
 
 

 
 

 
 
 

  الفوري للنشر
 

فناني التصویر الفوتوغرافي یعرض من  جیال جدیدا "لقطات سعودیة": 
 صوراً تعكس التنوع الثقافي في المملكة العربیة السعودیة 

 
دبي ویبرز اھتمام بیقام معرض التصویر الفوتوغرافي في منصة مشاریع الفن جمیل،  ·

 مؤسسة "الفن جمیل" برعایة التصویر الفوتوغرافي في المملكة العربیة السعودیة.
)، والذي 2018مع أسبوع التصویر الفوتوغرافي (" لقطات سعودیة" یتزامن معرض  ·

 ي سنویاً.تشھده مدینة دبیقام في السركال أفنیو و
 
تعلن مؤسسة "الفن جمیل"، التي تدعم الفنانین  :2018ینایر  15 ،اإلمارات العربیة المتحدة، دبي

الفوتوغرافي الجدید لتصویر ا والمجتمعات اإلبداعیة في الشرق األوسط وخارجھ، عن افتتاح معرض
"لقطات سعودیة"، والذي یقام في منصة مشاریع الفن جمیل، في السركال أفنیو. ینّظم المعرض فریق 

المصور والفنان أحمد ماطر. تحت إشراف القّیمین الفنّیین من مؤسسة الفن جمیل في دبي وجدة،  
 .2018ویستمرالمعرض حتى الثالث عشر من فبرایر 

 
سعودیة" أعماالً َفنیة عدیدة للفنانتین إیمان الدباغ وتسنیم السلطان والتي تعكس تفاصیل یعرض "لقطات 

 ،الحیاة الیومیة للمرأة، كما یّضم المعرض صور للمناظر الطبیعیة في السعودیة للفنانین أدریانو بیمنتا
لطفولة في ومعاذ العوفي. في حین تستوحي الفنانة فلوة ناظر صورھا من زمن ا ،وأكرم العمودي

ثمانینیات القرن الماضي، یوّثق الفنانین بدر عواد البلوي وخلود صالح البكر وماجد عنقاوي وسامي 
الطخیس الحیاة الیومیة في المملكة. ویرافق المعرض مقال مصور للكاتبة واألكادیمیة مھا السنان، 

 المتخصصة في الفن السعودي الحدیث والمعاصر. 
 

التصویر یتمیز فن : "  جمیل للفن التنفیذي المدیروفي تعقیب لھا على المعرض، قالت أنطونیا كارفر، 
تؤمن مؤسسة الفن لذلك ، العربیة السعودیة یتمتع بشعبیة كبیرة في المملكة بالتنوع و الفوتوغرافي

ش العمل تحرص على إقامة وروجمیل بأھمیة دعم ورعایة التصویر الفوتوغرافي في المملكة 
. الفني المتخّصصة والمعارض الفوتوغرافیة باإلضافة إلى برامج الجوائز التي تخدم تطّورالمشھد

ویسرنا الیوم أن نقدم أعماالً لعشرة فنانین متمیزین في منصة مشاریع الفن جمیل في دبي، والدعوة 
فعالیات أسبوع  عامة لزیارة المعرض واالستمتاع باألعمال المتنوعة والتي یتزامن عرضھا مع

 التصویر في دبي، والذي یبدأ في شھر فبرایر".
 

التي توفر فرصاً للمواھب الواعدة في فن التصویر  ،مؤسسة الفن جمیلأحد برامج ُیمثل المعرض 
منھا جائزة الفن جمیل للتصویر الفوتوغرافي من خالل العدید من البرامج والمسابقات الفوتوغرافي، 

. وقد 2016و 2010أكثر من ثالثة آالف مصور فوتوغرافي بین عامي التي استوعبت مشاركة 
ورش العمل، على مدار السنة والذي یّضم  "،جمیل تصویربرنامج "تطورت الجائزة بعد ذلك إلى 

والندوات. یھدف البرنامج إلى توفیر الفرصة أمام  ،والمحادثات ،والبحوث، والجلسات النقدیة
المصورین و الفنانین لتبادل الخبرات والتقنیات، باإلضافة إلى فرص التواصل مع الخبراء والفاعلین 

 في المجال. 
 



 
 

 
 
 
 

 
حتى الساعة السادسة مساًء ومفتوح للعامة من الساعة العاشرة صباحاً لقطات سعودیة" "معرض 

وم الجمعة). قد تتغّیر ھذه األوقات خالل مھرجان القوزالذي یقام في السركال أفنیو یومیاً (ما عدا ی
فبرایر  12-7) و أسبوع التصویرالذي ینّظمھ جلف فوتو بلس من (2018ینایر  27-26من (

2018.( 
 
 

 إنتھى
 

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

  Jameel Art فایسبوك
 @ameelArt_J تویتر

 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
  a.bechir@alj.aeعبیر بن بشیر 

 
 

  الفن جمیل
  

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

وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي  المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات
 وقت مضى. 

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

مؤسسة . أما على المستوى المحلي، فتعمل الللفنون المتروبولیتان متحف و ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة
مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل 

 الثقافي. 
 

إفتتاح مركز جمیل للفنون في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات غیرالربحیة للفنون  2018سیشھد شتاء 
 المعاصرة في اإلمارة.

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

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

 
 .www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
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