
دیسمبر6منللجمھورأبوابھاتفتحالسعودیة،العربیةالمملكةفيوبصريسمعيومركزمستقلةسینمادارأولحي،سینما
اإلبداعيجدةمجمعجمیل،حيفي2022

والنسخةجمیلحيالفتتاحاألولىالسنویةالذكرىمعبالتزامن2022دیسمبرمنالسادسفيأبوابھاحيسینماتفتح●
الثانیة من مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي

تشمل برامج سینما حي والمقامة على مدار العام عروضاً ألفالم سعودیة وعربیة ودولیة من مختلف الفئات مثل الوثائقیة●
والقصیرة والموضوعیة والتي تستھدف مختلف األعمار

یتضمن البرنامج االفتتاحي لسینما حي، والمقام بالتعاون مع مھرجان البحر األحمر الدولي، معرضاً استعادیاً للفنان یوسف●
شاھین ومعرضاً إرشیفیاً بعنوان "كما رآه" للمصور الشھیر جمال فھمي

للفنانینوالحاضنةالداعمةالمستقلةالمؤسسة،جمیلفنمؤسسةأعلنت–2022نوفمبر30|السعودیةالعربیةالمملكةجدة،
السینمالتعریفامتدادبكونھاحيسینماوتتمیز.2022دیسمبرمنالسادسمنللجمھورحيسینماافتتاحعناإلبداعیة،والمجتمعات

متفرج،168یكفيمسرحعلىالمجمعیحتويحیثوالبحث،واالكتشافوالتعارفوالتعلموالمشاھدةللتجمعمكاناًلتصبحالتقلیدي،
حيقلبفيطابقینمنالمكونةالعرضداروتحظىتعلیمي.ومعرضالمتعددةللوسائطومكتبةمتفرج،30تكفيعرضوغرفة
المعماري في جدة، وذلك بعد فوزه بمسابقة التصمیم التي أطلقتھا مؤسسةبتصمیم ممیز من إبداعات بریك الب، أستودیو التصمیمجمیل

ممثلینمعمقابالتمنالمعماریینأجراهوماالخلیج،دولفيالسینماتاریختصمیمھفيالببریكواستلھم.2019عامجمیلفن
ومخرجین ومنتجین سعودیین وكذلك من دول المنطقة، لتصبح سینما حي ملتقى المجتمع السینمائي في المملكة على مدار العام.

وتشمل عروض سینما حي على مدار العام تشكیلة مختارة من األفالم السعودیة والعربیة والدولیة، باإلضافة إلى األفالم القصیرة
والوثائقیة. كما ستستضیف الدار مھرجانات سینمائیة كبرى لمختلف الفئات العمریة والمجتمعیة المتخصصة والمتذوقة للفنون

السینمائیة.

السینمائيمھرجان البحر األحمرتعزیزاً للدور المجتمعي والتشاركي لسینما حي، حرصت الدار على وضع برنامجھا بالتعاون مع
العربیة من أصحاب الرؤى الفذة، حیث یشمل البرنامج عروضاً لخمسة أفالم من، لیحتفل البرنامج بعمالقة العصر الذھبي للسینماالدولي

إبداعات عمالق الشاشة العربیة، الفنان المصري الكبیر یوسف شاھین، ومعرضاً إرشیفیاً ممیزاً للمصور المعروف جمال فھمي لیحتفل
بإسھاماتھ التي غیرت من وجھ صناعة السینما في المنطقة.

أفضل لالحتفال: "لربما لن نجد طریقةأعربت أنطونیا كارفر، المدیرة التنفیذیة لفن جمیل عن سعادتھا بھذا االفتتاح حیث قالت
بالذكرى السنویة األولى لتأسیس حي جمیل من احتفالنا بافتتاح سینما حي التي طال انتظارھا. خصوصاً كونھا المركز السینمائي

المجتمعي المستقل األول من نوعھ في المملكة والتي تھدف إلى تعزیز المشھد السینمائي المحلي بكافة أطیافھ ابتداًء من صناع األفالم
ووصوالً إلى الجمھور المتذوق لھذا الفن الراقي. وستصبح ھذه السینما مركزاً مجتمعیاً ممیزاً ببرامجھا المقامة على مدار العام والتي

تشمل مختلف األفالم الممیزة من المملكة والمنطقة والعالم، باإلضافة إلى المعارض والندوات والمھرجانات السینمائیة التي ستحتضنھا
الدار في مساحاتھا المجتمعیة المتنوعة في جو یسوده الحوار والخیال والسردیة. نحن نؤمن بدور سینما حي في تسلیط الضوء على عمق

