
 

 

 

 

ي 
ي جدة يطلق موسمه االفتتاحي ف 

أشهر:   5عىل مدى  2021ديسمبر  6المجمع اإلبداعي الجديد "حي جميل" ف 

امج العامة يشارك فيها أكبر من   من نحو   45مجموعة واسعة من المعارض والتكليفات الفنية والبر
ً
 ومبدعا

ً
  20فنانا

 " يكة "سكان حي ي الربيع دولة، يليها افتتاح مشاري    ع  إبداعية شر
 وأول سينما سعودية مستقلة ف 

 

، مع تخصيص كل شهر لالحتفاء بعنارص  2022أبريل  30ويستمر حتى   2021ديسمبر   6● يبدأ الموسم االفتتاحي لحي جميل من  

 المجمع اإلبداعي المتنوعة 

 بعنوان "عىل المائدة: الذاكرة، 
ً
 دوليا

ً
 جماعيا

ً
امج االفتتاحية لفنون حي معرضا ي فن  ● تشمل البر

ي تقييمه الفت 
 
البيئة، المكان" تشارك ف

 ضوئية رئيسية ل  
ً
، و"مرآة   11جميل ومؤسسة دلفينا؛ و"إضاءات: مختارات من معرض نور الرياض" الذي يضم أعماال

ً
 سعوديا

ً
فنانا

ي هي عبارة عن مجموعة صور بورتريه لفناني   سعوديي   تم تكليفها للفنان أسامة أسعيد، وبرنامج
ي لواجهة حي   ساكنة" والتى

التكليف الفت 

 جميل الذي منح لنارص الملحم 

ة من التكليفات الفنية الجديدة وورش العمل والجوالت والمحادثات عىل مدار   كيبية مجموعة كبب 
● تصحب المعارض واألعمال البى

 خمسة أشهر 

ة من يناير إ  ي الفبى
" ف  "، وهو أول  ● يستمر الموسم االفتتاحي لحي جميل بافتتاح مساحات "سكان حي اير ويتوج بافتتاح "سينما حي ىل فبر

ي المملكة  
 مركز سمعي برصي مستقل ف 

 

 

ي تدعم الفناني     - 2021أكتوبر   26جدة ، المملكة العربية السعودية | 
أعلنت مؤسسة فن جميل، المؤسسة المستقلة التى

ي المملكة  "حي جميل"والمجتمعات اإلبداعية، عن افتتاح موسم  
ي مدينة جدة ف 

وحتى    2021ديسمبر   6العربية السعودية ابتداًء من  ف 

 ل     2022أبريل  30
ً
ي هذا االفتتاح تتويجا

ي كل شهر   75ويأتى
ي  الموسم االفتتاحي ف 

ي العالمي لعائلة جميل. ويحتف   من العمل الخب 
ً
عاما

" افتتاح أول معرض ل  2021بالعنارص المتنوعة لحي جميل، حيث يصادف شهر ديسمبر  إزاحة الستار عن مجموعة من  و  "فنون حي

 مع برامج  
ً
ي جميع أنحاء المجمع اإلبداعي تزامنا

كيبية ف  " التكليفات الفنية والمشاري    ع واألعمال البى "و"تعليم حي . كما  "استوديو حي

اير  "إطالق مساحات   2022سيشهد شهرا يناير وفبر ي جدة، يتبعها افتت "سكان حي
ي بريادة األعمال الثقافية ف 

ي تحتف 
"اح التى   "سينما حي

"، واحتفاالت 2022خالل شهري مارس وأبريل   امج وورش العمل والعروض السينمائية   "مجتمع حي ي تتضمن مجموعة من البر
التى

 وأنشطة رمضانية خاصة.  

