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بيت جميل للفنون التراثية في جدة يؤهل أصحاب الحرف 
 التقليدية لألسواق من خالل وحدة تصميم المنتجات

 
ليكون مركزا للحرف اليدوية ، 2015/ جدة في سنة  تأسس بيت جميل للفنون التراثية ●

 ش المعماري والحفاظ على التراث والنق
مؤسسة ميم المنتجات، تحت إشراف وتنفيذ اتصتوسع برنامجه للعام الواحد ليشمل  ●

 مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية 
مشارك سنوياً، يتعلمون ويتدربون على أيدي فنانين ومصممين  16يحضر البرنامج حوالي  ●

 محليين ومعلمين من الخارج 
 
 

توسع بيت جميل للفنون التراثية / جدة، المركز  :2019 أكتوبر 2ربية السعودية | جدة، المملكة الع
ش المعماري والحفاظ على التراث، في نطاق برنامجه ميل لُيعنى بالحرف اليدوية والنقالذي أسسته فن ج

مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية، من خالل مؤسسة للفنون التراثية، والذي تنفذه وتشرف عليه 
إضافة وحدة لتصميم المنتجات تقوم باستكشاف تطبيقي للعوامل المشتركة بين التراث وتصميم المنتجات 

والحرف التقليدية. وتهدف إضافة الوحدة الجديدة إلى مساعدة الحرفيين السعوديين في تحقيق سبل 
فتتاح البرنامج إحرفتهم، من خالل تصميم المنتجات للسوق. وشهد العيش المستدام من خالل ممارسة 

 مشاركاً في بيت جميل رحب بهم جورج ريتشاردز، مسؤول البرامج التراثية في فن جميل، 61الجديد حضور 
 مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية. مؤسسة وديلفينا بوتيسيني، مديرة البرامج في 

 
احد في بيت جميل للفنون التراثية / جدة في تركيزه على الفنون المستوحاة من يستمر برنامج العام الو

التراث الغني للمدينة القديمة )البلد( في جدة، مع عمل ميداني يهدف إلى دراسة وتوثيق ذلك التراث 
، والروشان )إطار نافذة خشبي تقليدي(، وأشغال المنقور بسني في المنطقة، ومنها واجهات الجالغ

بية. وإلى جوار الوحدات النظرية التي تتناول الهندسة اإلسالمية وتناغم األلوان، هناك وحدات عملية الخش
قشر و بسالخزفيات والسيراميك وأعمال الج يتم خاللها تعلم أساليب الصباغة والرسم والتلوين وصنع

 والمنقور. الخشب 
 

امل المشتركة بين التراث والتصميم، حيث تستكشف الوحدة الجديدة، التي تسبق المشروع النهائي، العو
يقوم المشاركون بتصميم وإنتاج نماذج أولية من منتجات حقيقية مستوحاة من تراث منطقة البلد. وتهدف 

الوحدة إلى مساعدة المشاركين على تطبيق مهاراتهم الحرفية في أعمال الترميم وكذلك في تصميم 
 مل في هذين المجالين. المنتجات، حتى يتسنى لهم اقتناص فرص الع

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

وفي هذا الصدد، يقول جورج ريتشاردز، مسؤول البرامج التراثية في فن جميل: "يستند دعم فن جميل 
للحرفيين والحفاظ على التراث في المملكة العربية السعودية إلى إيمان راسخ بأهمية مساعدة العاملين 

ويعمل خريجو بيت جميل للفنون التراثية في جدة بالفعل على في التراث في ضمان مصدر رزق مستدام. 
ميم خاصة بهم، ويعملون في مشاريع ترميم بمنطقة البلد، ويمارسون أعمالهم كفنانين، اإنشاء أعمال تص

ولكننا نريد أن نقدم المزيد لدعم هذا القطاع ويسعدنا أن نعزز برنامج السنة الواحدة بهذه الوحدة الجديدة 
 والتي تركز على تصميم المنتجات". 

 
مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية: مؤسسة رامج في ومن جانبها، قالت ديلفينا بوتيسيني، مديرة الب

مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية شاهدة على توسع ونمو البرنامج في جدة مؤسسة كانت  "لطالما
وزيادة عدد خريجيه على مدار السنوات األربع الماضية بتسارع الفت وحركة إبداعية قوية. لقد شهدنا 

هجيتنا، المتمثلة في تدريس الفنون والحرف اليدوية باعتبارها تراث حياة معاصر، تطبيق أخالقياتنا ومن
ووجدناها تنبض بالحياة في قلوب وعقول وأيدي جيل جديد من الحرفيين السعوديين. نحن معجبون جًدا 

أجيال  بجودة األفكار والحرفية التي عبّر عنها المشاركون في زمن قصير نسبياً، ونتطلع إلى مواصلة رعاية
 من الفنانين والمصممين والحرفيين السعوديين من خالل برنامجنا في بيت جميل للفنون التراثية بجدة". 

