
 

 للن�ش الفوري 

 على أنشطتھم 19-للتخفیف من تأثیر تفشي فیروس كوفید

 مؤسسة فن جمیل تطلق برنامجاً لدعم الجماعات الفنیة واإلبداعیة
 

تدعم منصة فن جمیل لألبحاث والممارسات الفنیة الفنانین والكتاب والقیّمین والباحثین  •
إفريقیا من خالل تقديم مخصصات مالیة لتنفیذ المستقلین في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 المشاريع القائمة والجديدة 
دوالر لكل فنان) من خالل تلقي الطلبات ومن ثم عرضھا على   3000توزع المخصّصات (حتى  •

   2020يونیو   7أبريل إلى  1لجنة تحكیم مستقلة في ثالث دورات في الفترة من 
الحالیة، لتواصل مھمتھا في دعم الفنانین والمجتمعات   تتبنى فن جمیل نھجاً متجاوباً مع األزمة •

اإلبداعیة بطريقة جديدة، من خالل برنامج موسع ينطوي على مساندة الفنانین والمبدعین  
 باإلضافة إلى إطالق مصادر تعلیمیة رقمیة جديدة   

 
، المؤسسة المستقلة التي ترعى  جمیل  فنأعلنت  :   2020أبريل  1دبي، اإلمارات العربیة المتحدة | 

الفنون والتعلیم والتراث في منطقة الشرق األوسط وأنحاء العالم، الیوم عن إطالق "منصة فن جمیل  
ث والممارسات الفنیة"، وھي برنامج استجابة سريعة يقدم الدعم للفنانین من خالل مخصّصات  لألبحا

مالیة لمشاريعھم الجارية أو الجديدة. ويمكن للفنانین والكتاب والقیمین الفنیین والباحثین المقیمین في  
وتنتھي   2020أبريل  1الشرق األوسط وشمال إفريقیا التقدم عبر اإلنترنت خالل ثالث دورات، تبدأ يوم 

 .  2020يونیو  7في 

أبريل، بما يسمح بالتجاوب السريع للمتقدمین األشد احتیاجاً إلى   8يذكر أن الموعد النھائي األول ھو 
على الجماعات اإلبداعیة المستقلة وتھدف إلى   19-الدعم. وتدرك المنصة تأثیر جائحة فیروس كوفید

والزمالء اآلخرين في ھذا المجال، دعماً للقطاع الفني في ھذا   القیام بدورھا، باإلضافة إلى المنظمات 
 الوقت العصیب الذي يواجه فیه الجمیع تحديات كبیرة.  

من الممارسین اإلبداعیین    50إلى تقديم الدعم لـ "منصة فن جمیل لألبحاث والممارسات الفنیة" تھدف  
جديدة من المنزل، أو يحاولون التأقلم مع  بغیة تنفیذ أعمالھم الحالیة، ومن يشرعون في تنفیذ مشاريع  

طرق العمل المناسبة لألوضاع الحالیة. ويدعو البرنامج الممارسین للتقدم بطلباتھم من خالل نموذج  
میسر عبر اإلنترنت؛ وُينظر في الطلبات من قبل لجنة تحكیم مستقلة، وفق معايیر تحددت مسبقاً،  

يونیو على الترتیب؛ وتوزع المخصصات   7أبريل و  30أبريل و 10وخالل ثالث دورات مواعیدھا النھائیة ھي 
 المالیة على من يقع علیه االختیار من المتقدمین.  

وعن ھذه الخطوة، تقول أنطونیا كارفر، المديرة التنفیذية في فن جمیل: "كنا نتابع ونتناقش مع الزمالء  
ألزمة الصحیة العالمیة على الفنانین  في القطاعین العام والخاص حول التأثیر الذي قد تحدثه ھذه ا

والمجتمع اإلبداعي بشكل عام. ووجدنا أن أفضل تجاوب من قبل فن جمیل ھو المساھمة في الجھود  
المبذولة لدعم الفنانین والممارسین المستقلین، خاصة وأننا ندرك أن العديد منھم يعمل وفق مشروع  

لفعالیات واألنشطة محلیاً وعالمیاً. وبذل فريق العمل في فن  تلو اآلخر، وتأثر بشكل كبیر بإلغاء أو تأجیل ا
جمیل جھداً كبیراً للتوصل إلى برنامج مساعدة سريع يمكنه أن يساھم ولو جزئیاً في حماية الفنانین  

 في ھذه األوقات الصعبة".  
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(مع   2020 يونیو  7ويمكن تقديم الطلبات من خالل تعبئة نموذج عبر اإلنترنت، بدايًة من الیوم وحتى 
أبريل). ويطلب نموذج الطلب معلومات عن المشروع المعني بالدعم،   30و 10موعدين متتالین ھما 

والخبرة السابقة للمتقدم ووضعه الحالي. وينظر في الطلبات خالل ثالث دورات متتالیة من خالل نظام  
 مستمر.  

