
مؤسسة فن جمیل تدشن الیوم "حي جمیل" في جدة  بموسمھ االفتتاحي والذي یمتد لخمسة أشھر ویشمل مجموعة
45ًمنأكثرفیھایشاركالتيالعامةوالبرامجالفنیةوالتكلیفاتالمعارضمنواسعة 20نحومنومبدعاًفنانا

دولة، یلیھا افتتاح مشاریع  إبداعیة شریكة "سكان حي" وأول سینما سعودیة مستقلة في الربیع

المجمعبعناصرلالحتفاءشھركلتخصیصمع،2022أبریل30حتىویستمر2021دیسمبر6منجمیللحياالفتتاحيالموسمیبدأ●
اإلبداعي المتنوعة

● تشمل البرامج االفتتاحیة لفنون حي معرضاً جماعیاً دولیاً بعنوان "على المائدة: الذاكرة، البیئة، المكان" تشارك في تقییمھ الفني فن
11ًلـرئیسیةضوئیةأعماالًیضمالذيالریاض"نورمعرضمنمختاراتو"إضاءات:دلفینا؛ومؤسسةجمیل و"مرآةسعودیاً،فنانا

ساكنة" والتي ھي عبارة عن مجموعة صور بورتریھ لفنانین سعودیین تم تكلیفھا للفنان أسامة أسعید، ومعرض "حي جمیل: مجمع
إبداعي في طور التكوین" لـ واي واي، ومعرض "األسطح الملموسة" لـ بریك الب، وبرنامج التكلیف الفني لواجھة حي جمیل الذي منح

لناصر الملحم
● تصحب المعارض واألعمال التركیبیة مجموعة كبیرة من التكلیفات الفنیة الجدیدة وورش العمل والجوالت والمحادثات على مدار خمسة

أشھر.
● یستمر الموسم االفتتاحي لحي جمیل بافتتاح مساحات "سكان حي" في الفترة من ینایر إلى فبرایر ویتوج بافتتاح "سینما حي"،  أول

مركز سمعي بصري مستقل في المملكة.

والمجتمعاتالفنانینتدعمالتيالمستقلةالمؤسسةالیوم،جمیلفنمؤسسةأعلنت-2021دیسمبر1|السعودیةالعربیةالمملكة،جدة
والذي2021دیسمبر6منابتداًءالسعودیةالعربیةالمملكةفيجدةمدینةفيجمیل،حيفيبالزوارللترحیباستعدادھاعناإلبداعیة،

.2022أبریل30إلىیمتدممّیزافتتاحيبموسمیبدأ

75ًلـتتویجاًاالفتتاحھذاویأتي لحيالمتنوعةبالعناصرشھركلفياالفتتاحيالموسمویحتفيجمیل.لعائلةالعالميالخیريالعملمنعاما
والمشاریعالفنیةالتكلیفاتمنمجموعةعنالستاروإزاحةحي"فنونلـ"معرضأولافتتاح2021دیسمبرشھریصادفحیث،جمیل

2022وفبرایرینایرشھراسیشھدكما".حي"استودیوفيالتثقیفیةالبرامجمعتزامناًاإلبداعيالمجمعأنحاءجمیعفيالتركیبیةواألعمال

،2022وأبریلمارسشھريخاللحي""سینماافتتاحیتبعھاجدة،فيالثقافیةاألعمالبریادةتحتفيالتيحي""سكانمساحاتإطالق
وورش العمل والعروض السینمائیة وأنشطة رمضانیة خاصة.التي تتضمن مجموعة من البرامج"مجتمع حي"واحتفاالت

والمبتكرالتعاونيالبرنامجیتمیزحیثالبصریة،الفنونعلىالضوءیسلطافتتاحيبموسم2021دیسمبر6یوممنجمیلحيویرحب
والمعتمد على البحوث طویلة األمد بتدخالت مادیة تشاركیة تتراوح بین التركیبات الفنیة المصنوعة من الشوكوالتة إلى األعمال الضوئیة

