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 غداً افتتاح النسخة الثانية عشر من آرت دبي
 

 
تحت تنطلق غداً فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض آرت دبي والذي يقام  -، دبي، االمارات العربية المتحدة 2018مارس  20

الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون هذه النسخة 
األكبر واألكثر تنوعاً وعالميًة بمشاركات متميزة من معارض عالمية وافتتاح قسم جديد باإلضافة إلى بمجموعة متنوعة من ورش هي 

 الفعاليات.العمل والحوارات و
 

مقسمة بين قاعات كونتمبراري للفن المعاصر ومودرن للفن الحديث وقاعة  بلداً  48ض من ارمع 105مشاركة  2018ويشهد آرت دبي 

موقعه الريادي بين المعارض العالمية من ناحية الرقعة الجغرافية الممثلة في المعرض والمنصة الفنية  آرت دبي الجديدة ليعزز رزيدنتس

 للفنون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا.األكبر 

 
فاز بها  والتي جائزة أبراج للفنون بالنسخة العاشرة منويتضمن برنامج نسخة هذا العام من آرت دبي إماطة اللثام عن العمل الفائز 

الفنية الخليجية والتي حولت فعالية الغرفة إلى استوديو  مجوعة جي. سي. سي.باإلضافة إلى استضافة  لورنس أبو حمدانالفنان 
 ."صباح الخير جي. سي. سيتلفزيوني من خالل برنامج "

 
" خوض غمار حياة ضروسكما يقدم آرت دبي وبموجب الشراكة الجديدة مع معهد مسك للفنون معرضاً ألعمال فنية متحفية بعنوان "

" الوثائقي والذي يعتمد تقنية إطاللة نحو السعوديةلفيلم " ديث من المنطقة باإلضافة إلى عرض  والذي يعرض أعماالً نادرة لرواد الفن الح
 الواقع االفتراضي ويحكي قصة مجتمع يزخر بكثير من التنوع والتعدد، ويعيد رسم صوره بمنظور جيل جديد من الفنانين المعاصرين.

 
" وتركز جلسات المنتدى أنا لست روبوتاً تحت عنوان " منتدى الفن العالميوتعقد على هامش المعرض هذا العام النسخة الثانية عشر من 

آرت دبي ندوة على مواضيع األتمتة والذكاء االصطناعي مع كل ما يصاحبها من فرص ومخاوف باإلضافة إلى النسخة الثانية من 
لسلة من الحوارات والعروض تركز على حياة وأعمال وتأثير عمالقة الفن الحديث في القرن العشرين من للفن الحديث وهي س مودرن

 منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
 

تفاعلياً  والتي ستقدم عمالً فنياً  هيرومي تانغوبنسخته السادسة مع الفنانة اليابانية االسترالية  الشيخة منال للرسامين الصغار برنامج ويعود
 " عطاء الطبيعةطوال األسبوع تحت عنوان "

 
 ، عن سعادتها بالمكانة العالمية التي وصل اليها المعرض حيث قالت:ميرنا عياد، المدير العام آلرت دبيوعبرت 

آسيا تنطلق منها "مرة أخرى، يعود آرت دبي ليعزز موقعه الريادي كمنصة فنية اقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
المنطقة إلى  وكون الملتقى الذي ينطلق منه فنانيالفعاليات وتنبثق المبادرات وتزدهر الخبرات وتنعقد الشراكات وتستكشف الثقافات ل

 رحاب العالمية."
 
 

 قائالً: بابلو ديل فال، المدير الفني للمعرضمن جهته، أضاف 
 48هذا العام بالتنوع الثقافي الذي يقدمه لنا  تكللتالتي و موسعةبفعاليات جديدة ونطاقات فنية "نحرص أن ترتقى كل نسخة عن سابقاتها 

ن بلداً. كما أسعدتنا تجربتنا الجديدة مع برنامج رزيدنتس لإلقامة الفنية وهي تجربة تتماشى مع توجهاتنا الثقافية في تبادل الخبرات بي
 قات الشابة المتميزة إلى الساحة المحلية."المجتمعات الفنية المتنوعة واستقطاب الطا



 
 

الحدث وتساهم هيئة دبي  يقام آرت دبي بالشراكة مع مجموعة أبراج وتحت رعاية جوليوس باير وبياجيه فيما تستضيف مدينة جميرا
للثقافة والفنون بكونها الشريك االستراتيجي لمعرض آرت دبي والداعم للبرنامج التعليمي على مدار العام ويقدم مركز مسك للفنون دعمه 

يارات آرت من خالل كونه الشريك الحصري لبرنامج آرت دبي مودرن للفن الحديث باإلضافة إلى شركة بي أم  دبليو الشريك الجديد لس
 دبي.
 
