
 
 

تقام  ، حيث مدينة جدة مجمع اإلبداعي المتخصص فيال، "حي جميل "موسم صيف حافل بالفعاليات واألنشطة الفنية في 

واإلقامات   ةفني ال التكاليف ألول مرة في المملكة، باإلضافة إلى  تُعرض " فن جميل"مقتنيات  مجموعة لمعارض جديدة  

 لألطفال إبداعية  ، ومساحة تعلُّم تفاعلية المجتمعيةوالبرامج  للفنانين
 
 

السعودية   العربية  المملكة  الفنانين    فن جميلمؤسسة  أعلنت    - 2022مايو    30|  جدة،  تدعم  التي  المجتمعات  والمستقلة 

معرض  من خالل    "فنون حي"  في الذي ينطلق  "  حي جميل"لمجمع الفنون  البرنامج الصيفي الجديد  إطالق  عن  اإلبداعية  

في    فنيةباإلضافة إلى إقامات  ،  المملكة العربية السعوديةألول مرة في   فن جميلمقتنيات  مجموعة  من    م أعمالقد   جماعي ي  

وسوف يحتضن  .  األعمارلجميع    الفنيةرش  الو و  ،والندوات  ،والعروض التفاعلية  ،الفني  التكليفوبرامج    ،جدة وحول العالم

 . جميع هذه األنشطة والفعاليات "تعليم حي "و "ستوديو حيأ"كل من 
 

جميل "  يعتبر  االبداعية"  حي  التخصصات  من  واسعة  مجموعة  تضم  ممي زة  إبداعية  إلى  ب ف،  وجهة    " فنون حي "اإلضافة 
، وهي أول  "سينما حي"، وهو مساحة مجتمعية متعددة األغراض، و"فناء حي"  ا  أيضنجد  ،  "تعليم حي"و  "ستوديو حيأ"و

لألطفال    منطقة فنية تفاعلية متخصصةوهي    ،"صغار حي"إطالق    2022يشهد خريف عام  وس.  دار سينما مستقلة في المملكة

 . على مدار العام ديناميكي ا  برنامج تقدم
 

أمثلة رائعة    يقدموننخبة من الشركاء الذين  ، وهم  "سكان حي"، هناك  وباإلضافة إلى المساحات التي تديرها مؤسسة فن جميل

متخصصة  وهي مؤسسة محلية    ،"أكاديمية عيش"  مساحات سكان حي التي تم افتتاحها ومن    ، ريادة األعمال في جدةمفهوم  ل

  2022يلي ذلك وطوال خريف عام  .  ودروس تعليم الطهي  عجناتلورش تحضير الم  ا  منتظمجدوال   تقدم  والتي  بز  في فنون الخ  
   ، "رواق دهر"و  ،"هوم جرون"و  ،"السعودي  المحترف" و  ،"الكوميدي كلوب"و  ،" ثرأ "  لمساحات  اإلطالق التدريجي

 . " ز بيستروصوفيا"و

 
 فنون حي 

 " من هنا، المسافة"

 2022أكتوبر  25يونيو إلى  8من 

 حي، الطابق األرضي والطابق األول فنون 

 

ض  تعروالتي    فن جميل مقتنيات  مجموعة  إلى حد كبير من    مستوحاة  هو معرض جماعي يضم أعماال    "المسافة من هنا"

حول التنقل في المساحات، المادية وغير    الهام  فكرة هذا المعرض الجماعي  وتدور.  عربية السعوديةألول مرة في المملكة ال

الحياة والفنون  التي تشهدها  تحول  ال  الفترات الزمنية خالل لحظاتوالتبادالت، وتوثيق    "البينية"المادية، واستكشاف المساحات  

 .في المملكة
 

وتركيبات فنية واسعة النطاق،    ،ا  متميز  يا  فيديو  ا  عرض  ا  كما يضم أيض  ،ا  وعالمي   ا  محلي   ا  فنان   20لنحو    يضم المعرض أعماال  