وثراء السینما العالمیة وتوثیق تاریخ السینما واألفالم الخلیجیة، حیث یتكامل ھذا الدور مع الحركة التنمویة التي یشھدھا قطاع السینما
، كونھا مساحةسینما حيالتجاري في المملكة معززاً بالمبادرات الحكومیة التي تصب في خدمة القطاع السینمائي السعودي. كما تتكامل

التي تحتفل بالفنون المرئیة الثابتة، لیعززا دور حي جمیل كمركز للتعبیر، كونھ المساحةفنون حيللفنون المرئیة المتحركة، مع
اإلبداعي في جدة."

البرنامج االفتتاحي لسینما حي
ھذاوجاءالعربیة،السینمالصناعةالذھبيالعصرعمالقةعلىالضوءیسلطحيلسینماافتتاحيببرنامججمیلفنمؤسسةتفخر

معوبالتنسیقجدة،مدینةمنوالمخرجالكاتب،حمادیاسروحي،سینمافيأولىمدیرة،الجمارأیتزھرةبینتعاوننتیجةالبرنامج
العملأسرارواستكشافالعربیةاألعمالأیقوناتاستكشافإلىالدارزوارالبرنامجویدعوالدولي.السینمائياألحمرالبحرمھرجان

السینمائي المستقل وآثاره المجتمعیة والسیاسیة في تلك الحقبة، وذلك عبر معرض رصین ذو توجھ استعادي وإرشیفي.
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معرض استعادي لیوسف شاھین
2022دیسمبر6-23

1سینما

یقدم البرنامج االفتتاحي عروضاً متتابعة لخمسة أفالم مھمة تركت بصمتھا في الساحة الفنیة من إبداعات عمالق الشاشة العربیة، الفنان
في شركة أفالم مصر العالمیة لتعرض ألول مرة على الجمھور في سینما، وذلك بعد معالجتھا ورقمنتھایوسف شاھینالمصري الكبیر

حي. وتنتمي ھذه األفالم إلى سبعینیات وثمانینیات القرن المنصرم، لیظھر فیھا جلیاً أسلوب شاھین المتفرد والحساس في صناعة األفالم
والذي یتمیز بتداخل العوامل المجتمعیة والشخصیة في حبكة فنیة بلمسة من التعقید المھیب.

الیوموفلم)،1984(بونابرتیاالوداعوفلم)،1989(وكمانكمانإسكندریةوفلم)،1978(لیھإسكندریةفلمالمعروضة:األفالم
).1976(الضالاإلبنعودةوفلم)،1986(السادس

.www.hayyjameel.orgاإللكترونيالموقعبزیارةالعروضمواعیدعلىالتعرفیمكن

"كما رآه" معرض إستعادي أرشیفي للفنان جمال فھمي
2023مارس25–2022دیسمبر6

مكتبة حي وأرشیف حي

في تغییر وجھوإسھاماتھ الفذةجمال فھميیقام على ھامش الفعالیات معرض بحثي أرشیفي نادر یسلط الضوء على المصور الشھیر
السینما العربیة. ویحظى المعرض بتقییم فن جمیل بالتعاون مع مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي، حیث یضم المعرض صوراً

تعرض ألول مرة ومجموعة من مقتنیاتھ الشخصیة وكامیرات قدیمة وذكریات متنوعة.

البرنامجوسیكون،2022دیسمبرمنوالعاشرالحاديبینجدةفيالدوليالسینمائياألحمرالبحرمھرجانمنالثانیةالنسخةتنطبق
2021ًدیسمبرفيجمیلحياستضافحیثجمیل،وفنالمھرجانبینالثانيالتعاونھوحيلسینمااالفتتاحي المنتجةلألفالمبرنامجا

بتقنیة الواقع االفتراضي تحت عنوان "السینما التفاعلیة" للقّیمة الفنیة لیز روزنثال.

لحظة من"یجسد افتتاح سینما حي في جدةوأكدت زھرة أیت الجمار، مدیرة أولى لسینما حي عن أھمیة ھذا االفتتاح حیث قالت:
الشغف والدعم المتزایدین للسینما المحلیة والعالمیة في السعودیة. ویأتي التعاون مع مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي في
البرنامج االفتتاحي لحي سینما لجسد روح فن جمیل: فلطالما كان نموذجنا تفاعلیاً وتشاركیاً، حیث نعمل مع العدید من المؤسسات

الشریكة لتعزیز برامج تتوافق مع متطلبات مجتمعنا اإلبداعي وتطلعاتھ. أشكر فریق مھرجان البحر األحمر السینمائي الدولي وأتطلع
إلى مواصلة العمل مع المھرجان والمجتمع السینمائي السعودي لتعزیز ھذا القطاع الحیوي في المملكة."

