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 مركز جميل للفنون، دبي

 جيل جديد من قيادات اإلبداع يجتمع في مجلس شبابي رائد

 

باقة تضم تسعة من الشباب الفنانين، الكتاب، المعماريين، المصممين، مبدعي الرسوم  ●

المتحركة، رواد العمل االجتماعي، والمبرمجين تجتمع في المجلس الشبابي لمركز جميل 

 للفنون بدبي

المجموعة مسؤولية وضع برنامجها الخاص في مركز جميل للفنون،وتستمر دورتها تتحمل  ●

 2019وحتى أبريل  2018االفتتاحية من نوفمبر 

التعاوني إلى إنتاج الفنون، التصاميم، واألبحاث، والفعاليات العامة  سيدفع برنامج االبتكار ●

عزيز مكانة مركز جميل عاماً، لت 25و  18الموجهة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 للفنون، كمّقر للمهنيين والمبدعين الشباب

 

، وهي مؤسسة جميل فنأعلنت مؤسسة  - 2018  -أكتوبر  - 29دبي، اإلمارات العربية المتحدة | 

مستقلة تدعم الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق األوسط، اليوم عن تفاصيل "المجلس 

و  18الشبابي"، وهو برنامج تم إعداده لتشجيع ودعم الشباب المبدعين الذين تتراوح أعمارهم بين 

صة للشباب ليكونوا بمثابة "سفراء" للمركز تُتاح لهم فرصة تصميم برامج عاماً. ويّقدم البرنامج فر 25

مركز مختلفة ومخصّصة لجيلهم. وتمثل هذه المبادرة أساس اإلستراتيجيّة التي يتبنّاها وينفذها 

 ، لهذه الفئة العمرية. 2018نوفمبر ،  11جميل للفنون، الذي يفتتح في 

 

، سيقوم المجلس الشبابي لمركز جميل 2019وحتى أبريل  2018 وخالل فترة تمتد من نوفمبر

للفنون بتطوير مبادرات ذات صلة باهتمامات أعضائها التسعة، والذين تم اختيارهم على إثر منافسة 

قوية من قبل اقتراحات وتوصيات شبكة فن جميل الواسعة من روّاد الثقافة المحليين. يتكون 

راتيين الجنسية ومن سبع جنسيات مختلفة أخرى، وذلك بغرض المجلس الشبابي من فنانين إما

توفير تجربة غنيّة بالثقافات والخبرات المتعّددة وهم:  شيخة الكتبي )فنانة بصرية(، سلوى 

الخضيري )معمارية(، عبد الغني النهاوي )مصمم / مصمم مجسمات(، حسن أديبايو بيلو )رائد 

اعية، مساعدة تقييم فني(، جنان إسماعيل )مصممة اجتماعي(، سارة بنت صفوان )رائدة إجتم

جرافيكية(، أربانا موروغابان ) مصممة وسائط متعددة / مبرمجة(، دينا طويل ) مصممة رقمية / 

 رسامة(، وريعان يافي ) مصممة جرافيكية(. 

  

 مركزسيقوم أعضاء المجلس الشبابي بإنشاء وتنظيم سلسلة من الفعاليات الشبابية العامة في 

، وتشجيع مشاركة الشباب وبناء العالقات مع الشركاء من المنظمات والمؤسسات جميل للفنون

والشركات. وسيؤدي تبادل األفكار والخبرات بين أعضاء المجلس والجمهور،إلى عملية إنتاج متطورة 

ات وفريدة من نوعها للمشاريع الفنية والبحثية المختلفة. كما يساهم المجلس في تطوير الفعالي

العامة والبرامج الخاصة. ويقوم المركز بالمقابل بتوفير التوجيه والدعم والموارد، لتقديم تجارب فنيّة 

 حقيقية ألعضاء المجلس الشباب. 
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وبفضل الهيكلة المفتوحة للمجلس الشبابي، لن يكون هناك مسار عمل محّدد، بل سيتّم تشجيع 

لتي تستجيب الحتياجات أقرانهم. وقد تتضمن النتائج األعضاء على التفكير بأنفسهم ووضع البرامج ا

سلسلة من ورش العمل أو المحاضرات المتخصصة، والمعارض، والمداخالت العامة، والمشاريع 

الفنيّة أو المطبوعات البحثية. كما قد تتضّمن النتائج المرتقبة وضع األطر المختلفة لبرامج شبابية 

اب، ومواد بحثية، وتكليفات فنية، وبرامج تعليمية، و غير ذلك من مقبلة، وإقامات فنية للفنانين الشب

 المشاريع المبتكرة. 

