
2022وخریفصیفبرنامجعنیعلنللفنونجمیلمركز

وفردیةجماعیةمعارضخاللمندولة14منفناًنا50منأكثرللفنونجمیلمركزیقدم
وتكلیفات رقمیة في المركز، وفعالیات إبداعیة وبرامج تعلیمیة، باإلضافة إلى إطالق شبكة الطقس العالمیة الرائدة

وجماعاتالفنانینترعىالتيالمستقلةالمؤسسة،جمیلفنمؤسسةأعلنت|2022یونیو22–المتحدةالعربیةاإلماراتدولةدبي،
جمیعسیغمردولة.14منفناًنا50منأكثریقدموالذيبدبي،للفنونجمیلمركزفي2022وخریفصیفبرنامجعنالیوماإلبداع،

فبرایر19(حتى،للتقسیم"تذكارينصب"مقترحاتمعرضتتضمنجدیدةجماعیةمعارضعدةالمعاصرةللفنوندبيمتحفأنحاء
ــ منالفنانینغرففردیةومعارض)؛2023مارس26إلى2022سبتمبر21(،قطرة"كلفي"محیطومعرض)،2023 سید ریشامل

)2022سبتمبر14(قرواشراشدمعالجدیدةالمكتبةحلقاتو)؛2023مایو14إلى2022نوفمبر9(سلطانةعائشةوجیندريدانییلو

مجالفيالعملتودھل":اإلبداعیةالمھنتجمعیقامكما)؛2023یولیو15-2022یولیو15(مزینةخالدمعجمیلمكتبةتكلیفاتو
إلىباإلضافةالفنون؛مستقبلالستكشافمخصصاإلماراتدولةفيللشبابمھرجانأولیعدالذي)،2022أكتوبر24-23(من"الفنون؟
للفنونجمیلمركزفيالطقس""محطةافتتاحخاللمنالعالمیة،الطقسشبكةفيعالمیةفنیةمنظمة28منكواحدةجمیلفنمشاركة

وعبر اإلنترنت، إضافة إلى إصدار "تقاریر الطقس" تتضمن سلسلة من مدونات صوتیة "البودكاست" سردیة لفنانین وكتاب من دولة
اإلمارات والمنطقة.

الذینلألطفالممیزببرنامجللشباباألنیمایشنمنصةمعبالتعاون)2022یولیو8إلى4(منالعامھذاالصیفيالفنونمخیمیعودكما
عاماً.12و8بینأعمارھمتتراوح

المعارض
مقترحات نصب تذكاري للتقسیم

2023فبرایر19حتى

أنتجتالتيالصادمةالتحوالتفيتتأملوكاتًبافناًنا20قدمھامقترحات،فاليمرتضىالفنيالقّیمبإشرافالجماعي،المعرضیجمع
الدول الحدیثة في جنوب آسیا. ویضم ھذا العرض المتنوع والمثیر للتأمل نطاًقا واسًعا من الوسائط اإلعالمیة بدایة من النصوص والرسومات

واللوحات وحتى التراكیب الفنیة والالفتات والفیدیو والصوت، لیقدم نظرة شعریة وتأملیة في حدث تاریخي ال یمكن وصفھ بتعریفات أو
تصنیفات ضیقة.

،بني عبیديیقدم معرض "مقترحات نصب تذكاري للتقسیم" فنانین معروفین للغایة وأصوات ناشئة من  في الشرق األوسط ألول مرة:
فایزة حسن،،شیلبا غوبتا،مناھج الغابةعنبوجیتا جوھا،فیلیونا دكار،توتوكامب، أبھیجان،فھد بركي،ھیمالي بوتا،سایرة أنصاري

سریشتا ریت،نادي باك خواتین للرسم،أمیتافا كومار،شریاس كارلي،(شاھانا راجاني وزھرة ملكاني)كراتشي لجامیة،عزیز ھزاره
عمروفضل رضويوفایزة حسنباإلضافة إلى تكلیفات فنیة جدیدة للفنانین،نبلة یحیى،سیھیر شاه، عمر وسیم،بریمناث، فضل رضوي

وسیم.

