
 
 
 
 
 

 للنشر الفوري 
 

 مركز جمیل للفنون يعود إلى جمھوره من جديد  
 

افتتاح مركز جمیل للفنون مجدداً ھذا األسبوع، لیستقبل الزوار مع توخي إجراءات الصحة والسالمة   ●
؛ عبر ثالثة طوابق من المعارض والمجسمات ومتجر فن  2020يونیو  3الجديدة اعتباراً من األربعاء  

 الفنانین وسبع حدائق صحراوية والمزيد  جمیل وحديقة 
 تعاود حديقة جداف وترفرونت للفنون استقبال الجمھور في مجموعات من خمسة أفراد  ●
يقیم الفنان العراقي األمريكي الشھیر مايكل راكوفیتز أول معرض منفرد رئیسي له في منطقة   ●

 2020نوفمبر  22آسیا والشرق األوسط في المركز حالیاً وحتى 
يد: تعود سلسلة غرف الفنانین في مركز جمیل للفنون من خالل ثالثة معارض فردية جديدة  الجد ●

يناير)، ومنھا العرض األول في الشرق األوسط لفیلم الريسا صنصور   3  -يونیو  10لفنانین مؤثرين (
نقشاً لتیسیر بطنیجي؛   60"قناتان" الذي عرض ألول مرة في بینالي فینیسیا؛ ومجموعة من 

 سمعي بصري من لورنس أبو حمدان الحائز على العديد من الجوائز   ومجسم 
من المجسمات المصنوعة يدوياً من   1000لبنى تشودري عمل متعدد التركیب يضم  متروبولیس ●

 مجموعة فن جمیل، تُعرض في ردھة المركز
الفنیة  تواصل منصة الجداف اإلبداعیة التفاعل مع الجمھور في المنازل عبر برنامج ورش العمل  ●

التفاعلیة التي تناسب كافة األعمار، وعروض الموسیقى، مع تقديم دلیل الفنانین المحلیین، وجولة  
 إرشادية في مطاعم دبي التي تقدم خدمات توصیل الطلبات 

 يونیو)   10فن جمیل للتكلیفات الفنیة: الرقمیة (الموعد النھائي  يمكن للفنانین التقدم إلى برنامج ●
 
 

، المؤسسة الفنیة المعاصرة في  للفنون  جمیل مركز: يعود 2020يونیو  3اإلمارات العربیة المتحدة | دبي، 
مارس الماضي، دعماً لجھود دولة   16دبي، الیوم الستقبال جمھوره بعد إغالقه المؤقت منذ يوم االثنین 

. يأتي ھذا القرار تماشیاً مع إعالن ھیئة دبي  19-في احتواء تفشي فیروس كوفید اإلمارات العربیة المتحدة
 للثقافة والفنون عن إعادة افتتاح المتاحف في دبي بدايًة من أول يونیو على نحو تدريجي.  

 
ب من  ما يزال مركز جمیل للفنون متاح مجاناً لجمیع الزوار، ولكن وفقاً للمبادئ التوجیھیة الجديدة، حیث ُيطل

الزوار الحجز مسبقاً لزيارة مدتھا ساعتین عبر الموقع اإللكتروني للمركز، وذلك للحفاظ على العدد المسموح  
به وضمان زيارة مريحة تحافظ على التباعد االجتماعي وتضع صحة وعافیة الجمھور على رأس األولويات. وتبعاً 

زوار والموظفین ارتداء واقي الوجه والخضوع لفحص  لتوجیھات دولة اإلمارات العربیة المتحدة، يتوجب على ال
  12درجات حرارة الجمیع قبل دخول المركز. وفي الوقت الحالي، ال يسمح لألطفال الذين تقل أعمارھم عن 

 عاماً بزيارة مركز جمیل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون.    60عاماً والكبار الذين تتجاوز أعمارھم 
 

لفنون سعة جديدة في المعارض، بعدد محدود من الزوار  في كل غرفة، تحت إشراف  وحدد مركز جمیل ل
 طاقم األمن. جمیع مساحات مركز جمیل للفنون مفتوحة للجمھور باستثناء مكتبة جمیل وقاعات الصالة.  
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وحیثما أمكن ذلك، سیتم تمديد المعارض الحالیة بمركز جمیل للفنون  

األعمال من خالل زيارات متعددة خالل األشھر القادمة. كما يسر فن جمیل  للسماح للجمھور بالتفاعل مع 
 إطالق معارض جديدة في ھذه الفترة، حتى تقدم للزوار رؤى ووجھات نظر جديدة وتفتح أبواب النقاش البناء.  

