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 هذا السبت األول الحضوري معرضها تفتتح "مقتنيات دبي" 

 تحت عنوان "عندما تتحدث الصور" 

  في "متحف االتحاد"
 

 
 

 – المختارة من مجموعة مقتنيات دبي" في متحف االتحادأبرز األعمال الفنية  منعددًا يقدم المعرض 
 صورة لعمل تركيبي

 

 نوفمبر في متحف االتحاد 6اعتبارًا من  همعرض زواريستقبل ال 

   ما م"مقتنيات دبي"، مبادرة في رعاة  11يقدمها فنية المعرض أعمااًل من مجموعات يضمممممم
 العام لجمهورلعادة م تُقد  فريدة للتفاعل مع أعماٍل ال  ةفرصيتيح 

  بادرة تنظي  المعرض مع إطالق "المتحف الرقمي" يتزامن يات دبي" يوم لم نوفمبر،  4"مقتن
 للجمهور استكشاف األعمال الُمتضمنة في المجموعةًا افتراضياً يتيح سيشك ل مصدرالذي و

 

المتكاملة لجمع ، المنظومة  "مقتنيات دبي"تفتتح  :2021نوفمبر  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

عنوان "عندما ب الحضوريمعرضها الفني  وإدارة المقتنيات الفنية بمشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته،

 6 السممممب اعتباراً من يوم  تتحدث الصممممور"ر أبرز األعمال الفنية المختارة من مجموعة مقتنيات دبي"

راف والتقيي  الفن ي للدكتورة ندى تح  اإلشممممممالُمقد م المعرض، قدم ينوفمبر في متحف االتحاد بدبي. و

شبوط، مجموعة ُمختارة من أعمال الفن الحديث والمعاصر من جميع أنحاء المنطقة، بما يشمل أعماالً 



فاتح المدرس وضممممممياء أمثال الفنانين البارزين والعديد من للفنانتين باية محي الدين ونزيهة سمممممملي ، 

 .العزاوي وعبد القادر الريس

 
فنية ُمختارة من مجموعة "مقتنيات دبي"، وسيت  تنظيمه وفق ثالثة أقسام هير  عماالً المعرض أض  وي

ويهدف المعرض إلى  "منوعات تجريدية" و"المجتمعات في مرحلة انتقالية" و"اسممممممتحضممممممار البي ة".

ويركز  تتبع المسمممممميرة التاريخية لتطور حركة الفنون العربية من الحداثة نحو االتجاهات المعاصممممممرة.

مجلة تسممممتعرضممممها التي التاريخية والجوانب للمسمممما ل السممممرد الرقمي على المعرض بشممممكٍل ر يسممممي 

التبادل األكاديمي والفكري الديناميكي بين العديد من الفنانين أنشمممممطة توثيق ، بهدف " الفنيةالتشمممممكيل"

ربية المتحدة دولة اإلمارات العمكانة الضوء على تسليط إضافة إلى أعماله  في المعرض، المشاركين ب

 توثيق تاريخ الفن في المنطقة.ووجهة حيوية را دة لكمركز إبداعي للفنانين 

 
رعاة في  11 تعود لـمممممممعمالً فنياً تندرج جميعها في مجموعة مقتنيات فنية  70ويض  المعرض حوالي 

تُقد م عادةً  مبادرة "مقتنيات دبي"، مما يوفر للمقيمين والزوار في دبي فرصة التفاعل مع أعمال فنية ال

للجمهور العام. وإلى جانب مجموعة المقتنيات الفنية الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم وسممممو الشممميخة لطيفة بن  محمد بن راشمممد آل مكتوم، سممميحظى الزوار بفرصمممة االطال  على 

بضة" الفنية، و"مجموعة أعماٍل فنية متنوعة تشمل مجموعة األعمال الفنية الخاصة لشركة "أ.ر.م القا

صمممبا عودة الخاصمممة"، و"مجموعة سمممنو فينان لي الخاصمممة"، ومجموعة مقتنيات علي و رافيا مل  

الخاصمممة، و"مجموعة مقبل الفنية"، و مجموعة المقتنيات الفنية الخاصمممة لمعالي عبدالرحمن بن محمد 

