
لجائزة جمیلمتحف فیكتوريا وألبرت وفن جمیل يعلنان قائمة المرشحین
بنسختھا السادسة

اإلسالمیةاألعمال تركز على التصمیم المعاصر المستوحى من التقالید

جمیلفنمؤسسةمعلندنفيوألبرتفیكتوريامتحفأعلن:2021مارس،23المتحدة|العربیةاإلماراتدبي،
عالمیاً للفن والتصمیم المعاصر المستلھم من التقالید اإلسالمیة.الیوم قائمة المرشحین لجائزة جمیل، الجائزة الرائدة

جلنارأسترلیني:جنیهألف25قیمتھاتبلغالتيللجائزةمتقدم400منأكثربینمنأسماءثمانیةاختیرتوقد
فرح فیاض(لبنان)، عجالنعديلي (ايران)، ھدية بدري(دبي، اإلمارات)، كالول داتا(الھند)،

وبشرى وقاصغارم(السعودية)، صوفیا كريم(المملكة المتحدة)، جنى طرابلسي(لبنان)،
.خان(باكستان)

مؤسسة فن جمیل ومتحف فیكتوريا وألبرت، والتي تأسستومن الجدير بالذكر أن جائزة جمیل ھي ثمرة تعاون بین
نسختھاوفيالبصرية.وثقافتهاإلسالميالتصمیمفنونيستلھمونالذينوالمصممینالفنانینلتكريم2009العامفي

المعاصر.التصمیمأسالیبإبرازعلىالجائزةتركیزينصب،2021لعامالسادسة

بجولةالقیامقبلوألبرت،فیكتوريابمتحف2021سبتمبر18فيالسیاسةإلىالشعرمنجمیل:جائزةُتفتتح
من الھند وإيران ولبنان وباكستان والمملكة العربیةدولیة، وسوف تعرض أعمال المصممین الثمانیة المختارين

وسوف يكون معرض الجائزة أول معرض دولي يركز علىالسعودية واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتحدة.
ومن خالل الممارسات المتنوعة التي تشمل التصمیمالتصمیم المعاصر المبتكر المستوحى من التقالید اإلسالمیة.

الفني، يتفاعل المتأھلین للتصفیة النھائیة مع كل منالجرافیكي واألزياء والطباعة والمنسوجات والمجسمات والنشاط
إبداعیة. كما تتناول أعمال المعرض األحداث العالمیةالجانب الشخصي والجانب السیاسي، ويفسرون الماضي بطرق

.2021سبتمبرفيالمعرضافتتاحعندالفائزعناإلعالنويجريوالحرف.والعمارةاللغةوموروثاتالحیة،والوقائع

والتي قامت باختیار قائمة المرشحین الفائزين بجائزة،جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسةوتضم لجنة تحكیم
رئیس لجنة التحكیمفیكتوريا وألبرتد.تريسترام ھنت، مدير متحفجمیل الخامسة، بالتعاون مع

، عالوة على الكاتبة وناقدة التصمیم البريطانیةتبسمماريناوالمعمارية البنغالیةمھدي مطشر: الفنان العراقي
.سلطان سعود القاسميبارجیل للفنون، والكاتب والباحث اإلماراتي ومؤسس مؤسسةألیس راوسثورن

لجنة التحكیم: "في نسختھا السادسة، تركز جائزةورئیستريسترام ھنت، مدير متحف فیكتوريا وألبرت.ديقول
قیاسیًا من المشاركات من جمیع أنحاء العالم. ومن خاللجمیل لھذا العام على التصمیم المعاصر وقد جذبت عدًدا

التي تتمیز بالتنوع والتفرد لمشاريعھم المبتكرة ذاتقائمة المرشحینمحور يربط الشعر بالسیاسة، تم اختیار أسماء
التصمیم المعاصر. ويسر متحف فیكتوريا وألبرت مواصلةالخیال، بربط قوي بین التقالید الفنیة اإلسالمیة وأسالیب

المعاصرين تحت مظلة التراث الفني اإلسالمي".شراكته مع فن جمیل من خالل ھذه الجائزة، واالحتفاء بالممارسین

"تعود الشراكة بین فن جمیل ومتحف فیكتوريا:أنطونیا كارفر المديرة التنفیذية لمؤسسة فن جمیلوأضافت
للتصمیمالعظیمالتاريخإلىواسعبشكلالتعرفأطرتعزيزعلىبالتركیزيقومالتعاونوھذا-2006العامإلىوألبرت