45ًمنألكثرأعماالًالبرنامجویتضمنالملحة.العالمیةوالمواضیعجدةمدینةفيالمتجذرةالبصریةالسمعیةوالھیاكلالغامرة وباحثاًفنانا
19ًلـحدیثةوتكلیفاتحالیاًقائمةبأعمالویتمیزدولة،20نحومن سعودیاً.فنانا

متعددجوائزعدةعلىحائزتصمیماستودیووھو"،وايواي"مربع،مترألف17مساحتھتبلغثقافيمجمعوھوجمیل،حيصمم
التخصصات في فن العمارة وتنسیق الحدائق والتصمیم الداخلي والجرافیك والتصمیم الحضري، ولھ مكاتب في دبي وطوكیو. وقد حاز

تصمیم مبنى حي جمیل على العدید من الجوائز المعماریة، بما في ذلك الجائزة الذھبیة في حفل جوائز ھونغ كونغ للتصمیم، والجائزة الفضیة
في حفل جوائز نیویورك للتصمیم، وعلى وسام الشرف للتصمیم االستثنائي من المعھد األمریكي للمھندسین المعماریین (فرع الشرق

األعوروائلالرئیسیانالمعماریانحصلكمادیزاین"."لندنوجائزةللعمارة"كونتینانتال2إیھ"لجائزةترشحھعنفضالًاألوسط)،
وكینیتشي تیراموتو مؤخراً على جائزة األسد الذھبي عن اشرافھما الفني لجناح اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیة للعمارة لعام

علیھ.یعملونرئیسيعاممبنىأولھوجمیلحيأنیذكر.2021



75ًلـتتویًجایمثل،6دیسمبرفيجمیلحيفتتاحا"جمیل:فنومؤسسرئیسجمیل،فاديوقال لعائلةالعالميالخیريالعملمنعاما
جمیل، واآلن تزدان جدة بحي جمیل، الوجھة اإلبداعیة الممّیزة والتي تضم مجموعة واسعة من التخصصات االبداعیة. یفتتح حي جمیل بعد

20ً جوھرفياإلبداعيالمجتمعوضعناودوماًالثقافیین،شركائنابینتعاوننقطةلیكونالمجمعھذاصّممنافنحنالدؤوب،العملمنعاما
كل جھودنا. في قلب عملنا، التعاون المشترك والمتعدد التخصصات مع المؤسسات الثقافیة المحلیة والعالمیة، مما ساھم بدوره في تعزیز

البنیة التحتیة الثقافیة وخلق فرص فریدة للشراكات الثقافیة والتي من شأنھا إثراء المشھد الفني والثقافي السعودي والعالمي. یمّثل مجتمع حي
بشغفھ وطموحھ  التزامنا بقیادة التغییر اإلیجابي والمؤثر لمدینة جدة."

جھود مؤسسة فن جمیل،، قائلة: "یعكس الموسم االفتتاحي في حي جمیلفن جمیلأنطونیا كارفر، المدیرة التنفیذیة لمؤسسةكما أضافت
وطموحھا بتطویر برامج متجذرة في السیاق المحلي، وتتناول مواضیع عالمیة ملّحة. نھتم بالمؤسسة بدعم ھذه البرامح  من خالل البحوث

والتبادل الثقافي والمعرفي مع الفنانین والمبدعین. واآلن نفتتح حي جمیل والذي یمّثل جوھر ھذه التبادالت الثقافیة للجمھور، ونرحب بجمیع
الزوار في ھذه المجمع المذھل والذي صّمم خصیًصا لیخدم احتیاجات المجتمع اإلبداعي المحلي."

حي جمیل لیجمع باقة متعددة من التخصصات اإلبداعیة في وجھة واحدة. كما یّعدلقد ُصّمم":سارة العمران، نائبة مدیرة فن جمیلوقالت
سكان حي شركاء لفن جمیل في ھذه الرحلة و یجسدون أفضل ما في روح اإلبداع السعودیة ویقدمون مفاھیم جدیدة تتنوع ما بین الفن

المعاصر والتصمیم إلى عروض األداء وفنون الطھي، والنشر."