"محیط في كل قطرة"

2023مارس26–2022سبتمبر21

https://artjameel.org/
https://jameelartscentre.org/whats-on/so-you-want-to-work-in-the-arts/
https://jameelartscentre.org/whats-on/so-you-want-to-work-in-the-arts/


یستلھم المعرض اقتباس من قصیدة الرومي التي یقول فیھا "أنت لست قطرة في محیط، بل أنت محیط في كل قطرة ". ھذا المعرض
اإلنسانعالقةالستكشافالعالمأنحاءجمیعمنفناًنا11لـأعماًالیجمعجمیل،فياألولالطابقفيالعرضصاالتیحتلالذيالجماعي

بالمیاه من خالل األساطیر والروحانیات والتقالید الشعبیة والتجارب الحیة.
ومن خالل التحقیق في مدى تعقید عوالمنا الداخلیة، ھو یشیر أیًضا إلى أننا مرتبطون من خالل أجسامنا المائیة بأسالیب قدیمة وعلى نطاق
شاسع ببقیة العالم. تشكلت جزیئات المیاه منذ ملیارات السنین لتسافر عبر كل ما ھو رطب، من السحب إلى البحار إلى أجسامنا لتخرج منھا

مرة أخرى في دورة مستمرة ثابتة. إن المیاه ھي قوة تنتج التاریخ والثقافة والعالقات االجتماعیة. ومن خالل التركیبات الكبیرة وأعمال
الفیدیو واألعمال على الورق، یتتبع المعرض فھمنا لقوة الحیاة ھذه، وإنتاجھا لألسطورة ودورھا في حالة الطوارئ المناخیة الحالیة. فناني

،فان-نجوینثاو،سھراب حورة،ھشامأبو،آسونثیون مولینوس جوردو،سیان دیریت،مارثا أتینزا،جومانا إمیل عبودالمعرض:
.منعم واصف،فاطمة أوزدینوفا،كاران شریشتا،دانیال أوتیرو توریس

غرف الفنانین
2023مایو14–2022نوفمبر9

تقدم غرف الفنانین، والمستمدة إلى حد كبیر من مجموعة فن جمیل، سلسلة من المعارض الفردیة لفنانین مؤثرین ومبدعین، ركزت بشكل
خاص على الممارسین من منطقة الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا. تعد ھذه العروض الزمنیة تعاونیة ویتم تقییمھا بالتحاور مع الفنانین.

الخلیج.منطقةفيمنفردمتحفيمعرضفيمرةألولیشاركونفنانینثالث2022/2023سلسلةفيویشارك

عائشة سلطانة
1العرضصالة

ویبحث في مشاركة الفنانة طویلة األمد مع المادیة واألیقونیة الیومیة لمدینتھا دّكا،،عائشة سلطانةیجمع المعرض األعمال الحدیثة للفنانة
مجسدة زوایا الشوارع والمیزات المعماریة وأنسجة الجدران ومخلفات البناء التي وجدتھا خالل حیاتھا الیومیة في دكا والمدن األخرى التي
تسافر إلیھا. تتراكم ھذه االنطباعات في عقلھا الباطن لتجد متنفًسا لھا على الورق، فال تكون مالحظاتھا عن األشكال فحسب، بل مالحظات

عن المادة والحركة والمسافة، والتي ھي جوانب رئیسیة أثارت اھتمام سلطانة بمرور الوقت.

ریشام سید
2العرضصالة

الحجمكبیرةاللحفمنسلسلةوھي)،2012(السبعة""البحارالھور،فيالمقیمةسیدریشامللفنانةالرئیسيالتكوینمنالمعرضیتألف
تربط من خاللھا الفنانة تعقیدات الجغرافیا السیاسیة المعاصرة بتجارة القطن في اإلمبراطوریة البریطانیة في القرن التاسع عشر وأوائل

القرن العشرین - بما في ذلك رأس الخیمة في دولة اإلمارات وإزمیر، تركیا، وكاندي، سریالنكا، وغیرھا. تربط الفنانة تعقیدات الجغرافیا
السیاسیة المعاصرة بتجارة القطن في اإلمبراطوریة البریطانیة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، بالعمل نفسھ الذي تم إنشاؤه

من األقمشة التي حصلت علیھا خالل رحالتھا إلى تركیا وبنغالدیش ودولة اإلمارات وسریالنكا والمملكة المتحدة والھند وباكستان.

دانییل جیندري
3العرضصالة

جدیدةأعمالمع)،2017("أعمىضوء"جیندريدانییلالباریسیةالمتعددةالوسائطلفنانةالرئیسیةاللوحةحولھذهالفنانغرفةترتكز
مبنیة على أبحاثھا األخیرة في الروشیل في فرنسا وجراند كانیون في الوالیات المتحدة األمریكیة. وتركز جیندري  على المسافة والضوء

والحركة وكیف تتحد لتؤثر على التجارب البصریة. وتركز ممارستھا على العالقة بین الرسم والتصویر، واستكشاف إمكانات الصورة لتولید
زمانیتھا الخاصة.