بھذه المواضیع.  كما تشھد ھذه الشراكة دائمة التطوراإلسالمي إضافة إلى دعم الممارسین المعاصرين المھتمین
متنوعة تعنى بتقديم الدعم للفنانین والمصممین والكتابحالیاً حقبة جديدة لجائزة جمیل، باإلضافة إلى مبادرات

https://www.vam.ac.uk/
https://artjameel.org/


بشكل مباشر، وھي من ابتكار وتقییم  راشیل ديدمان، القیمة الفنیة  للفن المعاصر في منطقة  الشرق األوسط.
السیاسة" يعد األكثر إلحاًحا في مجمل معارض جائزةوبشكل يتناسب مع وقتنا الحالي، فإن معرض "من الشعر إلى

وفي الوقت نفسه يشارك بشكل جاد في المناقشاتجمیل، حیث يقدم المعرض مشاريع تعنى بالتصمیم والحرف،
السیاسیة المعاصرة وأحداث الواقع بالشكل الیومي."

وعرضتدولة،40نحومنفنانألفمنأكثرمنمشاركةطلباتجمیلجائزةتلقتالماضیة،الخمسنسخھاوخالل
جمیللجائزةاألولىالخمسالنسخوشكلتالعالم.مستوىعلىمقرا16ًفيبجولةوقامتومصمًما،فنانًا48أعمال

يسعىاإلسالمیة في إلھام الفنون والتصمیم. وفي الوقت الذيفھماً شامالً للدور الذي يمكن أن تلعبه التقالید الفنیة
جائزة جمیل: من الشعر إلىھذا المجال المزدھر، فإنفیه متحف فیكتوريا وألبرت إلى تعزيز جوانب مختلفة من

ھذه النسخة المشاركات من خالل دعوة مفتوحة،ھي أول جائزة مخصصة لمجال فني واحد. وقد تلقتالسیاسة
فضالً عن نظام الترشیح التقلیدي.

5جمیلجائزةمعرضدبي،فيالمعاصرالفنمؤسسةللفنون،جمیلمركزاستضاف2019عامفيأنبالذكرويجدر
مھدي مطشرللفائزين بالجائزة وھم، الفنان العراقيبعد انطالقه من متحف فیكتوريا وألبرت. قدم المعرض أعماالً

،كامروز آرامللفوز من الفنانین والمصممین وھم اإليراني، إضافة إلى لمرشحینمارينا تبّسموالمعمارية البنغالیة
،ھیف كھرمانبین دبي واألردن، والرسامة العراقیةواللتین تقیمانلمجموعة نقشوثنائي التصمیم والعمارة
ورده، والرسامة الباكستانیةيونس رحمونمتعدد الوسائط، والفنان المغربيھال كیكسوومصممة األزياء البحرينیة

.شبیر

75 شروعم خاللمنالرحلةھذهتكللتالخیري،العملمنقرنأرباعبثالثةحالیاًجمیلوعائلةجمیلفنتحتفل
جنبًاوألبرت،فیكتوريامتحفمديرھنتتريسترامد.منمساھمةيتضمنوالذي،قصة75/صوت75/سنة

واألوساط األكاديمیة والعمل الخیري، بما في ذلكإلى جنب مع شخصیات رئیسیة أخرى من عالم األعمال والفنون
وزير الثقافة وتنمیة المعرفة في دولة اإلمارات، ماكسصاحب السمو الملكي أمیر ويلز، معالي نورة بنت محمد الكعبي

).MIT(للتكنولوجیاماساتشوستسمعھدرئیسريف،ورافائیلبنیويورك،متروبولیتانمتحفمديرھولین،

قائمة المرشحین لجائزة فن جمیل:

جلنار عديلي (إيران)
وتستكشف ممارساتھا جوانب من ھويتھا، ال سیما منجلنار عديلي فنانة ومصممة وسائط متعددة تقیم في نیويورك.