 

نامج االفتتاحي   2021ديسمبر  6ويبدأ الموسم االفتتاحي لحي جميل من يوم  كب   عىل الفنون البرصية، حيث يتمب   البر
ي  بالبى

التعاوت 

كيبات الفنية المصنوعة من الشوكوالتة إىل  اوح بي   البى
والمبتكر والمعتمد عىل البحوث طويلة األمد بتدخالت مادية تشاركية تبى

 ألك
ً
نامج أعماال ي مدينة جدة والمواضيع العالمية الملحة. ويتضمن البر

بر  األعمال الضوئية الغامرة والهياكل السمعية البرصية المتجذرة ف 

 من نحو  45ن  م
ً
 وباحثا

ً
 وتكليفات حديثة ل    20فنانا

ً
.  19دولة، ويتمب   بأعمال قائمة حاليا

ً
 سعوديا

ً
 فنانا

 

ي تبلغ مساحته 
"، وهو استوديو تصميم حائز عىل عدة جوائز متعدد  واي وايألف مبى مرب  ع، "  17صمم حي جميل، وهو مجمع ثقاف 

ي فن العمارة وتنسيق الحدائق والتصم
ي وطوكيو. وقد حاز  التخصصات ف  ي دتر

ي، وله مكاتب ف  يم الداخىلي والجرافيك والتصميم الحرص 

ي حفل جوائز هونغ كونغ للتصميم، والجائزة  العديد من الجوائز المعمارية تصميم مبت  حي جميل عىل 
ي ذلك الجائزة الذهبية ف 

، بما ف 

ف للتصميم االس ي حفل جوائز نيويورك للتصميم، وعىل وسام الشر
ي من المعهد األمريكي للمهندسي   المعماريي   )فرع  الفضية ف 

تثنات 

 عن ترشحه "لجائزة إيه 
ً
ق األوسط(، فضال كونتينانتال للعمارة" وجائزة "لندن ديزاين". كما حصل المعماريان الرئيسيان وائل    2الشر

ي لجناح اإل 
افهما  الفت  ي عن اشر  عىل جائزة األسد الذهتر

ً
اموتو مؤخرا ي تب 

ي بيناىلي البندقية للعمارة  األعور وكينيتشر
مارات العربية المتحدة ف 

 . يذكر أن حي جميل هو أول مبت  عام رئيشي يعملون عليه. 2021لعام 

 



 

امن  مع االحتفال بما يزيد عن    20: "لقد استغرق افتتاح حي جميل فادي جميل، رئيس ومؤسس فن جميل  وقال ، وهو اليوم يبى 
ً
عاما

ي المملكة  ثالثة أرباع قرن من األنشطة ا 
 
ي لحظة ديناميكية واستثنائية حماسية للحياة الثقافية ف

 
ي تتجىل ف

ية والمجتمعية والتى لخب 

ي وتحقيق إمكانات الناس   امنا بإحداث تغيب  إيجاتر
العربية السعودية. إن شغف من يشكلون مجتمع حي يعكس جهود فن جميل والبى 

ي سوى التعبب  عن خ
الص شكري للجميع عىل عملهم الجاد وروحهم التعاونية، وأخص بالذكر  وإمكانات مدينة مثل جدة. وال يسعت 

، والفناني   والمجتمع بأكمله".   كائنا الحكوميي    شر

 

ي  أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة  فن جميل،   كما أضافت
ي للمشهد الفت 

ي وقت استثنات 
 
ي افتتاح حي جميل ف

قائلة: "يأتى

، وملتفى   السعودي، يتضمن إطالق بيناىلي  ي
، وأسبوع مسك الفت  ي الدوىلي

الدرعية األول للفن المعارص، ومهرجان البحر األحمر السينمات 

 ومتعدد التخصصات  
ً
 وديناميكيا

ً
. ولطالما كان نموذج عمل فن جميل، ومنذ أيامه األوىل، تعاونيا ها الكثب  طويق الدوىلي للنحت، وغب 

 للبت  التحتية الفنية الحالية، مع خ 
ً
ي المدينة المناسبة،  ومكمال

 
ي الوقت المناسب ف

 
ي افتتاح حي جميل ف

 للتوافق والتوسع. ويأتى
ً
لقه فرصا

 ". ي
اث الغت  ي الفن المعارص بتاري    خ ساعد بتشكيله طرق التجارة والبى

 حيث يلتفى

 

 

 برامج الموسم االفتتاحي لحي جميل 

 

 فنون حي 

 "عىل المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان"

 2022أبريل   30  –  2021ديسمبر   6

 

ي 
" ف  ح "متحف الحي

َ
ت
َ
ي   فنون حي  ُيفت

ي تقييمه الفت 
 ف 
َ
ي بوروز و  فن جميلمن   راهول جوديبودي بمعرض تعاون

.  مؤسسة دلفينا   مندات 

ي "معمل    21"  المائدة: الذاكرة، البيئة، المكانويضم المعرض "عىل 
ي ذلك سبع تكليفات بحثية جديدة تم تطويرها ف 

، بما ف 
ً
 فنيا

ً
عمال

 . ي
ي العام الماض 

اهتمام المؤسستي   الطويل األمد بمستقبل الغذاء والعالقة الوثيقة بي   البيئة  يعكس المعرض طعام" الذي بدأ تشغيله ف 

 والمجتمع والغذاء. 