برامج الموسم االفتتاحي لحي جمیل

فنون حي
"على المائدة: الذاكرة، البیئة، المكان"

2022أبریل30–2021دیسمبر6

ُیفَتَتح "متحف الحي" في فنون حي بمعرض تعاوَن في تقییمھ الفني راھول جودیبودي من فن جمیل وداني بوروز من مؤسسة دلفینا. ویضم
بدأالذيطعام""معملفيتطویرھاتمجدیدةبحثیةتكلیفاتسبعذلكفيبمافنیاً،عمال21ًالمكان"البیئة،الذاكرة،المائدة:"علىالمعرض

تشغیلھ في العام الماضي. یعكس المعرض اھتمام المؤسستین الطویل األمد بمستقبل الغذاء والعالقة الوثیقة بین البیئة والمجتمع والغذاء.

یبحث المعرض من خالل عدد كبیر من الوسائط التي تتضمن منحوتات الشوكوالتة وخالیا النحل واألعمال التركیبیة المطبوعة والسمعیة
والبصریة المأخوذة من مدینة جدة، في موضوعات التجارة والتبادل واالستعمار والعمل والتقالید واألساطیر واإلمبریالیة الجدیدة في نظم

إنتاج الطعام. ویشارك في المعرض فنانین وباحثین من جنوب آسیا وإفریقیا مروراً بأوروبا وخارجھا. ویعد المعرض "على المائدة: الذاكرة،
البیئة، المكان" أول معرض من نوعھ في الخلیج.

بریك الب مع استودیو مشت، دائرة فن عمال المزارع الكونغولیةلین عجالن، موزة المطروشي،ویشارك في المعرض الفنانین
))CATPC،سیمبسون،موھینيسانسینتیافینثونغ،براتشایاالنعیمي،مریمجوردو،مولینوسآسونثیونالفرج،محمددیفیس،أنالي

فاطمة أوزدینوفا، منعم واصف والنتیان زي، فضالً عن برنامج أفالم یعرض أعماالً لجوناثاس دي أندرادي، فلورنس الزار، فرانزیسكا
بییرووس، سھى شومان وزینا سارو ویوا.

ویترافق المعرض مع برنامج  قوي وتفاعلي یضم فنانین ومؤدین وباحثین، فضالً عن برنامج مستمر لألفالم الوثائقیة، وجلسات حواریة،
بریك الب، مریممیرنا بامیة،وورش للطھي والزراعة، وجوالت طعام ومحالت بیع مؤقتة لمنتجین محلیین. ومن بین الفنانین المشاركین

النعیمي، كوكینغ سیكشنز، سلمى سري، السالف والتتار ، النتیان زي ورائد یاسین مع أوتي واسرمان.

"إضاءات: مختارات من معرض نور الریاض"



2022فبرایر6–2021دیسمبر6

تقع سلسلة األعمال التركیبیة الضوئیة الغامرة واسعة النطاق على الطابق األول من حي جمیل، وھو معرض ُمقتبس من مھرجان النور
11ًأعمالالریاض"نورمعرضمنمختارات"إضاءات:معرضویضم.آرت""الریاضمشروعنظمھالذي2021لعاماالفتتاحي فنانا

سعودیاً ساھموا بشكل كبیر في تعزیز الممارسة الفنیة واالجتماعیة لصناعة الفن في المملكة والمنطقة. وتستجیب األعمال في شكلھا الجدید
عنقاوي، دانا عورتاني،أحمدفي حي جمیل لدور الفنون في المدینة ضمن سیاق المركز المجتمعي الجدید في جدة. ومن الفنانین المشاركین

أیمن دیدبان، منال الضویان، سلطان بن فھد، أحمد ماطر، مھا ملوح، مروة المقیط ، ناصر السالم، راشد الشاشي وسعید قمحاوي.

