
 

 

ضخما وكرنفاًال  معرًضايفتتح القاھرة  / بیت جمیل للفنون التراثیة
 ةالمنیر قصر الحرفیة فيلألعمال 

 
ثار في المعھد الفرنسي لآل عمال الحرفیةوكرنفال لأل رئیسي معرضسیتم افتتاح  •

 ديسمبر 9يوم   الشرقیة بالقاھرة
 یةالخشباألشغال و الخزف في  حرفیةمن األعمال القطعة فنیة  120أكثر من  عرض •

 .للبیعجمیعھا  متاحة واألعمال المعدنیة، 
 8إلى  ظھرا 12 ديسمبر، ومن الساعة 15إلى  10من المعرض مجاني ومفتوح يومیاً  •

 مساءً 
مؤسسة عبارة عن تعاون بین فن جمیل،  و/ القاھرة ھراثیةجمیل للفنون التبیت  •

 الثقافیة في مصر.مدرسة األمیر للفنون التقلیدية وصندوق التنمیة 
 

 
 

 



 

 / القاھرة، مركز دراسة الفنون بیت جمیل للفنون التراثیة ينظم:2018ديسمبر  4 القاھرة، مصر
 القصرالمعرض في  اميقبرنامجھا المرموق.  ألعمال خريجي رابعالمعرض الالتقلیدية والحفاظ على التراث، 

، ويعتبر المعرض ة)يوسف، المنیر الشیخ على 37(في ثار الشرقیة بالقاھرةمعھد الفرنسي لآلللالفخم 
واألشغال ، والجبس الخزف ھم منلأعمابیع منصة رفیعة المستوى للفنانین والحرفیین القادمین لعرض و

 الخشبیة، واألعمال المعدنیة.
 

 300يضم أكثر من و ،ديسمبر 15يستمر حتى ومساًء   7الساعة  على ديسمبر 9 يوم المعرض يفتتح 
لمدة عامین  خريجي برنامج تعلیميھم  نیالمشاركجمیع خمسة عشر فنانًا وحرفیًا. صنع عمل فني من 

فتتح ، والذي ابین الطالبيشھد كل سنة تنافسیة عالیة الذي  / القاھرة راثیةجمیل للفنون الت بیت في
صندوق األمیر للفنون التقلیدية و، مؤسسة مدرسة جمیلفن بجھود مشتركة من قبل  2009في عام 

 التنمیة الثقافیة في مصر.
 

 
 

 ھذا العام / القاھرة أحد مشاريع خريجي بیت جمیل للفنون التراثیة



 

 
د شھدت المعارض السنوية الثالثة لق" وبالمناسبة علقت أنطونیا كارفر، المديرة التنفیذية في فن جمیل:

قطعة من  350من  كثرحیث تم عرض أنجاًحا كبیًرا  / القاھرة راثیةجمیل للفنون الت یتب خريجيلاألولى 
منصة ھامة فنانًا. يوفر ھذا المعرض السنوي للخريجین  40كثر من أل والحلي والخزف األعمال الخشبیة

، ولعشاق الفن منذ التخرجللطالب السابقین في البرنامج لعرض األعمال الفنیة التي تم االنتھاء منھا 
بال شك نتوقع ھذه السنة وفنانین القادمین والحصول على القطع القیمة المعروضة للبیع. لدعم الالفرصة 

 في سنته الرابعة سلسلة النجاحات التي عھدناھا."ھذا المعرض يواصل  أن
 

 
 نجمیل وبیت يك فنل 2018ن، جزء من برنامج صیف عام ورشة عمل في بیت يك

 
 

أھمیته من عراقة تاريخ العمارة والتصمیم في القاھرة  القاھرة/ راثیةجمیل للفنون الت بیتويستمد 
خالل العديد من الفعالیات من وتتاح للطلبة عند التخرج فرص مواصلة ممارسة حرفھم وذلك ، وأصالته

 باإلضافة إلى توسیع فرص الخريجین في تأسیس أعمالھم الخاصة.في الصیف لألطفال، وبرامج التوعیة 
 
 



 

 
أتیلیه القاھرة فن جمیل، والتي تُمثل منصة لدعم الحرف وفنون التصمیم ھذا العام وأطلق فن جمیل

المصرية، وتتخذ من الزمالك في القاھرة مقراً لھا، وتحتوي على مساحات عمل مشتركة لمصممي الحرف 
واد رحاضنات أعمال ودعم  ،، وتدريبات أعمالالتراثیةالصاعدين، وبرنامج عام من ورش العمل في الفنون 

وتضم قائمة المشاركین المؤسسین في أتیلیه القاھرة فن جمیل عدد  األعمال في مجال الحرف الیدوية.
وقد نظمت الدورات السابقة لمعرض خريجي بیت جمیل من خريجي بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة.

