
للنشر الفوري

یجمعالذيدبي،فيللفنونجمیلبمركز2021/2022وشتاءلخریفمتنوعبرنامجعنتعلنجمیلفن
عبردولة14حواليمنفناًنا55منأكثربمشاركةھذایومناإلىالماضيالقرنسبعینیاتمناألعمال

وشراكات دولیة وتكلیفات جدیدة،عروض جماعیة لمواضیع رئیسیة، ومعارض إقلیمیة فردیة جدیدة،
واألفالم والبرامج العامة

11فیھیشاركجدیدة،فنیةتكلیفاتوكذلكجمیلفنمجموعةمنمختاراتیقدمرئیسيجماعيمعرضھنا":من"المسافة،●

فناناً، ویتخللھ عرض لفیلم سینمائي وبرنامج عام
تحت إشراف فني للمعماري والكاتب تود ریس، وبدعم منفي ردھة المركزإلى الجانب / على المسرح" یقام"معرض●

لحقبة السبعینیات وتطور مدینة دبي، كما یواكب المعرضمؤسسة بارجیل للفنون، حیث یقدم صوراً لم تعرض من قبل
إصدار لمطبوعة جدیدة

باسیتا أبادفي الشرق األوسط ألعمال الفنانة الفلبینیة الراحلةمعرض "ُخّیَل إلّي أن الشوارع ممھدة بالذھب" أول معرض●
یونغ من ھونغ كونغعمالً تفاعلیاً بالصوت والفیدیو بتكلیف خاص للفنان سامسون●
2021/22شتاءتكلیفیتضمنسنویة،عامةأعمالسلسلةمناألولالجزءللفنونووترفرونتجدافحدیقةتحتضن●

الفنانین نھلة الطباع وتریفور یونغ
2019للعامتابیسأنتونيومؤسسةنیفكینسھانمؤسسةجائزةعلىالحاصلةحرب،شروقللمخرجةفیلم"القفزة"●

سافيبالتعاون مع متحف فیكتوریا وألبرت؛ ھیو لین؛ثالثة معارض تعاونیة وجوالت تقام في لندن وبرلین ودبلن●
إیفاكونتمبوراري جالیري

والمعرفةسلمى سري حول التقاطعات بین الغذاء والتاریخ والسیاسةتقدم النسخة الجدیدة من حلقات المكتبة بحثاً أجرتھ●

عناإلبداع،وجماعاتالفنانینترعىالتيالمستقلةالمؤسسة،جمیلفنأعلنت–2021یولیو12|المتحدةالعربیةاإلماراتدبي،
البرنامجیشتملدبي.فيالمعاصرةالفنونمتحفللفنون،جمیلمركزفيوذلك2021/2022وشتاءلخریفوتفاعليحافلبرنامج

11ًأعمالیضمرئیسيجماعيمعرضوھوھنا"من"المسافة،الجدیدة؛المعارضمنباقةعلى مجموعةمنمختاراتویقدم،فنانا
الشھیر تودیقام تحت إشراف فني للمعماري والكاتب/ على المسرح" الذيإلى الجانبفن جمیل وكذلك تكلیفات فنیة جدیدة؛ معرض "

ممھدةالشوارعأنإلّيُخّیَل"ومعرضدبي؛مدینةوتطورالسبعینیاتلحقبةقبلمنتعرضلمصورة60عنیزیدماویقدمریس
وھو عمل تفاعليالفلبینیة باسیتا أباد؛ وأحدث إبداعات غرفة الفنانبالذھب" وھو أول معرض في الشرق األوسط ألعمال الفنانة

بالصوت والفیدیو للفنان سامسون یونغ.