 
ية في معرض سي، مساعدة التدريس واإلخصائية الفنية في بيت جميل، واالستشاروتحدثت يسرا األن

، عن تجربتها 2018عام  جدة / برنامج بيت جميل للفنون التراثية اتخريج ىحدإ ته"خام" بجدة والذي أسس
ن الذين يتطلعون ، لم يكن هناك كثير من الدعم للحرفيي2017قائلة: "عندما تخرجت من بيت جميل عام 

كمصدر للرزق. لذلك فإن من شأن برنامج بيت جميل الجديد أن يتيح للمشاركين فرص  ةحرفالإلى ممارسة 
 ستدامة". إوض قطاع التراث ككل بصورة أكثر العمل وضمان باب رزق مستمر وكذلك المساعدة في نه

 
شهد المزيد من التوسع في أنشطة بيت جميل للفنون التراثية وعلى عدد من  2019يذكر أن العام 

السنوي  السعودي الفن أسبوع، وهو 21,39المسارات. ففي فبراير، أنتج خريجو بيت جميل، في إطار 
جمجوم، الذي ال بيتبرعاية المجلس السعودي للفنون في جدة، لوح منقور أصيل للمساهمة في ترميم 

مرجانية في منطقة البلد التاريخية، ضمن برنامج لوزارة الثقافة.  أحجاريعد أكبر وأروع البيوت التي بنيت ب
ارسة اإلبداعية المعاصرة والتراثية وفي مارس، افتتح بيت جميل منصة المشاريع في جدة، وهو مكان للمم

في منطقة البلد ويضم ورشة ألعمال الخشب يستخدمها المشاركون في برنامج بيت جميل. أما في مايو، 
فقد عرض معرض بيت جميل السنوي أعمال خريجي البرنامج، في ليلة كانت مليئة بالفعاليات الرائعة. 

في جدة شراكة مع خريجي برنامجه، إلى جانب شركتين وخالل الصيف، عقد بيت جميل للفنون التراثية 
مل إشتلتنفيذ برنامج مدته شهر واحد  ناشئتين من تأسيس هؤالء الخريجين، وهما "كيس شيك" و"خام"

برعاية وزارة  21،39على ورش عمل عامة في منطقة البلد خالل موسم جدة واالفتتاح الصيفي لمهرجان 
 الثقافة. 

 
( في بيت جميل 2021 – 2020االلتحاق ببرنامج الفنون التراثية وتصميم المنتجات )يبدأ استقبال طلبات 

. لمعرفة كل جديد في هذا الصدد، يرجى متابعة صفحة بيت جميل 2020للفنون التراثية / جدة في أبريل 
 . jhtajeddahعبر اإلنستجرام، أو صفحة الفيسبوك، أو حساب تويتر @
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  www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 ,art_jameel@hta_albalad , @jhtajeddah@-نستجرام واالنضمام إلى الحوار على اإل

  Art Jameelالفيسبوك 
 art_jameel@تويتر

 
 للتواصل اإلعالمي 

 زينب الدباغ 
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 فن جميل

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

الترميم، باإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء 
وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر 

 أهمية من أي وقت مضى.
 

، والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها للفنون جميل مركز 2018نوفمبر  11ميل يوم افتتحت فن ج
في جدة، ” اإلبداع ملتقى: حي“، تستعد فن جميل الفتتاح 2020دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ وفي 

 ملكة العربية السعودية والذي سيكون مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية في السعودية.الم
 

 مؤسسة تعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل
 فيكتوريا متحف، ومؤسسة مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليديةو، للفنون المتروبوليتان متحف، ودلفينا
مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل . أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة وألبرت

 التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي.
 

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

 األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 
 

 التقليديةمدرسة األمير تشارلز للفنون مؤسسة 
 

األعمال الخيریة التي تعكس ، هي جزء من مجموعة التقليديةمدرسة األمير تشارلز للفنون مؤسسة 
االهتمام العميق لصاحب السمو الملكي أمير ویلز ببعض التحدیات الوثيقة واألكثر إلحاًحا التي نواجهها في 

عالمنا الذي نعيش فيه اليوم. وكانت مدرسة األمير رائدة في تقدیم الدرجات العلمية العملية في الدراسات 
وراه، وذلك في مجال الفنون التراثية للحضارات الكبرى في العالم. العليا على مستوى الماجستير والدكت

وتعلّم المدرسة أهمية التكامل بين الدراسة النظریة للفنون التراثية والتطبيق العملي. ویتمثل أحد األهداف 
الرئيسية للمدرسة في تشجيع الوعي بالطبيعة الشاملة للفنان التقليدي، الذي یستمد إلهامه من أسمى 

 لمصادر وتتضافر مهاراته وتفانيه في العمل لخلق روائع یمكن أن نعترف بها جميًعا كجزء من تراثنا العالمي.ا
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ولقد توسع برنامج المدرسة للدراسات العليا، القائم على الممارسة والبحث في الفنون التقليدیة، ليشمل 
جتمع أوسع نطاقاً؛ وبرنامج "االنسجام في "البرنامج المفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعليمية إلى م

المدارس" والذي یقدم رؤیة متكاملة عن العالم للشباب، وبرنامج "التوعية" الذي يمارس دوراً نشطاً في 
  .جدة/  التراثية للفنون جميل يتببرنامج دولة في القارات الخمس من بينها  20أكثر من 

 
www.psta.org.uk/ 
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