 

كيبية المطبوعة   ي تتضمن منحوتات الشوكوالتة وخاليا النحل واألعمال البى
يبحث المعرض من خالل عدد كبب  من الوسائط التى

يالية  وا  ي موضوعات التجارة والتبادل واالستعمار والعمل والتقاليد واألساطب  واإلمبر
لسمعية والبرصية المأخوذة من مدينة جدة، ف 

 بأوروبا وخارجها. ويعد المعرض "عىل  
ً
ي المعرض فناني   وباحثي   من جنوب آسيا وإفريقيا مرورا

ي نظم إنتاج الطعام. ويشارك ف 
الجديدة ف 

ي المملكة. المائدة: الذاك
 رة، البيئة، المكان" أول معرض من نوعه ف 

 

ي المعرض الفناني   
، بريك الب مع استوديو مشت، دائرة فن عمال المزارع الكونغولية   لي   عجالن، ويشارك ف  ي

موزة المطروشر

((CATPC ،براتشايا فينثونغ ، ي سيمبسون،  سانسين ،أناىلي ديفيس، محمد الفرج، آسونثيون مولينوس جوردو، مريم النعيمي
تيا موهيت 

  فاطمة أوزدينوفا، منعم واصف والنتيان زي،
ً
 عن برنامج أفالم يعرض أعماال

ً
دي أندرادي، فلورنس الزار، فرانزيسكا   لجوناثاسفضال

ووس، سىه شومان وزينا سارو ويوا.    بيب 

 

 ع 
ً
، فضال افق المعرض مع برنامج تعليمي قوي وتفاعىلي يضم فناني   ومؤدين وباحثي   ن برنامج مستمر لألفالم الوثائقية، وجلسات  ويبى

. ومن بي   الفناني   المشاركي    بريك الب، مريم  حوارية، وورش للطىهي والزراعة، وجوالت طعام ومحالت بيع مؤقته لمنتجي   محليي  

، سلم شي،  ، كوكينغ سيكشب   ي واشمان. السالف والتتار النعيمي
 ، النتيان زي ورائد ياسي   مع أوتى

 

 

 

 

 



 

 ءات: مختارات من معرض نور الرياض إضا 

اير  6  –  2021ديسمبر   6  2022فبر

 

كيبية الضوئية الغامرة واسعة النطاق عىل الطابق األول من حي جميل، وهو معرض ُمقتبس من مهرجان النور   تقع سلسلة األعمال البى

وع "الرياض آرت". ويضم معرض " 2021االفتتاحي لعام     11أعمال   ت من معرض نور الرياض" إضاءات: مختارا الذي نظمه مشر
ً
فنانا

ي شكلها 
 
ي المملكة والمنطقة. وتستجيب األعمال ف

 
ي تعزيز الممارسة الفنية واالجتماعية لصناعة الفن ف

 
 ساهموا بشكل كبب  ف

ً
سعوديا

ي جدة. ومن الفناني   المش
 
ي المدينة ضمن سياق المركز المجتمعي الجديد ف

 
ي حي جميل لدور الفنون ف

 
أحمد عنقاوي، دانا  اركي   الجديد ف

ي وسعيد  
، أيمن ديدبان، منال الضويان، سلطان بن فهد، أحمد ماطر، مها ملوح، مروة المقيط ، نارص السالم، راشد الشاشر ي

عورتات 

 .قمحاوي

 

 

" للفنان أسامة أسعيد   "مرآة ساكنة: الفناني   السعوديي  

 2022ديسمبر    – 2021ديسمبر  

 

ي فن البورتريه واستكشاف طرق التصوير التاريخية    أسامة أسعيد جميل بتكليف جديد للفنان تمب   العام األول لحي 
يأخذ خلفيته ف 