  . إلى جنب مع األعمال الحالية   ا  جنب   تكاليف فنية جديدةبما في ذلك  فوتوغرافية،    ا  ورقية وصور  وأعماال    ،فنية تفاعلية  ا  وعروض
 ، والحدود  ،والحركة  ،المستوحاة من الفهم الشخصي لمفاهيم العزلةالعديد من الموضوعات  "  المسافة من هنا"ويغطي معرض  

 .  واالنتظار  ،الكبتو ،والنزوح
 

  : ن ن المشاركي  (  ماش أوروج اوالت  ،وشما خوري  ،ومحمد الجشي  ،وأوليفيا دنكان   ،مع إينيس دي ألميدا)منى عياش  الفناني 
وأنوب    ،وخليل جريج  ،وماست   وجوانا هادجي  ،وشيلبا غوبتا  ،وجيسون دودج  ،وسارة براهيم  ،هودوهشام بن    ،برادةو  ت يإو

 . ودو هو سوه ،ير سركيسياناوهر  ،وسريشتا ريت بريمناث ،ناظر ة وفلو  ،ماثيو توماس
 

ستوديو  أ"في    ناظر  فلوة بموضوع المعرض، بينما تقيم    يرتبطعلى ابتكار عمل أدائي جديد    راهيمبسارة  تعمل الفنانة السعودية  

منطقة    حرفييالمقيم في برلين مع    جيسون دودجتعاون الفنان األمريكي    ومن جانبه،(.  وكجزء منه)طوال مدة المعرض    "حي

يعرض الفنانون اإلقليميون كما  . يجسد بشاعرية المسافة إلى سماء منطقة المدينة المنورة ولونها العال البتكار عمل فني جديد

، أعمالهم الفنية في المملكة العربية السعودية  وخليل جريج ،وجوانا هادجي توماس  ،وهراير سركيسيان  ،برادة  إيتوالكبار،  

 . ضخمةية تركيب أعمال ، وهي عبارة عن أعمال فنية وألول مرة
 

، باإلضافة  "سينما حي"من تنظيم  قائمة من األفالم  و  فنية   ا  برنامج عام يضم ندوات وورش"  المسافة من هنا"  ويصاحب معرض

  ، لنادين غندور ويتضمن مقاالت  ،بالتعاون مع مكتبة جميل  ا  حديث أنتجت    ا  يضم نصوصإطالق إصدار خاص بفن جميل    إلى

 .سون ني بقلم ا  مصور ومقاال   ،ويركار ،وميهير
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 . 2022 يناير 23إلى   2021سبتمبر  8استضاف مركز جميل للفنون في دبي نسخة سابقة من هذا المعرض خالل الفترة من 

 

 . هنا اضغط" فن جميل"لمزيد من المعلومات حول الفنانين واألعمال الفنية في مجموعة  
 

 حي  تعليم

 

حي" مجتمعية  "تعليم  تعليمية  منصة  واالفتراضييشمل    ا  متجدد  ا  برنامج  تنفذ  هي  والتعاوني  الشخصي    ، والبحث  ،التعلُّم 

المتخصص في اإلنتاج في الطابق العلوي من   "ستوديو حيأ"إلى جنب مع  ا  جنب  "تعليم حي"وتقع منصة . والتدريب المهني

 .المجمع
 

 فلوة ناظر : حي ستوديوأ  في قامةاإل

 2022أكتوبر   -يونيو 

 

 معرض اللإلقامة بها، وذلك بالتزامن مع تنظيم    فلوة ناظربفنانة الوسائط المتعددة المقيمة في جدة    "ستوديو حيأ"  يرحب

يدعو أفراد   ا  جذاب   ا  عام ا  وتتضمن إقامة فلوة ناظر التي تمتد لستة أشهر برنامج". فنون حي"في  "من هنا ،المسافة" الجماعي

وورش العمل المخصصة    ،وزيارات األستوديو  ،سلسلة من الجلسات الحوارية  عبر  ل في تجارب الجسد والفراغمللتأ  المجتمع

