
 

 

 

 للنشر الفوري 

 
 تعلن مؤسسة دلفينا ومؤسسة فن جميل عن شراكة جديدة كبيرة

مؤسسة فن جميل هي أول شريك رئيسي استراتيجي لمؤسسة دلفينا؛ حيث ستقوم كل من المؤسستين  ●

 اللتين تتميزان بتوجهات ورؤى متشابهة ، بتبادل الخبرة والمعرفة فيما بينهما.

المؤسستين تشمل تنظيم معارض وبرامج إقامة جديدة في لندن، ودبي،  تم إعداد برامج تعاونية بين ●

 وجدة وغيرها من األماكن .

تتيح هذه الشراكة لكل من المؤسستين الفرصة الواسعة نحو تحقيق هدفهما المشترك للوصول الى  ●

 العالمية في كافة المجاالت

 

 
 لندنمؤسسة دلفينا في        مركز جميل للفنون في دبي         

 
يسر مؤسسة دلفينا ومؤسسة فن جميل اإلعالن عن  – 2018مارس  14دبي، اإلمارات العربية المتحدة | 

دخولهما في شراكة كبرى جديدة، األمر الذي يتيح لهاتين المؤسستين فرصة واسعة نحو بلوغ العالمية، 
ا التعاون فصالً رئيسًيا جديداً وتمكينهما من تطوير البرامج وتنظيم مبادرات إقامات فنية جديدة. يمثل هذ

ومهماً للمؤسستين، وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تستعد فيه مؤسسة فن جميل الفتتاح مركزين جديدين 
، وتسعى من جانب آخر مؤسسة دلفينا لتأمين وتوسيع نشاطاتها الحالية  2018 - 2019للفنون في عامي 
 على نطاق أوسع.



 

 
 

ستتمكن المؤسستان، من خالل تنسيق الجهود، زيادة فرص وصولهما وتأثيرهما إلى أقصى حد ممكن. حيث 
سيتاح لمؤسسة فن جميل إمكانية الوصول إلى خبرة مؤسسة دلفينا في إدارة إقامات الفنانين، والتواصل 

جي لمؤسسة فن جميل الواسع المصاحب لذلك. بينما ستتمكن مؤسسة دلفينا من استثمار الفكر االستراتي
والمؤسسة الشقيقة مجتمع جميل، لتوسيع عمل مؤسسة لندن الهادف إلى استكشاف العالقة بين الفنون 

 والتغير االجتماعي.
 

يتضمن مبدأ الشراكة قيام كل من المؤسستين بالمشاركة في مجال الخبرات واالستراتيجيات ولتحقيق ذلك 
دلفينا، كمستشار رئيسي في مؤسسة فن جميل، حيث يعمل بشكل فقد تم تعيين آرون سيزار، مدير مؤسسة 

عام في التخطيط التنظيمي، والتعليمي وتخطيط اإلقامات الفنية، وبناء المجموعات، والتطوير التنظيمي. 
المدير وفي نفس الوقت، سينضم فادي جميل، رئيس فن جميل، إلى مجلس أمناء مؤسسة دلفينا وسيساهم مع 

في تشكيل مستقبل مؤسسة دلفينا على مدار السنوات القليلة  جميل"،  أنطونيا كارفر فن" التنفيذي لمؤسسة
 القادمة.

 
وفي معرض تعليقه على هذا الحدث قال فادي جميل، رئيس فن جميل: "لطالما أعجبنا بعمل مؤسسة دلفينا 

 -كاثرين بليس-سنة. وتعد قاعدتهم في منطقة  30ألكثر من  ومؤسستها، دلفينا إنتركانالز، التي رعت فنانين
بمثابة المنزل الثاني للفنانين في لندن، خاصة للقادمين من الشرق األوسط. تشترك مؤسسة فن جميل، مع 
مؤسسة دلفينا في الروح الجماعية التي تركز على الفنانين وعلى القدرة االستثنائية للفنون إلنتاج األفكار 

لتبادل، بين المؤديين، والفنانين والمشاهدين، وبين المجاالت والمدارس المتباينة للفكر. لقد عملت وتسهيل ا
فن جميل دوًما بالتعاون مع مؤسسات تشترك معها في التفكير والتوجه والرؤى إلنشاء فرص للفنانين من 

 ل من المؤسستين."الشرق األوسط ؛ هذه الشراكة الكبيرة الجديدة تمثل فصاًل جديًدا مثيًرا لك
 

، الراعي المؤسس لمؤسسة دلفينا على إعالن الشراكة قائلًة: لّقت دلفينا إتريكانالز سي.بي.ايمن جانبها ع
"بالرغم من أن المؤسسة تحمل إسمي، إال أنها لم تكن أبًدا مشروًعا من أجل التفاخر، بل أُسّست كمبادرة 

ات الفنية. وقد عملت مؤسسة دلفينا بال كلل على تطوير النظام لتطوير الدعم والبنية التحتية لتنمية الممارس
اإليكولوجي الواسع للفنون، عن طريق توفير إقامات للفنانين، والقيمين ومؤخًرا مقتني الفنون. وقد تمّتع 

مدير المؤسسة آرون سيزار بالحرية الكاملة في تشكيل المؤسسة وحظي بدعم مجلس األمناء لدينا وتشجيعي 
تعاون مع الجميع. لطالما أعجبت بطموحات مؤسسة فن جميل ومساهمتها الرائدة في الفنون. هذه على ال

 الشراكة الرئيسية ُتنّسق بين قيمنا وطموحاتنا المشتركة، مع إدراك األهداف المستقبلية لكل من المؤسستين. 
 