 

 كونتمبراري للفن المعاصرآرت دبي 

منها مشاركات ألول مرة من ايسلندا وإثيوبيا  بلداً  42من معرضاً  78مشاركة  2018ستستقبل قاعات معرض آرت دبي كونتمبراري 

فة وغانا وكازاخستان لتعزز الهوية العالمية الفريدة للمعرض باعتباره منصة فنية عالمية والملتقى الفني االقليمي للمعارض الفنية المعرو

اري هذا العام بتمثيل قوي لمعارض والواعدة على حد  سواء وتتوزع فعاليات كونتمبراري على قاعتين رئيسيتين كما يتميز كونتمبر

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وعودة العديد من المعارض المشاركة في السابق من أوروبا وأمريكا الشمالية باإلضافة إلى 

 مجموعة مميزة من المعارض المشاركة من أفريقيا وأمريكا الالتينية.

 
 مودرن للفن الحديثآرت دبي 

 كما ستقدم هذه النسخة وألول مرة بلداً  14معرضاً من  16لخامسة من هذا البرنامج المتميز أكبر عدد للمشاركات بواقع تشهد النسخة ا

وينفرد آرت دبي مودرن بكونه المنصة  فرصة التعرف على معارض تعرض أعماالً تشاركية باإلضافة إلى األعمال الفردية والثنائية

تعرض أعماالً متحفية لفنانين من مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. يقام أرت دبي  التجارية الوحيدة في العالم التي

 مودرن بالشراكة الحصرية مع معهد مسك للفنون.

 

 
 برنامج رزيدنتس لإلقامة الفنية

 من مختلف أنحاء العالم فناناً  11تنطلق النسخة األولى من هذا البرنامج هذا العام وهو برنامج إقامة فنية فريد من نوعه يتضمن دعوة 

أسابيع لينتجوا خاللها اعماًل فنية تعكس تجربتهم المحلية لتقدم هذه األعمال بالتعاون مع  8-4لبرنامج إقامة فنية في اإلمارات يستغرق 

و  5إنرض التي ينتمي اليها هؤالء الفنانون في آرت دبي ضمن هذا المعرض الجديد. تضمن البرنامج إقامة الفنانين في مؤسسات المعا

يوفر هذا البرنامج للفنانين المشاركين فرصة التواصل مع المجتمعات الفنية المحلية والعمل لفي أبوظبي  421معرض في دبي و  تشكيل

 آلخرين.التشاركي مع الفنانين ا

 
 

 النسخة العاشرة من جائزة أبراج للفنون
 يحتفل آرت دبي هذا العام بالنسخة العاشرة من هذه الجائزة المتميزة والتي أصبحت محط أنظار الفنانين والساحة الفنية في الشرق األوسط

ى النسخة العاشرة من هذه الجائزة باإلشراف لتفردها في دعم الفناني الصاعدين وإيصالهم إلى العالمية. تحظوشمال أفريقيا وجنوب آسيا 

بسمة باإلضافة إلى اعمال الفنانين المرشحين  لورنس أبو حمدانوالتي تشرف على العمل الفائز للفنان  مريم بن صالحالفني للقّيمة 

 علي شّريونيل بيلوفا والشريف 

 
 

 الغرفة: صباح الخير جي. سي. سي.
الفنية الخليجية  مجموعة جي. سي. سي.يقدم برنامج الغرفة لزواره تجربة طعام استغراقية مختلفة كل عام، وتأتي نسخة هذا العام من 

" على شكل برنامج تلفزيوني حي كأحد برامج الطبخ الحوارية النهارية التي صباح الخير جي. سي. سي.ببرنامج متميز يحمل عنوان "

