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  أعوام عّدة مدار على الفنیة التكلیفات برنامجتطلق  جمیل الفن

 
 كبیرة بمجسمات فنیة للمشاركة للفنانین مفتوحة دعوة ·
  عامة فنّیة تركیبات إلنتاج كوسیلة الضوء إلستكشاف للفنانین فرصة ·
  2017 نوفمبر 21 ھو الطلبات لتقدیم موعد آخر ·
 2018 عام فيدبي ب مركز جمیل للفنون افتتاح عند المختار العمل عرض یتم ·

 
 تدعم ربحیة غیرمؤسسة  جمیل، وھي الفن أعلنت : 2017 أكتوبر 17 ،المتحدة العربیة اإلماراتدبي، 
. أعوام عّدةل یمتدالذي  الفنیة التكلیفات برنامج إطالق عن الیوم ،األوسط الشرق في والتراث والتعلیم الفنون

 لعمل فني بتكلیف سینطلق البرنامج عامة،جدیدة  فنّیة أعمالالفنانین النتاج  دعمب المؤسسة توجھ معتماشیاً و
بدبي  للفنون جمیل مركز فيسیكون  ومّقره أعوام ثالثة مدى على یمتّد البرنامج. 2018لعام فنیة  مجسمات

 التي المجسمات، وتحدیداً المجسمات على 2018-2017 برنامج ویّركز. القادم العام افتتاحھ المقرر
)، 2019عام ( في والمحاضرات البحوث سلسلة على فسترّكز المقبلة البرامج أما. الضوئیة التقنیات تستخدم
الفن جمیل ضمن البرنامج االفتتاحي " المختار العملسیتم الكشف عن و). 2020(  عام في والفن والرسم

 شتاء في دبي خور على بموقعھ للفنون جمیل مركزل الرسمي فتتاحاال خالل "المجسمات: للتكلیفات الفنیة
 . 2018 عام

 
 أو وتركیا ،أفریقیا شمالواألوسط،  الشرق منطقة من الفنانین أمام مفتوح الفنیةللتكلیفات  جمیل الفنبرنامج 

 برنامج یّعد. بھا ودرایة علم علىمن ھم  أو بالمنطقة المھتمین الفنانین إلى فیھا، باإلضافة المقیمین من
لتصبح  بھدفھا المؤسسة التزام ویعكس المستقبلیة المركز برامج تطویر عامالً مھماً في الفنّیة التكلیفات

 إلى اإلستجابة إلىاالفتتاحیة،  الدورة ھذه في ،الفنانین دعوة وستتم. التخصصات ومتعددة استكشافیة مساحة
 في البحث على الفنانین البرنامج ویشجع. دبي فيجمیل للفنون  مركز بمبنى وعالقتھ الضوء ومفھوم شكل
 .أعمالھم في الضوء والمعماریین الفنانین فیھا استخدم التي الطرق وكشف الحضریة البیئة في الضوء دور

 
 التحكیم لجنة اإلمارات، ستقوم مساءاً بتوقیت 11:59  الساعة تمام في الطلبات تقدیم مّدة انتھاء وبعد

 میزانیة على الفائز الفنان سیحصلو. 2018  ربیع في الفائز عن اإلعالن فنانین، قبل ثالثة باختیار العالمیة
 التحكیم لجنة تضم. والتقنیة العمارة، والھندسة خبراء من دعٍم من وشبكة أمریكي دوالر ألف 70 تبلغ إنتاج

جیمس لینغوود، و؛ فّضة ریم، الفنیة والمؤرخة القّیمةو ؛باسار شومون والقّیم اإلمارات في المقیم الكاتب
ومحاضرة في الثقافات  لـ كریتیف تایم" كبیرة القّیمینإلفیرا دیانغاني أوز، ؛ وآنجلآرت  في المشاركالمدیر 

 إلى ؛ والشیخة حور القاسمي، رئیس مؤسسة الشارقة للفنون، باإلضافةجامعة لندنب البصریة في جولدسمیث
 .جمیل الفن عن ممثلین

 
 الفنانین دعم في تنّصب جمیل الفن أھداف كانت جمیل: لطالما لفنالمدیر التنفیذي ل، أنطونیا كارفر وقالت

