
 

 للنشر الفوري 
 

 
 فن جميل وجلف فوتو بلس ُيطلقان من جديد النسخة السعودية 

من فعالية المصورين الفوتوغرافيين األكثر شعبية "جلف فوتو بلس ساليد 
 فست"

 
 

جلف فوتو بلس ساليد فست جزء من برنامج تصوير جميل السنوي، والذي يرعى الحركة  ●

 الفوتوغرافية النشطة في المملكة 

تهدف الفعالية إلى أن تكون منصة تشجيع للمصورين الفوتوغرافيين الشباب والصاعدين في  ●

 المنطقة على التعلم، وتجريب أفكارهم، والتعبير عنها بصورة إبداعية 

تعرض النسخة السعودية الثانية أعمال خمسة مصورين سعوديين ومن المنطقة، حيث  ●

 مع الجمهور  ُيقدمون أحدث مشاريعهم يتبعها آراء وحوار

نظمت فن جميل وجلف فوتو بلس ألول مرة جلسة خاصة لعرض أعمال الفنانين والمصورين،  ●

 بغية تبادل األفكار والخبرات.   

 

 
، المؤسسة التي تعنى بدعم التراث جميل فنأعلنت : 2019سبتمبر  18لسعودية | جدة، المملكة العربية ا

التي تقام  ،فعالية جلف فوتو بلس ساليد فست والتعليم والفنون، اليوم عن تدشين النسخة السعودية الثانية من
ر الفوتوغرافي البارزة والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وتقدم أعمال ، مؤسسة التصويبلس فوتو جلفبالتعاون مع 

، بمدينة جدة، في مساحة بيضون 2019سبتمبر  27ة خمسة من المصورين السعوديين ومن المنطقة يوم الجمع
 مساء.  8:30من الساعة 

 
نطقة، للتعلم والتعاون وتهدف فعالية جلف فوتو بلس ساليد فست إلى أن تكون منصة للمصورين الواعدين من الم

هدى من السعودية؛ والمصورة  السالم العمريعبدوالمصور  إيمان الدباغ والتجريب الفني. وستقدم أعمال المصورة
، المصور التنزاني المقيم في دبي، وهو المدير محمد سمجيمن الكويت؛ و محمد الكوحوالمصور  عبد المغني

 المشارك لهذه الفعالية. 
 

لمواصلة الزخم  2017تُقام الفعالية في إطار برنامج تصوير جميل السنوي، وهي المبادرة التي تأسست في العام 
. وُيركز تصوير جميل 2016و 2010الذي أحدثته جائزة فن جميل للتصوير الفوتوغرافي، والتي أقيمت ما بين عامي 

ل، ومراجعة ملفات الصور، وإقامة جلسات النقاش، على التعليم على مدار السنة وتنمية المجتمع عبر ورش العم
 وغيرها. 
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وعالوة على فعالية جلف فوتو بلس ساليد فست، تتعاون فن جميل وجلف فوتو بلس في عقد جلسة الستعراض 
. وسوف تكون الجلسة فرصة للمهتمين والفنانين لقاء مصورين 2019سبتمبر  28 السبتاألعمال والمشاريع، يوم 

 محترفين ولكي ُيقدموا أحدث مشاريعهم ويتبع ذلك تبادل آراء وحوار مع الجمهور. 
 

النقد والنصائح باللغتين اإلنجليزية والعربية لكل المشاركين. باإلضافة  محمد الكوحو ،إيمان الدباغوسيقّدم كل من 
مصور فوتوغرافي والمدير التنفيذي لكل من محمد سمجي، و المديرة اإلدارية لجلف فوتو بلس،وال بوترايت، لإلى 

جلف فوتو بلس وسيينج ثنجز الذين سيقدمون الدعم والمشورة باللغة اإلنجليزية. تنعقد الجلسات على حسب 
دقيقة لكل جلسة. هذه الدعوة  15دل ظهراً، بمع 2:30أولوية الحضور من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 

 موجهة لجميع المهتمين للحصول على اإلستشارة والتفاعل مع أكبر عدد من المختصين بالتصوير الفوتوغرافي. 
  