مكتبة جمیل
حلقات المكتبة: راشد قرواش

2022سبتمبر14من

مكتبة جمیل

تقدم مكتبة جمیل برنامج حلقات المكتبة، ویتكون البرنامج من أبحاث ومناقشات وتدخالت تجریبیة یقوم بھا المختّصون في دولة اإلمارات
داخل مكتبة جمیل ومركز جمیل للفنون. یستكشف ھذا البرنامج منھجیات بحثیة بدیلة ألجل الحث على التفكیر الجماعي العام. وخالل خریف

.راشد قرواشتعاوناً بحثیاً مع الفنانحلقات المكتبةھذا العام، تقدم

یستكشف قرواش منطقة الجداف في دبي والممارسات التي حملتھا في طیاتھا في یوم من األیام من خالل الصور والوثائق والمقابالت التي
أجریت مع أشخاص عاشوا في المنطقة في ظروف وإمكانات مختلفة. وینظر راشد أیًضا، باإلضافة إلى القصص الفردیة، في التخطیط

المدني لمنطقة الجداف قبل تطویرھا ضمن المنطقة المحلیة في العقد األول من القرن الحادي والعشرین.

تكلیفات مكتبة جمیل: خالد مزینة
2022یولیو15من

عبر اإلنترنت

اإلقلیمیة وممارسات الطالسم، والتي تتضمن إصدار مشاركات كلدراسة حول المنسوجاتلمكتبة جمیلیقدم التكلیف الرقمي القادم
.للفنونجمیلمركزموقععلى2022یولیومناعتباًراأسبوعین

ویستكشف خالد موضوعات وتقنیات تركز على التصمیمات السطحیة، والمنسوجات االحتفالیة، وأزیاء المسرح وعالم التمائم السحري،
وینقسم عملھ إلى شقین: كتابات وقطعة نسیج تتكشف خالل فترة التكلیف التي استمرت عاماً، مما یخلق روابط بین الممارسات الحرفیة

التقلیدیة والمنسوجات المعاصرة ومجموعة المكتبة.

شبكات الطقس العالمیة
2023یونیو21–2022یونیو21

األرصاد"محطاتمنرائدةكوكبةوھي،شبكة الطقس العالمیةلتشكیلالعالمحولفنیةمنظمة27إلىجمیل""فنمؤسسةانضمت
الجویة" المتواجدة حول العالم في المحیطات والصحاري والجبال والمزارع والغابات المطیرة والمراصد والمنارات والمدن.

سوف یتشارك الفنانون والكٌتاب لمدة عام كامل "تقاریر الطقس" على ھیئة مشاھدات وقصص وصور وخیاالت تتناول الطقس المحلي لكل
منھم والمناخ العالمي الذي یجمعھم، لتجمیع أصواتھم ورؤاھم المتنوعة في منصة عالمیة جدیدة.

وتھدف محطة "فن جمیل للطقس"، والتي تقع في الحدائق الصحراویة ومكتبة جمیل واألماكن العامة في مركز جمیل للفنون، المتحف
المعاصر في دبي، إلى دراسة ظاھرة الرطوبة الجویة، من أبرز الظواھر المناخیة في منطقة الخلیج العربي.

وتتخذ تقاریر الطقس الصادرة عن محطة "فن جمیل"، والمنشورة على المنصة المركزیة لشبكة الطقس العالمیة وعبر منصات االستماع في
مركز جمیل للفنون، على ھیئة مدونات صوتیة "بودكاست" سردیة تصدر على مدار العام بصوت الفنانین واألدباء المشاركین، لتبحث في

نوش أناند،مواضیع مثل "الحدود" و"كدح وعرق" و"تیكنوفیوتشر". ومن بین المساھمین في سلسلة المدونات صوتیة "البودكاست":
.سایرة أنصاري، ندیم شوفي، نادین خلیل، نیدي ماھاجان، دیباك أونیكریشنان، آخرین

www.worldweathernetwork.orgھنا:العالمیةالطقسشبكةمنصةبزیارةقمالمعلوماتمنللمزید

التعلیم

https://jameelartscentre.org/learn/library/
https://jameelartscentre.org/learn/library/
https://jameelartscentre.org/
http://www.worldweathernetwork.org


التعلیم في جوھر مبادرات فن جمیل وھو من محاور تفكیر المؤسسة وتعاونھا مع نھج یعتبر الفنون مبعثاً للتعلم مدى الحیاة. وتبدأ البرامج في
سن االبتدائیة وتستمر حتى مستوى الدراسات العلیا، وتتضمن فعالیات مجتمعیة مفتوحة للجمیع.

