
 

 

 

   الفوري للنشر

  

 : علن عن إطالقالفن جميل ت

 

 اإلبداعية في السعودية لألعمال ةجديد حاضنةملتقى اإلبداع" حي: "
 

ملتقى ثقافي متر مربع، ليكون  17،000علن عن إنشاء مركز ثقافي بمساحة تالفن جميل  •
 مانتاج األفالالتدريب ، و، والكوميديا، والمسرح، ولفنونا لتقديم ومتخصص في السعودية

ز ى جوائالحائزة عل "ابدا للتصميم"مبنى بتصميم معاصر يتألف من ثالثة طوابق، صّممته مؤسسة  •
 ، وسيكون حاضنة للمواهب السعوديةعديدة في مجال التصميم والعمارة

جال مي تعمل ف ثقافيةمؤسسة  12" مساحات تستوعب ملتقى اإلبداع: "حيالمركز والمسمى يّضم  •
ة لمختلفا، باإلضافة إلى قاعات المعارض ومسرح ومساحات للفعاليات الثقافة والفنون واألعمال

 .  واستوديوهات الفنانين
عمال األريادة والتزام الفن جميل بدعم الفنانين والمجتمعات اإلبداعية " : ملتقى اإلبداع"حييعكس  •

 في المملكة العربية السعودية وخارجها
  

    

  الفناء المركزي المنظر من أعلى     
 

ة للتراث والتعليم ، الداعمالفن جميلأعلنت مؤسسة  -  2018يناير  29  |جدة، المملكة العربية السعودية
" بداعى اإل: ملتق"حيوالفنون، عن مشروعها الجديد في المملكة العربية السعودية والذي اطلق عليه اسم 

لعمل في ا إنطلققد جدة. ومحافظة في شمال " : ملتقى اإلبداع"حيمتر مربع. يقع  17000وتبلغ مساحته 
 م. 2019فتتاح خالل العام القادم إنشاء المشروع العام الماضي ومن المتوقع أن يكون اإل



 

 

 

لفنية ايرمز اإلسم إلى طبيعة المشروع و - " : ملتقى اإلبداع"حيأطلق على هذا الصرح الثقافي الجديد اسم 
ضم التي ت – قبل المؤسسات الفاعلةلفن الشمولي والمتنّوع من ايهدف إلى تقديم مفهوم الذي و ةالثقافيو

ة يحة كبيرالتي تخدم شر – وغيرهاومقاهي، نوادي الكوميديا، صاالت فنية، وأصحاب المشاريع الرقمية، و
  من المجتمع المحلي. 

  

 جتمع جدةلمليكون مركزاً ووجهة رئيسية " : ملتقى اإلبداع"حيلتصميم  "ابدا للتصميم" شركةتم تكليف 

رح ا الصتجمع بين مجموعة من المهارات والخبرات الثقافية والفنية في حي واحد. يتميز هذ الثقافي،
تمل . ويشالديناميكي والمعاصر المكون من ثالثة طوابق بوجود فناء داخلي محاط بشرفات وممرات مغطاة

ات المخّصصة للفعاليات والمصممة لخدمة مجموعة من على مرافق مشتركة مثل المسرح، والمساح
 األنشطة بدءاً من عروض األداء والمعارض والمؤتمرات واألسواق العامة.

  

ي كونه والذي أّسسته وقامت بتمويله مؤسسة الفن جميل، مّهماً ف، ": ملتقى اإلبداع"حيسيكون دور 
، لسعوديينورواد األعمال فهو يهدف إلى جمع الفنانين افي المجال الفني والثقافي للمبدعين الحاضنة 

مة العا والمؤلفين، والمصورين، وصانعي األفالم، ورجال األعمال وغيرهم من المبدعين، مع الجماهير
 والمجتمعات المحلية. 

 

يضاً أ" : ملتقى اإلبداع"حيبرامج معارض محلية وعالمية للفن الحديث والمعاصر؛ وسيكون الستشمل 
إلضافة اً بابمثابة المركز الرقمي للمنتجين والمخرجين  السعوديين الجدد، وسيشمل أيضاً مسرحاً متخصص

 .ةاإلبداعي لألعمالوحاضنات  إلى مساحات لعروض األداء؛ وبرامج دورية تعليمية لجميع األعمار
 

 
            

  إعالن "حي: ملتقى اإلبداع" يديو الخاص بلفا  

 



 

 

 

