خبر صحافي

دعماً ألهداف المبادرة في تأكيد مكانة دبي عاصم ًة لإلبداع

لطيفة بنت محمد تعتمد تشكيل اللجنتين العليا
والتنظيمية لمبادرة "مقتنيات دبي"
لطيفة بنت محمد:
 "رؤية محمد بن راشد أساس مبادرات ومشاريع وبرامج هدفهاترسيخ موقع دبي مركزاً ثقافياً عالمياً "
نخبة من القامات الثقافية والخبرات اإلبداعية اإلماراتية والعالمية
ستعمل على تحقيق أهداف "مقتنيات دبي
المكتب اإلعالمي لحكومة دبي 27 -ابريل  :2021في إطار توجيهات صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه هللا ،وتماشياً مع مبادرة "مقتنيات دبي" التي تم إطالقها مؤخراً
برعاية كريمة من سموه ،اعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل
مكتوم ،رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ،تشكيل اللجنتين العليا والتنظيمية
للمبادرة دعماً ألهدافها الرامية إلى التشجيع على اقتناء وترويج وعرض األعمال الفنية
التي تجسد روح ورؤية دبي ،كما اعتمدت سموها مهام واختصاصات كل من اللجنتين.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،أهمية هذه الخطوة في
طريق إنجاح أهداف المبادرة ،معربة عن ثقتها الكاملة في قدرة أعضاء اللجنتين العليا
والتنفيذية على تحقيق ما تصبو إليه المبادرة من غايات في ضوء ما يحملونه من تاريخ
طويل وإنجازات مشهود لها في ساحات الفكر واإلبداع على مختلف األصعدة المحلية
واإلقليمية والدولية.
وعن األساس الذي تنطلق منه جهود الهيئة ،قالت سموها" :نعمل في دبي للثقافة
على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل العمل
الثقافي واإلبداعي في دولة اإلمارات ودبي ،وهي األساس الذي نبني عليه كل ما
نطلقه من مشروعات ومبادرات ُتمكن المجتمع الثقافي واإلبداعي ،وتسهم في تأكيد
مكانة دبي مركزاً ثقافياً وإبداعياً عالمياً ".
وحول تشكيل اللجنتين العليا والتنفيذية لمبادرة "مقتنيات دبي" أوضحت سموها:
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"حرصنا على االستفادة من الطاقات اإلبداعية المحلية والخبرات العالمية ضمن إطار
يجسد الثراء الثقافي والتنوع االجتماعي الذي تتميز به دولة اإلمارات ،حيث يتمتع
األعضاء بسجل حافل في دعم مجاالت اإلبداع والفنون في الدولة ،سواء كان ذلك عبر
مجموعاتهم الخاصة أو إسهاماتهم التنظيمية واألكاديمية التي تحظى بكل االحترام
والتقدير من المجتمع الثقافي واإلبداعي المحلي والدولي".
وأضافت سموها" :تسليط الضوء على هذا التنوع هو أحد أهم أهداف مبادرة
"مقتنيات دبي" ،التي أطلقناها كأول مبادرة من نوعها عالمياً ،بهدف إثراء المشهد
اإلبداعي في دبي ،تأكيداً على مكانتها عاصم ًة لإلبداع ووجهة رئيسة للمبدعين من
مختلف أنحاء العالم".
وأعربت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عن خالص أمنياتها ألعضاء
اللجنتين بالتوفيق في جعل المبادرة عالمة فارقة في المشهد الثقافي اإلماراتي
والخليجي ،وأن يوظفوا كل ما لديهم من أفكار في تحويل أهداف المبادرة إلى
إنجازات ملموسة تعود باإليجاب على مسيرة العمل الثقافي في دبي ودولة اإلمارات
على وجه العموم.
نخبة ثقافية
وستتولى اللجنة العليا لمبادرة "مقتنيات دبي" برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت
محمد بن راشد آل مكتوم ،اإلشراف العام على تطوير منظومة عمل المبادرة ،وفق
أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم الفني واإلبداعي من خالل نخبة من
القامات الثقافية والخبرات اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتضم اللجنة:
معالي نورة بنت محمد الكعبي ،ومعالي عبد الرحمن العويس ،ومعالي محمد المر،
والسيد عبد المنعم بن عيسى السركال ،والسيدة منى عيسى القرق.
وتترأس اللجنة التنظيمية للمبادرة السيدة منى فيصل القرق ،مديرة إدارة المتاحف
في دبي للثقافة ،وتضم اللجنة في عضويتها كال ً من :أنتونيا كارفر ،وفينيشيا بورتر،
وكاثرين ديفد ،ومريم الدباغ ،ومنيرة الصايغ ،وندى شبوط .تشمل مسؤوليات اللجنة
اإلشراف على عملية تقييم وضم األعمال الفنية إلى مجموعة "مقتنيات دبي" ،في
ضوء ما يتمتع به أعضاء اللجنة من خبرات طويلة في إقامة المعارض الفنية وتطوير
أرقى المجموعات الفنية المؤسسية على مستوى العالم.
ُيذكر أن "مقتنيات دبي" ،التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبيُ ،تعد األولى من
نوعها عالمياً ،ويتم تنفيذها تحت إشراف حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص ،وكذلك
األفراد .وتضم المبادرة مجموعة من أهم األعمال الفنية الحديثة والمعاصرة ،السيما
-2-