فناًنا ومؤدًيا  40دن، حيث تستضيف ُتعد مؤسسة دلفينا من أكبر الجهات التي توفر برامج اإلقامة الفنية في لن
بتركيز مبدئي على الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثم وسعت  2007سنوًيا . انطلقت هذه المؤسسة عام 

نطاق اختصاصها دولًيا في السنوات األخيرة من خالل التركيز على مواضيع مثل برامجها الواسعة االنتشار 
 عن األداء، والطعام، واألماكن العامة.

 
 
 
 
 



 

 
 

يمتد نشاط برامج فن جميل ، التي يتم تنظيمها في كل من دبي وجدة من الحفاظ على التراث ومؤسسات 
الفنون التقليدية إلى إقامة المعارض والتكليفات الفنية في الفنون المعاصرة. وتعتبر فرص البحث والتعليم من 

، برامج الشباب المتخصصة، وبناء األمور األساسية بالنسبة اللتزامات المؤسسة. وتشمل المبادرات
المكتبات واألرشيف، باإلضافة إلى الحوارات الفنية العامة والورش والندوات. تتضمن شراكات فن جميل 

المتقدمة: شراكات عالمية رئيسية على المدى الطويل مثل متحف المتروبوليتان للفنون، بنيويورك؛ ومدرسة 
 ف فيكتوريا وألبرت، وكالهما مقره في المملكة المتحدة.األمير تشارلز للفنون التقليدية؛ ومتح

 
يوفر مركز جميل للفنون بدبي، الذي سيفتتح في وقت الحق من هذا العام، فرصاً لبرامج اإلقامة البحثّية 

والمتخصصة للكّتاب. بينما سيتم افتتاح مركز "حي: ملتقى اإلبداع" في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 
، حيث يتضمن هذا المشروع إستوديوهات للفنانين، باإلضافة إلى معارض، ومساحات لألداء،  2019عام 

 ومسرحاً، و إستوديو رقمي وغير ذلك.
 

وبالنظر للنجاح الذي حققه المعرض الفردي للفنانة آالء يونس "خطة بغداد الكبرى"، الذي أقيم في نفس 
مثل التكليفات  مختلفةيل ومؤسسة دلفينا في مشاريع الوقت في كل من دبي ولندن ، ستشارك مؤسسة فن جم

 الفنية المشتركة، والمعارض والفعاليات.
 
 -إنتهى-
 

وانضم إلى المحادثة على إنستجرام  www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع الفن جميل 
@art_jameel  فيسبوك |Art Jameel @ تويتر |Art_Jameel # )باستخدام وسم )هاشتاجartjameeldxb 
 

 المحادثة إلى ، وانّضمwww.delfinafoundation.com المؤسسة موقع بزيارة دلفينا، قم مؤسسة عن المعلومات من لمزيد

  delfinafdn@:  ، وتويتر delfinafdn@ انستجرام على

 
 جهات التواصل مع اإلعالم

 
 اإلعالم المحلي

 يسر وسام
056 6363 906 
yusur@rpr.ae 

 
 فن جميل 

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

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

 
تعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا وألبرت ومدرسة 

متحف المتروبوليتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد  األمير تشارلز للفنون التقليدية،و
 لمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. وا
 

http://www.artjameel.org/
http://www.delfinafoundation.com/
https://www.instagram.com/delfinafdn/
https://twitter.com/delfinafdn


 

 
 

في جدة والذي يعد أول مركز  "اإلبداع ملتقى: حي"وهما  2019-2018تستعد فن جميل إلفتتاح مركزين ثقافيين جديدين في 
في دبي والذي يعد واحدا من أول المؤسسات للفنون المعاصرة في  للفنون جميل مركزية ولألعمال اإلبداعية في السعود

 اإلمارة.
 

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

 
 www.artjameel.org للمزيد زوروا موقعنا

 
 مؤسسة دلفينا

 
، وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح مخصصة لتيسير 2007( في Delfina Foundationتأسست مؤسسة دلفينا )

استضافت المؤسسة أكثر من التبادل الفني وتطوير الممارسة اإلبداعية عن طريق المقرات والشراكات والبرمجة العامة. ولقد 
فناًنا وأمين متحف وكاتب من أنحاء العالم في مقرها في لندن، وتربطها شراكات بمؤسسات مثل تيت مودرن، ومتحف  300

فيكتوريا وألبرت، ومشروعات معرض فريز الفني، ومعرض دبي وجاليري تشيزنيل الفني. تقدم مؤسسة وراعية مؤسسة 
% من تمويلها السنوي، وهو 40سي.بي.اي مساحة مجانية بدون إيجار للمؤسسة فضالً عن نسبة دلفينا، دلفينا إتريكانالز 

 التمويل الذي يكمله داعمون ومؤسسات منفردة، وتمويل عام وشراكات. 
 

ية. يرعى برنامج مؤسسة دلفينا العام من الفعاليات والمعارض حواًرا فّعاالً حول فنون المعاصرة فيما يتعلق بالحياة اليوم
وتجلب مؤسسة دلفينا قضايا بارزة وأفكاًرا شائعة مًعا من خالل البرامج موحدة المواضيع مثل "سياسات الطعام"، و"الفضاء 
العام"، و"األداء فني كعملية"، و"االقتناء الفني كممارسة"، وأول برنامج إقامة على اإلطالق مخصص لجامعين الفنون جنًبا 

ض أالء يونس كجزء من برنامج "االقتناء الفني كممارسة"، ويؤكد على دور الفنانين في إعادة لجنب مع الفنانين. ويأتي معر
 النظر في المواد واألرشيفات التاريخية ومراجعتها.
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