
 

 
 
 
 
 
 

 
 بیان صحفي 

 
 دعوة إلى جمیع الفنانین في المملكة العربیة السعودية

 
 "االستداللفتح باب التسجیل في برنامج فن جمیل التعلیمي الجديد 

في الساحة الفنیة المعاصرة" إستعدادا  إلفتتاح مركز "حي: ملتقى اإلبداع" في 
2020 

  
ھو برنامج تعلیمي مكثف للفنانین  المعاصرة"االستدالل في الساحة الفنیة "حي التعلیم :  ●

أثناء عطالت نھاية األسبوع ابتداء من المقیمین في جمیع أنحاء المملكة، ويقام في جدة 
 2019إلى شھر ديسمبر  2019شھر سبتمبر 

يستعین البرنامج بخبراء من القیّمین الفنیین ومدراء المتاحف، عالوة على فنانین محلیین  ●
، يقدمون ورش عمل ومحاضرات وجلسات قراءة وينفذون جوالت إلى المعارض وإقلیمیین

 واالستوديوھات   

يسعى برنامج "االستدالل في الساحة الفنیة المعاصرة" إلى تمكین الفنانین مھنیاً عن طريق  ●
  بأعمالھمودعمھم لالرتقاء  تطوير مھاراتھم

  2019يولیو  5آخر موعد للتقديم ھو  ●

 
، وھي جمیل فنأعلنت مؤسسة : 2019أبريل  29 –جدة، المملكة العربیة السعودية 

المعاصر، وحماية التراث الثقافي، وريادة األعمال اإلبداعیة في  الفن مستقلة، تھدف إلى تعزيز مؤسسة
الفنانین السعوديین للمشاركة في جمیع أنحاء الشرق األوسط وخارجه، الیوم عن توجیه الدعوة إلى 

مكثف األساس في مبادرة فن برنامج "االستدالل في الساحة الفنیة المعاصرة". يعتبر ھذا البرنامج ال
التي تم تطويرھا خصیًصا للفنانین والمبدعین المقیمین  لتعلیم"ا :حي"جمیل التعلیمیة الجديدة 

 في المملكة العربیة السعودية.
 

تعلیم" المواھب الومن خالل البرامج المخصصة، وورش العمل والمحاضرات العامة، ينمي برنامج "حي 
 مجاالت الفن والسینما والمسرح والموسیقى وغیرھا من مجاالت اإلبداع.والمھارات والمعارف في 

؛ 2020في جدة بمجرد افتتاح المركز في عام مركز "حي: ملتقى اإلبداع" سیتم تقديم البرنامج في 
 في األثناء، سیتم تقديم البرنامج االفتتاحي المخصص للفنون في مقرات شركاء فن جمیل في جدة.

 
تم تطويره خصیًصا لمشھد الفن  "االستدالل في الساحة الفنیة المعاصرة" برنامجا جديدايعد برنامج 

سیعمل المشاركون مع السعودي، حیث تم تصمیمه لدعم الفنانین الناشئین وفناني المستقبل. 
المدرسین المشرفین على البرنامج على تطوير ممارساتھم ومسیرتھم الفنیة؛ تعلم مھارات وسیاقات 

 واإلستدالل في المشھد الفني والثقافي في المملكة العربیة السعودية. جديدة؛
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يضم البرنامج محاضرات وندوات وورش عمل تعرف الفنانین على المشھد الثقافي في 
السعودية والمنطقة واإلستفادة من الفرص المتاحة. وتناقش ھذه الجلسات محاور متنوعة من 
 فھم تاريخ الفنون في المنطقة، المجال الفني وتسويق األعمال الفنیة، وصوال إلى تعبئة نماذج 

ومواكبة أحدث االتجاھات العالمیة في مفاھیم الفن المعاصر، ق الفنان القانونیة، التقديم، وحقو
 والتفاعل والتفكیر.

 
تزويد الفنانین بالمعرفة الالزمة لإلرتقاء بممارساتھم  ومن خالل ھذا البرنامج، تسعى فن جمیل إلى

 العربیة السعودية.الفنیة والمساعدة في رعاية المشھد الفني المعاصر المتنامي في المملكة 
 
وحدات تقدم عن طريق محاضرات خاصة وعامة  3إلى  الذي يستمر لمدة أربعة أشھر،قسم البرنامج، ني

ثالث جلسات أسبوعیة مكثفة خالل ورحالت میدانیة.  مجموعة بحثیةباإلضافة إلى ندوات وورش عمل و
 لمھمات. يقدم الجلساتمصحوبة بموارد رقمیة وتكلیف با 2019وديسمبر  شھر سبتمبر وأكتوبر

من الفنانین والقیّمین على المعارض الفنیة وغیرھم من الخبراء  محاضرون محلیون وإقلیمیون ودولیون
 فن جمیل المحلیین وباللغتین العربیة واإلنجلیزية.من مرشدي  مستمروبدعم في المجال، 

 
 للفنون جمیل بیت والتي تتضمّنلیكّمل برامج ومبادرات مؤسسة فن جمیل  "التعلیم:حي "تم تصمیم 

، في البلد والذي يقیم حالیاً معرض ألعمال المشاركین في البرنامج السنوي الذي يھدف جدة/  التراثیة
استغالل الخامات المحلیة إلى استعراض تراث وتاريخ مدينة جدة الثري في مجال الحرف التقلیدية و

وتفرد الخصائص الفنیة لتلك الحرف، عالوة على إبراز تأثیر شتى فنون العالم اإلسالمي على تلك 
 .  2019مايو  11الصناعات التراثیة. يستمر المعرض، إلى يوم 

 
 

 معايیر التقديم 
 

للفنانین المقیمین في المملكة العربیة "االستدالل في الساحة الفنیة المعاصرة" متاح برنامج 
في العمل بشكل دائم في وممن يرغبون السعودية، ممن تبلغ أعمارھم أربعة وعشرين عاماً أو أكبر، 

تكون  ، وأنواإلنجلیزيةالمجال. ويفضل أن يكون المتقدم حاصالً على درجة جامعیة ومتقناً اللغتین العربیة 
عن مفاھیم الفنون المعاصرة، ويجید الكتابة النقدية والكتابة في  لديه الرغبة والشغف لتعلم المزيد

 تاريخ الفن. 
 
 
 

  .ھنا يرجى الضغطلمزيد من التفاصیل عن "االستدالل في الساحة الفنیة المعاصرة" 
 

 انتھى

 www.artjameel.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

 -art_jameel@  نستغرام واالنضمام إلى الحوار على اال

 lArt Jamee فیسبوك 

 @Art_Jameelتويتر 
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 للتواصل اإلعالمي 
 

 زينب عزام 
zainab@rpr.ae 

 
 

 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 

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

: حي؛ و2018نوفمبر  11مؤسسة معاصرة مبتكرة، افتتحت في دبي باإلمارات في  للفنون جمیل مركز
مركز رئیسي للصناعات اإلبداعیة من المزمع افتتاحه في مدينة جدة بالمملكة العربیة  اإلبداع ملتقى

 . 2020السعودية عام 

تعمل مؤسسة فن جمیل  بطريقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 
 المتروبولیتان متحفو  التقلیدية للفنون تشارلز األمیر مدرسة ،وألبرت فكتوريا متحف ،دلفینا مؤسسة

على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة  . أماللفنون
 تشمل التقنیات القديمة والحديثة، وتشجیع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. 

تعمل فن جمیل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین في إحداث تغییر 
مساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق إيجابي في المجتمع وال

 األوسط وشمال أفريقیا وتركیا.
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