
 
 : موقع مميز جديد2021آرت ديب 

 واإلعالن عن إطالق تطبيق الكتروين وتفاصيل برنامج المعرض

 29بموقعها الجديد وأيامها اإلضافية، تفتح النسخة الرابعة عشر من المعرض الفني اإلقليمي الرائد أبوابها من  -

 يف مركز ديب المايل العالمي. 2021أبريل  3مارس وحتى 

وبرنامج المشاركة عما  الفنية األآلرت ديب يسمح للزوار حجز أوقات زيارتهم والتعرف على المعارض وذكي تطبيق  -

 الفعاليات.

 بلداً، مع التركيز على فناين منطقة الشرق األوسط والجنوب العالمي. 31معرضاً من  50مشاركة  -

فالم أحادية القناة من انتاج برنامجاً جديداً لألفالم، وهو مشروع فني يتضمن مجموعة من األ 2021آرت ديب دم يق -

كثر من   فناناً من المنطقة والعالم. 20أ

على جانبي القنوات يتضمن المعرض حديقة فنية للتماثيل والتي تحتضن أعماالً تركيبية كبيرة لثمانية فنانين  -

 المحيطة بمبنى البوابة يف مركز ديب المايل العالمي. مائيةال

 فعاليات ومعارض فنية خاصة يقيمها المجتمع الفني المحلي يف مختلف أنحاء الدولة خال  أسبوع آرت ديب. -

ديب بنسخته الرابعة عشر أبوابه  آرت المعرض الفني اإلقليمي الرائد،: يفتح 2021مارس  17العربية المتحدة،  تديب، اإلمارا

أبريل  3مارس وحتى  29يف مساحة مشيدة خصيصاً للمعرض تحت المبنى المميز لمركز ديب المايل العالمي وذلك من 

2021. 

، ما يوفر بيئًة 19-على استيفاء أعلى درجات االلتزام باإلجراءات االحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد آرت ديبويحرص معرض 

وسليمًة للمشاركين والزوار على حٍد سواء. وتتضمن هذه االجراءات الفحوصات الدورية للمشاركين، وإدارة أعداد الزوار  آمنةً 

وإطالق التطبيق الذكي الجديد الذي والقدرة االستيعابية للمكان، باإلضافة إىل تمديد ساعات المعرض وإضافة يوم إضايف 

 بقاً لضمان الدخو .يسمح للزوار تحديد مواعيد زياراتهم مس

المعارض واألعما  الفنية والتعرف على كما يوفر التطبيق الذكي لمستخدميه فرصة االطالع على آخر المستجدات واألخبار، 

المشاركة، واإلطالع على برامج الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض يف مختلف إمارات الدولة. وتتنوع هذه الفعاليات من 

يف تشكيلة منوعة من النشاطات الفنية المقامة  ،والعائلة وصوالً إىل البرامج الفنية المعمقة والتخصصية فعاليات األطفا 

 خال  أيام المعرض.

بلداً، وذلك لتمثيل تشكيلة متنوعة من  31معرضاً فنياً رائداً يف الفنون الحديثة والمعاصرة من  50وتستقبل نسخة هذا العام 

باإلضافة إىل حديقة التماثيل  ،ثقافات التي تتميز بها مدينة ديبوالممارسات، ما يعكس الهوية متعددة الالفنانين واألعما  

والتي تحتضن أعماالً تركيبية كبيرة لثمانية فنانين من ضمنهم الفنانين اإلماراتيين محمد أحمد إبراهيم وحسين شريف، 

 بة يف مركز ديب المايل العالمي.وذلك على جانبي القنوات المائية المحيطة بمبنى البوا

وضمن المشاريع الفنية لهذه النسخة، يقدم آرت ديب برنامجاً جديداً لألفالم، وهو مشروع فني يتضمن مجموعة من االفالم 

كثر من   20القصيرة، حيث ستنتشر أجهزة العرض يف مدخل مركز ديب المايل العالمي لتعرض افالماً أحادية القناة من انتاج أ

ناً من المنطقة والعالم. وقد ُصمم كٌل من هذه االفالم لتقديم تجربة فريدة للمشاهد ضمن مواضيع محددة مثل: الطبيعة، فنا

 األداء الفني والصور المتحركة، وغيرها.والحوارات، والمجتمعات الفاسدة، ووالرحالت، 

 

 وعلق المدير الفني آلرت ديب، بابلو ديل فال، قائالً:

كثر من أي  ، وخصوصاً بعد األيام الطويلة لهذه الجائحة.وحاجة ملحةمجتمعية ولوية الثقافة على أنها أ"نحن نفهم  وتبرز، اآلن أ

ليه هذه النسخة من إتدعونا عين ما هو هذا و. لعالم من حولنا والتواصل معه دون شاشاتلوقت مضى، أهمية استيعابنا 

 من خال  الفن."أن نستكشف حواسنا من جديد ونعززها  :آرت ديب

 



 
 

 –انتهى  -

 

 

 مالحظات المحررين

 

 .جوجل باليو متجر أبليتوفر التطبيق الجديد لمعرض آرت ديب على 

 

كر عبر تطبيق آرت ديب. يرجى العلم أن األماكن محدودة سبب االجراءات االحترازية وتقييد أعداد الزوار، لذا  يمكن شراء التذا

كرهم وتحديد توقيت الزيارة مسبقاً.  يجب على الزوار حجز تذا

 

مجاناً بحجز تذكرة من فئة  عاماً الدخو  18درهماً. ويمكن لطلبة الجامعات ولمن هم دون  25سعر التذكرة للبالغين هو 

 الطلبة أو األطفا .