 
 قريباً  

 
 غرف الفنانین  

  2021يناير  3 – 2020يونیو  10
 

سلسلة من المعارض الفردية لمجموعة   2021يناير   3إلى  2020یو يون 10تضم غرف الفنانین في الفترة من 
من الفنانین المؤثرين والمبدعین، واألعمال مستمدة إلى حد بعید من مجموعة فن جمیل، بتركیز على  

فناني الشرق األوسط، وجنوب آسیا، وأفريقیا. وتمثل ھذه العروض التقديمیة الموجزة أعماالً مشتركة، تم  
وار مع الفنان. وتشھد الجولة الجديدة من سلسلة غرف الفنانین ثالث معارض فردية لكل من  تنظیمھا بالح

 لورنس أبو حمدان، تیسیر البطنیجي، والريسا صنصور.  
 

 المعرض األول 
 الريسا صنصور

 في المختبر
أحداثه في  ) ھو فیلم خیال علمي ناطق باللغة العربیة، تدور 2019فیلم الريسا صنصور “في المختبر” (

مدينة بیت لحم التاريخیة وقت وقوع كارثة بیئیة. يتأمل الفیلم مفاھیم شاملة منھا الذاكرة والتاريخ والمكان  
والھوية، حیث توفر لغة الفیلم خلفیة مشحونة بطريقة روائیة وسیاسیة ورمزية. قدمته الريسا بتكلیف من  

من والخمسین. المشروع مكلف من سبايك أيلند و  المؤسسة الدنماركیة للفنون في بینالي البندقیة الثا
 فن جمیل وھذا ھو العرض األول في المنطقة.  

 
 المعرض الثاني 

 تیسیر البطنیجي 
 إلى أخي 

)؛ وھو سلسلة من  2012يستكشف تیسیر بطنیجي فكرتي الفقد والذاكرة في عمله “إلى أخي” (
صور عائلیة لحفل زفاف شقیقه لالحتفاء الرسومات بدون حبر محفورة على الورق. ويعتمد الفنان على  

بذكراه، فقد توفي األخ بعد عامین من زفافه، برصاص القناصة خالل االنتفاضة األولى في فلسطین عام  
 .  2012. وكان “إلى أخي” أحد األعمال الفائزة في مسابقة مجموعة أبراج للفنون في العام 1987

 
 المعرض الثالث 

 لورنس أبو حمدان 
 الوقت لم تكن ھناك ألغام أرضیة  وفي كل ھذا

) ويقدم في ھذا  2019لورنس أبو حمدان، الفنان المقیم في بیروت ودبي، ھو أحد الفائزين بجائزة ترنر (
المعرض تركیب فیديو وصوت أسماه “وفي كل ھذا الوقت لم تكن ھناك ألغام أرضیة”. ويوثق العمل الفني،  

، وادي  2011جلة بالھاتف المتحرك وعثر علیھا في العام الذي صنعه لورنس من صور ومقاطع صوتیة مس 
. وسمي الوادي بھذا  1967صیاح الذي يقع في مرتفعات الجوالن السورية التي احتلتھا إسرائیل في العام 

االسم حیث تسمح التضاريس في المنطقة بتسلل األصوات عبر الحدود. واعتادت العائالت المنفصلة على  
 بأخبارھا ھناك للتواصل مع بعضھا البعض.   جانبي الحدود التصايح 



 
 
 
 

 
لكل غرفة من غرف الفنانین كتیب من متجر فن جمیل يشتمل على تفاصیل األعمال ومقاالت لكل من  

 سكاي أرونداتي توماس ونات مولر وفیكي مفوض بول.  
 