"مرآة ساكنة: الفنانین السعودیین"

2022دیسمبر–2021دیسمبر

التاریخیة كنقطةیستمد خلفیتھ في فن البورتریھ واستكشاف طرق التصویرأسعیدأسامةتمیز العام األول لحي جمیل بتكلیف جدید للفنان
انطالق. ویعتمد العمل "مرآة ساكنة" على صور أسامة أسعید التي تعتمد أسلوب الكولودیون المبلل في بورتریھاتھ والمناظر الطبیعیة التي

طورھا من خالل رحلة تعاونیة عبر المملكة، أقام خاللھا استودیوھات میدانیة في الریاض والمنطقة الشرقیة وجدة وحولھا، وعمل مع
مجموعة من الفنانین والمؤسسات اللتقاط صور لفنانین سعودیین لیتم عرضھا في طوابق مبنى حي جمیل الثالثة. ویھدف المشروع إلى
تكریم الفنانین السعودیین الذین ھم في قلب مجتمع حي. وتعكس الطبیعة التركیبیة العملیة لطریقة التصویر الفوتوغرافي التزام حي جمیل

بالعملیة الفنیة والثقة التي تجمع بین الفنانین والمؤسسة.

برنامج التكلیف الفني لواجھة حي جمیل
2022أغسطس1–2021دیسمبر6

25بطول"لوحة"علىجدیدةأعماللتطویرالفرصةالفنانینیعطيجدیدسنويبرنامجھوجمیلحيلواجھةالفنيالتكلیفبرنامجإن
بفنانین2021-2020لعامالتكلیفتخصیصتموقدللحي.المعماريالھدفسماتمنسمةوھي-المبنىواجھةعلىتوضعمتراً

سعودیین عن طریق الترشیح وھیئة تحكیم، حیث تم اختیار الرسام والنحات ناصر الملحم المقیم في الریاض. وقام الملحم في أول عمل على
واجھة حي جمیل بتصمیم دقیق بعنوان: "مالمح من الوعي الجمعي". العمل الفني مستوحى من حكایة شعبیة في المنطقة "الحمامة والحجل

والغراب" والتي تروي قصة الطیور في زمن الجوع والجفاف.
وقد تم تطویر العمل بالشراكة مع الفنانة والمعماریة تمارا كالو. ومن الجدیر بالذكر أن برنامج التكلیف الفني لواجھة حي جمیل ھو برعایة

لكزس.



"حي جمیل: مجمع إبداعي في طور التكوین"

لـ "واي واي"
2021أبریل30-2021دیسمبر6

یعكس ھذا المعرض، الذي یقام في فناء حي، طریقة بناء المجمع اإلبداعي الجدید في جدة، الذي یّعد مساحة متعددة التخصصات
واالستخدامات للمجتمع. یّضم المعرض الرسومات المعماریة األولى للمجمع ورسومات ونماذج حي جمیل. یقع المعرض في أربعة أجزاء
ُبنیت على أربعة مبادئ تصمیمیة مفاھمیة وجمالیة ھي: "أغورا"، والتي تعني مكان التجمع باللغة الیونانیة القدیمة، والضوء، والذي ھو
مكون رسمي أساسي ضمن مجموعة األدوات المفاھیمیة لشركة "واي واي"، والساحات، والتي ھي قلب حي والذي تتمحور حولھ جمیع

األنشطة، واللوحة الفارغة، حیث تم تصور واجھات حي على أنھا "لوحة فنیة" یمكن ملؤھا باألعمال لفنانین ومصممین ناشئین ومعروفین.

"األسطح الملموسة"
لــ "بریك الب"

2022مارس30-2021دیسمبر6

الب""بریكاستودیوتصمیممرموقةتحكیملجنةاختارت،2019عامفيجمیلفنأطلقتھاعالمیةمعماریةمسابقةفيفوزھمأعقابفي
عملبتقدیمالب""بریكاستودیوقام،2022أبریلشھرفيحي""سینماالفتتاحتأھبوفيحي"."سینمالتصمیمجدة،ومقرهالمعماري،

تركیبي من ثالثة أجزاء تدمج بین القطع والنماذج ومقاطع الفیدیو والمواد األرشیفیة وتقدم تجربة بصریة للنھج التجریبي لالستودیو
المعماري ولتصمیم أول سینما مستقلة في المدینة. ُبني العمل التركیبي التفاعلي واللمسي على مجموعة األعمال التي تم إنتاجھا خالل عملیة

التصمیم والبحث التي استمرت ثالث سنوات، مع التركیز على الدور الذي تلعبھ دور السینما في بناء المجتمع.