"القفزة" للمخرجةالمقامة في المركز وفي الھواء الطلق وھي عرض لفیلمالى جانب المعارض، یشمل البرنامج مجموعة من الفعالیات
المكتبةحلقاتمنالجدیدةالنسخةتقدمكما؛2019تابیسأنتونيومؤسسةنیفكینسھانمؤسسةجائزةعلىالحاصلةحرب،شروق

یفتتحھا ھذا الشتاء؛ كما یشھد المركز بدایة سلسلة سنویة لتركیبات فنیةسلمى سريللكاتبة المتخصصة في الطعام والمخرجةبحثاً
یونغ في حدیقة جداف ووترفرونت للفنون.فنانین محلیین وعالمیین، ومنھم  نھلة الطباع وتریفور

والتي یمكنواإلنجلیزیة، یتم نشرھا بالتعاون بین فن جمیل وشركائھایصاحب جمیع معارض ھذا الموسم مطبوعات باللغتین العربیة
.متجر فن جمیلالحصول علیھا من

https://artjameel.org/
https://shop.artjameel.org/


المعارض: "المسافة، من ھنا"
2022ینایر22إلى2021سبتمبر8األول،الطابق

وھو معرضجمیل، عالوة على االستعارات وكذلك عدة تكلیفات فنیة؛یعتمد معرض "المسافة،  من ھنا" على مجموعة مقتنیات فن
11ًوتفاعلتناولیبرزجماعي ،دودججیسون،ھودبنھشام،برادةیطو،عیاشمنىمنكلأعمالویشملوالمكان.الزمانمعفنانا

وأنوب ماثیو توماس،دو ھو سوه،ھریر سركسیان،بریمناثسریشتا ریت،جوانا حاجي توما وخلیل جریج،شیلبا جوبتا

التي نعیش فیھا،أساسیة یمكن من خاللھا التنقل في المساحات الیومیةیستكشف المعرض الجماعي فكرة أن تحول أجسادنا لمواداً
وغیر المادیة. تتناولوالذاكرة. ومع التركیز على مساحات االنتقال المادیةوارتباط الجسم بالحیز من خالل اللمس واللغة والحركة

والتفكیر المطول.ما یتم نسیانھا أو تجاھلھا أو تظھر خالل فترات التأملأعمال المعرض المساحات "البینیة" والتبادالت التي غالًبا

30من9جالیريفيتعرضسینمائیة،أفالموبرنامجوالجوالت؛والورشالفنیةالمحادثاتفیھتقامعامبرنامجالمعرضیصاحب

یحتويحیثجمیل،فنمكتبةمعبالتعاونإنتاجھوتمجمیلفننشرتھالذيللمعرض،ومطبوعة،2022ینایر2إلى2021نوفمبر
على مقاالت لكل من دون روس ونادین غندور ومیھیر ویركار.

بالذھب"المعارض: "باسیتا أباد: ُخّیَل  إلّي أن الشوارع ممھدة
2022فبرایر13إلى2021سبتمبر8األرضي،الطابق

.باسیتا أبادالراحلةمنفرد في منطقة الشرق األوسط ألعمال الفنانة الفلیبینیةإلّي أن الشوارع ممھدة بالذھب" أول معرضُخّیَلیعد "

مجموعاتعلى أربعبدًءا من نقشاتھا الملونة على فخار الترابونتو مع التركیزیجمع المعرض بین األعمال الممیزة التي تحمل توقیعھا؛
إلىالبابسلسلة،)1995-1983(المھاجرینتجربةسلسلة،)1991-1979(واألرواحاألقنعةسلسلةذلكفيبمارئیسیةعمل
الواقعیةإلىالتجریدمنمًعاتمتدوالتيالرئیسیة،؛اللوحاتإلىوصوالً).2002-1985التجریدیة)واألعمال)2003-1998(الحیاة

المعرضإلى ھونغ كونغ، عبر نیویورك وصنعاء ومدن أخرى. یصاحباالجتماعیة، تصحب فیھا زوار المعرض في رحلة من مانیال
اإلنترنت باللغة التاغالوغیة.برنامج عام ومطبوعة ومجموعة من المصادر المتاحة عبر

بإشراف تود ریس،إلى الجانب / على المسرح""المعارض:
2022فبرایر19إلى2021سبتمبر29المركز،بھو