"بدأ تركيز فن جميل على  ، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل:أنطونيا كارفروتعليقاً على هذه المناسبة، قالت 
لتصوير الفوتوغرافي والزخم الذي أحدثته في أوساط المصورين، وكان من ل تنامع نجاح جائز لتصوير الفوتوغرافيا

الطبيعي أن نعقب ذلك النجاح بتقديم برنامج يتضمن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات خاصة بمصوري المملكة. ومع 
تفاًء بواحد نجاح النسخة االفتتاحية العام الماضي، كان من دواعي سرورنا أن نتشارك مجدداً مع جلف فوتو بلس، اح

 من الفنون األكثر ممارسة وشعبية في منطقتنا". 
 

، المدير المشارك لفعالية جلف فوتو بلس: "من بين العديد من األنشطة التي نقوم محمد سمجيومن جانبه، قال 
ساليد فست بين شتى مشاريع التصوير بها في جلف فوتو بلس، نعتبر ساليد فست أحد مبادراتنا المفضلة. ويجمع 

الفوتوغرافي المتنوعة، على نحو يشجع على بدء الحوارات الفنية وتنويرنا بشأن القضايا االجتماعية في منطقتنا 
ويلهم المصورين اآلخرين للعمل على قصص تهمهم. وخالل شراكتنا مع فن جميل، عقدنا أولى فعاليات ساليد 

قمنا الفعالية مرة في القاهرة ومرة في فست العالمية بنسخة سعودية في جدة منذ عام، ومنذ ذلك الحين أ
المنامة، حتى أضحى حدثاً كبيراً على صعيد المنطقة. ويسرنا ويشرفنا أن نعود إلى جدة مع أصدقائنا وشركائنا في 

 فن جميل". 
 

في جدة أبوابه مجاناً أمام جمهوره من عشاق الصور وهواة التصوير  ويفتح جلف فوتو بلس ساليد فست
 مساء.  8:30، في مساحة بيضون ، عند الساعة 2019سبتمبر  27الفوتوغرافي، يوم الجمعة 

 
 انتهى 

 
  الحوار على منصات التواصل االجتماعي، ومشاركتنا www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 art_jameel@انستغرام: 
  Art Jameelفيسبوك: 

   Art_Jameel@تويتر: 

 
 لالستفسارات الصحفية التواصل مع:

 زينب الدباغ  
zainab@rpr.ae 

 
 
 
 
 
 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel


 

 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، 

 رات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغي
 

 مؤسسةتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 
. أما على للفنون المتروبوليتان متحف ،والتقليدية للفنون تشارلز األمير مدرسةو وألبرت فكتوريا متحفو ، دلفينا

المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة 
 لتواصل الثقافي. والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال وا

 
في دبي والذي يعد واحدا من أول المؤسسات للفنون  للفنون جميل مركز، افتتحت فن جميل 2018نوفمبر  11في 

ل مركز في جدة والذي يعد أو "اإلبداع ملتقى: حي"الفتتاح  2010المعاصرة في اإلمارة. وكذلك تستعد في عام 
 لألعمال اإلبداعية في السعودية. 

 
إيجابي في في إحداث تغيير  ، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين جميل مجتمعتعمل فن جميل جنباً إلى جنب مع 

المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 وتركيا. 

 
 www.artjameel.org للمزيد زوروا موقعنا

 
 جلف فوتو بلس:

 
ُيعتبر جلف فوتو بلس مركز دبي للتصوير الفوتوغرافي، ويعمل على إعداد أوساط التصوير الفوتوغرافي المحلية 

والدولية وإلهامهم من خالل إقامة ورش عمل حول التصوير الفوتوغرافي، وندوات الفنانين، وتقديم خدمات الطباعة 
في في المنطقة، والتي تُقام تحت اسم أسبوع جلف فوتو بلس الحديثة، وإقامة أطول فعالية دولية للتصوير الفوتوغرا

للتصوير الفوتوغرافي. واكتسب جلف فوتو بلس شهرة كرائد فعاليات التصوير الفوتوغرافي على الصعيد اإلقليمي 
 والدولي، ويعمل المركز على تنمية المعرفة البصرية للمجتمع، ودفع حدود التصوير الفوتوغرافي المعاصر.
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