مین الفنیین والكتاب والباحثین تدعم "منصة فن جمیل لألبحاث والممارسات الفنیة" الفنانین والقی
موقع  المستقلین في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا. ويتوفر نموذج تقديم الطلب إلكترونیاً عبر 

  .ھناباللغتین العربیة واإلنجلیزية. المزيد من التفاصیل من   المؤسسة

 

 انتھى 

 تنويه إلى السیدات والسادة المحررين:  

  ن جمیل لألبحاث والممارسات الفنیة" "منصة ف معايیر القبول في 
يجب أن يكون المتقدم مقیماً ويعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا وقت  .1

 تقديم الطلب 
 يجب على المتقدم إثبات أنه نشط وملتزم تجاه جماعته الفنیة المحلیة  .2
وفي  يجب على المتقدم إثبات نزاھة الھدف وأصالة التفكیر في عمله بشكل عام  .3

 المشاريع التي يقترحھا 
يجب على المتقدم أن يكون فنانا فردا أو كاتبا أو باحثا مستقال أو قیما فنیا أو فردا يمثل   .4

جماعة فنیة أو مجموعة فنانین يعملون بشكل مستقل إلى حد كبیر وغیر مرتبطین أو 
 مدعومین مباشرة من قبل جامعات أو شركات أو مؤسسات أو منظمات 

مارس أو  1خصیصاً للذين تأثروا بإلغاء المشاريع والبرامج الثقافیة منذ   أّسست المنصة .5
الذين عانوا انخفاضاً كبیراً في حجم الفرص المتاحة لھم كنتیجة مباشرة لتفشي  

   19-فیروس كوفید
 
 

 jameel.orgwww.art للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع ھنا  

   artjameelكما يمكنكم مشاركاتِنا الحوار باستخدام الوسائِم التالیة  #

 art_jameel@ فن جمیل:  انستغرام 
 eelArt Jam فیس بوك 

 Art_Jameel@ تويتر   
 

  

https://artjameel.org/ar/projects/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a/
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 فن جمیل  

تدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة  
ز برامج المؤسسة دور الفن  وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعز

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

؛  2018نوفمبر  11إلمارات في  مؤسسة معاصرة مبتكرة، افتتحت في دبي با للفنون  جمیل مركزويّعد 
مركز رئیسي للصناعات اإلبداعیة من المزمع افتتاحه في مدينة جدة بالمملكة   اإلبداع  ملتقى : حي و

 .  2020- 2021العربیة السعودية في شتاء  

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

ة  . أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرللفنون
 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  
إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق  

 ل أفريقیا وتركیا.األوسط وشما 

 نبذة عن مركز جمیل للفنون   
 

یعد مركز جمیل للفنون واحًدا من أول المؤسسات الَفنیة المعاصرة في دبي. يحتضن المركز العديد من  
المعارض الفردية والجماعیة التي تعتمد على ُمقتنیات فن جمیل إلى جانب الشراكات اإلقلیمیة  

آالف متر مربع من المباني   10اإلجمالیة المقام علیھا المركز لتصل إلى والعالمیة. تمتد المساحة 
متعددة التخصصات، من تصمیم شركة «سیري أركیتكتس» للھندسة المعمارية بالمملكة المتحدة.  

يضّم المبنى سبع حدائق مستوحاة من البیئة الصحراوية من تصمیم مھندسة المناظر الطبیعیة  
 فیجل. الحدائق والمسطحات أنوك  

يقع المركز في منطقة جداف ووترفرونت الواقعة على خور دبي، ويضّم صاالت العرض الفنیّة باإلضافة  
إلى مكتبة جمیل، والتي تعّد مركز أبحاث مفتوح ُيعنى بالفن المعاصر والتاريخ الثقافي لمنطقة الخلیج  

كلیفات الفنیّة، واستوديوھات  والمناطق المجاورة. يضّم المركز أيضاً مساحات مخصّصة للمشاريع والت
 للكتّاب، وَمتجر ومطعم. 

ويّعد أيضاً مركًزا للمبادرات التعلیمیة والبحثیة للجماھیر المختلفة، ويحتضن العديد من المبادرات البحثیة  
 والتعلیمیة لمختلف المعنیین. وھذا عالوة على برامج شراكة فنیة محلیة وإقلیمیة ودولیة. 

للفنون مجاني ومتاح للجمیع. كما يتضمن البرنامج العام للمركز ورشات عمل مخصصة  مركز جمیل 
للعائالت واألطفال وجوالت فنیة بإشراف قیمیین فنیین ومحادثات ونقاشات فنیة ومجموعات قراءة،  

 باإلضافة إلى مكتبة جمیل. 
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