 . لألطفال
 

، ومن ثم تستخدم فلوة ناظر المنسوجات وتقنيات الخياطة كوسيلة الستكشاف العالقات بين أجسادنا والمساحات التي نشغلها

في ممارستها  "  حي  أستوديوهات"وتسهم إقامتها في    . عملية تجريبية حميمة تعكس التوترات الكامنة في كليهماالكشف عن  

 .توسع استكشافها للتجسيد والماديةتعزز وألنها  ؛والواعية المتأنيةللبحوث 
 

 أنهار سالم : جدة/ في برلين الفنية اإلقامة

 المملكة العربية السعوديةمع السالف والتتار ومعهد جوته في  بالتعاون

 وحي جميل، جدة   أستوديو السالف والتتار، برلين

 2022أغسطس   -يونيو 

 

  ا  التي تتخذ من برلين مقر  السالف والتتارومجموعة فناني    ومعهد جوته في المملكة العربية السعوديةمؤسسة فن جميل    يسر

  قضاء وتشمل اإلقامة  . جدة/ االفتتاحية في برلين  الفنيةاإلقامة  ى  عل  أنهار سالمعن حصول فنانة الفيديو السعودية  االعالن    لها

في   برلين  أستوديوشهرين  في  التجريبي  والتتار  حيث  السالف  سالم  ستنضم،  والتتار  مجموعة    إلى  أنهار  السالف  فناني 

 . بالكاملمن تصميم وإدارة أنهار سالم " حي جميل"برنامج عام في  ذلك تقديمثم يلي . شاركهم تجاربهموت 
 

  ، والجسد  ،بالحياة اليومية العادية  متعلقةمرتبطة بموضوعات    مساحات جديدة عامة وخاصةتستكشف أعمال أنهار سالم الفنية  

االجتماعي التواصل  األعمال  توثق  و.  ووسائل  وتفتحتلك  هذه  آفاق  الموضوعات  أنهار  .  جديدة  ا  لها  هاتفها عدسة  وتستخدم 

 . مهم وتتفاعل مع أشكال جديدة من التواصل تؤدي إلى ظهور ظواهر جديدة في الفيديو كوسيط الشخصي لترتجل 
 

تضم لجنة  دقيقة  إجراءات  وذلك بعد  ،  (للفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة)ختيرت أنهار سالم عبر دعوة مفتوحة  وقد ا

 . 2023جدة في أوائل عام  / للحصول على اإلقامة القادمة في برلينوسيعلن عن الدعوة المفتوحة  .  مقابالتسلسلة من الو  تحكيم
 

 صغار حي 

 2022خريف  

 

وهي    "،صغار حي" إطالق    2022يشهد خريف عام    ،التي تنتهجها مؤسسة فن جميل   من فلسفة التعلم مدى الحياة   ا  انطالق

لألطفال   تفاعلية متخصصة ومفتوحة  فنية  العام  ا  نشط  ا  برنامجتقدم  منطقة  مدار  اإلبداع    على  الصغار على حرية  لتشجيع 

 .تتوافق مع إقامة المعارض وتقديم األفالم والبرامج العامةجديدة ومواد وتقنيات والتجربة واكتشاف مفاهيم 
 

بالتعاون مع معلمي الفنون والفنانين وصانعي تقام  ، وا  عام  13و  7عمارهم بين  البرامج األطفال الذين تتراوح أوتستهدف هذه  

هي من تطوير فريق التعليم "  حي  العاب"ومنطقة    . الذين يتعاملون بشكل إبداعي مع األطفال  الخاص  التعليماألفالم وممارسي  

تجارب  العمل وال ورش    شافكت سالاستجابة لطلبات مجتمع جدة، يسر المنطقة استقبال المدارس والعائالت  وك،  "فن جميل"في  

 . ترفيهيةوال تعليميةال
 

 

 

https://jameelartscentre.org/ar/learn/collections/


 
 الفعاليات الحالية 

 