مشاعربغلبةحیاتھابداياتاتسمتلذا،1979ثورةبعدطھرانفيعديلينشأتوقدالفارسي.والشعراللغةخالل
في جائزة جمیل (حصاد حرف الیي من رسالة اإلحدىاالنفصال والھجرة والشوق. ويتناول عملھا الذي سوف يعرض

Yeصفحة،عشرة Harvest from the Eleven-Page Letter,2016) ُنفيحیثحبیبته،إلىوالدھامنرسائل)2016)
إحدى رسائل والدھا إلى مجسم فراغي، مع التركیز علىأبیھا من إيران عندما كانت صغیرة. وتحوّل عديلي محتويات
يصبح الموتیف الثابت للعمل. ومن خالل إعادة إنتاجاستخدامه لحرف واحد من األبجدية الفارسیة (يي) والذي

عديلي في ترمیز الرسالة األصلیة في قالب ثالثيخصوصیات خط يده بدقة، والمسافة بین كل حرف (يي)، تنجح
ورقة التنفیذ، تحتفي الفنانة بوالدھا، وتضفي غموضاًاألبعاد. ومن خالل ھذا المجسم، الذي يجمع بین كبر الحجم

وتجريداً على المحتوى السیاسي والعاطفي لتواصله.

ھدية بدري (دبي، اإلمارات)
تعیش وتعمل في دبي. تجد بدري في المنسوجات لغةھدية بدري مصممة وفنانة إماراتیة مختّصة بدراسات األلیاف،

والطقوس. وسوف تعرض ثالثة من أعمالھا النسجیة الملونةإبداعیة ثرية؛ لغة توحد اإليماءات واللمسات والذكريات
Prayerبريدي،(الدعاءعملھاوفيجوھرھا.فيالكتاباتتدمججمیعھاجمیل،جائزةمعرضفيوالمركبة is my Mail,

أكثرالقطعولكنالترمیز،اختراعفيJacquardإرثإلىتشیربذلكوھيالنسیج.لحمةفيالكتابةتستخدم)،2019
شخصیة، مأخوذة من يومیات عمتھا الحبیبة الراحلة.حمیمیة من الخوارزمیات؛ والنصوص التي تستخدمھا بدري

مجاًزا شاع في الشعر الجاھلي، وھو الوقوف علىوتستخدم النسیج كطريقة إلعادة التواصل بعمتھا، وتستدعي
أنإحیاء تاريخه بلغة الشعر. وبذلك تلمح الفنانة إلى فكرةاألطالل، حیث يزور شاعر موقع مھجور وذكرى بعیدة، ويعید

وقید البناء.المنسوجات قد تكون بمثابة آثار لشخصیة، تظل عن قصد جزئیة

كالول داتا (الھند)
اھتمامه بمالبس دول شمال إفريقیا وغرب آسیا خالل طفولتهكالول داتا مصمم أزياء من كولكاتا في الھند، وقد ظھر

دفعهوجد داتا قفطانًا سنغالیًا في خزانة مالبس جده، مماالتي قضاھا في اإلمارات العربیة المتحدة والبحرين. فقد

https://security-eu.mimecast.com/ttpwp#/enrollment?key=e9f4be29-da95-49c9-9f1b-4067b0118e1f
https://security-eu.mimecast.com/ttpwp#/enrollment?key=e9f4be29-da95-49c9-9f1b-4067b0118e1f


إلى البحث في تقالید المالبس من جمیع أنحاء المنطقة وشبه القارة الھندية وشبه الجزيرة الكورية. ويبحث داتا في
والقفطان، لیجمع بین إشارات التغلیف والتغطیة واللفاألشكال والصور الظلیة للعباية والمانتو والھانبوك والحجاب
صورالباترونات، حیث يستغل الھندسة التقلیدية في تكوينوالطبقات في التكوين المعاصر. ونھجه التجريبي في صنع

"صنع المالبس ممارسة أنثروبولوجیة بالنسبة لي"، معترًفاظلیة منحوتة، تنبض بالحیاة وھي على الجسد. يقول داتا:
التعبیر الشخصي. وسوف ُتعرض ثالث من إطالالت داتابقدرة المالبس على تحدي األعراف االجتماعیة وتوجیه أسالیب

المصمم بھا زمالئه المصورين في الھند.الجريئة في معرض جائزة جمیل، إلى جانب صور أخاذة كلف

فرح فیاض (لبنان)
لجائزة جمیل عن مشروعین. األول مطبعي؛ كونھا مفتونةفرح فیاض مصممة جرافیكیة وطبّاعة لبنانیة، وقد ترشحت
"كفور"، حیث استقته من الخط الكوفي القديم. ويحتفظبالخط العربي وحروفه، صممت خطًا عربیًا معاصًرا، اسمته