ي بورتري  هاته والمناظر  
ي تعتمد أسلوب الكولوديون المبلل ف 

كنقطة انطالق. ويعتمد العمل "مرآة ساكنة" عىل صور أسامة السيد التى

ي طورها من خالل رحلة تعاونية عبر 
قية وجدة  الطبيعية التى ي الرياض والمنطقة الشر

 المملكة، أقام خاللها استوديوهات ميدانية ف 

ي طوابق مبت  حي جميل الثالثة.  
وحولها، وعمل مع مجموعة من الفناني   والمؤسسات اللتقاط صور لفناني   سعوديي   ليتم عرضها ف 

ي قلب
وع إىل تكريم الفناني   السعوديي   الذين هم ف  كيبية العملية لطريقة التصوير  مجتمع حي   وي  هدف المشر . وتعكس الطبيعة البى

ي تجمع بي   الفناني   والمؤسسة. 
ام حي جميل بالعملية الفنية والثقة التى ي البى 

 الفوتوغراف 

 

 

ي لواجهة حي جميل 
 برنامج التكليف الفت 

 2022أغسطس  1  –  2021ديسمبر   6

 

ي لواجهة حي جميلإن 
سنوي جديد يعطي الفناني   الفرصة لتطوير أعمال جديدة عىل "لوحة" بطول  هو برنامج    برنامج التكليف الفت 

 توضع عىل واجهة المبت    25
ً
ا . وقد تم تخصيص التكليف لعام   -مبى بفناني     2021- 2020وهي سمة من سمات الهدف المعماري للحي

ي يتم اإلعالن عن نتيجتها هنا ألول م
شيح وهيئة تحكيم، والتى   الملحمنارص رة، حيث تم اختيار الرسام والنحات سعوديي   عن طريق البى

ي الرياض. وسيقوم 
 
ي أول عمل عىل واجهة حي جميل بتصميم دقيق بعنوان:   الملحم المقيم ف

 
. ف ي مالمح من الوعي الجمعي

 العمل الفت 

ي المنطقة 
ي زمن المجاعة. "مستوح من حكاية شعبية ف 

   الحمامة والحجل والغراب" والذي يروي قصة الطيور ف 

اكة مع الفنانة والمعمارية تمارا كالو  ي لواجهة حي جميل برعاية   .وقد تم تطوير العمل بالشر
  .لكزسبرنامج التكليف الفت 

 

 

امج العامة وورش العمل   البر

 

ي وعىل األبحاث والتدتعليم حي يّعد  
اض   يعتمد عىل التعليم التقليدي واالفبى

ً
 متجددا

ً
.  منصة تعليمية مجتمعية تنفذ برنامجا ي

ريب المهت 

ي الطابق العلوي من المجمع. وستكون ورش العمل  
ي هي مساحات لإلنتاج ف 

، والتى امج الثالثة المذكورة أدناه استوديو حي وستشغل البر

  :  متاحة للجمهور ضمن الموسم االفتتاحي لحي جميل كالتاىلي

 

 

 

 



 

 

 "األذن المضيافة" مع جوليا تيكي وزينب عىلي رضا 

6 -  20    ،  2021ديسمبر

 

اف  ي وورشة العمل "األذن المضيافة" بإشر
وع البحتر   زينب عىلي رضا،وتنظيم   جوليا تيكي يتضمن الشهر االفتتاحي لحي جميل المشر

ها مبدعون من مدينة جدة، المشاهد  معهد جوتهوالذي هو تعاون بي   فن جميل و  ي حرص 
. تستكشف ورشة العمل الموسعة، التى

امية األطراف وشيعة التطور. تنظر ورشة العمل إىل الصوت كعامل بناء  الصوتية المحلية للمدينة   واإليقاعات المتنافسة إلحيائها المبى

ي تتمحور حول مفهوم الضيافة، وحول قدرتنا عىل اإلنصات والتكيف مع اآلخرين واستحالة عدم  
 من االستكشافات التى

ً
مجتمع انطالقا

ي توصلت إلي
 ها جوليا للجمهور عبر سلسلة من االستوديوهات المفتوحة والجلسات الحوارية. االستماع. وستتاح النتائج التى

 

ي جدة" مع سلم شي الُسفرة وبقاياها "
 
ي تاري    خ وثقافة الطعام ف

 
 : بحث ف

8 -  20    ،  2021ديسمبر

 

اف باحثة الطعام والكاتبة والمخرجة  ي الوصفات الفريدة   سلم شي، بإشر
والخاصة بثقافة  تبحث هذه السلسلة من ورش العمل ف 