2022الصیفيالفنونمخیم

2022یولیو8إلى4

9ً مساء3:30إلىصباحا

غامرةعمليتعلیمفرصةُمقدًماعاماً،12إلى8سنمنالصغاریستقبلكاملةأیامخمسةمدىعلىوالممتدباإلثارةالمليءالبرنامجھذا
وتطویر مھارات إبداعیة جدیدة. وَصمم برنامج أسبوع المخیم الصیفي فریق التعلیم المتخصص في مركز جمیل، لیبدأ إما بجولة صباحیة في
صاالت العرض أو جولة ما وراء الكوالیس في المتحف ومخازن المقتنیات والمجموعات، یلي ذلك أنشطة تحفیزیة تركز على تنمیة التعلیم
اإلبداعي من خالل التجریب والتدریب العملي على االبتكار. وتشمل ورشات العمل الصباحیة الرسم والخزف والرسم التجریبي والطباعة

وأنشطة األداء المستوحاة من تقنیات الفنانین الممیزین وأسالیبھم. وتم تخصیص فترات ما بعد الظھیرة لصناعة األفالم من خالل سلسلة من
التفكیر اإلبداعي وروایة القصص والتعبیر عن الذات. ینتج المخیمون أفالم، تستكشفمنصة األنیمایشن للشبابورشات العمل التي صممتھا

رسوم متحركة خاصة بھم، ویجربون العمل بالرسوم المتحركة الطینیة والبكسل وصنع كراسات الطي. تشرف على المخیم ھدیل الھیتي،
أخصائیة التعلیم المبكر في فن جمیل، مع فادي سریاني، مؤسس ومعلم منصة األنیمایشن للشباب.

.للتسجیلیرجى الحجز مسبقاً لمحدودیة األماكن.

تجمع المھن اإلبداعیة: ھل تود العمل في مجال الفنون؟
2022أكتوبر24و23

یقام مھرجان تجمع المھنة اإلبداعیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة في مركز جمیل للفنون، وھو مخصص الستكشاف المھن المستدامة
في مجال الفنون، والذي تم تصمیمھ  لتعریف طالب المدارس الثانویة والجامعات وإلھامھم باتساع اإلمكانات في قطاع الفنون والثقافة

،ومواءمة الشباب مع الصناعة ومكوناتھا.
وقد تم تصمیم فعالیات ھذا الحدث التفاعلي والمجاني لیشمل لقاءات مع المنظمات والجامعات الفنیة الرائدة، وجوالت وراء الكوالیس في
المتحف لتسلیط الضوء على مجموعة كاملة من الخیارات المھنیة اإلبداعیة في المستقبل، وجلسات حواریة وورشات عمل یقودھا فنانون
معروفون وقادة في ھذا المجال لمشاركة مساراتھم المھنیة ودروسھم الحیاتیة، والتعرف على اإلقامات الفنیة الداعمة للعمل الفني وفرص

التدریب والتطوع.
للمدارسالجماعیةللزیاراتمخصصأكتوبر)24(االثنینالثانيالیوم؛وعائالتھموالطالبللشبابمفتوحأكتوبر)23(األحداألولالیوم

والكلیات.
.ھناللتعرف على المزید یرجى الضغط

فنون رقمیة
حدیقة الفنان: الصحراء ھي الغابة

سونوج دي ونامراتا نیوج

یتوج العرض المستمر في حدیقة الفنان "الصحراء ھي الغابة"، من تصمیم سونوج دي ونامراتا نیوج، بإطالق منصة ھجینة جدیدة عبر
اإلنترنت تجمع بین مطبوعة وموقع إلكتروني. وستعرض المنصة البحث المكثف الذي تم إجراؤه للمشروع بما في ذلك المقابالت مع خبراء

في علم النبات في دولة اإلمارات والزراعة والمجتمعات المحلیة الذین لدیھم معرفة تقلیدیة بالحیوانات والنباتات المحلیة. وباإلضافة إلى

https://www.instagram.com/youth_animation_platform/?hl=en
https://jameelartscentre.org/whats-on/summer-arts-camp/
https://jameelartscentre.org/whats-on/so-you-want-to-work-in-the-arts/


ذلك، تشتمل المنصة على مقاالت تم التكلیف بھا ورسوم توضیحیة أعدھا سونوج خصیًصا للنباتات المحلیة باإلضافة إلى مسارات الرحالت
والطعام والوصفات الطبیة.