المستلهمة من إرث اإلمارات وثقافتها ،وتعكس روح دبي وطابعها العالمي،
تلك
ُ
وانفتاحها على مختلف الثقافات واستشراف المستقبل .وتفتح المبادرة المجال رحباً
لرعاة الفن لعرض مجموعاتهم وللفنانين لضم أعمالهم في منصة فنية جماهيرية ،في
حين تسعى المبادرة أيضاً إلى توثيق تاريخ دبي وتسليط الضوء على هويتها الحيوية،
وتعزيز مكانتها كمركز فني وثقافي عالمي.
تم تطوير "مقتنيات دبي" بالتعاون مع مجموعة آرت دبي التي ال تزال نقطة االتصال
الرئيسية للعمليات الكاملة  ،حيث تدير األنشطة نيابة عن هيئة دبي للثقافة والفنون.
انتهى-العالقات اإلعالمية ،آرت دبي
press@artdubai.ae
نبذة عن هيئة دبي للثقافة والفنون
أنشئت هيئة الثقافة والفنون في دبي في  8مارس  2008بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي .ويهدف إنشاء الهيئة إلى تخصيص جهة تضطلع بكل ما يتعلق بالثقافة والفنون
والتراث واآلداب في دبي ،ولدفع عجلة النمو في القطاعات الفنية والثقافية في المدينة.
تركز هيئة الثقافة والفنون في دبي على تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لإلبداع ،وتطوير الهوية الثقافية للمدينة لدفع االقتصاد
اإلبداعي .وتسعى الهيئة إلى تحسين مستوى العيش لسكان اإلمارة للمساهمة في تحقيق أهداف واحد من أهم محاور خطة دبي ،2021
وهو "األفراد :موطنٌ ألفرا ٍد مبدعين ومم َّكنين ،ملؤُ هم الفخ ُر والسعادة".
وقد لعبت هيئة دبي للثقافة والفنون ،تحت قيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة الهيئة ،دوراً محوريا ُ في تعزيز
مكانة دبي كمدينة عالمية خالقة وفي تحسين الهوية الثقافية للمدينة.

نبذة عن مجموعة آرت دبي
تأسست مجموعة آرت دبي سنة  ،2007وهي شراكة تجارية بين القطاعين العام والخاص ،تهدف إلى إنشاء منظومات بيئية مستدامة
تدعم تطوير المشاهد اإلبداعية النشطة .وتملك الشركة وتش ّغل عدداً من أكثر الفعاليات الثقافية نجاحا ً في المنطقة مثل آرت دبي ،وأسبوع
دبي للتصميم ،ومعرض الخريجين العالمي ،باإلضافة إلى تقديم خبراتها في المجال للمؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة.
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