ي الجماعي لطقوس تجمع العائلة  
ي توارثتها األجيال والتقدير الثقاف 

ي الوصفات العائلية وكتب الطىهي التى
ي تتجسد ف 

ي جدة، والتى
الطعام ف 

حيبية والتمر، ثم المقبالت، فالشوربة والسلطة، يليها  . وتأخذ الورشة شكل وجبة تتضمن خمسة أطباق تتكون من القهوة البى   والطىهي

ي يرتبط فيها الطعام بالتاري    خ والثقافة. 
، لتنتىهي بالحلوى. تستكشف شي مع المشاركي   خالل الورشة الطرق التى كما ُيختتم  طبق رئيشي

حة   ي تم استنتاجها ك "بقايا طعام" تشمل بعض الوصايا المقبى
نامج والبحوث التى نامج عبر إصداره مطبوعة جماعية تتضمن نتائج البر البر

ي ورش العمل . لألبحاث الم
ي تم إلقاء الضوء عليها ف 

 ختلفة التى

 

 

ي ويز" مناحل سبل النحل    "هذا الذهب يؤكل" من تصميم وتنظيم  تعليم حي و"تر

 2021ديسمبر   18و  14و  11

 

ي هي بالتعاون مع "هذا الذهب يؤكل تتضمن السلسلة ضمن ورشة العمل 
ي ويز" مناحل سبل النحل"، والتى ي تر

  " وجزء من التكليف الفت 

ي 
ي المعروض ف 

، للفنانة موزة المطروشر خاليا نحل من مناحل أثناء قيامها برحلتها الموسمية جنوًبا من   حيث تستضيففنون حي

 محافظة الجوف إىل منطقة عسب  جنوب غرب المملكة العربية السعودية. 

 متعدد التخصصات للحياة الغنية للنحل تت
ً
ية للنحل يح فرص تتبع السلسلة المكونة من ثالثة أجزاء نهجا متجاوزين   مراقبة الحياة البر

ي جلسات تذوق العسل من مجموعة واسعة  
بية النحل، والمشاركة ف  قدرتها عىل صناعة العسل، والتعرف عىل األساليب التقليدية لبى

ية. تتطرق السلسلة اىل موض ي المناطق الحرص 
 عن إعطاء لمحة عن تربية النحل ف 

ً
اوح بي   اللقاءات  من النباتات المحلية، فضال

وعات تبى

 . ي الحفاظ عىل النظم البيئية عىل المستوى المحىلي والعالمي
 التاريخية والثقافية مع النحل إىل التلقيح وأهمية النحل ف 

 

ي لحي 
 الدليل الميدات 

 فما بعد  2021ديسمبر    6من  

 

ي لحي يّعد 
وهو عبارة عن مجلة يمكن تخصيصها وتعديلها حسب  الموجهة نحو األشة،  تعليم حي جزء من مبادرات  الدليل الميدات 

ي 
ي حي جميل، سواء قاموا بزيارة المعارض ف 

ي   فنون حي الحاجة مصممة لألطفال والشباب لتسجيل مغامراتهم ف 
أو شاهدوا األفالم ف 

ي  سينما حي 
ي ورش العمل ف 

تفاعلية وطوابع فريدة قابلة  . ويقوم الدليل من خالل تمارين محفزة للتفكب  وخريطة استوديو حي أو شاركوا ف 

  
ً
، فيما يعد عنرصا ي تجارب  هم وتحويل كل زيارة إىل رحلة ممتعة وتعليمية. ويقدم تعليم حي

للتحصيل بدعوة الجماهب  الشباب إىل التفكر ف 

 للمعرض االفتتاحي لفنون جميل "عىل المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان"، مجموعة تعليمية مليئة باألنشطة
ً
ح بشكل مازح    مكمال تشر

 ولطيف فكرة المعرض للصغار. 