منطقة القرافة في  يتباىمقعد السلطان قا/ القاھرة في المجلس الثقافي البريطاني وفي للفنون التراثیة
 الشرقیة.

 

 
 

منطقة في في مقعد السلطان قايتباى  2017/ القاھرة ديسمبر  راثیةجمیل للفنون الت المعرض الثالث لخريجي بیت
 القرافة الشرقیة

 
 
 



 

 ديسمبر 10إنطالقا من يوم مساًء  8حتى الساعة وظھًرا  12المعرض مجاني ومفتوح يومیًا من الساعة 
ا يتیح للفنانین المتخرجین ، مممتاحة للبیع المعروضة األعمال الفنیةجمیع تكون ديسمبر. س 15وحتى 

 في بناء ودعم مشاريع الحرف الیدوية الخاصة بھم.شروع ال
 
 

 انتھى
 

 www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني: 
 jhtacairo@art_jameel@واالنضمام إلى الحوار على إنستغرام: 

 Jameel House of Traditional Arts / Cairo, Art Jameelوالتفاعل على فیسبوك: 
 @art_jameelوتويتر: 

 
 

 لالستفسارات الصحفیة التواصل مع: 
 بسمة حمد

00201280532888 
jhtac@artjameel.org 

 
 

 / القاھرة بیت جمیل للفنون التراثیة
 

بجھود مشتركة من قبل فن  2009مؤسسة تعلیمیة كبرى تأسست في العام  / القاھرة بیت جمیل للفنون التراثیة
جمیل، ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية وصندوق التنمیة الثقافیة في مصر، وتُعنى بتعلیم الطلبة المصريین 
الشباب دروس الھندسة اإلسالمیة التقلیدية، والرسم، وتجانس األلوان، واآلرابیسك، وتقديم تدريب تخصصي في 

الجبس، واألعمال المعدنیة، واألشغال الخشبیة. ويتم تدريس الطلبة لمدة عامین األعمال الخزفیة، والزجاج، و
للحصول على شھادة الدبلوم، ضمن برنامج من إعداد وتقديم مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية، بما يتوافق مع 

دن. ويقع بیت جمیل للفنون المبادئ والمعايیر ذاتھا المطبقة في مقررات الدراسات العلیا في مقر المدرسة في لن
/ القاھرة في الفسطاط في قلب الحي الثقافي لمدينة القاھرة القديمة، ويركز برنامجه الدراسي على  التراثیة

الحفاظ على التراث الثقافي المحلي، ويتضمن برنامجه إجراء جوالت میدانیة إلى المعالم التاريخیة الرئیسیة، وتنفیذ 
/ القاھرة الدعم للخريجین خالل مرحلة البحث عن  يع. وُيقدم بیت جمیل للفنون التراثیةأعمال تصمیم وإقامة مشار

خريجاً يلتحقون  20فرص عمل أو تأسیس عمل خاص في مجاالت الفنون التقلیدية. ويبلغ عدد خريجي البرنامج نحو 
 لمعرض السنوي للخريجین.بنادي الخريجین، ويتواصلون فیما بینھم عبر جمعیة خريجي البرنامج ويشاركون في ا

 
 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، 
 رات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. ففي الوقت الذي تشھد فیه المجتمعات تغی

 

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


 

والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرھا دبي،  ،مركز جمیل للفنون 2018نوفمبر  11افتتحت فن جمیل يوم 
" في جدة، المملكة العربیة حي: ملتقى اإلبداعتتاح "، تستعد فن جمیل إلف2020اإلمارات العربیة المتحدة؛ وفي 

 السعودية والذي سیكون مركزا رئیسیا لألعمال اإلبداعیة في السعودية.
 

متحف ، ومؤسسة دلفینامثل  المؤسسة بطريقة تعاونیة،حیث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسساتتعمل 
أما على المستوى . متحف فیكتوريا وألبرت، ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية مؤسسة، والمتروبولیتان للفنون

المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنیات القديمة والحديثة، 
 ل والتواصل الثقافي. وتشجیع ريادة األعما

 
في إحداث تغییر إيجابي في  ، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین جمیلمجتمعتعمل فن جمیل جنباً إلى جنب مع 

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

 
 www.artjameel.orgللمزيد زوروا موقعنا

 
 

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/the-met/
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/
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