انتھى
تنویھ إلى السیدات والسادة المحررین:

یعرض حالیاً في مركز جمیل للفنون

2023فبرایر19حتى–للتقسیمتذكارينصبمقترحات

2022أكتوبر9حتى–بركيلفھدالیقظةأحالم

2022أغسطس14حتى–لالحتفالمساحةماخاتشیفا:تاوس

2022أغسطس3حتى–سريسلمىمعالمكتبةحلقات

2023ینایرحتى–نیوجونامراتاديسونوجالغابة؛ھيالصحراءالفنان:حدیقة

مركز جمیل للفنون مجاني وللجمیع
10ًمنالخمیس:إلىالسبت مساًء8إلىصباحا

مساًء8إلىظھرا12ًمنالجمعة:
المركز مغلق أیام الثالثاء

19كوفید-بشأنتنویھ

.االحترازیةالتدابیریلتزم مركز جمیل للفنون بجمیع تنظیمات السالمة وإرشادات التباعد االجتماعي. لمزید من المعلومات حول

لمزید من المعلومات:
فن جمیلوموقعمركز جمیل للفنون،یرجى زیارة موقع

jameelartscentre@إنستغرام:

jameelartscentre@فیسبوك:

jameelartsctre@تویتر:

للتواصل اإلعالمي:
رنا حجازي

rana@rpr.ae

414677556971+

عن مركز جمیل للفنون

فردیة وجماعیة منسقة مستوحاة من مجموعة فن جمیل ومن خالل شراكات، متحف الفن المعاصر بدبي، عروًضامركز جمیل للفنونیقدم
إقلیمیة ودولیة.

مربع.متر10,000مساحةعلىالتخصصاتمتعددةطوابقثالثةمنالمركزالمتحدة،المملكةفيأركیتكتسسیريشركةصممت،
ویتخلل المبنى سبع حدائق من تصمیم مھندسة المناظر الطبیعیة أنوك فوجل، التي ركزت في تصمیمھا على المناطق الحیویة الصحراویة

https://jameelartscentre.org/visit/
https://jameelartscentre.org/
https://artjameel.org/
https://www.instagram.com/jameelartscentre/
https://www.facebook.com/jameelartscentre/
https://twitter.com/JameelArtsCtr
https://jameelartscentre.org/


المحلیة والعالمیة. ونجد بجانبھ حدیقة جداف ووترفرونت للفنون من تصمیم استودیو واي واي وبالتعاون بین فن جمیل ودبي القابضة.
الدخول إلى المنتزه والحدائق والمعارض والمكتبة مجاني وھو متاح لجمیع األعمار.

تقع صاالت عرض مركز جمیل للفنون على الواجھة المائیة لمنطقة الجداف في دبي، وإلى جانبھا مكتبة جمیل، التي ُتعد مركز أبحاث مفتوح
للفنانین والحركات الثقافیة في دول الخلیج والمناطق المجاورة. كما یضم المركز أیًضا مساحات للمشاریع والتكلیفات الفنیة واستودیو للكّتاب

.متجر فن جمیل" للطعام الموسمي الفني، وتیبلومطعم "

ُیعد مركز جمیل للفنون تجمًعا للمبادرات التعلیمیة والبحثیة لمختلف الفئات من الجماھیر. وتضم برامجھ العریضة شراكات مع فنانین وقیمین
فنیین ومؤسسات محلًیا وإقلیمًیا ودولًیا.

عن فن جمیل

ومقرھا الرئیسي في المملكة العربیة السعودیة، ودولة اإلمارات العربیة المتحدة، كماالفنانین والمجتمعات اإلبداعیة،فن جمیلتدعم مؤسسة
تعمل في جمیع أنحاء العالم. وقد أسستھا ودعمتھا عائلة جمیل الخیریة. إن برامج فن جمیل، التي تضم المعارض والتكلیفات الفنیة واألبحاث

والدورات التعلیمیة وبناء المجتمعات، ترتكز على فھم دینامیكي للفنون بصفتھا أساسیة وجوھریة للحیاة ومتاحة للجمیع.

وھومركز جمیل للفنونوفي جدة في المملكة العربیة السعودیةوھو مجمع مخصص للفنون واإلبداع،حي جمیل:لفن جمیل مؤسستان
مؤسسة مبتكرة للفن المعاصر في دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، باإلضافة إلى مبادرات رقمیة وشراكات مع مؤسسات دولیة كبرى

وشبكة من ممارسي الفنون في أنحاء العالم.

https://www.teible.com/
https://shop.artjameel.org/
https://artjameel.org/
https://hayy.artjameel.org/
http://www.jameelartscentre.org/