 برنامج التكليف الفني لواجهة حي جميل 
 2022أغسطس  1حتى 

 
على  أعمال عامة كبيرة  لتقديم    الفرصةالواعدين  الفنانين    يمنحبرنامج التكليف الفني لواجهة حي جميل هو برنامج سنوي جديد  

المبنى  ا  متر  25بطول    "لوحة" واجهة  للحي،  توضع على  المعماري  الهدف  اختيارو.  وهي سمة من سمات   التكليف  كان 

التحكيمعن طريق    2022- 2021لعام    االفتتاحي ولجنة  عليه  الترشيح  والنحات  ، وحصل  الملحمالرسام  في    ناصر  المقيم 

حكاية  مستوحى من    "مالمح من الوعي الجمعي"والعمل الفني الذي يحمل عنوان    . تمارا كالوالفنانة  بالتعاون مع  ،  الرياض

 .قصة الطيور في زمن المجاعةوهي تروي ، "والغراب ،والحجل ،الحمامة" تحمل عنوان شعبية شهيرة في المنطقة
 

الاختيار    كونسي  مفتوحة  2023- 2022الفني    تكليفبرنامج  دعوة  في    عبر  اإللكتروني    شهر تنطلق  الموقع  على  يونيو 

www.hayyjameel.org ، 2022في أكتوبر  الجديدالعمل مع إماطة اللثام عن . 
 

" ن ن السعوديي   للفنان أسامة أسعيد "مرآة ساكنة: الفناني 

 
للفنانالتكليف  ال  يركز أسعيد جديد  البورتريه    على"  مرآة ساكنة " أسامة  فن  في  انطالقخلفيته    ، وهو مستوحى من كنقطة 

  ا  صورويضم المشروع حتى اآلن  .  للأسلوب الكولوديون المب   ا  مستخدمأسامة أسعيد    والمناظر الطبيعية التي أبدعها  الصور

أستوديوهات ميدانية في منطقة الرياض والمنطقة  رحلة مشتركة عبر المملكة وفي  في  حصل عليها  ،  ا  سعودي   ا  فنان   50لحوالي  

  في مجموعات  معلقة الصورهذه المجموعة الكبيرة من  .  الشرقية وجدة، بالتعاون مع مجموعات الفنانين والمؤسسات المضيفة

 . المكون من ثالثة طوابق" حي جميل"مبنى على جدران 
 

 سكان حي 

 

  في مجاالتها بأثرها الكبير  وتوجهات  بتشابه ال  ا  تتميز جميعوالتي  في المملكة،  مجموعة من المؤسسات الرائدة  هم    سكان حي 
وفنون األداء    ،نون والتصاميم المعاصرةتشمل الفوجذابة،    بمفاهيم جديدة  هذه المؤسسات إلى حي جميلتنضم  و  المختلفة. 

 . ودور النشر والتصميم ،والطهي
 

 :ورش العمل لألطفال والكبارمن   ا  متجدد ا  برنامجتقدم ومفتوحة اآلن 
 

التي تتمتع بخبرة عشر سنوات  ومتخصصة في فنون الخبز أسستها سمية شويل  هي مؤسسة محلية جديدة    عيشأكاديمية  

تعتبر و.  المخبوزاتالمعجنات وفي مجال تعليم فنون صناعة    ينعالمي طهاة وخبازين  على يد    هاتلقت تدريب خبازة متخصصة  ك

 . فنون الخبزتحديث النهج التقليدي لإلى ، وهي تهدف لتقديم ورش عمل متخصصة رائعة  وجهةأكاديمية عيش 
 

 : 2022االفتتاح في خريف 
 

من خالل   يستعد لتقديم تجربة معارض شمولية جديدة معرض فني معاصر رائد في المملكة العربية السعودية  : أثر •

 . ، وهي مؤسسة عالمية رائدة متخصصة في إنتاج الفن التجريبيسوبر بلوبالتعاون مع  الحواس متعددة نظارات 
 

