
 
 

 

 
 
 

 للنشر الفوري 

 
بيت خريجي  عملالسعودي يسلط الضوء على  يالفن مجلسال

المنزل الشهير في منطقة  ترميملجدة / راثيةجميل للفنون الت
 جدة التاريخية

 

 التاريخية المنازل أعرق أحد في روشان نافذة بترميم يالتراث مركزال اخريجو قام 
 .التقليدية الخشبيةالمنجور  تقنية باستخدام جدة في

 المبنى رميمت أعمال ضمن النافذة إدراج قررالم من. 
 من المستوى رفيع وفد إلى العمل السعودي يالفن مجلسالو جميل فن قدم 

 .للفن المعاصر "العبور"ولية كجزء من برنامج معرض الد الفنون قيادات

 

 
 

الداعمة للتراث تعاونت فن جميل،  :2019مارس  8 ،المملكة العربية السعودية، جدة

جميل  بيتخريجي لالسعودي لتقديم عمل  يمجلس الفنال، مع  والتعليم والفنون
جدة إلى نافذة الروشان التقليدية في أحد أضخم مباني  لترميمجدة  / راثيةللفنون الت
فبراير  8في  ،وعارضين قييمين فنيين،، متميزة من فنانين محليين ودوليينمجموعة 

الذي و معرض الفن المعاصر السنوي في جدة في طبعته السادسة ، كجزء من2019
 .السعودي يمجلس الفنالنظمه 

 
 بيتخريجي ل، هي نتاج ألبحاث وعمل مكثف نافذة الشبيكة الخشبيةالروشان أو 

، وهو ورجالمنفن تعرض أعلى مستويات الحرفية في ، جدة / تراثيةجميل للفنون ال
 حتىوأصبح يمارس بالكاد  في جدةمشهورا من الخشب المتشابك الذي كان تقنية 

 جدة. / الترثيةجميل للفنون ابيت في بالترات النهوض إنطالق برنامج خاص ب
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

، أحد أضخم بيوت الشعاب روشان في ترميم بيت الجمجومنافذة المج وسيتم د
لتعزيز العديد من المنازل التقليدية في تقود وزارة الثقافة برنامًجا والمرجانية في جدة. 

، التي أدرجتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي في قة جدة التاريخية أو البلدمنط
 .2014عام 

 
 بيتمن قبل  منطقة جدة التاريخيةيمثل هذا المشروع مساهمة مهمة في ترميم 

المعماري، والحفاظ على مركز للحرف، والخطاب ، وهو / جدة راثيةجميل للفنون الت
عربية الجمعية الفن جميل بالتعاون مع من قبل  2015لذي تم إنشاؤه عام ا التراث

على الفنون  مدته سنة واحدة يركز مكثفابرنامجا ويقدم ، السعودية للثقافة والفنون
للفنون  تشارلز األميرمدرسة مؤسسة  سهيإعداده وتدر تشرف علىتصميم الة ويحرفال

 التقليدية.
 

في المنطقة ثانية مساحة جديدة إلى  توسع حيث، عاًما هاًما للمركز 2019 يعد عام
افتتاح استوديو التصميم في و، المصنعينتكون أكثر إستعدادا إلستيعاب ل التاريخية بجدة

المبنى األصلي الذي يمنح خريجين مختارين خبرة عملية لتصميم المنتجات التي 
ومتجر للمنتجات المصممة من قبل  التراثيةفتتاح مكتبة الفنون ؛ واالسوقيتطلبها 

 الخريجين وغيرهم من مصممي الحرف اليدوية.
 

جميل بيت ور مؤقًتا في جوعرض صغير على حرفة المنالروشان  نافذة يعرض عمل
/ جدة حتى يتم تثبيت النافذة في بيت الجمجوم. العرض مجاني  راثيةللفنون الت

 مساًء. 3صباًحا حتى الساعة  10، من الساعة طوال أيام األسبوعمفتوح للجمهور و
 

 إنتهى
 
 

  www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 -@hta_albalad , @jhtajeddah,art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 

  Art Jameelفايسبوك 
 art_jameel@تويتر

 
 

 للمزيد من المعلومات الصحفية رجاء االتصال بـ:
 عبير بن بشير

 
 971551012621+جوال: 

 a.bechir@alj.aeايميل:   
 

 
 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

 
 
 

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


 
 

 
 
 
 
 

 11مؤسسة معاصرة مبتكرة، افتتحت في دبي باإلمارات في  للفنون جميل مركزويّعد 
ي للصناعات اإلبداعية من المزمع مركز رئيس اإلبداع ملتقى: حي؛ و2018نوفمبر 

 . 2020افتتاحه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 
 

تعمل مؤسسة فن جميل  بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى 
 للفنون تشارلز األمير مدرسة ،وألبرت فكتوريا متحف ،دلفينا مؤسسةالمؤسسات مثل 

ما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة . أللفنون المتروبوليتان متحفو  التقليدية
مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، 

 وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 

تعمل فن جميل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين 
والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع 

 حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وترك
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