تودوالكاتبالمعماريجمعھاالسبعینیات،فيوالصحفاألرشیفاتمنمستمدةوثائقمعفوتوغرافیةصورة60نحوالمعرضیقدم
الضوء علىالعالم. وبدعم من مؤسسة بارجیل للفنون، یسلط المعرضعبر أكثر من عقد في اإلمارات العربیة المتحدة وحولریس
.2020إكسبومعرضاستضافةإلىمّھدتلحظةولعلھاللعالم؛نفسھاتعریففيالمدینةبدأتحیثدبيفيالمبكرالطموحلحظة

یمثلونأشخاًصاتضمللمدینة،1979و1976عاميبینھاریسوماركفینشستیفنالمعماریانالتقطھاالتيالصور،مجموعة
أرضیةلصنع مستقبل واعد. تتاح جمیع األعمال للعرض - مما یحولالعدید من مناحي الحیاة، یعیشون الحاضر ولكنھم یعملون

عاماً.70ظھورھاعلىمضىلمدینةعرضصالةإلىالمعرض

والكتابوصور لم ُتنشر من قبل بخالف تلك المعروضة في المعرض.یرافق المعرض مطبوعة جدیدة تحتوي على مقال بقلم ریس
وخط للكتب.ھو ثمرة تعاون بین فن جمیلھدى أبي فارسالذي صممتھ

غرفة الفنان: سامسون یونغ
2022مایو7إلى2021أكتوبر30من،10العرضصالة

جمیل وبالتعاونبتكلیف من فنصوت وفیدیو تفاعلي جدید خاص بالموقعتركیبسامسون یونغیقدم فنان األداء والتركیب الصوتي
منطقیة"، یركز التركیب الفني على أسطورة حضریة في ھونغ. بعنوان "موسیقىمع بینالي كوتشي – موزیریس ومجموعة برغر

من صور تم إنشاؤھافي وقت زیادة المعلومات. وھو یقدم مرحلة مستقبلیة تتكونكونغ كنقطة انطالق للنظر في العصبیة والتوتر والثقة
.اتصالبواسطة الكمبیوتر وتركیبات مطبوعة ثالثیة األبعاد وأجھزة



الذكي للفنونقّیمة  فنیة في قسم الفن العالمي المعاصر في المتحفیرافق عمل سامسون یونغ دراسة مع مقال ألوریانا كاتشیوني،
 نالي كوتشي القادم .في بی بجامعة شیكاغو. وسوف یتم تكرار عرض "موسیقى منطقیة"

برامج األفالم: "القفزة" لشروق حرب
2021نوفمبر27إلى2021سبتمبر8من،9العرضصالة

أنتونیو تابیس لإلنتاجوھو الفیلم الفائز بجائزة مؤسسة ھان نیفكینس ومؤسسة،شروق حربیتناول فیلم "القفزة" للفنانة الفلسطینیة
والحماس والنھایة الحتمیة.والمجازي، وما یحملھ من أحاسیس كامنة تتعلق بالحریةالفني، المناحي النفسیة لفعل القفز، بالمعنى الحرفي

بینما یستعرضویوجھنا الفیلم من خالل لقطات مذھلة للمناظر الطبیعیة،تدور أحداث الفیلم داخل الصدع التكتوني لوادي األردن،
في حیز من عالمالمتوسط. وتتكشف القفزة مثل قصیدة بصریة تعلق المشاھدالظروف المحیطة بقفزة فلسطیني إلى میاه البحر األبیض

ولكنھا جذابة عاطفیاً عند تأملھا.آخر، لھ نفس أثر التنویم المغناطیسي، فھي تنأى بتفاصیلھا

؛NTUسنغافورةفيالمعاصرالفنمركز-للفنونجمیلمركزإلىباإلضافةالجائزة؛فيأشتركتمؤسساتخمسفيالعملوقُدم
.برشلونةفيتابیثأنتونيومؤسسةبروكسل؛فيWIELSمانیال؛فيالمعاصروالتصمیمالفنمتحف

حلقات المكتبة: سلمى سري
2022أغسطس3إلى2022فبرایر2

الطعام، الكاتبة المتخصصة في الطعام والمخرجة، الستكشافسلمى سريأبحاثمكتبة جمیلفي نسخة الخریف لحلقات المكتبة، تقدم
وإعادة إنتاجھاواالقتصاد والحواس والدالالت عناصر مترابطة، یتم إنتاجھابوصفھ نقطة التقاء حیث یصبح التاریخ والمعرفة والسیاسة

بشكل مستمر عبر الزمن.