برنامج مستضاف
"السینما التفاعلیة" بالشراكة مع مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي

2021دیسمبر7-15

یعرض مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي الذي یستضیفھ حي جمیل، بالشراكة مع فن جمیل، مجموعة مختارة من أفالم الواقع
االفتراضي المھمة والتي تمّیز  بھا ھذا العصر بإشراف لیز روزنتال، القیمة الفنیة في معرض "فینیسیا في آر" في مھرجان البندقیة

السینمائي الدولي. وتقدم سلسلة البرامج الخاصة بالمھرجان نھجاً بدیالً ومتطوراً لروایة القصص، حیث تعرض مشاریع تنافست على جائزة
"الُیسر الذھبیة الغامرة" بما في ذلك: أنانداال، نھایة اللیل، جذور، لمحة، جالوت: اللعب بالواقع، كوسوندا، الیكا، الفرینثوس، حفلة باریس

من بالنكا لي، ماركو وبولو رأساً على عقب، إعادة تأھیل، تناسخ، الوردة المریضة.

البرامج العامة وورش العمل

ویوفر حي جمیل منصات مجتمعیة تنفذ برنامجاً متجدداً یعتمد على األسالیب التقلیدیة واالفتراضیة وعلى األبحاث والتدریب المھني.
وستشغل البرامج الثالثة المذكورة أدناه استودیو حي، والتي ھي مساحات لإلنتاج في الطابق العلوي من المجمع. وستكون ورش العمل متاحة

للجمھور ضمن الموسم االفتتاحي لحي جمیل كالتالي:

"األذن المضیافة" مع جولیا تیكي وزینب علي رضا
2021دیسمبر،6-20

یتضمن الشھر االفتتاحي لحي جمیل المشروع البحثي وورشة العمل "األذن المضیافة" بإشراف جولیا تیكي وتنظیم زینب علي رضا، والذي
ھو تعاون بین فن جمیل ومعھد جوتھ. تستكشف ورشة العمل الموسعة، التي حضرھا مبدعون من مدینة جدة، المشاھد الصوتیة المحلیة

للمدینة واإلیقاعات المتنافسة إلحیائھا المترامیة األطراف وسریعة التطور. تنظر ورشة العمل إلى الصوت كعامل بناء مجتمع انطالقاً من



االستكشافات التي تتمحور حول مفھوم الضیافة، وحول قدرتنا على اإلنصات والتكیف مع اآلخرین واستحالة عدم االستماع. وستتاح النتائج
التي توصلت إلیھا جولیا للجمھور عبر سلسلة من االستودیوھات المفتوحة والجلسات الحواریة.

"الُسفرة وبقایاھا: بحث في تاریخ وثقافة الطعام في جدة" مع سلمى سري
2021دیسمبر،8-20

بإشراف باحثة الطعام والكاتبة والمخرجة سلمى سري، تبحث ھذه السلسلة من ورش العمل في الوصفات الفریدة والخاصة بثقافة الطعام في
جدة، والتي تتجسد في الوصفات العائلیة وكتب الطھي التي توارثتھا األجیال والتقدیر الثقافي الجماعي لطقوس تجمع العائلة والطھي. وتأخذ
الورشة شكل وجبة تتضمن خمسة أطباق تتكون من القھوة الترحیبیة والتمر، ثم المقبالت، فالشوربة والسلطة، یلیھا طبق رئیسي، لتنتھي
بالحلوى. تستكشف سري مع المشاركین خالل الورشة الطرق التي یرتبط فیھا الطعام بالتاریخ والثقافة. كما ُیختتم البرنامج عبر إصداره

مطبوعة جماعیة تتضمن نتائج البرنامج والبحوث التي تم استنتاجھا كـ"بقایا طعام" تشمل بعض الوصایا المقترحة لألبحاث المختلفة التي تم
إلقاء الضوء علیھا في ورش العمل .

