وھو في جدة بالمملكة العربیة السعودیة، وبیت الجمیل للفنون ال التراثیةالفنون 

 حالًیا تحت اإلنشاء في اسكوتلندا.
 

 انتھى
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 الفن جمیل 
 وحمایة التراث الثقافي،الفن جمیل ھي إحدى مبادرات مجتمع جمیل، تھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني، 

تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وتركیا. وریادة األعمال اإلبداعیة 
وتطویر الفنون  في دبي وجدةشراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء العالم، على إنشاء مركزین فنیین 

والتعاون، ودعم  الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة إقلیمیة لتشجیع الفن المعاصر والتواصل
 األعمال الفنیة واألعمال اإلبداعیة.

 
مؤسسة كروسواي"، و"أسبوع فن "، و"أدج أوف أرابیا"الشریك المؤسس لكل من   "الفن جمیل"وتعتبر مبادرة 

جمیل للفن "كما تقوم بالشراكة مع متحف فكتوریا وألبرت في لندن، بتنظیم جائزة  األرشیف"."جدة"، والمكتبة 
كل عامین، و المختصة باألعمال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن  "اإلسالمي

المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، حدیقة عامة تم إنشائھا بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، 
ا إلى جانب بیت الفنون التراثیة و"جائزة جمیل للتصویر الفوتوغرافي"، وبرنامج الفن جمیل للتربیة الفنیة، ھذ

بجدة وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة في مركز الفسطاط بالقاھرة، بالتعاون مع مدرسة األمیر 
 تشارلز للفنون التقلیدیة بلندن.

 
ع ، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة م2003تأسست مجتمع جمیل في عام 

مؤسسات عالمیة وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة، التعلیم 
والتدریب، الصحة والمجتمع، األمن المائي والغذائي. للمزید من المعلومات عن مبادرات مجتمع جمیل یرجى زیارة 

www.cjameel.org 
 

 للمزید من المعلومات، یرجي االتصال بـ: 
 بسمة حامد

01280532888basma.hamed@gmail.com 
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