ھذا الشتاء.في جدة، والتي تفتح أبوابھاحي جمیلمؤسستھ الشقیقةكما یربط بحث سلمى بین برنامج مركز جمیل للفنون وبرنامج
وھو مستوحى من ثراءالبیئة، المكان" بالشراكة مع مؤسسة دلفینا في لندن،وسوف یكون المعرض االفتتاحي "على المائدة: الذاكرة،

متنوعة ألكثربین الذاكرة والطعام والبیئة والمكان، من خالل مساھماتالتنوع السكاني في جدة، حیث یستكشف في موضوعاتھ العالقة
إبداعًیا.وممارًساأفالموصانعومؤدیاًومفكًراوباحًثافناًنا30من

معارض دولیة

"جائزة جمیل: من الشعر إلى السیاسة"

2021نوفمبر28إلى2021سبتمبر18منلندن،وألبرت،فیكتوریامتحف

كما تعتبر ھذه"من الشعر إلى السیاسة" بالتعاون مع متحف فیكتوریا وألبرت،تعد ھذه النسخة السادسة من جائزة جمیل، وتحمل عنوان
مواضیع مختلفة، ویقام معرض ھذا العام عن التصمیم المعاصر.النسخة بدایة لحقبة جدیدة یتم فیھا إقامة معارض ذات

جنیھألف25قیمتھاتبلغالتيللجائزةمتقدم400منأكثربینالمختارین منالثمانیةالمصممینأعمالتعرضوسوف
(السعودیة)،عجالن غارم(لبنان)،فرح فیاض(الھند)،كالول داتا(دبي، اإلمارات)،ھدیة بدري(ایران)،جلنار عدیليإسترلیني: 
(باكستان).وبشرى وقاص خان(لبنان)،جنى طرابلسي(المملكة المتحدة)،صوفیا كریم

الفنیةالتصمیم الجرافیكي واألزیاء والطباعة والمنسوجات والتركیباتتشمل األعمال مجموعة من الممارسات المتنوعة التي تشمل
اإلعالن عنوالوقائع الحیة، وموروثات اللغة والعمارة والحرف. سیجريوالنشاط الفني، حیث یتفاعل المتأھلون مع األحداث العالمیة

دولیة.فنیةجولةفيالمعرضینطلقكما.2021سبتمبرفيالمعرضافتتاحعندالفائز

ھیوا ك: "ھل تتذكرون ما تحرقون؟"

https://jameelartscentre.org/learn/library/
https://artjameel.org/centres/hayy-jeddah/


2022فبرایر13إلى2021أكتوبر7مندبلن،لین،ھیوذا

بالنت فيفن جمیل في تعاون مع ھیو الین في دبلن وجالیري ذا باوریقام معرض ھیوا ك: “ھل تتذكرون ما تحرقون؟” بتكلیف من
تورنتو، وھو أول معرض للفنان الكردي العراقي في أیرلندا.

الذي یمزج بین خفة الروح وعمق التجربة الشخصیة، وتبحثیلقي المعرض الضوء على أكثر من عشر سنوات من أعمال الفنان،
فيیستحضر العدید من أعمال المعرض مسقط رأسھ، مدینة السلیمانیةأعمالھ في التجارب المعاصرة للنزوح والھجرة واالنتماء.

كردستان العراق، وتجاربھ في الفرار الجئاً.