ربية المختلفة ضمن برامجها المتنوعة التي تغطي األزياء والصحة والطبخ وغيرها. وسيكون نجم البرنامج الفنان تعرضها القنوات الع

، أحد نجوم برامج الطبخ الخليجية حيث سيقدم الفنان للحاضرين حلقة تلفزيونية حية سليمان القصارالمغني والطباخ التلفزيوني الشهير 

كالت الشهيرة في الليلة االفتتاحية للمعرض. وستتطور وتتنوع التجربة التفاعلية مع الجهاز يستعرض فيها كيفية إعداد بعض األ

وستفتح الغرفة أبوابها للجميع  التلفزيوني مع مرور أيام المعرض ليتمكن الحضور من التفاعل مع البرامج المعروضة والمشاهد واألثاث

 وتصحبها عروض يومية لألداء الحي التفاعلي.

 

 



 لفن العالميمنتدى ا

 يأتي منتدى الفن العالمي ضمن البرامج الثقافية التابعة آلرت دبي ليكون المنتدى السنوي الفني األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط
ها وشمال أفريقيا وجنوب آسيا باإلضافة إلى تفرده بمواضيعه التي تبحث في مختلف النواحي الثقافية وبتنوع الخلفيات التي ينحدر من

على مواضيع  2018المتحاورين والمشاركين الذين يشاركون بأفكارهم المتنوعة وآرائهم الغنية. وتركز جلسات منتدى الفن العالمي 
من المنتدى  2018" وتحظى نسخة أنا لست روبوتاً األتمتة والذكاء االصطناعي مع كل ما يصاحبها من فرص ومخاوف تحت عنوان "

يشاركه في اإلدارة كل من رئيس العمليات وصاحب النظرة المستقبلية في مؤسسة دبي للمستقبل  ون بصارشمعبتنظيم المدير المفوض 
ويأتي المنتدى بتقدمة  .مارليس ويرثوالقّيمة الفنية لمجموعة التصاميم والثقافة الرقمية في مؤسسة ماك، فيينا السيدة  نوح رافوردالسيد 

 حي دبي للتصميم. من هيئة دبي للثقافة والفنون وبدعم من
 
 

 إطاللة نحو السعودية
" والذي يعتمد تقنية الواقع االفتراضي، إطاللة نحو السعوديةيقدم آرت دبي ضمن شراكته مع مؤسسة مسك للفنون الفيلم الوثائقي "

وُيعيد رسم صوره بمنظور جيل جديد من الفنانين المعاصرين. وسيتمكن زوار آرت  ويحكي قصة مجتمع يزخر بكثير من التنوع والتعدد،

 دبي من مشاهدة هذا العرض المسبق للفيلم ليشهدوا المالمح االجتماعية في المملكة العربية السعودية على مختلف أطيافها. هذا الفيلم من

تعريف بهذا العمل في معرض "آرت دبي" قبل إطالق الفيلم على المستوى إخراج ماتيو لوناردي ومن انتاج كلتشر رانرز كما يأتي هذا ال

 .2018الدولي خالل "المنتدى العالمي للواقع االفتراضي" بسويسرا في شهر يونيو 

تز وستقام على هامش العرض جلسة حوارية عن تقنيات الواقع االفتراضي وارتباطها بالفن المعاصر، تدير هذه الجلسة ماريسا مازريا كا

 ومدير إدارة المنتدى العالمي للواقع االفتراضي، ساالر ساهنا ومخرج الفيلم ماتيو لوناردي والفنانة السعودية عهد العمودي.