 ئيس الفنر ،جميلعبداللطيف فادي محمد ، قال ": ملتقى اإلبداع"حيفي معرض تعليقه على اإلعالن عن 

 الل تأسيسمن خ السعوديةفي المشهد الثقافي الغني المتنامي بِوتيرة متسارعة دعم بجميل: "نحن سعداء 

ودية، الذي يهدف إلى أن يصبح منّصة تعمل على اكتشاف وتنمية المواهب السع" : ملتقى اإلبداع"حي
العمل  فير فرص، إضافة إلى المساهمة في توالمبدعينالفنانين وتوفير الرعاية المطلوبة للجيل الجديد من 

ة ع مجموعفقد عمل فريق الفن جميل م ،لمشروع على تفكيرنا لسنوات عديدةاستحوذ هذا اوقد والتدريب. 
عن " اعى اإلبد: ملتق"حيلتطوير المركز ليصبح مركزاً فنيّاً مبتكراً. ويعّبرمشروع  الجهات المشاركة من 

، وخارجها سعوديةاإلبداع وريادة األعمال في المملكة العربية الالتزام الفن جميل وكذلك مجتمع جميل بدعم 
 ".2019 ربيعونحن نتطلع الفتتاح هذا الصرح الثقافي في 

 

 دأت في أعمالأنها بلسعودية ، لوسائل اإلعالم في المملكة العربية ا2017الفن جميل في يوليو  تأعلنوقد 

جدة،  محافظة أمانةألمارة منطقة مكة المكرمة وقدم الفن جميل الشكر ي، واإلبداع ملتقىب الخاصة نشاءاإل
نجاز هذا إعلى دعمهم وحماسهم في المساندة للمشروع الحكومية الجهات وجميع  الهيئة العامة للترفيهو

منّها لتي تضاعن التصميم المعماري والتفاصيل  اليوم كشف الفن جميليوالمشروع الثقافي والفني الرائد. 
ذا ه فيرك الجهات التي ستشاالمشروع. وسيتم اإلفصاح عن المزيد من التفاصيل في األشهر المقبلة حول 

 . 2019 ربيع إعدادها لالفتتاح الرسمي فييجري ، والبرامج التي ": ملتقى اإلبداع"حي اإلبداعي جتمعالم

 

  إنتهى 
  

ف المرفق " في المللتصميمعن التصميم المعماري، والمرافق، والمهندسين المعماريين "ابدا لمزيد من المعلومات تجدون ال
  المزيد من الصور والمخططات متوفرة عند الطلب.. الملخص المعماري –"حي: ملتقى اإلبداع" 

  

  ، يرجى الضغط على الروابط أدناه:للحصول على الصور

  

 المنظر من الشارعحي: ملتقى اإلبداع |  •

 المنظر من أعلى الفناء المركزي حي: ملتقى اإلبداع | •

 تفاصيل الفناء المركزي حي: ملتقى اإلبداع | •

 صالة العرض حي: ملتقى اإلبداع | •
 

 www.artjameel.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 -@art_jameel  نستغرام واالنضمام إلى الحوار على ا

 Art Jameel فايسبوك 
 @Art_Jameelتويتر 

 
  
  
  
  



 

  
  

  للمزيد من المعلومات الصحفية الرجاء االتصال بـ:
  

  عبير بن بشير
1012621 55 971+ 

 a.bechir@alj.ae 
 

   زينب عزام
9559132 50 971+ 

zainab@rpr.ae    

 

 الفن جميل 
  

، باإلضافة مج الترميمة وبراتدعم الفن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثي
لذي في الوقت افمعات، إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجت

 غيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشهد فيه المجتمعات ت
 

درسة برت ومتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا وأل
ة مع األفراد ل المؤسسمتحف المتروبوليتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعم األمير تشارلز للفنون التقليدية 

  ثقافي.والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل ال
 

في جدة والذي يعد أول  ملتقى اإلبداع""حي: وهما  0192- 2018مركزين ثقافيين جديدين في إلفتتاح الفن جميل  تستعد
معاصرة في فنون الفي دبي والذي يعد واحدا من أول المؤسسات لل مركز جميل للفنوناإلبداعية في السعودية و لألعمالمركز 

 اإلمارة.

 
لمجتمع اتتكامل جهود هاتين المؤسستين  في إحداث تغيير إيجابي في ى جنب مع مجتمع جميل، لجنباً إل تعمل الفن جميل 

  والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
 

  www.artjameel.orgللمزيد زوروا موقعنا
 
 

 

 
 