حیث ستغلقذا ھیو لین في أیرلندا من مركز جمیل للفنون في دبي،سوف ینتقل معرض ھیوا ك: “ھل تتذكرون ما تحرقون؟” إلى
األوسط.والشرقآسیافيكھیواللفنانمنفردمعرضأولھذاویعد،24یولیوفيابوابھ

للفنون لیفات فنیة :مشاریع الحدیقة في حدیقة جداف ووترفرونتتك 
2021دیسمبر11منالطباع،نھلة

2022ینایر20منیونغ،تریفور

للتساؤل حولأعمال في سیاق حدیقة جداف ووترفرونت لمركز جمیل للفنونمشاریع الحدیقة ھو برنامج جدید یدعو الفنانین إلنتاج
على النظام البیئيالمقیمة في دبي، حیث ستلقي نظرةنھلة الطباعالفنانةمفاھیم الطبیعة والمجتمع. وتشارك في النسخة االفتتاحیة

لیالً، لتكون، الفنان من ھونغ كونغ، في الحدیقةتریفور یونغتعرض أعمالللحدیقة وتداخلھ في شبكات إنتاج الغذاء، من ناحیة أخرى،
شاھدة على ما یجري عندما یھدأ كل شيء داخل المركز.

تركیبات فنیة: "مقطوعة لحدیقة عاّمة" للفنان حسن خان
7,2021سبتمبرللفنونووترفرونتجدافحدیقة

ووترفرونتالموسیقي الكبیر "مقطوعة لحدیقة عامة"  في حدیقة جدافبناًء على طلب الجمھور ھذا الخریف بعملھحسن خانیعود
السردیة المنطوقة. یتكشفمتعدد اللغات، یقدم من خاللھ تركیباً فنیاً متعدد القنواتللفنون  للسنة الثالثة على التوالي. العمل ھو إبداع

وتنوع العمل خاللالفنان خصیصاً لحدیقة عامة، حیث یستشعر المتلقي حجمالعمل الموسیقي من خالل ثالث حركات متزامنة، وقد ألفھ
واألردیةحركة موسیقیة نص كتبھ خان ونسمعھ بثالث لغات؛ العربیةتجوالھ في حدیقة جداف ووترفرونت للفنون. وفي قلب كل

واإلنجلیزیة.

یعرض حالیاً

إعادة التأھیل، والتعویض"المعرض الدولي "حتى تجد العنقاء صورتھا فینا: عن االسترداد،
22,2021,اغسطسلغایة(برلین)كونتمبوراريسافي

2021أغسطس29برلینإیفاجالیري

ودعواتإعادة التأھیل، والتعویض" عبارة عن برنامج أبحاث ومعارضمشروع "حتى تجد العنقاء صورتھا فینا: عن االسترداد،
بالتعاون مع مركز جمیل للفنون .برلینجالیري إیفاومطبوعات، تنفذه سافي كونتمبوراري و

التراث المادي.وإعادة التأھیل والتعویض لتعزیز الخطاب حول نزع ملكیةیركز المعرض المقام في مساحتین على تشابك االسترداد
األمدطویلبحثيموضوعمنجزءوھو،المبتور""ذاكرة2019للفنونجمیلمركزمعرضخاللمنأثیرتالتياألسئلةوتواصل

والخرافة.وإضفاء الصبغة المسلحة على التراث، وترسیخ جذور األساطیر،في مركز جمیل للفنون حول عالقتنا الحیة بالتراث المادي
ونیجیریاوبشكل حي، باإلضافة إلى مختبرات تقام في الكامیرونویصاحب المعرض مطبوعات وبرنامج عام یقام عبر اإلنترنت

المتحدة.ورواندا وفلسطین وكولومبیا والفلبین واإلمارات العربیة
تعلم المزید.