منيطوعه لالستخدام الرقمي. أما المشروع الثاني فینبثق"كفور" بالطابع الزاوي للخط الكوفي المكتوب بالید ولكنه
الحريرية) وتدير مطبعة صغیرة في بیروت. وفي أكتوبرسیاسة الحاضر, فھي شغوفة بالطباعة بالشبكة ( الطباعة

علىلالحتجاجالشوارعإلىالناسمناآلالفمئاتوخرجلبنانأنحاءجمیعفيالشعبیةالمظاھراتاندلعت،2019
وزمالؤھا بتركیب مطبعة يدوية في قلب احتجاجات بیروت.فساد الحكومة واألزمة االقتصادية المتزايدة. وقامت فیاض

محلیین طبعوھا فوراً على مالبس المتظاھرين، ومجانًا.وجھزوا الطابعة بشعارات وأعمال فنیة سیاسیة لمصممین
العام والسیاسي في لحظة مفصلیة من تاريخ لبنان.وھكذا، أدخل المشروع العفوي الطباعة العربیة إلى المجال

عجالن غارم (السعودية)
في الرياض، بالمملكة العربیة السعودية. يستكشف الفنانعجالن غارم فنان متعدد التخصصات ومعلم رياضیات مقیم
لثقافتھا والتعبیر عنھا في ظل العولمة وتغیّرات دينامیاتمن خالل أعماله الفنیة كیفیة فھم المجتمعات السعودية

منمصنوعأنهإالالتقلیدي،المسجدشكل)2015عدة،أبواب(للجنةالتركیبيالفنيعملهويتّخذوالقوة.السیطرة
الالجئین والمھاجرين غیر الشرعیین من الدخول. وفي ھذهاألسالك الحديدية المستخدمة عادًة إلقامة األسوار لمنع
الوقت يكشف ھیكل العمل الشبكي عما في داخله مماالمادة المستخدمة ما يثیر الھلع والقلق لكنه في نفس

الشفافیة نوعاً من أنواع التحدي للسلطة السیاسیةيضفي الشفافیة واإلنفتاح على ھیكل المسجد. وتفرض ھذه
إلىتحیط بالصالة اإلسالمیة لغیر المسلمین، مما يؤدي بدورهالتي يرتكز علیھا الدين، وتزيل كل عوامل الغموض التي

إزالة الخوف الذي يتمركز في جوھر اإلسالموفوبیا.

فوتوغرافیة كبیرة الحجم وعمل فیديو وإعادة تصور لقبةولمعرض جائزة جمیل، سوف يعرض العمل من خالل مطبوعات
المسجد.

صوفیا كريم (المملكة المتحدة)
لندن. تركز عملھا الناشط على حقوق اإلنسان، حرية التعبیرصوفیا كريم معمارية و فنانة وناشطة بريطانیة مقیمة في

للفنانین، وإصالح السجون في الھند وبنغالديش.
Turbineمشروععنجمیللجائزةالمرشحینقائمةفيواختیرت Bagh،فيھول""توربینانتقاليتخیلوالذي

االحتجاجات ضد مشروع قانون تعديل المواطنة التابعمتحف تیت مودرن إلى شاھین باغ، الحي في دلھي حیث بدأت
.2019ديسمبرفيالھنديةللحكومة

للھند، لكنه يستبعد المسلمین؛ في إطار تزايد مقلقويمنح مشروع القانون العفو للمھاجرين من ثالث دول مجاورة
ھو حركة حقوق مدنیة واسعة وتاريخیة ضد الفاشیة"ما نشھدهلمواقف وتشريعات معادية لإلسالم في الھند.

والقومیة الھندوسیة والقمع الطبقي"، تضیف كريم.
عبوات السمبوسة احتجاًجا على مشروع القانون،وھي تدعو الفنانین والمفكرين من جمیع أنحاء العالم لتصمیم

السمبوسة والمنسوجات يغمر تلك األشیاء الحیاتیة برمزيةوتضامناً مع شاھین باغ. ومجسم كريم المكون من عبوات
المستمرة في الھند. وسوف يتم عرض تصامیم عبواتذات أھمیة سیاسیة، ويلفت االنتباه إلى أزمة حقوق اإلنسان

السمبوسة في معرض جائزة جمیل.