"ھذا الذھب یؤكل" صمم بالتعاون مع "بي ویز" مناحل سبل النحل

2021دیسمبر18و14و11

تتضمن السلسلة ضمن ورشة العمل "ھذا الذھب یؤكل"، والتي ھي بالتعاون مع مناحل سبل النحل "بي ویز" وجزء من التكلیف الفني للفنانة
موزة المطروشي المعروض في فنون حي، حیث تستضیف خالیا نحل من مناحل أثناء قیامھا برحلتھا الموسمیة جنوًبا من محافظة الجوف

إلى منطقة عسیر جنوب غرب المملكة العربیة السعودیة.
تتبع السلسلة المكونة من ثالثة أجزاء نھجاً متعدد التخصصات للحیاة الغنیة للنحل تتیح فرص مراقبة الحیاة الثریة للنحل  متجاوزین قدرتھا
على صناعة العسل، والتعرف على األسالیب التقلیدیة لتربیة النحل، والمشاركة في جلسات تذوق العسل من مجموعة واسعة من النباتات
المحلیة، فضالً عن إعطاء لمحة عن تربیة النحل في المناطق الحضریة. تتطرق السلسلة الى موضوعات تتراوح بین اللقاءات التاریخیة

والثقافیة مع النحل إلى التلقیح وأھمیة النحل في الحفاظ على النظم البیئیة على المستوى المحلي والعالمي.
المقاعد محدودة.ھنا،التسجیل متاح

الدلیل المیداني لحي
بعدفما2021دیسمبر6من

یّعد الدلیل المیداني لحي جزء من مبادرات حي جمیل التفاعلیة الموجھة نحو األسرة، وھو عبارة عن مجلة یمكن تخصیصھا وتعدیلھا حسب
الحاجة مصممة لألطفال والشباب لتسجیل مغامراتھم في حي جمیل، سواء قاموا بزیارة المعارض في فنون حي أو شاھدوا األفالم في سینما

حي أو شاركوا في ورش العمل في استودیو حي. ویقوم الدلیل من خالل تمارین محفزة للتفكیر وخریطة تفاعلیة وطوابع فریدة قابلة
للتحصیل بدعوة الجماھیر الشباب إلى التفكر في تجاربھم وتحویل كل زیارة إلى رحلة ممتعة وتثقیفیة.
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سكان حي
بعدفما2021فبرایرإلىینایرمن

یشھد الموسم االفتتاحي لحي جمیل انتقال الدفعة األولى من الشركاء المحلیین "سكان حي" إلى المجمع اإلبداعي، والذي صمم لیجمع بین
أوسع مجموعة من التخصصات اإلبداعیة في وجھة واحدة. وسكان حي ھم مؤسسات رائدة من المملكة تتشارك في تصوراتھا، وشكلت كل

منھا مجالھا الخاص وانضمت إلى حي جمیل بمفاھیم جدیدة متجددة - من الفن والتصمیم المعاصر واألداء وفنون الطھي إلى دور النشر
والتصمیم. ویشكل السكان األوائل: أثر، الكومیدي كلوب، المحترف، أكادیمیة عیش، ھوم چرون ورواق دھر. ومن المتوقع إطالق المزید

من المساحات بعد افتتاح حي جمیل.

سینما حي
بعدفما2022أبریل-مارس

وتمتفاعلیة.ومساحةمتعددةوسائطومكتبةمجتمعیةعرضوغرفةمشاھدا165ًلـیتسعمسرحاًالمستقلالبصريالسمعيالمركزیضم
تخیل سینما حي لتكون مقصداً لمجتمع السینما السعودي وعشاق السینما المحلیین على مدار العام. قام بتصمیم دار السینما شركة "بریك

الب" المعماریة التي تتخذ من جدة مقراً لھا، والتي حصلت على حقوق تصمیم المكان في أعقاب فوزھا بمسابقة تصمیم دولیة تنافسیة تدیرھا
مؤسسة فن جمیل. ومن المقرر اإلعالن عن برنامج سینما حي الكامل خالل األشھر المقبلة.