دي ونماراتا نیوج"تكلیفات فنیة: "حدیقة الفنان: الصحراء ھي الغابة - سونوج
2022ربیعحتى

https://artjameel.org/event/for-the-pheonix-to-find-its-form-in-us-on-restitution-rehabilitation-and-reparation/


ثالث تكلیف فني لحدیقة الفنان في مركز جمیل للفنون. الحدیقة والتيسونوج دي ونماراتا نیوج” منالصحراء ھي الغابةیعد عمل ”
بیئة دولة اإلمارات.الطعام والترویض والعالقات بین البشر وغیر البشر عبرھي عبارة عن تشابكات معقدة، تطرح استكشافاَ لسیاسات

التقلیدیة كغذاءاإلمارات العربیة المتحدة تروي عبرھا قصة استخداماتھاتضم الحدیقة مجموعة مختارة من النباتات األصلیة في دولة
والعادات الغذائیة.ودواء، الذي یوفر وسیلة الستكشاف بیئة النباتات المحلیة

حلقات المكتبة: میسون الدویري
2021نوفمبر29حتى

أال وھيحول لحظة حاسمة في تاریخ دولة اإلمارات،میسون الدویريعرضاً بحثیاً للباحثة والتربویةحلقات المكتبةیقدم برنامج 
من القراءات، وذكریات تاریخیة شفھیة، وعرض أرشیفي مشروحتطویر أنظمتھا التعلیمیة. یعرض البحث عبر مجموعة مختارة

العالمینالتربیة فيفلسفاتضمنالتواریخھذهالمشروعیوثقكما،1971عامفياالتحادبعدماوقبلماللفترةبھ،تكلیفھاتمونص
العربي واإلسالمي.

ھیوا ك: "ھل تتذكرون ما تحرقون؟"
2021یولیو24حتى

منلیلقي الضوء على التجارب المعاصرة للنزوح والھجرة واالنتماء،في آسیا والشرق األوسطھیوا كیأتي أول معرض منفرد للفنان
خالل تجربة الفنان الشخصیة كالجئ من كردستان العراق.

باورذاوجالیري)،2022فبرایر13–2021أكتوبر7(دبلن،فيالینھیوجالیريمعتعاونفيجمیلفنمنبتكلیفالمعرضأقیم
).2022سبتمبر–2022یونیو25(تورنتوفيالمعاصرةللفنونبالنت

"زمن الذات"

2021أغسطس14حتى

والتصمیمالفنأفرعفيبصريعمل70منأكثرالذات”“زمنمعرضیضمتورنتو،فيالمعاصرةالفنونمتحفمعتعاونفي
وصلت إلیھوالموسیقى اإللكترونیة، والغایة ھي تبیان المدى الذيواإلخراج السینمائي والتصویر الفوتوغرافي واألداء االستعراضي

ودوغالس كوبالند وھانز أولریخشومون باسارالمعرض بإشرافالذات في جنوحھا، وماھیة “الفرد” في عصرنا اآلني. یقام
، ووضعت دالي آند لیون تصمیمھ الجرافیكي.أوبریست

The(المتطرفة”“الذاتعنوانتحتوأوبریست،وكوبالندباسارمنلكلكتاباًالمعرضیواكب Extreme Self،(متممجزٌءوھو
The(المتطرفالحاضرإلىدلیلالزالزل:“عصرالسابقلكتابھم Age of Earthquakes: A Guide to the Extreme

Present.(المتحدةالعربیةاإلماراتدولةداخلالتسلیمأنالعلممعالرابطعبرأوجمیل،فنمكتبةمنالروایةعلىالحصولیمكنكم
فقط.

یعرض قریباً

المعارض
ھنا"من"المسافة،-2022ینایر22إلى2021سبتمبر8من
بالذھب"ممھدةالشوارعأنإلّيُخّیَلأباد:باسیتا-2022فبرایر13إلى2021سبتمبر8من
ریشتودبإشرافالمسرح"على/الجانب"إلى–2022فبرایر19إلى2021سبتمبر29من
یونغسامسونالفنان:غرفة-2022مایو7إلى2021أكتوبر30من
تحرقون؟"ماتتذكرونھلك:"ھیوا–2022فبرایر13إلى2021أكتوبر7من
لندنوألبرت،فیكتوریامتحف-السیاسة"إلىالشعرمنجمیل:"جائزة-2021نوفمبر28إلى2021سبتمبر18من

https://jameelartscentre.org/ar/whats-on/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%d8%ac-%d8%af%d9%8a-%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://jameelartscentre.org/learn/library/
https://shop.artjameel.org/product/the-extreme-self/