 
 خوض غمار حياة ضروس

" ليقدم خوض غمار حياة ضروسيقام على هامش فعاليات آرت دبي مودرن للفن الحديث وبدعم من مؤسسة مسك للفنون معرض "
عمالً فريداً لرواد الحركة الحداثية في المنطقة والذين ينتمون إلى خمسة مجموعات ومدارس  75مجموعة متحفية من أكثر من لمرتاديه 

فنية حديثة عبر خمسة عقود من الزمان وفي خمسة مدن عربية: جماعة الفن المعاصر في القاهرة )أربعينات وخمسينات القرن العشرين( 
)خمسينات القرن العشرين( ومدرسة الدار البيضاء )ستينات وسبعينات القرن العشرين( ومدرسة الخرطوم وجماعة بغداد للفن الحديث 

بإشراف كل )ستينات وسبعينات القرن العشرين( ودار الفنون السعودية في الرياض )ثمانينات القرن العشرين(. ويحظى هذا المعرض 
ليعكس شغف  1951عنوانه من البيان التأسيسي لجماعة بغداد للفن الحديث سنة  ويستعير المعرض د. تيل فيلراث و د. سام بردويليمن 

 .هؤالء الفنانين ومشاركاتهم الفنية الغنية في الحركة الحديثة للفن، كل في سياقاته السياسية والمجتمعية
 
 

 ندوة مودرن
من الندوة سلسلة من النقاشات والعروض التقديمية لتتض 2018تعود ندوة مودرن للفن الحديث بنسختها الثانية ضمن فعاليات آرت دبي 

ويشارك  التي تسلط الضوء على حياة وأعمال وأثر عمالقة الفن في القرن العشرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
أثيرات وممارسات هؤالء الفنانين العظام في الندوة نخبة من القّيمين والباحثين والرعاة الذين سيثرون الحوارات بأفكارهم وآرائهم حول ت

 فعاليات ندوة مودرن في مجلس مسك. تجريعلى تاريخ الحركة الفنية في المنطقة. 
 
 

 برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار
والتي ستقدم عمالً تفاعلياً  تانغو هيروميترحب النسخة السادسة من برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار بالفنانة اليابانية االسترالية 

" حيث سيعمل االطفال المشاركون في البرنامج وعلى مدار االسبوع تحت إشراف الفنانة على استكشاف عطاء الطبيعةيحمل عنوان "
تفاعلي يبحث  وتطوير بيئة طبيعية تستند في تكوينها على الزهور والنباتات المحلية في حديقة تتوسطها النخلة اإلماراتية األصيلة في عمل

سبل تواصل البشر مع الطبيعة المحلية من حولهم وكيفية مساهمتها في عافيتهم وعيشهم الرغيد وستوفر ورش العمل التفاعلية فرصة 
تعليمية عملية لألطفال ليستكشفوا هذه البيئة والمساحة الفنية التي تدب فيها الحياة من خالل التالعب باألضواء واأللوان والمواد 

شكال. وستشهد النسخة السادسة من البرنامج أيضاَ جوالت استكشافية للتعرف على محتويات المعرض واإلطالع على عدد واسع من واأل
أشكال الفنون التي تم تصميمها خصيصاً لتمكين األطفال الصغار والشباب من اكتشاف القطع الفنية الرئيسية في المعرض باإلضافة إلى 

 ."الفن في المدرسةاركة في مبادرة "زيادة عدد المدارس المش
ويقام هذا البرنامج تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو 

كة بين الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وبالشرا
بهدف توفير فرصة تعليمية فريدة لألطفال والشباب في وآرت دبي المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

 اإلمارات، ويحفزهم على التميز واإلبداع، كجزء من التزام المكتب الثقافي وآرت دبي بدعم المشهد الثقافي والفني في الدولة.



 
 

 معارض الشركاء:
 

 DESجوليوس باير في آرت دبي: من القلم إلى الخيط: 
مصممة خصيصاً لهذا من االقمشة كبيرين عملين فنيين والذي يتضمن  كريم نورالدينمعرض حصري ألعمال الفنان السويدي المصري 

أعماله التي القت التقدير واالستحسان العالمي من بحثه في  ومستوحاة من رسوم اللفنان ومنتجة في الهند. يستمد الفنان الهامالمعرض 
 التجريديات الهندسية.

