
 
 

 
 
 
 
 

 للنشر الفوري 
 

 جدة التراثیة /بیت جمیل للفنون  في العامنھایة فن جمیل تحتفل بمعرض 
 

 
 2018 بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة نھایة العام في بمعرضالفیدیو الخاص    
 

بیت جمیل للفنون في یتوج البرنامج السنوي  :2018 مایو 23، المملكة العربیة السعودیة، جدة
یقدم المشاركین في البرنامج. و الجدیدة للفنانینعمال األب خاصبافتتاح معرضا یوم الجدة  التراثیة /

قام بإنجازھما الفنانین المشاركین في البرنامج بشكل جماعي، باإلضافة  رئیسیینعملین المعرض 
یونیو ویفتح یومًیا من  5المعرض حتى  یستمروإلى مجموعة واسعة من القطع الفنیة الفردیة 

 صباًحا. 1:00مساًء إلى  9:30الساعة 
 

محراب كامل الحجم (مكان للصالة) وروشان (إطار في  الرئیسیین في المعرضویتمثل العملین 
األعمال ة القدیمة (البلد) في جدة. وتبرزمستوحى من التراث الغني للمدین نافذة خشبي تقلیدي)

الیدویة والتصمیم التراثي وإمكانیات الفنانین للمساھمة في مشاریع  في الحرفالمشاركین  مواھب
تأثیرات معاصرة تعكس روح التصمیم اإلبداعي  األعمالتضمن . كما تالمدینة القدیمةالترمیم في 

 المستوحى من التقالید التي تدعم البرنامج.
 

ة غامرة ألن البرنامج الذي "أشعر بسعاد :أنطونیا كارفر، المدیرالتنفیذي لمؤسسة فن جمیلوقالت 
في البرنامج قادرون الیوم على المشاركون  أصبحبسرعة كبیرة، حیث  یمتد لعام واحد قد تطور

الذي یمكن أن  . إن مستوى األعمال الفنیة دلیل على الدورالفنیة النادرةھذه األعمال  مثل إنتاج
إن بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة في دعم ترمیم التراث المعماري للمدینة القدیمة. خریجي یلعبھ 

مع القطع الفردیة للمشاركین والتي تتمیز بتصامیم بال شك  المعروضة تتكامل األعمال الرئیسیة
 والحرف الیدویة. " الوسائطمعاصرة ومزیج من 

 
 
 

https://youtu.be/M7gVQsABthQ


 
 

 
 
 
 
 

للفنون التقلیدیة في تشارلز  سسة مدرسة األمیرمؤویشمل منھج الفنون التراثیة، الذي أشرفت علیھ 
، والنجارة وأعمال الخشب، ، والزخرفة النباتیةالھندسةفي كل من  البرامجمجموعة من  لندن،

لفنانین المشاركین سیتم عرض الكثیر من أعمال اوباإلضافة إلى النحت على الجبس والسیرامیك. 
من األعمال الخشبیة  –، والتي تعكس التنوع الفني جدة / بیت جمیل للفنون التراثیةطوال العام في 

 .التراثیةوالتأثیرات  والمزیج الرائع بین التصمیم المعاصر -والسیرامیك والرسم والجبس 
 

الفنانین وھم: لجین أبوالزواید، مجموعة من  بیت جمیل للفنون التراثیة / جدةمعرض یشارك في 
الحمیاني، ورؤى السھف، ومریم آل الحرازي، وساجا خة الغالب، ومروى وشیونورا العیدروس، 

سعود، وروبن السوفي، ولجین بادریج، ورزان باغانم، وسھى بانجر، وجود حوراني، ویاسمین 
مكتبي، وفوزیة نور، وسمى شانواز، ومروى تركستاني. كما یشارك عدد من الخریجین 

من بینھم بھاء األعمال المعروضة،  الذین شاركو بدورھم في، المختارین من برنامج العام الماضي
 .أبو العینین، دنیز آن أبو شوشھ، رنا العمودي ، یسرى األنسي، ودانیا غزاز

 
من خاللھا استكشاف أساسیات یمكن للزوارالتي عمل الورش مجموعة من المعرض  یتضمنو

مایو،  25و  24) في الكبارللعائالت (األطفال برفقة ھذه الورش  ستقاموالفنون التراثیة. الھندسة و
محمصة مقھى ومساًء حتى منتصف اللیل. ویقوم  9:30مایو، من الساعة  30و  29في  لكبارول
، بدعم بجدةالرائد  مقره/ جدة في  ، الذي یعرض أعماالً لفنانین من بیت جمیل للفنون التراثیةمد
 داخل المعرض. ممیز عرض من خالل مقھىالم
 

ومؤسسة بفضل الشراكة بین فن جمیل،   2015افتتح بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة في عام 
وبدأ أول  مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة، والجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون،

 .2016اثیة لمدة عام واحد في سبتمبر في الفنون التر لھ برنامج
 

یتفاعل بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة مع المجتمع المحلي من خالل مجموعة من ورش العمل 
وباإلضافة  والبرامج المسائیة، إلى جانب المشاركة في المھرجانات الحیویة في المدینة القدیمة.

لحرف في اطور بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة لیثبت وجوده وقد ت سنة واحدة،مدتھ لبرنامج 
تواجده في وبفضل  المعماري والحفاظ على التراث في المملكة العربیة السعودیة.  حوارالیدویة وال

، فإن بیت جمیل للفنون التراثیة / جدة ھو في لجدة التاریخیةالمباني التاریخیة والتراث الغني  وسط
  یة إلى الحفاظ على المدینة القدیمة وتقالیدھا وطریقة حیاتھا الفریدة.صمیم الجھود الرام

 
، التي جدةتراثیة / من برنامج بیت جمیل للفنون ال العام الثالثالمسجلین في  تضاعف عددوقد 

، في وقت الحق من ، ویمكن للمشاركین الجدد2017 بعاممقارنة  إنطلقت في الخریف الماضي،
جدیدة ستوسع من نطاق  فنیةمساحة ل بیت جمیل للفنون التراثیة التطلع إلى افتتاح ھذا العام،

 في المدینة القدیمة. ھتأنشط
 

 إنتھى
 

  www.artjameel.orgلمزید من المعلومات یرجى زیارة 
 -hta_albalad , @jhtajeddah,@art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 

  Art Jameelفایسبوك 
 art_jameel@تویتر

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.instagram.com/art_jameel/


 
 

 
 
 
 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 عبیر بن بشیر

 
 971551012621+جوال: 

 a.bechir@alj.aeایمیل:   
 

 فن جمیل 
  

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

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

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

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

 الثقافي. 
 

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

 للفنون المعاصرة في اإلمارة.
 

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

 وتركیا. 
 

 www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا
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