
 

 فوز بالعديد من الجوائز المعمارية الدوليةي "حي: ملتقى اإلبداع"
 

هونغ كونغ جائزة  مسابقةبالذهبية في من تصميم "ابدا للتصميم" يتوج " "حي: ملتقى اإلبداع •
بجائزة التصميم  المشروع تم تكريم، كما نيويوركجوائز تصميم  مسابقةللتصميم، وبالفضية في 

 االستثنائي من قبل المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين
متر مربع،  17،000، على مساحة والذي أّسسته وقامت بتمويله مؤسسة فن جميليمتد المركز،  •

 2020ومن المزمع إفتتاحه في 
على  يشتمل ،ة السعودية للفنونبمثابة الحاضنة في المملكة العربي" "حي: ملتقى اإلبداعسيكون •

 واستوديوهات للفنانين. ،وصاالت سينما، ومسرح، ومقاهي، ومساحات للمناسباتصاالت للعرض، 
صمم المبنى، الذي سيضم العديد من الشركاء، بتصميم معاصر يتألف من ثالثة طوابق وسيكون  •

 حاضنة للمواهب السعودية
 

 

 

 "حي: ملتقى اإلبداع" )الفناء المركزي(

 
، المؤسسة المستقلة التي تدعم جميل فنأعلنت  - 2018ديسمبر  11  |المملكة العربية السعوديةجدة، 

" فاز بأهم جوائز التصميم لموسم الخريف. "حي: ملتقى اإلبداعلقادم أن مركزها الثقافي االفنون والتعليم والتراث، 
حي: ملتقى ومقرها اإلمارات العربية المتحدة واليابان بجوائز متعددة عن تصميمها لمركز  "ابدا للتصميم"  فقد توجت

الفضية في جوائز تصميم نيويورك، ، بما في ذلك الجائزة الذهبية في مسابقة  جوائز هونغ كونغ للتصميم، و "اإلبداع
 والجائزة الشرفية للتصميم االستثنائي من المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين )فرع الشرق األوسط(.

 
بمثابة الحاضنة في المملكة العربية متر مربع  وسيكون  17،000صمم المبنى على مساحة إجمالية تقدر ب 

في شمال محافظة جدة، ومن المتوقع أن يكون اإلفتتاح خالل ملتقى اإلبداع"  "حي:يقع  السعودية للفنون واإلبداع.
2020. 
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بإعادة تصميم  المكون من ثالثة طوابق، و يقوم المركز"حي: ملتقى اإلبداع" " لتصميم ابدا للتصميمتم تكليف "
ويدور التصميم الداخلي لمشروع "حي: المستوحى من العمارة التقليدية في منطقة الخليج.  الفناء التقليدي

الذي يربط بين الشرفات العليا محاط بشرفات وممرات مغطاة وملتقى اإلبداع" حول الفناء المركزي الفسيح ال
في صى قدر من التفاعل بين جميع مساحات الحاضنة. أما التصميم تحقيق أقيتيح هذا سوالمساحات المختلفة، و

 للجلوس بين النباتات الطبيعية والمساحات الخضراء. بأماكنالطابق األرضي، فقد تم تعزيز الفناء 
 

وبالمناسبة قال كل من وائل األعور )الشريك المؤسس، والمهندس الرئيسي( وكينيشي تيراموتو )شريك، 
ويستخدم المشروع   ." تم تصميم المبنى ليكون حاضنة ثقافية لمجتمعهإبدا للتصميمفي ومهندس رئيسي( 

تيح المرونة في المساحات التي يمكن أن تستوعب ي، واألرضيات الخرسانية ل، والكسوة األلومنيومالهيكل الصلب
كان فقد  .ية المحليةالعديد من المعارض واألحداث واألنشطة المختلفة، والتكيف مع احتياجات المواهب اإلبداع

 "لما يمكن أن يكون خاصا بجدة والمملكة العربية السعودية. جديد معماريالهدف هو الترويج لتصور 
 

فإن مشروع ، الشرق االوسطفرع لجنة تحكيم جائزة المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين  وحسب ماجاء عن
الثقافية  جوهري في برامج المركز سيكون تدامالفناء الحضري الذي تم تصميمه بشكل عاقل، جميل، ومس

 .المتعددة االستخدامات
 

سيقدم والذي أّسسته وقامت بتمويله مؤسسة فن جميل، مّهماً في كونه "حي: ملتقى اإلبداع"، سيكون دور 
مثابة الحاضنة لمجتمع جدة المبدع والديناميكي. تقوم فن جميل بتطوير مركزا رئيسيا بجميع أنواع الفنون وسيكون 

للعروض والفعاليات والتعلم. وسيتولى واستوديوهات الفنانين ومساحات باإلضافة إلى صاالت السينما للفنون، 
م وأماكن العمل المشتركة، إلى المطاعالعديد من الشركاء في المجتمع، من المعارض التجارية ونوادي الكوميديا 

 بتولي إدارة مواقع أخرى داخل المركز.
 

 مركز "حي: ملتقى اإلبداع "سعداء بتتويج " فن جميل، رئيس مجلس إدارة ومؤسس ي جميل، قال فادمن جهته
إلى أن نضع هذا الصرح الفني في خدمة المجتمع   2020ونتطلع في وإبدأ للتصميم بهذه الجوائز العالمية المرموقة 

العمل مع الشركاء محليا في المملكة العربية تنمو فن جميل كنموذج تعاوني من خالل السعودي والمنطقة عموما. 
ون، عبر الفن -سيجمع العديد من برامج وأهداف المؤسسة "حي: ملتقى اإلبداع"  .السعودية وجميع أنحاء العالم

 ."2030مع رؤية  تماشيا -والقطاع اإلبداعي، وريادة األعمال 
 

 إنتهى
 

 للحصول على الصور، يرجى الضغط على الروابط أدناه:

 

 حي: ملتقى اإلبداع | المنظر من الشارع •

 بداع | المنظر من أعلى الفناء المركزيحي: ملتقى اإل •

 حي: ملتقى اإلبداع | تفاصيل الفناء المركزي •

 حي: ملتقى اإلبداع | صالة العرض •
 

 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:
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 عبير بن بشير
+971 55 1012621 

 a.bechir@alj.ae 

 

 

 فن جميل

 
تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى 

برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد 
 رات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى. فيه المجتمعات تغي

 

والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي، اإلمارات العربية  ،مركز جميل للفنون 2018نوفمبر  11افتتحت فن جميل يوم 
" في جدة، المملكة العربية السعودية والذي سيكون حي: ملتقى اإلبداعتتاح "، تستعد فن جميل إلف2020المتحدة؛ وفي 

 مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية في السعودية.
 

متحف ، ومؤسسة دلفيناتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 

. أما على المستوى المحلي، متحف فيكتوريا وألبرت، وة مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليديةمؤسس، والمتروبوليتان للفنون
فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال 

 والتواصل الثقافي. 
 

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

 

  www.artjameel.orgللمزيد زوروا موقعنا

 
 

mailto:a.bechir@alj.ae
https://jameelartscentre.org/ar/
https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://www.cjameel.org/
https://www.cjameel.org/
https://www.cjameel.org/
http://www.artjameel.org/
http://www.artjameel.org/