جنى طرابلسي (لبنان)
ھوامشفيالمصممةتبحث)2017(الھوامش"كتاب"كتابھافيلبنان.منجرافیكیةمصممةھيطرابلسيجنى

صناعة الكتب في الشرق األوسط، تستكشف طرابلسيانتاج المخطوطات العربیة. وانطالًقا من البحث في تقالید
بالنسبة للنص األساسي؛ مثل عالمات التشكیل، عالماتجوانب ممارسات المخطوطات التي غالبًا ما تعتبر ثانوية



الُسور، الفھارس والكلمات الدالة. وألھمت "ندبة" وجدتھا على رق قديم من جلد الحیوان، مخیطّة ومكتوب حوالیھا،
الھوامش" مع تجربة التالوة؛ كیفیة تشكل اللغة وإحساستركیزھا على جوھر الكتاب باعتباره قالباً. ويتعامل "كتاب
والحنجرة والفم. ويّعد كتاب الھوامش ِطرس، تستدعي رسومهالجسد بھا، بدايًة من الدماغ ومروراً عبر الحجاب الحاجز

معرض جائزة جمیل، تقدم مقتطفات من الكتاب فيالتوضیحیة المشروحة ما يشبه األطروحة العلمیة. وألغراض
مطبوعات كبیرة، إلى جانب نسخ من العمل األصلي.

بشرى وقاص خان (باكستان)
الطباعة، واشتھرت بإبداع مالبس غیر عادية تصممھاتقیم بشرى وقاص خان في الھور، باكستان. وقد تدربت على

كان ورقة اإلفادة الخطیة، أو ورقة القسم، التيوتصنعھا في صورة مصغرة. وما ألھمھا ھذه الممارسة اإلبداعیة
ما تحمل ورقة اإلفادة شعارات وطنیة مثل النجمة والھاللتستخدم في جمیع الوثائق الرسمیة في باكستان. فغالبًا
تدلوتجري طباعة العقود وتوقیعھا على ھذه الورقة؛ لذا فھيجنبًا إلى جنب مع الزخارف وأنماط فن وتصمیم إسالمیة.

ووجدت خان أن تصنیع ختم اإلفادة مشابًھا لممارستھاعلى السلطة والملكیة، في قالب محفوظ بأمان عبر األجیال.
والتطريز لصناعة تلك المالبس المصغرة. وتعرض جائزةللنقش والطباعة، وبدأت جمع ھذه العملیات مع قص النماذج

فياالستعماريةالتأثیراتالفستانويعكسسم.50طولهيتجاوزالوالذيخان،وصنعتصمیممنفستانأولجمیل
اإلسالمي في شتى مناحي الحیاة الیومیة فيتصامیم المالبس بدول جنوب آسیا، وانتشار أسالیب التصمیم

باكستان.

انتھى

تنويه إلى السیدات والسادة المحررين:
فیكتوريا وألبرت في لندن في الفترة منفي متحفجائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسةيقام معرض●

قريب.عماالتذاكرعنمعلوماتتتوافر.2021نوفمبر28إلىسبتمبر18
pressimages.vam.ac.ukالرابط:عبرمجاناًاإلعالميلالستخدامالصورمنباقةتتوافر●

جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة
بورتر جالیري – متحف فیكتوريا وألبرت

2021نوفمبر28–سبتمبر18
vam.ac.uk/jameelprize| #JameelPrize

www.artjameel.orgزيارةيرجىالمعلوماتمنلمزيد | https://www.vam.ac.uk/info/jameel-prize

وسائل التواصل االجتماعي:
Artالفیسبوك|art_jameel@نستجراماإل:جمیلفنمؤسسة Jameelتويتر|@art_jameel

V_and_Aتويتر|victoriaandalbertmuseumالفیسبوك|vamuseum@االنستجراموألبرت:فیكتوريامتحف

إلى السیاسة، يرجى التواصل مع:للمزيد من المعلومات اإلعالمیة عن جائزة جمیل: من الشعر
زينب الدباغ

+971 50 9559 132
zainab@rpr.ae

جائزة جمیل
أھمبعد تجديد صالة جمیل للفنون اإلسالمیة الذي يّعد منتأسست جائزة جمیل بالشراكة مع متحف فیكتوريا وألبرت

تھدف الجائزة إلى رفع الوعي عن أوجه التعاون بینالمساحات التي تعرض التراث اإلسالمي الغني في العالم.
الجائزة في ترسیخ مفاھیم الثقافة اإلسالمیة عالمیاً.الممارسات المعاصرة والتاريخ الغني للمنطقة. وقد ساھمت
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كانالذي)،2008(صفحة1001لعملھاآمیغيآفروزالفنانةجائزةأولعلىوحصلت،2009عامفيالجائزةانطلقت
رشیدفاز2011عاموفيالالجئین.خیملبناءاستخدمتيدوياًمقطوعةمغزولبالستیكمنمصّنعةشاشةعنعبارة