السعودية  كوميدي  ناد  أول   : بالكوميدي كلو  • العربية  المملكة  بكر  ةاالرتجالي   االكوميدي فنان  أسسه    في  عام   ياسر 

هذا  و.  2012 العروض  النادييعتبر  لتقديم  ل   الفنية  وجهة  التفاعليةعقد  ومساحة  العمل  صممها   ورش  التي 

 . واتيينالحك لتقديم جيل جديد من متخصصون في هذا المجال 
 

للنشر واالستشارات الثقافية، تمتد خبرته على مدى أربعين عاما ، ترك من خاللها أثرا : دار  السعودي  المحترف •

محفورا في ذاكرة الوطن العربي بمطبوعاته المتمي زة، وتصميماته وخطوطه الفريدة، وأنماطه التي ال تتكرر في  

 لمعاصرة.بناء الهوي ات البصرية، وشعارات الشركات، والهدايا التذكارية، وفنون التصميم ا
 

على ز منتجاته كوتر. للمعماري ومصمم األثاث البراء أسامة صائم الدهر يقع في جدة تصميم ستوديو: رواق دهر •

الهندسة المعماريةال خامات  ال اليدوية مع    ستوديو   يشهد حي جميل إطالق وسوف  .  طبيعية، حيث تمتزج الحرف 
 . للتعاون مع العالمات التجارية والمصممين المحليين والعالميين مركز للبراء و أول موقع دائمليكون ، "رواق"
 

http://www.hayyjameel.org/


 
المملكة للمصممين الناشئين من    ته تمارا أبو خضرةسفي جدة، أس  متجر مفاهيمي ومنصة إلكترونية  : چرونهوم   •

العربيالعربية   والعالم  تقديم  و .  السعودية  مجموعة من  يعزز متجر هوم جرون مفهوم ريادة األعمال من خالل 

المستقلة  التجارية  الموضة  العالمات  منتجات  في  المنزل  ،والجمال  ،المتخصصة  األدوات  و  ،والهدايا  ،وديكور 

 .وإبداعات الطهي ،ا  واإلكسسوارات المصنوعة يدوي  ،المكتبية
 

: مطعم ووجهة مميزة لعشاق الطعام الشهي والمبدعين من مختلف التخصصات. أسسه الطاهي ز بيستروصوفيا •

خالد عارف لتقديم تجارب طعام مستوحاة من رحالته حول العالم، يمزج فيها بين نكهات البحر األبيض المتوسط  

 المتنوعة باستخدام مكونات طازجة من مصادر محلية. 
 

 

، وهي مساحة متعددة األغراض للعروض وورش العمل  فناء حيتشتمل المساحات اإلضافية التي تديرها فن جميل على 

، والتي هي باحة للمجتمع تتضمن مناظر طبيعية متجذرة في مفاهيم االستدامة والقدرة على ساحةو والجلسات الحوارية، 

  التكيف على مدار العام، وكالهما يعمالن بصفة منصات لمشاركة أوسع مع المجتمع من خالل استضافة الجلسات الحوارية

 والعروض وورش العمل. 
 

  والمواعيد البرامج  لمزيد من المعلومات حول  .  ا  ، ويفتح أبوابه الستقبال الجميع مجان في منطقة المحمدية  "حي جميل"يقع  

 . هنا  للفعاليات، اضغطوالجدول الزمني 
 

 

 - انتهى-
 

 :  ، وتابعنا على صفحات التواصل االجتماعيhayyjameel.orgلمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة 
 

 HayyJameel@إنستغرام  -
 Hayy Jameelبوك  فيس -
 hayyjameel #hayysayshi #fromjeddahtojeddah#باستخدام الهاشتاغ  HayyJameel@تويتر  -

 
 

 نبذة عن حي جميل 
 

ي المملكة 
ي بالصناعات  أّسست فن جميل حي جميل الذي تديره كأول مجمع فنون من نوعه فن