 عامة فنّیة أعمال بإنتاج اھتمامھ یرّكز ذلك، ألنھ لنا یتیح الفنّیة التكلیفات المھنیة، وبرنامج ممارستھم لتطویر
فن المجسمات   على تركز والتي البرنامج ھذا من األولى الدورة تشجع. المختلفة الضوء تقنیات في تبحث
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 حماسنا نخفي وال. التقلیدیة العرض صاالت أنماط خارج التفكیر للفنانین تتیحو جدیدة وسائط إلستكشاف
الفنیة،  المعارض وتطویر دعم في جمیل الفن تاریخ على الضوء یلقي الذي البرنامج ھذا بإطالق

 ومن المنطقة من الفنانین ممارسات وتشجیع المجتمع ودعم المؤسسیة والشراكاتالتعلیمیة،  والمبادرات
 أیضاً." بھا المھتمین

 
. عامة مساحات في فنیة أعمال إلنتاج الفنانین مع بالعمل سجٌل حافل جمیل الفن لدى أن بالذكر والجدیر
 ترمیم خاللھ من استطعنا والذي للمجسمات جّدة متحف عنھ نتج جّدةمحافظة أمانة  مع جمیل الفن فتعاون

مجسم  إضافة وتم. جدةوسط في محافظة األ كورنیشال على عامة حدیقة في ةكبیر فنیة جسماتم وعرض
 . ملوح مھا للفنانة وسطفي الكورنیش األ جدید فني

 
 على المركز یقع. المدینة في المعاصرة الربحیة غیر المؤسسات إحدى دبي في للفنون جمیل مركز ویعد
 قبل من تصمیمھ تم طوابق ثالثة من مبنى متر، في 10,000 مساحة على الثقافیة القریة فيدبي،  خور

 الثقافیة والمبادرات الفنیة المعارض المركز یقّدم. المتحدة المملكة ومقرھا أركیتیكتس سیري شركة
 لصاالت مخصصة مربع متر 1000 من أكثر: تشمل متخّصصة مساحات خالل من والبحثیة والتعلیمیة
. والمكتبة المقھى تضم أخرى مربع، ومساحات متر 300 مساحتھ مفتوح أبحاث الفنیة، ومركز العرض
 أفنیو السركال في مؤقتة مساحة وھي" جمیل الفن مشاریع منصة" جمیل الفن حالیاً مؤسسة وتشغل

 ضمت وقد. الثقافیة والفعالیات النقاش وحلقات الفنیة والمشاریع المعارض برنامجاً حیویاً من فیھا تستضیف
 . رحمة أبو وروان عباس المستكاوي، باسل مأمون، حازم مھا منھم فنانین أعمال السابقة المعارض

 متعددة الممارسات: ھوامش: " التاریخ، ومنھا لقراءة تجریبي نھج تتبنى فھي األبحاث ھاتاستودیو أما
 نوفمبر  من األول في سیفتتح والذي" المتحدة العربیة اإلمارات دولة في  الثمانینات أوائل في التخصصات

  .العام ھذا
  

 وطرق األھلیة معاییر ذلك في بما ،المجسمات: للتكلیفات الفنیة جمیل الفن برنامج عن التفاصیل من للمزید
 commission-sculpture-https://artjameel.org/jameel: موقعنا زیارة التقدیم، یرجى

 
 إنتھى

 
  www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید

   art_jameel@- إنستاغرام على الحوار إلى واالنضمام
  Jameel Art فایسبوك

 @Art_Jameel تویتر
 
 

 االتصال بـ: للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء
 

 مریم قبالوي 
m.keblawi@alj.ae  

 
 
 
 
 

https://artjameel.org/jameel-sculpture-commission
http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
mailto:m.keblawi@alj.ae
mailto:m.keblawi@alj.ae


 الفن جمیل
 

  الفن جمیل
  

الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة 
فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج 

 المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
المؤسسات غیرالربحیة للفنون المعاصرة في  إفتتاح مركز جمیل للفنون في دبي والذي یعد واحدا من أول 2018سیشھد شتاء 

 اإلمارة.
  

تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت ومدرسة 
امج مبتكرة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر بر

 تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 

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

 
 .www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا

 
 

================================================================== 
 

 الفنیةللتكلیفات  جمیل الفن
  2018-2017لجنة التحكیم لعام 

 
 باسار شومون
 دوغالس مع" المفرط الحاضر إلى الدلیل: الزالزل عصر" كتاب تألیف في شارك. وناقٌد ثقافي كاتب، وقّیم ھو باسار شومون
أیضاً  یعمل. تانك مجلة تحریر دبي، ورئیس في للفنون العالمي المنتدى مدیر منصب یشغل. أوبریست أولریش وھانز كوبالند
 لمؤسسة"  الفكر مجلس" في لندن، وعضو في العمارة جمعیة  في التنسیق برنامج مدیر بدون، وھو مجلة في مساھم كمحرر

 .برادا
 

 أوز دیانغاني إلفیرا
 أیضاً في عضوة وھي جولدسمیث جامعة في البصریة الثقافات في تایم "، ومحاضرة كرییتڤ" في القیمین كبیرة إلفیرا تّعد

جنیف،  في 2016" موفمنت إن إیماج دي" بینالي فریق جزءاً من كانت مستقلة، وقد قیمة ھي. برادا لمؤسسة" الفكر مجلس"
 مودرن تیت في الدولي الفن ومدیرة) 2015 جیبكا( المعاصر للفن الدولي یوتوبیري بینالي من الثامنة الدورة ورئیسة

 دي أندالوز سینترو" و" مودیرنو أرت دي أتالنتیكو سنترال" في فنیة كقیمة إلفیرا السابق، عملت في و. )2011-2014(
 في ضیفة كقیمة عملھا )، فضالً عن2013لوبومباشي ( بیتشا"، بینالي رینكونترز"في فنیة كونتیمبورانیو"، وكمدیرة أرت

 أخرى، مثل معارض أیضاً ضمن قّیمة منصب شغلت وقد) ). 2010" (دواال دو أوربین دي، صالون یو اس ترینالي"
 َذا اكروس" التخصصات المتعدد والمشروع) 2010" (االجتماعیة الدراسات: ویمس ماي كاري"الماضي استعادة معرض

 كادرنو في ضیف كمحرر وعملت وأتالنتیكا نكا مثل الفنیة المجالت في بكتاباتھا ساھمت وقد). 2014-2012"( بورد
Sesc_Videobrasil 10 . 

 
 

 فضة ریم
 مساعد ، كقیم2016عام  حتى 2010 عام جوجنھایم ، من متحف سابقاً في فنیة، عملت ومؤرخة مستقلة قیمة فضة ریم تّعد
 في المعاصر للفن الفلسطینیة الجمعیة مدیر أیضاً منصب وشغلت.  أبوظبي لمشروع التابع األوسط الشرق فن معرض في

 ساھمت هللا، والتي رام في للفنون الدولیة األكادیمیة في أكادیمي أیضاً كمدیر عملت. هللا رام في 2007 إلى 2005 من الفترة

http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/
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 في أقیم الذي" القدس تحیا"  الدولیة، مثل والمشاریع المعارض من العدید تقییم في شاركت كما. 2006 عام تأسیسھا في
 اإلمارات دولة وجناح)؛ 2016اآلن" ( جدید ال" السادس مراكش بینالي كذلك)، و2017عام ( الفلسطیني، بیرزیت المتحف
 الشارقة بینالي في قّیمة أیضاً كضیفة وعملت). 2013( عام والخمسون الخامس البندقیة بینالي في الوطني المتحدة العربیة
 بجائزة فضة فازت. ألوان أشكال ومؤسسة للفنون الشارقة مؤسسة من مشترك بتنظیم بیروت في الثاني عشر، الفصل الثالث

 والدراسات الفن تاریخ قسم في الدكتوراه لمتابعة فولبرایت منحة على ، وحصلت2017عام  في للتقییم الثامنة وولترھوبس
 .هللا ورام عّمان حالیاً بین تقیم. 2008 عام في كورنیل البصریة، جامعة

 
 لینغوود جیمس
 آرت مؤسسة أنجزتھا التي الرائدة األعمال وتشمل. موریس مایكل مع" آنجیل آرت" في المشارك ھو المدیر لینغوود جیمس
 وإمیلیا إیلیا في" المشاریع قصر"و) 1993( عام" ویتیریاد راشیل بیت:"  الماضیة وعشرین الخمسة السنوات خالل آنجیل