جدید حي جمیل
المعارض

"ترجف الجبال شوقاً"
2023أبریل29حتى

الطابق الثاني، فنون حي

تستضیف فنون حي، المساحة المتحفیة التي تدیرھا مؤسسة فن جمیل، معرضاً بعنوان "ترجف الجبال شوقاً" لعدد من الفنانین
عدداًالمعرضویشمل)،2021–1925(عدنانإتیلوالشاعرةللفنانةقصیدةمناسمھالمعرضیستوحيوالصاعدین.السعودیین

امن األعمال والتكلیفات الفنیة من مجوعة فن جمیل.

یعرض المعرض أعماالً قائمة وتكلیفات فنیة جدیدة تشمل األفالم والرسم والتصویر والنحت والتركیب، لیقدم للجمھور لمحة عن الطرق
والبیئیة والعمرانیةفي ظل التغییرات المجتمعیة والثقافیةالمعاصرة لتواصل الجیل الجدید من الفنانین السعودیین مع العالم من حولھم
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وعبدأحمد،بنتعلیاءالتي تشھدھا المملكة. ویحظى المعرض بإدارة القّیمة الفنیة روتانا شاكر وبقائمة فنانین مشاركین تشمل
المحسن آل بن علي، ومحمد الفرج، وبدر علي، وزھرة بندقجي، وبشائر ھوساوي، وآالء طرابزوني وفھد بن نایف.

وتقام على ھامش المعرض برامج وورش عمل وعروض جماھیریة.

تعلیم حي
مستكشفي حي

2023مارسمنابتداًء

لألطفال ببرامج، وھي مساحة تفاعلیةمستكشفي حيانطالقاً من إیمان مؤسسة فن جمیل بمنھجیة التعلم مدى الحیاة، یطلق حي جمیل
تعلیمیة على مدار العام توفر لألطفال مساحة للتعبیر اإلبداعي واستكشاف المواد والمفاھیم والتقنیات، بالتوافق مع المعارض واألفالم

والبرامج التي یحتضنھا الحي.

استعداداً الفتتاح مستكشفي حي، تعاون فریق فن جمیل مع منصة یجوب، المنصة المتخصصة في جدة لتوفیر الموارد والبرامج التعلیمیة
لألطفال والتعلیمیین، لتصمیم "متاھة الفضول" في برنامج تفاعلي لمدة شھرین یوفر مساحة تحفز خیال األطفال عبر العدید من األعمال

والحوارات وورش العمل التفاعلیة.

.www.hayyjameel.orgاإللكترونيالموقعبزیارةاألطفالبرامجمنوغیرھاحيمستكشفيعنالمزیدعلىالتعرفیمكن

سكان حي
سكان حي ھم شركاء – مستأجرین یماثلون رؤیة فن جمیل وروح جدة الریادیة، حیث افتتح كل من أكادیمیة عیش، ھوم چرون، متجر
مفاھیمي شھیر في جدة، أبوابھم للجمھور، لیتبعھم قریباً كل من أكثر جالیري، والمحترف، وتشابترز، وفنك، ورواق دھر، وصوفیاز

بیسترو خالل العام القادم.

نبذة عن البرنامج االفتتاحي لسینما حي

)1978(لیھإسكندریة
مساًء2022،8دیسمبر06
مساًء2022،8دیسمبر16

أبان الحرب العالمیة الثانیة، یحاول شاب مصري الھرب من المشھد السیاسي المحتدم في بالده عبر حبھ لألفالم األمریكیة.

)1989(وكمانكمانإسكندریة

مساًء2022،8دیسمبر07
مساًء2022،8دیسمبر11
مساًء2022،8دیسمبر23

خالل اعتصام للفنانین المصریین، یجد المخرج الشھیر یحیى نفسھ في عالقة إنسانیة معقدة مع الممثل عمرو، بطل أحد أفالمھ، والممثلة
نادیة التي یرغب بالعمل معھا.

ً )1984(بونابرتوداعا

مساًء2022،8دیسمبر08
مساًء2022،8دیسمبر14
مساًء2022،8دیسمبر18
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المحتلمقاومةسیاقاتفيوالحداثیةالتراثیةالتوجھاتبینالصراعخاللمن)1803–1797(لمصرالفرنسياالحتاللتتناولقصة
الفرنسي.

