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 جدة/ راثیةبیت جمیل للفنون التلاألول  بالمعرض السنوي يحتفیالفن جمیل 
 

 
حتفل الفن جمیل بالمعرض السنوي األول ی :2017 یونیو 6 ،العربیة السعودیةلمملكة جدة، ا

، . ویشھد المعرض2017یونیو  6 یوموالذي سیفتتح ال / جدة راثیةللفنون التبیت جمیل لبرنامج 
 بجدة راثیةجمیل للفنون الت لبیتأول برنامج مدتھ عام واحد  ، تتویجیونیو 15 إلى یتواصلسالذي 

فنیة على قطعة الذین عملوا لمدة شھر 18ركین ال مشاریع النھائیة للمشالل من خالل معرض خاص
 إنجاز لیتمكنوا من على مدار العام إستكشفوھاواحدة، استنادا إلى وحدات وحرف یدویة مختلفة 

 .راثیةفي الفنون الت ھامعمل 
 

ھي ء للغایة إلدراكنا ھذه المرحلة ونحن سعدا"رئیس الفن جمیل:  ،وأوضح فادي محمد جمیل
دور الفن جمیل ھو دعم إن  / جدة. راثیةاالحتفال بالمعرض السنوي األول في بیت جمیل للفنون الت

تعزز تعكس ومنصة بال شك الفنون والتعلیم والتراث في الشرق األوسط، وھذا المعرض ھو 
المواھب  في الحقیقة، تنظیم معرض خاص یسلط الضوء علىو. داخل المملكة و خارجھا  دورنا

 ".ھذا في حد ذاتھ فخر كبیر بالنسبة لي جدة،مدینتنا في  یقامالمحلیة و
 

أبولینین  بھاءة كل من جد/  راثیةبیت جمیل للفنون الت لبرنامجاألول في المعرض السنوي یشارك و
وإیمان  ،ورانیا بادریج ،سرا أالنسيوی ،ورنا العمودي ،علي وسھریش ،ودینیس أبوشوشھ

وعفراء  ،وحنین الحمدان ،قزاز اودانی ،وستفاني دلفور بیروش ،وسلوى باشماخ ،البنجاري
. دیما شارباتلي، ودیما شویلوكارال روما، وونورة الملوح،  ،وبیان مكي ،وحنان جمال ،الحازمي

تتراوح كما  ،أعمال الخشب والسیرامیك والطالء والجبسلتضم األعمال المعروضة تتنوع و
 .إلى الساعات والجداول واأللعابصوال والمنمنمات والبالط فن بین  المشاریع

 
 برنامج الفنونحققھ بما نحن سعداء قالت أنطونیا كارفر، المدیرة التنفیذیة للفن جمیل: "ومن جھتھا 

 البرنامج من خاللترجمة وحدات بنجاح من تمكن المشاركون لقد  .في الدورة الماضیة ثیةااالتر
 وحدات البرنامج اإلشراف على ون التقلیدیة للفنتشارلز مدرسة األمیر تولت . وقد قطع فنیة ممیزة

على نحت الو النجارة وأعمال الخشبوكذلك والزخرفة النباتیة  شملت الھندسةالتي و المختلفة
/  راثیةفنون التللجمیل برنامج بیت جدا للسنة الثانیة من . ونحن متحمسون  الجبس والسیرامیك

في  نطلقستو مقارنة بالعام الماضي ٪50بنسبة  والتي سجلت زیادة في عدد المشاركین جدة
 ."2017خریف 

  
وبدأ أول برنامج مدتھ سنة واحدة في سبتمبر  2015/ جدة في عام  راثیةجمیل للفنون الت بیت افتتح

 للفنون التقلیدیة، والجمعیةتشارلز . وبفضل الشراكة بین الفن جمیل، ومدرسة األمیر 2016
على یركز ثریا / جدة برنامجا  التراثیةبیت جمیل للفنون قدم یالسعودیة للثقافة والفنون،  العربیة

، رتقنیات الدیكو، تناسق األلوان والزخرفة النباتیة ،التصمیم، األنماط الھندسیة والھندسة اإلسالمیة
ضمن التراث المعماري  النجارة وأعمال الخشب، النحت على الجبس والحرف التقلیدیة األخرى

 .الغني للمدینة القدیمة
 

من ورش العمل  مجموعة/ جدة مع المجتمع المحلي من خالل  راثیةتبیت جمیل للفنون ال یتفاعل
المشاركة في المھرجانات الحیویة في المدینة القدیمة. وبفضل إلى جانب المسائیة،  لبرامجوا



 الفن جمیل
 

 
 

/ جدة  راثیةالغني في جدة، فإن بیت جمیل للفنون الت تراثالروابط القویة مع المباني التاریخیة وال
 .ھو في صمیم الجھود الرامیة إلى الحفاظ على المدینة القدیمة وتقالیدھا وطریقة حیاتھا الفریدة

 
، قبالة شارع الذھب في رامعمسجد المخلف / جدة  تراثیةیقام المعرض في بیت جمیل للفنون ال

 .البلدة القدیمة
 
 

 إنتھى
 
 
 

  www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
 hta_albalad -@art_jameel  @jhtajeddah@ إنستاغرامعلى الحوار إلى واالنضمام

  Jameel Art فایسبوك
 art_jameel@ تویتر

 
 

 رجاء االتصال بـ:للمزید من المعلومات الصحفیة 
 

 عبیر بن بشیر 
a.bechir@alj.ae  

 
 

 
  الفن جمیل

  
الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس 

فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة  الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج
دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح 

 ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
  

لمؤسسات مثل متحف فكتوریا تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى ا
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیةوألبرت 

والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 .www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا

 
 
 

 )PSTAمدرسة األمیر للفنون التقلیدیة  (
 
مدرسة األمیر للفنون التقلیدیة، ھي جزء من مجموعة األعمال الخیریة التي تعكس االھتمام العمیق لصاحب  

السمو الملكي أمیر ویلز ببعض التحدیات الوثیقة واألكثر إلحاًحا التي نواجھھا في عالمنا الذي نعیش فیھ الیوم. 
یة في الدراسات العلیا على مستوى الماجستیر وكانت مدرسة األمیر رائدة في تقدیم الدرجات العلمیة العمل

والدكتوراه، وذلك في مجال الفنون التقلیدیة للحضارات الكبرى في العالم. وتعلّم المدرسة أھمیة التكامل بین 
الدراسة النظریة للفنون التقلیدیة والتطبیق العملي. ویتمثل أحد األھداف الرئیسیة للمدرسة في تشجیع الوعي 

شاملة للفنان التقلیدي، الذي یستمد إلھامھ من أسمى المصادر وتتضافر مھاراتھ وتفانیھ في العمل بالطبیعة ال
لخلق روائع یمكن أن نعترف بھا جمیًعا كجزء من تراثنا العالمي. ولقد توسع برنامج المدرسة للدراسات العلیا 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
mailto:a.bechir@alj.ae
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
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مفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعلیمیة إلى القائم على الممارسة والبحث في الفنون التقلیدیة لیشمل "البرنامج ال
" والذي یقدم رؤیة Harmony Schools Programmeمجتمع أوسع؛ وبرنامج اإلنسجام في المدارس " 

"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر OutreachProgrammeمتكاملة عن العالم للشباب؛ و"برنامج التوعیة"
   www.psta.org.ukدولة في القارات الخمسة. 20من 

 

http://www.psta.org.uk/
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