عام " دییب ویسترین لیب كریبس"ماكوین وستیف٫)2001عام (" أورغریف معركة"دیلر وجیریمي) 1998(كاباكوف
 موبایل كیلي )، ومایك2007عام ( ووتر اوف الیبرري ھورن روني )، و2005ووكس ( سیڤن ألیس )، فرانسیس2002(

 )، و2014عام ( سبیكترا إیكیدا ریوجي )، و2014عام ("أغواس تریس" إغلیسیاس كریستینا )، و2010عام ( ستید ھاوس
 جمیع في للمتاحف المعارض من العدید في كقّیم جیمس عمل). 2016(  عام بریزن ریدنج ان رایترز اند ارتیست: انساید
ھیلر،  سوزان غوردون، و دوغالس غیري، و لویجي سلمینز، و فیجا ألعمال االستقصائیة الدراسات ضمنھا من العالم أنحاء

 .ستروث وتوماس سمیثسن روبرت شوت، و توماس مونوز، و خوان و
 

 شیخة حور القاسمي 
. تضمنت مشاریعھا التقییمیة األخیرة 6حور بنت سلطان القاسمي، رئیس مؤسسة الشارقة للفنون، وقّیمة بینالي الشارقة 

المعارض التالیة: حسن شریف: أنا فنان العمل الواحد، ویایوي كوساما: استحواذ النقاط، وفریدة الشاي، وحول المعارض في 
لمتحدة، بینالي فینیسیا). كما اختیرت رئیساً لرابطة البینالي الدولیة، وتشغل حالیا اإلمارات (جناح دول اإلمارات العربیة ا

عضویة مجلس إدارة متحف الفن الحدیث "موما" في نیویورك، ودارة الفنون في عَمان، ومعھد كونست فركیھ للفن المعاصر 
جائزة ماریا لعدید من لجان التحكیم مثل في برلین. وھي باحثة مقیمة في جامعة كورنیل، إضافة لمشاركتھا في عضویة ا

 ).2013) وجائزة بینیس (2016)، وھیبورث واكیفیلد (2017السنیغ (
 

 جمیل فادي
 متحف مع الشراكة مثل عدیدة ناجحة شراكات إیجاد إلى للفن وتقدیرهھ شغف أدى وقد. جمیل الفن رئیس ھو جمیل محمد فادي

 في للفنون دیا مؤسسة إدارة مجلس عضو ھو جمیل فادي. نیویورك في للفنون متروبولیتان ومتحف لندن في وألبرت فیكتوریا
، والتي جمیل للفن الشقیقة المؤسسة، الدولیة جمیل مجتمع رئیس أیضاً منصب ویشغل. باریس في بومبیدو ومركز نیویورك

 خالل من أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في المستدامة واالقتصادیة االجتماعیة المبادرات من العدید على عملت
  . واالجتماعیة الصحیة والتعلیم، والمبادرات ،العمل فرص توفیرالمساعدة في  ذلك في البرامج، بما من واسعة مجموعة

 
 كارفر أنطونیا

)، 2016-2010 (خالل دبي آلرت تنفیذي سابقاً كمدیر عملتو. جمیل لفنالتنفیذي ل مدیرال كارفر منصب أنطونیا تشغل
 أنطونیا، والتي قامت وقد. آسیا وجنوب األوسط الشرق في رائد دولي معرض إلى السنوي الفني المعرض تطویر قادت حیث
. السینمائي والمشھد األوسط الشرق فن حول عّدة مقاالت ، بكتابة2001عام  منذ مقراً لھا المتحدة العربیة اإلمارات من تتخذ
 أنطونیا ولعبت. ات التابعة للمؤسسةالمشروع قسم الحقاً مدیر كمحّرر، وأصبحت بدون مجلة إلى ، انضّمت2004عام  وفي

، ومعھد الفنون البصریة الدولیة، الدولي السینمائي أدنبرةو دبي مھرجان وضع االستراتیجیة والبرنامج لكل من في دوراً مھّماً 
 وفایدون.
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