)1986(السادسالیوم

مساًء2022،8دیسمبر10
مساًء2022،8دیسمبر16
مساًء2022،8دیسمبر22

حیثالعشرینالقرنفيلمصرالبریطانياالحتاللفترةفيالقاھرةالمصریةللعاصمةالفقیرةاألحیاءأحدفيالفلمھذاأحداثتدور
یحكي الفلم قصة (صدیقة) ومعاناتھا مع زوجھا طریح الفراش وحفیدھا.

)1976(الضالاالبنعودة

مساًء2022،8دیسمبر09
مساًء2022،8دیسمبر15
مساًء2022،8دیسمبر21

فيلتورطھالسجنفيقضاھاأعوامعشرةبعدعائلتھإلىثري،مقاولابنةمنوالمتزوجالسابقاالجتماعيالناشطمدبولي،عليیعود
قضیة غش في المواد ما أدى إلى انھیار إحدى مباني المقاوالت.

– انتھى –

االجتماعي:للتواصلمواقعناعبرمعناوالتواصلhayyjameel.orgاإللكترونيالموقعزیارةیمكنكمالمعلومات،منللمزید

HayyJameel@انستغرام-

Hayyفیسبوك- Jameel

#من_ولجدة#حي_یحییكم#حي_جمیلالوسمباستخدامHayyJameel@تویتر-

للتواصل االعالمي:
زینب الدباغ

zainab@rpr.ae

0509559132

نبذة عن حي جمیل

جمیلحيانضمالسعودیة.العربیةللمملكةإبداعيومركزمتخصصفنونكمجمعجمیلحيوإدارةتطویرجمیلفنمؤسسةتولت
تولىكمابالثقافة.ومرتبطةمتصلةمجتمعاتلبناءجھودهإطارفي-2018عامفيأبوابھافتتحالذي–دبيفيللفنونجمیللمركز
الطبیعةعلىیدلمما"الحي"،إلىبتسمیتھویشیرجمیل،حيتصمیمجوائزعدةالحائزواي""وايالھندسيالمعماريالمكتب
"فنونمتحفجانبإلىواحدة.وجھةفياإلبداعیةالتخصصاتمنواسعةمجموعةبینالجمععلىوعزمھللمجمعوالتعاونیةالمبھجة
فيمستقلبصريسمعيمركزأولھيحي""سینمافإنحي"،ومستكشفيحي"و"استودیوحي""تعلیمالتعلیمیةوالمنصةحي"،

العملوورشالعروضإلقامةاألغراضمتعددةالمساحةوھوحي"،"فناءویطلجدة.فيالمعماريبریكالبمكتبصممھاالمملكة
والمحاضرات، على الساحة المركزیة للمجمع المبنیة على فلسفة االستدامة والقدرة على التكیف.

https://hayy.artjameel.org/
https://www.instagram.com/hayyjameel
https://www.facebook.com/hayyjameel
https://twitter.com/hayyjameel
mailto:zainab@rpr.ae


ینضم إلى المساحات غیر الربحیة التي تدیرھا فن جمیل سكان حي – مجموعة من المؤسسات اإلبداعیة المحلیة الرائدة التي تتراوح من
الفن واألداء المعاصر إلى التصمیم والنشر ومعاھد الطھي والمقاھي والمطاعم الجدیدة.

2021ًعامفيجمیلحيمشروعإطالقیأتي تأتيالتي،2030رؤیةمعوتماشیاًجمیلألسرةالخیريالعملمنعاًما75لـتتویجا
جالبًة ثمارھا مع حقبة جدیدة لقطاع الفنون واإلبداع في جمیع أنحاء المملكة.

نبذة عن مؤسسة 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. 
فيجمیلحيخاللمنجمیلفنرسالةتتعززومتفاعلة.منفتحةمجتمعاتبناءفيالفنوندورتعزیزعلىجمیلفنبرامجوتعمل
المؤسسةللفنون؛جمیلمركزوكذلكاإلبداعیة،بالصناعاتمعنيالسعودیةالعربیةالمملكةفينوعھمنفنونمجمعكأولجدةمدینة
مؤسساتمنرئیسیینشركاءمعالمستمروالتعاونالمؤسسة،تطورھاالتيالرقمیةالبرامجإلىباإلضافةدبي.فيالمعاصرةالفنیة

فنیة وأكادیمیة عریقة وشبكة من ممارسي الفنون في شتى دول العالم.