 



 

 

 

 سكان حي 

اير    فما بعد  2021من يناير إىل فبر

 

كاء المحليي   "  ، والذي صمم ليجمع  سكان حي سيشهد الموسم االفتتاحي لحي جميل انتقال الدفعة األوىل من الشر " إىل المجمع اإلبداعي

ي وجهة  
 
ي تصوراتها،  بي   أوسع مجموعة من التخصصات اإلبداعية ف

 
واحدة. وسكان حي هم مؤسسات رائدة من المملكة تتشارك ف

من الفن والتصميم المعارص واألداء وفنون الطىهي   - وشكلت كل منها مجالها الخاص وانضمت إىل حي جميل بمفاهيم جديدة متجددة 

ف، أكإىل دور النشر والتصميم. ويشكل السكان األوائل:  . ومن  اديمية عيش، هوم چرون ورواق دهر أثر، النادي الكوميدي، المحبى

 المتوقع إطالق المزيد من المساحات بعد افتتاح حي جميل. 

 

 سينما حي 

 فما بعد  2022أبريل   -مارس 

 

 يتسع ل   
ً
 وغرفة عرض مجتمعية ومكتبة وسائط متعددة ومساحة تعليمية.   165يضم المركز السمعي البرصي المستقل مشحا

ً
مشاهدا

كة   سينما حي وتم تخيل   لمجتمع السينما السعودي وعشاق السينما المحليي   عىل مدار العام. قام بتصميم دار السينما شر
ً
ال لتكون مب  

ي أعقاب فوزها بمسابقة تصميم دولية  بريك الب "
ي حصلت عىل حقوق تصميم المكان ف 

 لها، والتى
ً
ي تتخذ من جدة مقرا

" المعمارية التى

 ل. ومن المقرر اإلعالن عن برنامج سينما حي الكامل خالل األشهر المقبلة. تنافسية للغاية تديرها مؤسسة فن جمي

 

"   -: "إن قلب حي جميل النابض هو الناس سارة العمران، نائبة مدير فن جميل  وقالت من الفناني   والزوار من جميع األعمار و"سكان حي

ي فن جميل. إن حي جميل نموذج مصغر لمجتمع بهيج، 
 إىل فريقنا ف 

ً
ي تصميم المبت  وهدفه وجميع األنشطة  وصوال

وهو ما ينعكس ف 

كيبية    مساحة للتدخالت اإلبداعية والعروض واألعمال البى
ً
ي هي أيضا

ي تتمحور حول ساحة، هذا الفناء المجتمعي المستدام، والتى
التى

ي الهواء الطلق." 
ب ف   ومفاهيم األكل والشر

 

ي تديرها فن جميل عىل 
،تشتمل المساحات اإلضافية التى وهي مساحة متعددة األغراض للعروض وورش العمل والجلسات    فناء حي

ي مفاهيم االستدامة والقدرة عىل التكيف عىل مدار العام،  ساحةالحوارية، و 
ي هي باحة للمجتمع تتضمن مناظر طبيعية متجذرة ف 

، والتى

 لحوارية والعروض وورش العمل. وكالهما يعمالن بصفة منصات لمشاركة أوسع مع المجتمع من خالل استضافة الجلسات ا 

 

 من 
ً
ي منطقة المحمدية وسيفتح أبوابه للجمهور اعتبارا

 
 .  2021ديسمبر    6يقع حي جميل ف

 

 

   - انتىه -

 يحتوي عىل حقائق ومعلومات عن حي جميل.   هنا   الرابط
 

_جميل  كما يمكنكم مشاركاِتنا ال .هنا  وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المؤسسة حوار باستخدام الوساِئم التالية : #حي
_يحييكم #من_ولجدة   #حي

 
 HayyJameel@|تويبى     Hayy Jameel|فيس بوك  HayJameel@حي جميل : انستغرام 
 Art_Jameel@|تويبى  Art Jameel |فيس بوك  art_jameel@فن جميل: انستغرام 
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 نبذة عن حي جميل 

ي بالصناعات اإلبداعية، وهو من   جميل   حي  جميل  فنأّسست 
ي المملكة العربية السعودية معت 

 
الذي تديره كأول مجمع فنون من نوعه ف

ي   للفنون   جميل مركز . وينضم حي جميل،  إىل  waiwaiو المعماري تصميم األستودي
 
؛ الذي افتتح ف ي ي دتر

 
ي إطار  2018نوفمبر    11ف

 
، ف

ي رعاية ودعم الطبيعة المجتمعي
 
ة للفنون عبر  جهود بناء مجتمعات فنية منفتحة ومتفاعلة. ويعكس االسم مهمته ورسالته المتمثلة ف

ي مكان واحد.  
 
