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 للنشر الفوري    
 

القاھرة ینظمون معرًضا ضخما وكرنفاًال لألعمال خریجو بیت جمیل للفنون التراثیة/
 الحرفیة

 
 

 
تتشرف الفن جمیل بتنظیم المعرض الثالث ألعمال خریجي برنامج  : 2017دیسمبر  7-القاھرة، مصر 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۳إلى  ۹الفترة من  بیت جمیل للفنون التراثیة / القاھرة. ومن المزمع إقامة المعرض في
مساًء في مقعد السلطان األشرف قایتباي؛ ذلك الجزء الذي أعید  ٥دیسمبر الساعة  ۸ویفتتح المعرض فى 

ترمیمھ من مجمع الممالیك الرائع المھیب في مدینة القاھرة في القرافة أثناء فترة القرون الوسطى. وسوف 
الفنیة الخزفیة والخشبیة واألشغال المعدنیة من ابتكار سبعة عشر من األعمال  120یضم المعرض أكثر من 

حرفًیا، وجمیعھم من خریجي بیت جمیل للفنون التراثیة /القاھرة. وإلى جانب المعرض، سوف تعرض للبیع 
أعمال الخریجین في كرنفال خارج موقع المعرض في قلب الحي النابض بالحیاة المعروف بالفنون التراثیة 

 لیدویة.والحرف ا
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 ۲۰۱۷ینایر  البریطانى الثقافى بالمجلس الثانى الخریجین معرض من صوره
 

خریجي  وبالمناسبة قالت أنطونیا كارفر، المدیرالتنفیذي للفن جمیل: "نتطلع إلى تقدیم عرض ممیز لمواھب
التراث والتصمیم /القاھرة ھذا العام لیكون معرًضا رائًعا حًقا حیث یلتقي بیت جمیل للفنون التراثیة

المعاصر. وتماشًیا مع جھود مبادرة الفن جمیل في التركیزعلى الحفاظ على التراث الثقافي بما في ذلك 
القاھرة إلى تنمیة قدرات الطالب على نامج بیت جمیل للفنون التراثیة/الفنون التراثیة في مصر، یسعى بر

 مج في التصمیم المعاصر وترمیم اآلثار."تطبیق المھارات األساسیة التي یتعلمونھا خالل البرنا
 

ویقدم معرض الخریجین السنوي فرصة للطالب السابقین في البرنامج لعرض أعمالھم الفنیة التي قاموا 
بتنفیذھا منذ تخرجھم، ولعشاق الفن لیقتنوا القطع الفنیة الثمینة المعروضة للبیع. والجدیر بالذكر أن أول 

أقیما في المجلس الثقافي البریطاني؛ حیث حققا نجاًحا باھًرا من خالل معرضین سنویین للخریجین قد 
 فناًنا.  15قطعة فنیة من األعمال الخشبیة والخزف والمجوھرات من صنع أكثرمن  100عرض أكثر من 
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 ۲۰۱۷إحدى مشاریع التخرج للدفعة السابعة من برنامح بیت جمیل للفنون التراثیة / القاھرة 

 
 

ا المعرض السنوي، تدعم الفن جمیل الخریجین من خالل برامج مختلفة بما في ذلك دورات وعالوة على ھذ
العمل ونادي الخریجین الحیوي. وخالل ھذا الصیف، قدم الخریجون ورش عمل لألطفال في الفنون 

جمعیة الھندسیة والفخار وتشكیل األسالك في حي الخلیفة في القاھرة القدیمة كجزء من التعاون مع مجاورة، 
 الفكر العمراني.

 
افتتاح بیت جمیل في وصندوق التنمیة الثقافیة في مصر وقد شاركت مدرسة األمیر كل من مبادرة الفن جمیل

؛ حیث یلتحق الطالب في برنامج مدتھ عامین لدراسة الفنون التراثیة 2009/القاھرة في للفنون التراثیة
بادئ األساسیة والتطبیق العملي للفنون التراثیة مما یعزز من ویتخرجون منھ وھم على وعي عمیق بالم

 فرص العمل في الفنون، والحفاظ على التراث، والحفاظ على الھندسة المعماریة، والصناعات اإلبداعیة. 
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ومن خالل البرنامج، یتعلم الطالب كیفیة تنفیذ األعمال الفنیة وإتقان الحرف الیدویة من خالل التكنولوجیا 
دیثة، ویتضمن المنھاج دروًسا في الفنون الھندسیة، واألنماط الزخرفیة النباتیة، والرسم القائم على الح

المالحظة، ودراسات األلوان كما یتدرب الطالب على الحرف الیدویة مثل األعمال الخشبیة، والخزف، 
 والجبس، والزجاج المزخرف، واألعمال الفنیة النحاسیة، وغیرھا.