تشتمل المساحات اإلضافیة التي تدیرھا فن جمیل على فناء حي، وھي مساحة متعددة األغراض للعروض وورش العمل والجلسات
الحواریة، وساحة، والتي ھي باحة للمجتمع تتضمن مناظر طبیعیة متجذرة في مفاھیم االستدامة والقدرة على التكیف على مدار العام،

وكالھما یعمالن بصفة منصات لمشاركة أوسع مع المجتمع من خالل استضافة الجلسات الحواریة والعروض وورش العمل.
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نبذة عن حي جمیل

أّسست فن جمیل حي جمیل الذي تدیره كأول مجمع فنون من نوعھ في المملكة العربیة السعودیة معني بالصناعات اإلبداعیة، وھو من
إطارفي،2018نوفمبر11فيافتتحالذيدبي؛فيللفنونجمیلمركزإلىجمیل،حيوینضمواي.وايالمعمارياألستودیوتصمیم

جھود بناء مجتمعات فنیة منفتحة ومتفاعلة. ویعكس االسم مھمتھ ورسالتھ المتمثلة في رعایة ودعم الطبیعة المجتمعیة للفنون عبر طیف واسع
من التخصصات اإلبداعیة في مكان واحد.

إلى جانب متحف فنون حي، ومنصات تثقیفیة وتفاعلیة واستودیو حي، تفتتح سینما حي وھي أول سینما مستقلة في المملكة صممھ األستودیو
المعماري في جدة بریك الب. ویضم المجمع أیضاً فناء حي، وھي مساحة متعددة األغراض للعروض وورش العمل والمحادثات تطّل على

ساحة، الساحة المركزیة للمجتمع المدعومة بفلسفات االستدامة والتكیف.
وتكامالً مع مساحات فن جمیل الغیر ربحیة، یجمع حي جمیل شركاء محلیین من المملكة من شأنھم لعب دوٍر ریادي في تخصصاتھم

اإلبداعیة المختلفة. ویطلق على الشركاء مسمى سكان حي، والذین یجمعون بین الفن المعاصر، وعروض األداء، والتصمیم والنشر. ھذا
وباإلضافة إلى معھد للَخبز، ومقاھي ومطاعم متعددة.

حقبةومعاإلبداعیةوالصناعاتالفنونقطاعتطویرفيالمملكةوجھود2030رؤیةمع2021عامفيجمیلحيمشروعإطالقیتماشى
جدیدة من الحیاة الثقافیة في السعودیة.

نبذة عن فن جمیل

تدعم فن جمیل الفنانین وجماعات اإلبداع. أسستھا عائلة جمیل التي تمتلك مسیرة طویلة في العمل الخیري واالجتماعي حول العالم، وتتخذ
ھذه المؤسسة المستقلة من المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة مقراً لھا ومنھما تنطلق في أنشطة عبر جمیع أنحاء
العالم. وترتكز برامج ومبادرات فن جمیل، التي تتنوع ما بین تنظیم المعارض والتكلیفات الفنیة واألعمال البحثیة وجھود توعویة وبناء

المجتمعات، على إیمان بأن للفنون دور جوھري في حیاة اإلنسانیة وعلى قناعة بضرورة أن تكون متاحة للجمیع.
وتعمل برامج فن جمیل على تعزیز دور الفنون في بناء مجتمعات منفتحة ومتفاعلة. تتعزز رسالة فن جمیل من خالل حي جمیل في مدینة

جدة كأول مجمع فنون من نوعھ في المملكة العربیة السعودیة معني بالصناعات اإلبداعیة، وكذلك مركز جمیل للفنون؛ المؤسسة الفنیة
المعاصرة في دبي. باإلضافة إلى البرامج الرقمیة التي تطورھا المؤسسة، والتعاون المستمر مع شركاء رئیسیین من مؤسسات فنیة وأكادیمیة

عریقة وشبكة من ممارسي الفنون في شتى دول العالم.
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