
 الفن جمیل
 

 
  الفوري للنشر 

 
ومجاورة ألطفال في القاھرة مشروع تراثي مشترك لخریجي بیت جمیل للفنون التراثیة 

 منطقة الخلیفة

 
 

، المقام القاھرة / بیت جمیل للفنون التراثیةتعاون خریجي برنامج ی : 2017 أغسطس 24 |مصر، القاھرة
، مع التقلیدیة وصندوق التنمیة الثقافیة المصريبین مؤسسة الفن جمیل ومدرسة األمیر للفنون  بالشراكة 

مجاورة لتقدیم مجموعة من الورش الفنیة لألطفال المقیمین في منطقة الخلیفة بالقاھرة وذلك المركز اإلبداعي 
 طوال شھر أغسطس الحالي. 

 
  التراث. الحفاظ علىدعم الفنانین وكجزء من مشاریع مؤسسة الفن جمیل المتنوعة في ویأتي ھذا التعاون 

تقدیمھا إلى  ویعمل خریجو بیت جمیل للفنون التقلیدیة / القاھرة معا لمواصلة ممارسة الفنون التراثیة من خالل
عماریة مجاورة وھي مركز للمشاریع الم ء التاریخیة في القاھرة، وقد دعتھى أحد األحیاأطفال حى الخلیفة و
یجي الفن جمیل للمشاركة في برنامج المدرسة الصیفیة والتي في منطقة آل خلیفة، خرتقع والتراثیة والفنیة، و

  .تقام للسنة الرابعة
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 ، خالل شھر أغسطس،ألطفال منطقة الخلیفة وفریق مجاورة القاھرة / بیت جمیل للفنون التراثیةیقدم خریجو و
في مقر مجاورة ذلك والفخار مختلفة مثل تشكیل األسالك وصناعة ورش فنیة حیث یتم تقدیم  تجربة ملھمة

من إلى تطویر اھتمام األطفال بحیّھم عن طریق تشجیعھم على رؤیة معمار المنطقة  الورش وتھدف .بالخلیفة
 . منظور فني

  
 

 "مجاورة مقر فى الخلیفة منطقة أطفال مع باألسالك التشكیل تدریب"

 
 / بیت جمیل للفنون التراثیةفي حدیثھا عن تأثیر الورش على األطفال المشاركین، الحظت المدربة وخریجة 

 نرمین مصطفى أن الورش قد رفعت من وعي األطفال بثقافتھم بشكل ملحوظ. تقول نرمین: "لقد اعتاد، القاھرة
األطفال رؤیة ھذه األنماط المعماریة یومیًا بدون التفكیر فیھا، ولكنھم اآلن یالحظونھا بشكل مختلف. لقد أصبحوا 

وطرح أسئلة مثل "ما ھذا؟ أین یقع؟ لماذا یبدو بھذا التركیز علیھا أكثر فضوًال حیال ھذه األشیاء وبدأوا في 
ذا ھو المحور الرئیسي للورشة، فھدفنا ال یتوقف عند تعلّم الشكل؟"، األمر الذي یبدو جیًدا بالنسبة لنا ألن ھ

 الحرفة فقط".
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 "مجاورة مقر فى الخلیفة منطقة أطفال مع الفخار صناعة تدریب"

 
 
ھا لدعم المجتمعات من خالل اتجزء من التزامك مرة ثانیة المشروع إنجاح القدرة على إلىھدف الفن جمیل ت

 .تراثھا
 
 

حیث یُعقد تدریب تشكیل األسالك كل  ،عاماً  ۱۲لى إ ۹طفال من سن اغسطس لأل ۲۸لى إتستمر الورش الفنیة 
 ،لك فى مقر مجاوره بمنطقة الخلیفةیوم خمیس بینما یُعقد تدریب صناعة الفخار أیام األحد والثالثاء، وذ

 األباجیة، قسم الخلیفة، محافظة القاھرة، مصر.
 

 
 انتھى 

 
  التواصل وسائل على الحوار ومشاركتنا www.artjameel.org: زیارة المعلومات ، یرجى من للمزید

 Art Jameel  Jameel House: بوك الفیس| Art_Jameel @jhtacairo@:انستغرام: اإلجتماعي
of Traditional Arts Cairo  |تویتر :@Art_Jameel  

 

http://www.artjameel.org/
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
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 :للمزید من المعلومات رجاء االتصال بـ
 

 بسمة حامد
۰۰۲۰۱۲۸۰٥۳۲۸۸۸ 

jhtacairo@artjameel.org 
  
 
 )JHTA/Cبیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة ( 
  
تم إطالق بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة بالتعاون بین مؤسسة الفن جمیل ومدرسة ، 2009في عام   

األمیر للفنون التقلیدیة وصندوق التنمیة الثقافیة المصري، وھي مؤسسة تعلیمیة كبیرة تھدف إلى تعلیم 
، والرسومات الشباب المصري الفنون اإلسالمیة مثل الرسومات الھندسیة، والرسم الحر، ودراسات األلوان

النباتیة الزخرفیة، باإلضافة إلى الدورات التدریبیة المتخصصة في الخزف والزجاج والجبس واألشغال 
المعدنیة والمشغوالت الخشبیة. وفي بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة، یلتحق الطالب ببرنامج مدتھ عامین 

وفًقا لنفس المبادئ والمعاییر المطبقة في  للحصول على الدبلومة، والذي وضعتھ وتقدمھ مدرسة األمیر
دورات الدراسات العلیا في المدرسة األصلیة في لندن. وحیث أنھ یقع في قلب المنطقة التاریخیة في القاھرة 
القدیمة في مركز الفسطاط للفنون والحرف التقلیدیة، یركز البرنامج على الحفاظ على اإلرث الثقافي المحلي 

المیدانیة للمعالم األثریة الكبرى، والتصمیم العملي، وتنفیذ المشاریع. كما أنھ یدعم  بما یتضمن الرحالت
الخریجین إلیجاد فرص عمل أو تأسیس عملھم الخاص في مجال الفنون التقلیدیة. ویتخرج سنوًیا دفعة مؤلفة 

اصلون عبر نادي طالًبا والذین ینضمون إلى العدید من خریجي السنوات السابقة الذین یتو 20من حوالي 
 خریجي البرنامج و یشاركون في المعرض السنوي للخریجین.

 
 
 

 )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 

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 " 
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"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر OutreachProgrammeمتكاملة عن العالم للشباب؛ و"برنامج التوعیة"
   www.psta.org.ukدولة في القارات الخمسة. 20من 
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الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس 

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

 ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
  

تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا 
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد میر تشارلز للفنون التقلیدیةومدرسة األوألبرت 

 والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 

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

 أفریقیا وتركیا. 
 

www.artjameel.org 

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