 
 
 

 يعرض حالیاً  
 

 مايكل راكوفیتز  
  2020نوفمبر   22 –مارس  11

 
الفنانین العالمیین المؤثرين في جیله. وراكوفیتز فنان ونحات، تنعكس مفاھیم العمارة واآلثار  ھو أحد أشھر 

والمطبخ في أعماله. وتتمیز أعماله بعملیات بحث عمیق وتناغم شديد مع األبعاد االجتماعیة للممارسة  
لمتباينة عبر الزمان  الفنیة. ومن خالل استكشاف التواريخ الشخصیة واالجتماعیة والمادية وربط القصص ا

 والمكان، تعكس أعمال راكويتز أصداء أشكال وأفكار ومراجع ثقافیة.  
وينظم المعرض كل من متحف كاستیو دي ريفولي للفن المعاصر، تورينو، وجالیري وايت تشابل، لندن، بالتعاون  

في منطقة الشرق   مع فن جمیل. وھو أول عرض منفرد ألعمال الفنان العراقي األمريكي مايكل راكوفیتز
األوسط وآسیا، على امتداد الطابقین األول والثاني بمركز جمیل للفنون، ويقدم فیه ثمانیة تركیبات أبدعھا  
خالل العقدين األخیرين، بوسائط المجّسمات والرسم والفیلم والصوت والتصوير الفوتوغرافي. ويقیم المعرض  

اكارجییف مع ھبدا رشید وماريانا فیشیلیو ونورا رازيان من فن  ب-فنیاً كل من أيونا بالزويك وكارولین كريستوف
 جمیل.  

 
وألنه أول معرض منفرد للفنان في منطقة آسیا والشرق األوسط، يرافق المعرض إصدار مطبوعات متنوعة،  
وھدايا متمیزة تستلھم عمل الفنان میدان الطرف األغر واھتمامه بموضوعات الطعام والضیافة وسیلًة لجسر  

فجوات الثقافیة والسیاسیة. وبعد العرض في جالیري وايت تشابل بلندن ومتحف كاستیو دي ريفولي للفنون  ال
 .  2020نوفمبر    22مارس إلى    11المعاصرة بتورينو، يقام المعرض في مركز جمیل للفنون بدبي في الفترة من  

 
 متروبولیس  

   2020أكتوبر  1حتى 
 

من المجسمات المصنوعة يدوياً من   1000دري، وھو تركیب يضم متروبولیس ھو عمل للفنانة لبنى تشو
الصلصال، والتي تحتفي بالزخارف المعمارية، والمستلھمة من عالم الفن والتصمیم في الشرق األوسط  
وجنوب آسیا. ويرتكز العمل على ذكريات المدن، والمجموعات األنثروبولوجیة، ومفاھیم التاريخي والحاضر، وما  

عاماً وھو    28وصناعیاً، باإلضافة إلى المفاھیم العامیة واسعة اإلنتشار. وتم انتاج العمل على مدار    ُصنع يدوياً 
 .  2018من مجموعة فن جمیل وعرض في بینالي كوتشي موزيريس في عام 

 
  



 
 
 
 

 منصة الجداف اإلبداعیة  
الجماھیر   المبدعة، وتمكینمنصة الجداف اإلبداعیة ھي عبارة عن منصة افتراضیة لالحتفاء بالمواھب المحلیة  

من التفاعل معھا ودعمھا من خالل سلسلة من النشاطات. وبما أن برامج مركز جمیل للفنون المفتوحة  
للعامة وورش عمل األطفال والعائالت متوقفة مؤقتاً نظراً للظروف الحالیة، فقد تم تصمیم منصة الجداف  

سیقى الحیة وتوفیر فرص كثیرة وممتعة للتسوق  لتستقطب مشاريعكم الذاتیة اإلبداعیة وتقديم المو 
للجمھور في منازله. وتحرص المنصة   واالستمتاع بالعروض والمأكوالت بغرض إيصال تجربة متكاملة وجديدة

 على نشر محتًوى جديد كل يوم، خاصة وأنه يوجد دائماً نشاط ممتع ما يمكن القیام به وتجربته.  
 

 ساعات العمل الجديدة  
مساًء، باستثناء أيام الثالثاء  6مساًء حتى الساعة  10جمیل للفنون أبوابه كل يوم من الساعة يفتح مركز 

وعلى الزائر حجز ساعتي الزيارة عبر موقع مركز جمیل للفنون على اإلنترنت.  حیث يغلق لإلدارة والصیانة. 
ضع النظافة الصحیة على رأس  وبھذه الطريقة يمكننا ضمان زيارة مريحة لك تحافظ على التباعد االجتماعي وت 

  12األولويات. ووفقاً للتوجیھات الحالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة الحالیة، فال ُيسمح للصغار دون سن 
عاًما، بالدخول. ويتم تنظیف وتھوية وتعقیم مساحات   60عاًما، إلى جانب الكبار الذين تزيد أعمارھم عن 

ال الیوم بعد كل فترة زمنیة للزيارة. ويتوفر معقم أليدي الزوار عند المدخل  المعرض ومنطقة استقبال الزوار طو
وكذلك كمامات وقاية الوجه والقفازات عند طلبھا. وتحددت عالمات ممیزة على األرضیات في المناطق خارج  

 المعارض للحفاظ على مسافة مترين بین كل زائر.  
 