 
 انتھى

 
  

  www.artjameel.org لمزید من المعلومات یرجى زیارة 
 -jhtacairo @art_jameel@إنستاغرام واالنضمام إلى الحوار على 

  Art Jameel, Jameel House of Traditional Arts / Cairoفایسبوك 
 Art_Jameel@یتر تو
 
 

 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 األمیر للفنون 2009في عام   
التقلیدیة وصندوق التنمیة الثقافیة المصري، وھي مؤسسة تعلیمیة كبیرة تھدف إلى تعلیم الشباب المصري الفنون اإلسالمیة 

ودراسات األلوان، والرسومات النباتیة الزخرفیة، باإلضافة إلى الدورات التدریبیة مثل الرسومات الھندسیة، والرسم الحر، 
المتخصصة في الخزف والزجاج والجبس واألشغال المعدنیة والمشغوالت الخشبیة. وفي بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة، 

مھ مدرسة األمیر وفًقا لنفس المبادئ والمعاییر یلتحق الطالب ببرنامج مدتھ عامین للحصول على الدبلومة، والذي وضعتھ وتقد
المطبقة في دورات الدراسات العلیا في المدرسة األصلیة في لندن. وحیث أنھ یقع في قلب المنطقة التاریخیة في القاھرة 

ا یتضمن القدیمة في مركز الفسطاط للفنون والحرف التقلیدیة، یركز البرنامج على الحفاظ على اإلرث الثقافي المحلي بم
الرحالت المیدانیة للمعالم األثریة الكبرى، والتصمیم العملي، وتنفیذ المشاریع. كما أنھ یدعم الخریجین إلیجاد فرص عمل أو 

طالًبا والذین ینضمون إلى العدید  20تأسیس عملھم الخاص في مجال الفنون التراثیة. ویتخرج سنوًیا دفعة مؤلفة من حوالي 
 ابقة الذین یتواصلون عبر نادي خریجي البرنامج و یشاركون في المعرض السنوي للخریجین.من خریجي السنوات الس

  
 

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

التحدیات الوثیقة واألكثر إلحاًحا التي نواجھھا في عالمنا الذي نعیش فیھ الیوم. وكانت مدرسة األمیر رائدة أمیر ویلز ببعض 
في تقدیم الدرجات العلمیة العملیة في الدراسات العلیا على مستوى الماجستیر والدكتوراه، وذلك في مجال الفنون التقلیدیة 

ة أھمیة التكامل بین الدراسة النظریة للفنون التقلیدیة والتطبیق العملي. ویتمثل أحد للحضارات الكبرى في العالم. وتعلّم المدرس
األھداف الرئیسیة للمدرسة في تشجیع الوعي بالطبیعة الشاملة للفنان التقلیدي، الذي یستمد إلھامھ من أسمى المصادر وتتضافر 

ا كجزء من تراثنا العالمي. ولقد توسع برنامج المدرسة مھاراتھ وتفانیھ في العمل لخلق روائع یمكن أن نعترف بھا جمیعً 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/jhtacairo/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/Art-Jameel-891861424222667/?nr
https://www.facebook.com/Jameel-House-of-Traditional-Arts-Cairo-387986371373182/?rc=p
https://twitter.com/art_jameel
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للدراسات العلیا القائم على الممارسة والبحث في الفنون التقلیدیة لیشمل "البرنامج المفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعلیمیة إلى 

متكاملة عن  " والذي یقدم رؤیةHarmony Schools Programmeمجتمع أوسع؛ وبرنامج اإلنسجام في المدارس " 
دولة في القارات  20"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر من OutreachProgrammeالعالم للشباب؛ و"برنامج التوعیة"

 الخمسة.
  www.psta.org.uk 

\ 
  

 
 الفن جمیل

  
الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة  الفن جمیل تدعم

إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي 
 ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت 

  
ومدرسة تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت 

مج مبتكرة . أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر برااألمیر تشارلز للفنون التقلیدیة
 تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي.

  
تعمل الفن جمیل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجابي في المجتمع 

 األوسط وشمال أفریقیا وتركیا.والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق 
  

www.artjameel.org 
 

 
 مقعد السلطان األشرف قایتباي

 
بمنطقة القرافة الشرقیة التاریخیة بالقاھرة، المعروفة باسم صحراء  -والذي ُرمم مؤخًرا  -یقع مقعد السلطان األشرف قایتباي 

كجزء من المجّمع الواسع الذي بناه في القرافة  1474ان سنة الممالیك، وھو الجزء الوحید المتبقي من القصر الذي بناه السلط
حول ضریحھ. وقد كان السلطان األشرف قایتباي راعًیا للفن المعماري، ووصل الطراز المعماري المملوكي الذي یمیز 

استثنائیًة في القاھرة إلى ذروة انتشاره في عھده. ویظھر ذلك في مباني مجمع السلطان في صحراء الممالیك، والتي كانت 
 جودتھا حتى بالمعاییر العالیة لتراث القاھرة.

 
بتمویل من االتحاد األوروبي وبالتعاون مع مشروع القاھرة  -، بدأ مكتب أركینوس للعمارة بالقاھرة 2016-2015في سنتي 

والثقافة تخدم سكان المنطقة  بترمیم مقعد األشرف قایتباي بغرض تحویلھ إلى مساحة للفنون -التاریخیة التابع لوزارة اآلثار 
) من قبل مؤسسة السلطان التي أُسست MASQوكذلك الجمھور األوسع، وُیدار اآلن مركز مقعد السلطان قایتباي الثقافي (

خصیًصا لذلك. وتشمل نشاطات المركز معارض فنیة، ومحاضرات، وعروض وأداءات فنیة، وورش تدریبیة، ومعارض 
 ذلك استضافات فنیة لفنانین معاصرین زائرین.للحرف والفنون الیدویة، وك

 
 

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