برامج األفالم

حربشروق"القفزة"،-2021نوفمبر27إلى2021سبتمبر8من

حلقات المكتبة
سريسلمى–2022أغسطس3إلى2022فبرایر2من

تكلیفات فنیة
حدیقة جداف ووترفرونت للفنون: مشاریع الحدیقة

2021دیسمبر11منالطباع،نھلة

2022ینایر20منیونغ،تریفور

تركیبات فنیة
خانحسنعامة،لحدیقةمقطوعة-2021سبتمبر7من

الفعالیات
األرض""إلى-27،2021-26-25نوفمبر

یعرض حالیاً

التأھیل، والتعویض""حتى تجد العنقاء صورتھا فینا: عن االسترداد، إعادة
(برلین)كونتمبوراريسافيفي2021أغسطس22حتى
برلینإیفاجالیريفي2021أغسطس29حتى
تحرقون؟"ماتتذكرونھلك:"ھیوا–2021یولیو24حتى
الذات""زمن–2021أغسطس14حتى
الدوريمیسون–2021نوفمبر29حتى

انتھى

10ًالساعةمنللجمیع،ومجانيمتاحللفنونجمیلمركز مساًء8إلىظھرا12ًومنالخمیس،إلىالسبتأیاممساًء8إلىصباحا
أیام الجمعة، ومغلق أیام الثالثاء.

اإلجراءات االحترازیة
وفي جمیع أنحاءالتباعد. ویتم توفیر مطھر الیدین للزوار عند المدخلیلتزم مركز جمیل للفنون بجمیع تعلیمات السالمة وإرشادات

المركز، إلى جانب أقنعة الوجھ والقفازات إذا لزم األمر.

المعارضمركز جمیل للفنون. ویتم تنظیف وتھویة وتعقیم مساحاتمن خالل موقعساعتینننصح الزوار بحجز زیاراتھم لمدة
التي اتخذھا مركزویوجد مزید من المعلومات حول اإلجراءات االحترازیةومناطق استقبال الزوار على مدار الیوم بعد كل فترة زیارة.

.الموقعجمیل للفنون متاحة عبر

فن جمیلوموقع،مركز جمیل للفنونلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع
jameelartscentre@إنستغرام:

https://calendly.com/jameelartscentre/visit?month=2021-02
https://jameelartscentre.org/visit/
http://www.jameelartscentre.org
https://artjameel.org/
https://www.instagram.com/jameelartscentre/


jameelartscentre@فیسبوك:

jameelartsctre@تویتر:

للتواصل اإلعالمي:
زینب الدباغ

+971 50 9559 132
zainab@rpr.ae

نبذة عن مركز جمیل للفنون
من مجموعة فنالمعاصر في دبي، حیث یرعى معارض فردیة وجماعیة، تنطلقمن المؤسسات الرائدة في الفنمركز جمیل للفنونُیعد

الدویري،معرض زمن الذات، معرض ھیوا ك، حلقات المكتبة مع میسونجمیل ومن شراكات إقلیمیة ودولیة. المعارض الحالیة تضم:
وحدیقة الفنان مع سونوج دي ونامراتا نیوغ.

اركیتیكسسیريشركةصممتھوقدالتخصصات،متعددةطوابقثالثةمنمكونوھومربع،مترآالف10مساحةعبرالمركزیمتد
الحیویةمھندسة المناظر الطبیعیة أنوك فوغل، والتي تعكس المناطقفي المملكة المتحدة. ویتخلل المبنى سبع حدائق، صممتھا

فن جمیلووترفرونت للفنون من تصمیم استودیو واي واي وبالتعاونالصحراویة المحلیة والعالمیة. وھذا إلى جانب حدیقة جداف
ودبي القابضة.