 .هنا 2021يمكن االطالع على قائمة المعارض المشاركة يف آرت ديب 

 

 

 مواعيد المعرض:

 مارس )العرض المسبق آلرت ديب، ألصحاب الدعوات حصراً( 29االثنين 

 مارس )ألصحاب الدعوات حصراً( 30الثالثاء 

 مارس )ألصحاب الدعوات حصراً( 31األربعاء 

 مساءً  9:00ظهراً إىل  1:00أبريل  1الخميس 

 مساءً  9:00ظهراً إىل  1:00أبريل  2الجمعة 

 مساءً  7:00ظهراً إىل  11:00أبريل  3السبت 

 

 الموقع: 

 مبنى البوابة

 مركز ديب المايل العالمي

 اإلمارات العربية المتحدةديب، 

 .هنايمكنكم االطالع على خارطة الموقع 

 

 

على مواقع التواصل    ArtDubai2021#والوسم artdubai@ ومتابعة حساب المعرض  artdubai.aeكما يمكنكم زيارة 

 االجتماعي لمعرفة آخر األخبار.

 اإلعالمي، يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروينللتواصل 

press@artdubai.ae 
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 نبذة عن آرت ديب

ديب هو المعرض الفني الرائد يف منطقة الشرق األوسط، وهو نقطة تاليق الفنانين المحليين واإلقليميين والعالميين. ومنذ  آرت

، كان آلرت ديب الدور الريادي لدعم الفن والفنانين من منطقة الشرق األوسط وشما  أفريقيا وجنوب آسيا 2007انطالقه سنة 

سيع دائرة الحوار الفني يف هذه المناطق بعيداً عن المنهجيات والتوجهات الغربية ومنطقة الجنوب العالمي، وذلك لتو

 .التقليدية

 

وامتداداً لسمعة ديب المعروفة بكونها ملتقًى لالبتكار وحاضنًة لإلبداع ومركزاً للتباد  المعريف، يوفر آرت ديب منصًة مستدامًة 

الثقايف الغني والممارسات الفنية المعاصرة يف المنطقة. ويعزز المعرض  للفنانين توفر لهم فرصة التواصل الفعا  مع التراث

ثقافة االستكشاف ووجهات النظر العالمية الجديدة، وذلك من خال  استقبا  المعارض المشاركة من مختلف أنحاء العالم، 

 .فنية وغيرهاوبرامج التفويض الفني السنوية، وبرامج جامعي الفنون والبرامج التعليمية واإلقامات ال

 

كة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون  2021يقام آرت ديب  يف ضيافة مركز ديب المايل العالمي وبرعاية جوليوس باير، وبشرا

 .يف ديب

 

artdubai.ae 

 

 حول مركز ديب المايل العالمي

كز المالية على مستوى العالم والمركز المايل الرائد يف منطقة الشرق األوسط  يعتبر مركز ديب المايل العالمي أحد أبرز المرا

كثر من  مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمايل إسمي  3بلداً بتعداد سكاين يبلغ  72وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أ

 ي.تريليون دوالر أمريك 7.7يبلغ 

 

عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات  16ويمتلك مركز ديب المايل العالمي سجالً حافالً باإلنجازات يمتّد على مدى 

االستثمارية عبر منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو 

 ركتين عبر ديب.باقتصادات آسيا وأوروبا واألمي

 

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضايئ فّعا  يستند إىل مبادئ 

لدى  مهنيألف  27 قرابة تعداد القوى العاملة فيه بلغالقانون العام اإلنجليزي، باإلضافة إىل مجتمع أعما  نابض بالحيوية، ي

كثر من   ركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع األكبر واألكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة يف المنطقة.ش 2900أ

وتتمثّل رؤية المركز يف ريادة مستقبل القطاع المايل، وهو يحتضن اليوم البيئة األكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس 

ذلك توفير حلو  ترخيص فّعالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الما  الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل 

 االبتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة يف مرحلة النمو.

 

ويوفّر مركز ديب المايل العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالميةة، وغيةر ذلةك مةن المعةارض الفنيةة 

والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحةد أبةرز وجهةات األعمةا  والحيةاة 

 العصرية يف ديب. 

 

difc.ae 

 