 طيف واسع من التخصصات اإلبداعية ف

ي المملكة صممه  سينما حي التعليمية تفتتح  واستوديو حي  حي التعليم، ومنصات   فنون حي  إىل جانب متحف
 
، أول سينما مستقلة ف

ي جدة  
 
 الب  بريكاألستوديو المعماري ف

ً
، وهي مساحة متعددة األغراض للعروض وورش العمل  فناء حي   .  ويضم المجمع أيضا

 ، الساحة المركزية للمجتمع المدعومة بفلسفات االستدامة والتكيف. ساحةوالمحادثات تطّل عىل 

ي تخصصاتهم  وتك
 
كاء محليي   من المملكة من شأنهم لعب دوٍر ريادي ف  مع مساحات فن جميل الغب  ربحية، يجمع حي جميل شر

ً
امال

كاء مسم  . هذا  سكان حي اإلبداعية المختلفة. ويطلق عىل الشر ، والذين يجمعون بي   الفن المعارص، وعروض األداء، والتصميم والنشر

 ، بر 
َ
 ومقاهي ومطاعم متعددة. وباإلضافة إىل معهد للخ

 

ي عام 
وع حي جميل ف  ي تطوير قطاع الفنون والصناعات اإلبداعية ومع   2030مع رؤية   2021يتماشر إطالق مشر

وجهود المملكة ف 

ي السعودية. 
 حقبة جديدة من الحياة الثقافية ف 

 

 نبذة عن فن جميل  

ي واالجتماعي حول العالم،   عائلة جميلالفناني   وجماعات اإلبداع. أسستها   جميل فن تدعم  ي العمل الخب 
ة طويلة ف  ي تمتلك مسب 

التى

ي أنشطة عبر  وتتخذ هذه المؤسسة المستقلة من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ال
 لها ومنهما تنطلق ف 

ً
عربية المتحدة مقرا

ي تتنوع ما بي   تنظيم المعارض والتكليفات الفنية واألعمال البحثية وجهود  
جميع أنحاء العالم. وترتكز برامج ومبادرات فن جميل، التى

ي حياة اإلنسانية وعىل قناع
ورة أن تكون متاحة للجميع.  التعليم وبناء المجتمعات، عىل إيمان بأن للفنون دور جوهري ف   ة برص 

ي بناء مجتمعات منفتحة ومتفاعلة. تتعزز رسالة فن جميل من خالل 
ي   جميل  حي وتعمل برامج فن جميل عىل تعزيز دور الفنون ف 

ف 

ي بالصناعات اإلبداعية، وكذلك 
ي المملكة العربية السعودية معت 

؛  للفنون   جميل مركز مدينة جدة كأول مجمع فنون من نوعه ف 

ي 
. باإل  المؤسسة الفنية المعارصة ف  ي كاء رئيسيي   من  دتر ي تطورها المؤسسة، والتعاون المستمر مع شر

امج الرقمية التى ضافة إىل البر

ي شتى دول العالم.  
 مؤسسات فنية وأكاديمية عريقة وشبكة من ممارشي الفنون ف 

وع ي، تكللت هذه الرحلة من خالل مشر  بثالثة أرباع قرن من العمل الخب 
ً
/   صوت  75/   سنة 75 تحتفل فن جميل وعائلة جميل حاليا

ام.  د والذي يتضمن مساهمة من   ،قصة  75 ت، جنًبا إىل جنب مع شخصيات رئيسية أخرى من   هنت تريسبى مدير متحف فيكتوريا وألبر

ي ذلك: 
ي، بما ف    العزيز  عبد  بن سلمان بن  سلطان  األمب   الملكي  السمو  صاحبعالم األعمال والفنون واألوساط األكاديمية والعمل الخب 

ة الملكي  السمو  صاحبة . ئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاءر  ، رئيسة عدة   سعود   آل العزيز  عبد  بن   هللا عبد  بنت  عادلة  األمب 

ية سعودية.  كة العليان السعودية القابضة،  العليان لبت   جمعيات خب    معاىلي  ، ويلز   أمب   الملكي  السمو  صاحب، رئيس مجلس إدارة شر

ي الك محمد   بنت  نورة ي دولة اإلمارات عتر
وبوليتان بنيويورك، و   ،هولي    ماكس، وزير الثقافة والشباب ف    ،ريف  رافائيلمدير متحف مبى

 (. MITرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) 
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