جمیل، والتي تّعددبي، ویّضم صاالت العرض الفنّیة باإلضافة إلى مكتبةیقع المركز في منطقة جداف ووترفرونت الواقعة على خور
مساحات مخّصصةلمنطقة الخلیج والمناطق المجاورة. یّضم المركز أیضاًمركز أبحاث مفتوح ُیعنى بالفن المعاصر والتاریخ الثقافي

.فن جمیلمتجرللمشاریع والتكلیفات الفنّیة، واستودیو للكّتاب، و

شراكات مع فنانینمتنوعة من الجماھیر. وتحتضن برامجھا األوسع نطاقاًویعد ایضاً مركزا للمبادرات التعلیمیة والبحثیة ولفئات
وقیمین ومؤسسات من اإلمارات والمنطقة والعالم.

نبذة عن فن جمیل
حول العالم،جمیل التي تمتلك مسیرة طویلة في العمل الخیري واالجتماعيالفنانین وجماعات اإلبداع. أسستھا عائلةفن جمیلتدعم

في أنشطة عبر جمیعودولة اإلمارات العربیة المتحدة مقراً لھا ومنھما تنطلقوتتخذ ھذه المؤسسة المستقلة من المملكة العربیة السعودیة
البحثیة وجھود التعلیمتتنوع ما بین تنظیم المعارض والتكلیفات الفنیة واألعمالأنحاء العالم. وترتكز برامج ومبادرات فن جمیل، التي

حیاة اإلنسانیة وعلى قناعة بضرورة أن تكون متاحة للجمیع.وبناء المجتمعات، على إیمان بأن للفنون دور جوھري في

العربیةقریب في مدینة جدة كأول مجمع فنون من نوعھ في المملكةالذي یفتتح عماحي جمیل،تتعزز رسالة فن جمیل من خالل
إلى البرامج الرقمیة؛ المؤسسة الفنیة المعاصرة في دبي. باإلضافةللفنونمركز جمیلالسعودیة معني بالصناعات اإلبداعیة، وكذلك

في شتىمن مؤسسات فنیة وأكادیمیة عریقة وشبكة من ممارسي الفنونالتي تطورھا المؤسسة، والتعاون المستمر مع شركاء رئیسیین
دول العالم.

75/صوت75/سنة75مشروعخاللمنالرحلةھذهتكللتالخیري،العملمنقرنأرباعبثالثةحالیاًجمیلوعائلةجمیلفنتحتفل

مدیر متحفھنتد. تریستراموزیر الثقافة والشباب في دولة اإلمارات،معالي نورة بنت محمد الكعبيوالذي یتضمن مساھمة منقصة،
الخیري، بما في ذلكمن عالم األعمال والفنون واألوساط األكادیمیة والعملفیكتوریا وألبرت، جنًبا إلى جنب مع شخصیات رئیسیة أخرى

، رئیس معھد ماساتشوستسرافائیل ریفمتروبولیتان بنیویورك، ومدیر متحفماكس ھولین،، وصاحب السمو الملكي أمیر ویلز
).MIT(للتكنولوجیا

https://www.facebook.com/JameelArtsCentre/
https://twitter.com/JameelArtsCtr
https://twitter.com/JameelArtsCtr
mailto:zainab@rpr.ae
https://jameelartscentre.org/
https://shop.artjameel.org/
https://artjameel.org/
https://artjameel.org/centres/hayy-jeddah/
http://www.jameelartscentre.org/
https://jameel75.com/
https://jameel75.com/
https://jameel75.com/en/stories/HE-Noura-Bint-Mohammed-Al-Kaabi?mMJ6a8ahzt
https://jameel75.com/en/stories/Dr.-Tristram-Hunt?ADVuqcJ5mY
https://jameel75.com/en/stories/HRH-The-Prince-of-Wales?ZNb0xtSBz5
https://jameel75.com/en/stories/Max-Hollein?bULxBWYgz7
https://jameel75.com/en/stories/L.-Rafael-Reif?syjGPffn8F