 
 بياجيه: الجانب المشرق من الحياة

الجانب المشرق من تقدم بياجيه في معرضها الثالث في آرت دبي تشكيلة متميزة من الساعات والمجوهرات الراقية تحت عنوان "
ها من سحر شواطئ أمالفي االيطالية فيما ترتكز فكرتها على الجانب المشرق في حياة اإلنسان تصاميم "وتستوحي هذه المجموعةالحياة

لترسيخ ثقافة السعادة في المجتمع من خالل تسليط الضوء على لحظات الفرح بكل أشكاله والذي يعيشه الفرد تحت أشعة الشمس المشرقة 
يقام هذا المعرض بالتعاون مع  .سامية تبعث على األمل والطموح وتنشر السعادةفي داللة على أهمية الفن وما يحمله من رسالة إنسانية 

للفنانة " الصيف ملهمةالمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتعرض بياجه على هامش المعرض مجموعة "
 "لمشرق من الحياةالجانب اوالتي استلهمت عملها من مجموعة بياجه " اإلماراتية جواهر الخيال
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 للتواصل اإلعالمي 
 نيكول كانيه
 آرت دبي

nicole@artdubai.ae 
 
 

 مالحظات المحررين
 

 نبذة عن آرت دبي

هو المعرض الفني العالمي الرائد في المنطقة وهو الوجهة األفضل للتعرف على أروع االعمال الفنية المعاصرة من منطقة الشرق 
بلداً ليعزز من موقعه  48من  معارض فنية 105األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وتأتي نسخته الثانية عشر لتقدم مشاركة متميزة من 

فنية االقليمية وليوفر لمرتاديه نظرة غير مسبوقة لمعارض فنية اقليمية جديدة لم تجد طريقها إلى المحافل العالمية الريادي في الساحة ال
من قبل تعرض أعمالها جنباً إلى جنب مع كبرى األسماء العالمية المعروفة كما سيشمل المعرض أكبر نسخة من برنامج مودرن للفن 

منصة التجارية الوحيدة في العالم التي تعرض أعماالً متحفية لفنانين من مناطق الشرق األوسط وشمال الحديث ليحافظ على تفرده بكونه ال
أفريقيا وجنوب آسيا باإلضافة إلى ندوة مودرن السنوية للفن الحديث التي تبحث في حياة وإرث عمالقة الفن الحديث في هذه المناطق من 

 القرن العشرين.

ت دبي إضافة صالة عرض جديدة تحت عنوان "رزيدنتس" والمخصصة لعرض أعمال متميزة لفنانين من آر 2018كما ستشهد نسخة 
 أقاموا في اإلمارات ضمن برنامج إقامة فنية فريد من نوعه.

 

تتجاوز أروقة المعرض مثل الذكرى العاشرة لجائزة أبراج للفنون ومنتدى الفن العالمي ويتميز آرت دبي ببرامجه الفنية والثقافية التي 
الذي يبحث هذا العام فكرة األتمتة والروبوتات باإلضافة إلى سلسلة من االعمال التفويضية لمجموعة جي. سي. سي. الفنية الخليجية في 

صباح الخير جي. سي. سي." فضالً عن برامج خاصة بعد ساعات عمل تشاركي يرحب بالجمهور ضمن أروقة آرت دبي تحت عنوان "
 عمل المعرض وزيارات حصرية لمجموعات ومساحات ومعارض ومؤسسات فنية وثقافية في مختلف إمارات الدولة.

 
س آرت دبي لتعليم كما يعزز المعرض بصمته الفنية والثقافية من خالل فعالياته الفنية والتعليمية المتواصلة على مدار العام مثل كامب

" وهي سلسلة أفالم قصيرة تسلط بورتريتسالفنون وهو برنامج تعليمي يقدم التدريب المهني لفناني الجيل القادم وكذلك سلسلة "آرت دبي 
 الضوء على فنانين من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا وأعمالهم ونشاطاتهم الفنية.

mailto:nicole@artdubai.ae


 
ع مجموعة أبراج وتحت رعاية جوليوس باير وبياجيه فيما تستضيف مدينة جميرا الحدث وتساهم هيئة دبي يقام آرت دبي بالشراكة م

للثقافة والفنون بكونها الشريك االستراتيجي لمعرض آرت دبي والداعم للبرنامج التعليمي على مدار العام ويقدم مركز مسك للفنون دعمه 
دبي مودرن للفن الحديث باإلضافة إلى شركة بي. أم . دبليو الشريك الجديد لسيارات من خالل كونه الشريك الحصري لبرنامج آرت 

 آرت دبي.
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