 

يعكس البرنامج التزام مؤسسة فن جميل تجاه التعليم ودعم قادة الثقافة الشباب، وذلك عن طريق 

تعريف أعضاء المجلس الشبابي بحيثيات إدارة والعمل ضمن مؤسسة فنيّة رائدة، وإتاحة الفرص 

حلية واإلقليمية والدولية أمامهم في مجاالت الفنون والثقافة. وباإلضافة إلى المشاركة الفعالة الم

مع شبكة فن جميل واسعة النطاق التي تضم فنانين ومجلس قيّمين فنيين ومهنيين مختصّين، 

ستتاح الفرصة ألعضاء المجلس لتطوير مهاراتهم وأهدافهم المهنية من خالل اجتماعات جماعية 

 ختلفة وجلسات استشارية خاصة مع الفنانين والخبراء الفنيّين. م

 

، سيكون 2018ومن الجدير بالذكر أن مركز جميل للفنون، الذي يفتتح في الحادي عشر من نوفمبر 

 وجهة ثقافية مبتكرة وأول مؤسسة غير حكومية تُعنى بالفنون المعاصرة في منطقة الخليج. 

 

  .هناجميل للفنون لمزيد من التفاصيل حول مركز 

  .هنالمزيد من التفاصيل حول المجلس الشبابي لمركز جميل للفنون 

 

 انتهى
 

، ومشاركتنا الحوار على منصات التواصل www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 االجتماعي
 jameelartscentre@انستغرام: 
 jameelartscentre@فيسبوك: 

 jameelartsctr@  تويتر: 
 

 فن جميل 
 art_jameel@انستغرام: 
 Art Jameel فيسبوك: 

 Art_Jameel@  تويتر: 
 

 artjameeldxb#مع الوسم: 
 

 للتواصل اإلعالمي 
 

 mariam@artjameel.org  +971-05-4779923مريم قبالوي 

http://www.jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/programmes/youth-assembly/
http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/jameelartscentre/
https://www.facebook.com/JameelArtsCentre/
https://twitter.com/JameelArtsCtr
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
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 zainab@rpr.ae   +971-50-9559132زينب عزام  
 

 فن جميل
 

تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج 
فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء الترميم، باإلضافة إلى برامج 

وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر 
 أهمية من أي وقت مضى. 

 
يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي، والذي  ،للفنون جميل مركز 2018نوفمبر  11افتتحت فن جميل يوم 

" في جدة، المملكة اإلبداع ملتقى: حي، تستعد فن جميل إلفتتاح "2020اإلمارات العربية المتحدة؛ وفي 
 في السعودية. العربية السعودية والذي سيكون مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية

 
 مؤسسةتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 

 فيكتوريا متحف، والتقليدية للفنون تشارلز األمير مدرسة مؤسسة، وللفنون المتروبوليتان متحف، ودلفينا
فراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل . أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األوألبرت

 التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 

في إحداث تغيير  ، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين جميل مجتمعتعمل فن جميل جنباً إلى جنب مع 
إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 
 

  www.artjameel.orgللمزيد زوروا موقعنا
 

 
 مركز جميل للفنون 

 
واحًدا من أول المؤسسات الفنية المعاصرة في دبي. يحتضن المركز العدید  للفنون جميل مركزیعد 

من المعارض الفردية والجماعية التي تعتمد على مقتنيات فن جميل إلى جانب الشراكات 
آالف متر مربع من  10لتصل إلى اإلقليمية والعالمية. تمتد المساحة اإلجمالية المقام عليها المركز 

للهندسة المعمارية بالمملكة « سيري أركيتكتس»من تصميم شركة المباني متعددة التخصصات، 
سبع حدائق مستوحاة من البيئة الصحراوية من تصميم مهندسة المناظر المتحدة. يّضم المبنى 

 الطبيعية الحدائق والمسطحات أنوك فيجل.
 

الواجهة المائية على أطراف منطقة الجّداف الواقعة على خور دبي، ويّضم صاالت يقع المركز على  
العرض الفنيّة باإلضافة إلى مكتبة جميل، والتي تّعد مركز أبحاث مفتوح ُيعنى بالفن المعاصر 

والتاريخ الثقافي لمنطقة الخليج والمناطق المجاورة. يّضم المركز أيضاً مساحات مخصّصة للمشاريع 
 ليفات الفنيّة، واستوديوهات للكتّاب، ومتجر ومطعم. والتك

 
ويّعد أيضاً مركًزا للمبادرات التعليمية والبحثية للجماهير المختلفة، ويحتضن العديد من المبادرات 

 البحثية والتعليمية لمختلف المعنيين. وهذا عالوة على برامج شراكة فنية محلية وإقليمية ودولية. 
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