العربية السعودية معنن
؛ الذي افتتح   ي ي دب 

اإلبداعية، وهو من تصميم األستوديو المعماري واي واي. وينضم حي جميل، إىل مركز جميل للفنون فن
ي 
ي  2018نوفمب   11فن

ي إطار جهود بناء مجتمعات فنية منفتحة ومتفاعلة. ويعكس االسم مهمته ورسالته المتمثلة فن
، فن

ي مكان واحدرعاية ودعم ا 
  .لطبيعة المجتمعية للفنون عب  طيف واسع من التخصصات اإلبداعية فن

ي  
، تفتتح سينما حي وهي أول سينما مستقلة فن ، ومنصات تثقيفية وتفاعلية واستوديو حي إىل جانب متحف فنون حي

ي جدة بريك 
، منطقة األلع  البالمملكة صممه األستوديو المعماري فن ك  ويضاف لها اآلن صغار حي اب المخصصة لبر

، وهي مساحة متعددة   ويضم االطفال للعب والتعلم مع برامج تفاعلية فنية عىل مدار العام.   فناء حي
ً
المجمع أيضا

األغراض للعروض وورش العمل والمحادثات تطّل عىل ساحة، الساحة المركزية للمجتمع المدعومة بفلسفات 
 .االستدامة والتكيف

 
 مع مساحات فن  

ً
ي  وتكامال

ن من المملكة من شأنهم لعب دوٍر ريادي فن كاء محليي  جميل الغب  ربحية، يجمع حي جميل شر
ن الفن المعارص، وعروض   ، والذين يجمعون بي  كاء مسىم سكان حي تخصصاتهم اإلبداعية المختلفة. ويطلق عىل الشر

، ومقاهي ومطاعم متعدد ن ب 
َ
. هذا وباإلضافة إىل معهد للخ  .ةاألداء، والتصميم والنشر

 
ي عام 

وع حي جميل فن ي تطوير قطاع الفنون والصناعات   2030مع رؤية   2021يتماشر إطالق مشر
وجهود المملكة فن

ي السعودية
 .اإلبداعية ومع حقبة جديدة من الحياة الثقافية فن

 
  نبذة عن فن جميل 

 
ة طويلة  ي تمتلك مسب 

ن وجماعات اإلبداع. أسستها عائلة جميل النر ي واالجتماعي   تدعم فن جميل الفناني  ي العمل الخب 
فن

 لها  
ً
حول العالم، وتتخذ هذه المؤسسة المستقلة من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة مقرا

ن تنظيم المعارض   ي تتنوع ما بي 
ي أنشطة عب  جميع أنحاء العالم. وترتكز برامج ومبادرات فن جميل، النر

ومنهما تنطلق فن

https://hayy.artjameel.org/ar/
https://hayy.artjameel.org/
https://www.instagram.com/hayyjameel
https://www.facebook.com/hayyjameel
https://twitter.com/hayyjameel


 
ي حياة  والتكليفات ا 

ن
لفنية واألعمال البحثية وجهود توعوية وبناء المجتمعات، عىل إيمان بأن للفنون دور جوهري ف

ورة أن تكون متاحة للجميع   .اإلنسانية وعىل قناعة بضن
ي بناء مجتمعات منفتحة ومتفاعلة. تتعزز رسالة فن جميل من خالل حي  

ن
وتعمل برامج فن جميل عىل تعزيز دور الفنون ف

ي  
ن
ي بالصناعات اإلبداعية، وكذلك مركز  جميل ف

ي المملكة العربية السعودية معنن
ن
مدينة جدة كأول مجمع فنون من نوعه ف

ي تطورها المؤسسة، والتعاون المستمر  
امج الرقمية النر . باإلضافة إىل الب  ي ي دب 

ن
جميل للفنون؛ المؤسسة الفنية المعارصة ف

ن من مؤسسات فنية وأكاديمية عريق كاء رئيسيي  ي شنر دول العالم. مع شر
ن
 ة وشبكة من ممارشي الفنون ف