الخطتعرضمزركشةقماشالفتاتعنعبارةكانوالتي)،2008الخفیّین،األسیاد(عملهعنبالجائزةقريشي
اإلسالم.فيالصوفیینمن14حیاةفيتبحثواشاراتالعربي

بجائزة-1993عامفيتأسست-التيلألزياءكايكديتشايدارمنإيجيوعائشةإتشايفازت2013عامفيأما
معالممنالمستوحاةاألزياءمنمجموعةتّضمنتوالتيإسطنبول»،في«تباينمجموعةتقديمخاللمن،3جمیل

مدينة إسطنبول، وإرثھا المعماري والفني.

فنعلىتّدربوالذي،محمدغالم4جمیلبجائزةفاز،2016عاموفىلمصممین.الجائزةتمنحمرّةأولھذهوكانت
المنمنمات اإلسالمیة، لعمله في فن الكوالج الورقي.

فيالممیزلعملهالجائزةمنحوالذي-مطشرمھديھما5جمیلبجائزةمشتركینفائزينأولكان،2018عامفي
- لعملھا حول مسجد بیت الروف الذي تم بناؤه عامتبسموماريناالتجريد البسیط المتجذر في الھندسة اإلسالمیة

بنغالديش.دكا،في2012
تركیزلینصبسنوات،ثالثكلستقامحیثجديدة،حقبةالجائزةتمثل،2021لعامالسادسةنسختھاوفياالن

المعاصر.التصمیمأسالیبإبرازعلى2021لعامالجائزة

صالة جمیل للفن اإلسالمي في متحف فیكتوريا وألبرت
جمیلاللطیفعبدمحمدافتتاحمع،2006العاممنذوألبرتفیكتورياومؤسسةجمیلفنبینقائمةشراكةھناك

وعقب ذلك، تأسست جائزة جمیل للفن اإلسالميلصالة جمیل للفن اإلسالمي تكريماً لذكرى والده ووالدته.
االحتفال بمرور عشرة أعوام على إفتتاح صالة جمیل. أماوالتصمیم المعاصر المستلھم من الثقافة اإلسالمیة لتواكب
مدينة اردبیل وھي أقدم سجادة في العالم، وواحدة منالقطعة الفنیة األساسیة في ھذه الصالة فھي سجادة من

أكبرھا مساحة.

متحف فیكتوريا وألبرت
واألداء في العالم، إضافة إلى المقتنیات المتنوعة وواسعةيعد متحف فیكتوريا وألبرت المتحف الرائد للفن والتصمیم

للحمیعمتاحةفنیةوجھةلیصبح1852عامفيالمتحفتأسیستماإلبداع.منسنة5000إلىتمتدوالتيالنطاق،
للجیلالیوم في دعم الصناعة اإلبداعیة، وتوفیر سبل اإللھامواللھام المصممین والمبدعین البريطانیین. يتمثل ھدفھا

القادم، وتحفیز خیال المجتمع بأكمله.

فن جمیل
حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم،تدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا

تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات،باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار.
أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.ففي الوقت الذي تشھد فیه المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة،

اإلماراتدبي،مقرھامبتكرةعصريةمؤسسةيعدوالذي،للفنونجمیلمركز 2018نوفمبر11يومجمیلفنافتتحت
والذيالسعوديةالعربیةالمملكةجدة،في”جمیلحي“الفتتاحجمیلفنتستعد،2021وفيالمتحدة؛العربیة

سیكون مركزا رئیسیا لألعمال اإلبداعیة في السعودية.
متحف، ومؤسسة دلفیناالعديد من كبرى المؤسسات مثل تعمل المؤسسة بطريقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع

. أما على المستوىمتحف فیكتوريا وألبرت، والتقلیديةمؤسسة مدرسة األمیر تشارلز للفنون، والمتروبولیتان للفنون
برامج مبتكرة تشمل التقنیات القديمة والحديثة، وتشجیعالمحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير

ريادة األعمال والتواصل الثقافي.
جھود ھاتین المؤسستین في إحداث تغییر إيجابي في، لتتكاملجمیل مجتمعتعمل فن جمیل جنباً إلى جنب مع 

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

https://jameelartscentre.org/ar/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://www.cjameel.org/
https://www.cjameel.org/