  .الرابطدى مركز جمیل للفنون، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات عن التدابیر االحترازية ل
 

 قريباً:  
 غرف الفنانین: الريسا صنصور   – 2021يناير   3 –يونیو  10
 غرف الفنانین: تیسیر البطنیجي    – 2021يناير   3 –يونیو  10
 غرف الفنانین: لورنس أبو حمدان   – 2021يناير   3 –يونیو  10

 كونراد شوكروس  –األرقط التكوين الثالث: ضیاء الشمس  -×× 
 

 حالیاً:  
   2020يونیو   7الموعد النھائي  –التقدم إلى منصة أبحاث وممارسات فن جمیل 

  2020يونیو    10الموعد النھائي  –فن جمیل للتكلیفات الفنیة: الرقمیة  التقدم إلى برنامج
 مايكل راكويتز   –نوفمبر   22 –مارس  11

 لبنى تشودري    –متروبولیس  –  2020أكتوبر  1حتى 
 منصة الجداف اإلبداعیة  

  
 انتھى  

 
 

 فن جمیل 
 

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



 
 
 
 
وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیه المجتمعات تغیرات وتحوالت  

 ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 
 

، والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرھا دبي،  للفنون  جمیل  مركز 2018نوفمبر    11افتتحت فن جمیل يوم  
” في جدة، المملكة  اإلبداع ملتقىحي: ، تستعد فن جمیل الفتتاح “ 2021متحدة؛ وفي اإلمارات العربیة ال 

 العربیة السعودية والذي سیكون مركزا رئیسیا لألعمال اإلبداعیة في السعودية. 
 

،  دلفینا  مؤسسة تعمل المؤسسة بطريقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل
. أما  وألبرت فیكتوريا متحف، والتقلیدية للفنون تشارلز األمیر مدرسة مؤسسة، وللفنون  المتروبولیتان متحفو

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

 
في إحداث تغییر  ، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین جمیل  مجتمع  ن جمیل جنباً إلى جنب معتعمل ف

وسط  إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األ
 وشمال أفريقیا وتركیا.  

 
 

 
 

 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 والعالمیة.  

الحالیة تضم عرض للفنانین مايكل راكوفیتز، وآسونثیون مولینوس، وسارة أبو عبدهللا، وحسن خان،  المعارض 
 ولبنى شودري، والمعماريین واي واي.

 
آالف متر مربع من المباني متعددة التخصصات،   10تمتد المساحة اإلجمالیة المقام علیھا المركز لتصل إلى 

سة المعمارية بالمملكة المتحدة. يضّم المبنى سبع حدائق  من تصمیم شركة «سیري أركیتكتس» للھند
 مستوحاة من البیئة الصحراوية من تصمیم مھندسة المناظر الطبیعیة الحدائق والمسطحات أنوك فیجل. 

 
يقع المركز في منطقة جداف ووترفرونت الواقعة على خور دبي، ويضّم صاالت العرض الفنیّة باإلضافة إلى  

والتي تّعد مركز أبحاث مفتوح ُيعنى بالفن المعاصر والتاريخ الثقافي لمنطقة الخلیج والمناطق  مكتبة جمیل، 
المجاورة. يضّم المركز أيضاً مساحات مخصّصة للمشاريع والتكلیفات الفنیّة، واستوديوھات للكتّاب، وَمتجر  

 ومطعم.
 

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

 
مركز جمیل للفنون مجاني ومتاح للجمیع. كما يتضمن البرنامج العام للمركز ورشات عمل مخصصة للعائالت  

یین ومحادثات ونقاشات فنیة ومجموعات قراءة، باإلضافة إلى مكتبة  واألطفال وجوالت فنیة بإشراف قیمیین فن
 جمیل. 
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