
 

 
 
 
 

 للنشر الفوري 
 

 استدیواألول لمكتبتھا البحثیة المرتقبة في دبي من خالل تقدم العرض  فن جمیل
 تفاعلي  أبحاث

 
 بحاثلأل استدیو یونیو 28إنطالقا من یوم في السركال أفینیو  منصة مشاریع فن جمیلتحتضن  •

ومساحة للعمل  شكل قاعة قراءة یأخذالذي و بإشراف القّیم الفني عمر برادة "تداخالت" بعنوان
 البحثي مفتوحة للعامة. 

 نوش أناند والمترجمة والناقدة حفصة حریقةوالمقیمة في دبي الفنانة متعددة التخصصات  ستقدم •
    باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.مجموعات قراءة بتنشیط 

مؤشراً على توجھ مكتبة جمیل  األبحاث التابعة لمنصة مشاریع فن جمیل تعتبر استدیوھات •
 11في منطقة الجداف بدبي، في  الذي سیفتتحوالرسالة التي تحملھا ضمن مركز جمیل للفنون 

 . 2018نوفمبر 
 

 
أعلنت مؤسسة فن جمیل، وھي مؤسسة تدعم التراث،  :2018یونیو  27دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

منصة مشاریع فن جمیل في السركال  فياستدیوھات األبحاث أحدث إفتتاح  موعد والتعلیم والفنون، الیوم عن
 2018 یولیو 31حتى  عمل البحثيالومساحة . تتواصل قاعة القراءة 2018 یونیو 28 وذلك یوم أفینیو

عضو و ،والمترجم ،والقیم الفنيالكاتب الشھیر  برادة عمر تحت إشراف تداخالت""وتستكشف موضوع 
من السبت وحتى الخمیس، من الساعة للعامة  مفتوح استدیو األبحاثسیكون  .جمیل فنفي  للقییمینمجلس 
 مساًء. 6:00صباحاً وحتى  10:00

 
ن جمیل فلمنصة مشاریع  التابع ، وورش العمل، والفعالیاتاستدیوھات األبحاثبرنامج المعارض، وعتبر یو

في منطقة  المرتقب افتتاحھمؤشراً على توجھ مكتبة جمیل والرسالة التي تحملھا ضمن مركز جمیل للفنون 
، وتاریخ الثقافة والمعارض مكتبة جمیل، التي تركزعلى الفنانینتقع . 2018نوفمبر  11الجداف بدبي، في 

  تصمیمھتم الذي ، قلب المركز الجدیدفي ، تحدة ومنطقة الشرق األوسط األوسعفي اإلمارات العربیة الم
 .ركتكتزأبواسطة شركة سیري 

  
لیزیة جباللغتین اإلن إصداراً  150من  تضم أكثرالمؤلفات من  مجموعة "تداخالت" األبحاث استدیوسیقدم 

وھي مكتبة ومقر إقامة فنیة  ،كاتب وقیّم فني، ومدیر دار المأمون، عمر برادة. وفي ھذا الصدد یقول عربیةوال
 من مختلف وجھات النظر. وتركز ھذه اإلصدارات على منطقة تداخلفكرة التتناول المجموعة : "في مراكش

في لتقاء الثقافات، وتحول اللغات اة تنقل الناس وأسفارھم، ویفي كیف شرق األوسط وشمال أفریقیا، وتنظرال
األبعاد المتعددة للترجمة النصیة والثقافیة، بما في ذلك تحول في  ھذه القائمة تتأملالحدودیة. كما  المناطق
 تآلف، وزمن العولمةمدن الموانئ في  ستكشف في آن واحد نشاطاتوتعبر تاریخ الفن.  الفنیة األشكال

  ".المنشورة بین الفنانین أن نشھده األرواح التي تتیح لنا المراسالت



 

 
 
 
 

قیادة نوش أناند والمترجمة والناقدة حفصة حریقة  المقیمة في دبي الفنانة متعددة التخصصاتتتولى وس
أناند وستقوم  .برادةلقائمة المراجع التي وضعھا  والتي تستجیبمفتوحة للعموم مجانیة و مجموعات قراءة

لیزیة والعربیة على التوالي، اعتماداً على قراءات مختارة من جقدیم جلسات جماعیة باللغتین اإلنوحریقة ت
إجراء ، ألجل النقاش، والتأمل، وبلغة محددةتقوم كل منھما بإنشاء منصة مفتوحة سستدیو األبحاث، وا
 على التسجیل ونشجعھمبمقیمي اإلمارات العربیة المتحدة  نرحبمناظرات، وبحث مواضیع البرنامج. ال

 .نالحضور المناقشات واالنضمام إلی
 
 لیزیة بقیادة نوش أناندجمجموعة قرائیة باللغة اإلنتنظیم  "،تداخالت" األبحاث استدیوسیتم، في إطار و

 ) في حین ستنظمظھراً  1صباحاً وحتى  11من الساعة (اغسطس  4یولیو، و 28، و21، 14أیام السبت 
 1واغسطس  11یولیو، و 28و 14أیام السبت  قرائیة باللغة العربیة بقیادة حفصة حریقةال المجموعة

 . )مساء 6وحتى  مساءا 4من الساعة (سبتمبر 
 

ع مجموعة القراءة المختارة یرجى إرسال اسمك الكامل مللعموم.  حضور مجموعات القراءة مجاني
 10كل مجموعة قراءة مفتوحة لـ . rsvp@artjameel.orgلیزیة أم العربیة" إلى البرید اإللكتروني: ج"اإلن

مشاركین كحد أقصى، وتمنح األفضلیة للحجوزات األوائل. ویُطلب من المشاركین اإللتزام بحضور كافة 
 الجلسات األربع. 

 
 إنتھى

 
  www.artjameel.orgلمزید من المعلومات یرجى زیارة 

  art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 
  Art Jameelفایسبوك 

 @Art_Jameelتویتر 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 

 عبیر بن بشیر
+971551012621 

a.bechi@alj.ae 
 

 فن جمیل 
  

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

 رات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. تشھد فیھ المجتمعات تغی
 

تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت ومدرسة 
المؤسسة مع األفراد  متحف المتروبولیتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعملو األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة،

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

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


 

 
 
 
 

في جدة والذي یعد أول مركز  "اإلبداع ملتقى: حي"وھما  2019-2018تستعد فن جمیل إلفتتاح مركزین ثقافیین جدیدین في 
لمعاصرة في في دبي والذي یعد واحدا من أول المؤسسات للفنون ا للفنون جمیل مركزلألعمال اإلبداعیة في السعودیة و

 اإلمارة.
 

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

 
 www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا
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