"، ومجموعة مقتنيات مقتنيات من عا لة الشمماعر الخاصممةالعويس، و"مجموعة سممماوي"، و"مجموعة 
 .شارلز الصيداوي

 

في م موعة "مقتنيات  الفني قالت السيييييدة منص فيصيييي  القر ، رةيسيييية ل نة التقيي بهذه المناسممممبة، 

و الذي  ،في متحف االتحاد ‘مقتنيات دبي’لمبادرة  حضمممممموريافتتاح أول معرض يسممممممعدنا "دبي": 

 عبردبي. ويمالمح التقد م والديناميكية لمدينة روح االبتكار وعكس لمبادرة تحاضمممممنة وجهة سممممميشمممممك ل 

أعمال إلى مجموعة القي مة أعماله  الفنية أضمممافوا الذين للرعاة عن امتنانه  ‘مقتنيات دبي’فريق مبادرة 

طلع نتو منطقتنا.لمالمح الحركة الفنية في الفريد هذا التوثيق التاريخي المبادرة، وسمممماهموا في تشممممكيل 
 لجمهورليتيح غني ثقممافي  موردك ‘دبيمقتنيممات ’الخمماب بمبممادرة ‘ المتحف الرقمي’ قممدممماً الفتتمماح

 ".بشكل افتراضي المعرضالتي يقدمها  األعمالمختلف استكشاف 

 

مع إطالق المتحف الرقمي لمبادرة "مقتنيات تزامناً  معرض "عندما تتحدث الصممممممور"تنظي  يأتي و

سمممممميحتوي على كتي ب لاعمال المدرجة في المبادرة والسممممممير الذاتية للفنانين ونوفمبر،  4في دبي" 

حول تاريخ اقتناء األعمال الغني المعروضمممممممة أعماله ، إلى جانب مجموعة من المقاالت والمحتوى 

لمحات عن أبرز الرعاة المشمممماركين في المبادرة، ومعلومات إضممممافية إضممممافة إلى ، المنطقةالفنية في 

لعشممماق الفن والباحثين قي ماً اً مصمممدر" المتحف الرقمي. ومن المتوقع أن يشمممك ل "المقدمة حول األعمال
من المجموعات الُمقدمة عن األعمال الفنية بالغة األهمية يوفر معلومات سممممممحيث ؛ سممممممواء على حدٍ 

ب وجاذ شممميقتحريري  سمممياق محتوىً سمممتُقدم ضممممن ، والتي المؤسمممسممميةمجموعات الفنية الالخاصمممة و

 ً  ./https://dubaicollection.aeر الرابط عبر" المتحف الرقمي"يمكن الوصول إلى و. أكاديميا

https://dubaicollection.ae/


 

منظومة جديدة ، تعتمد على "مقتنيات دبي" أول مجموعة فنية مؤسممممممسممممممية من نوعهامبادرة وتعتبر 

بل  ها من قِ ة وإدارت ي  يات الفن ية من أنحاء إمارة دبي، ومبتكرة لجمع المقتن الرعاة وُمقتني األعمال الفن
اقتناء إما عن طريق المبادرة، األفراد الذين يسممماهمون في والهي ات العامة والشمممركة الخاصمممة، كذلك و

 أعمال فنية من مجموعاته  الخاصة.إعارة لمجموعة أو تها لعارلغرض إأعمال فنية 

 

المشممممممهد الفني في دبي مالمح تهدف مبادرة "مقتنيات دبي" إلى دع  أنشممممممطة الرعاية الفنية وإثراء و

متحٍف دبي إلى تحويل لتسممممممعى المبادرة كما وتوثيق تاريخها وترسمممممميخ مكانتها كمركز ثقافي عالمي. 

تشجيع الرعاة ، وذلك من خالل المجتمع من مجاالت الفن وأعمال الفنانين كافةأفراد را د بهدف تقريب 

ماكن متاحة  قديمها في أ يات دبي" وت عارة من جانبه  لمجموعة "مقتن ية الُم على عرض األعمال الفن

 للجمهور.
 

صممباحاً وحتى  00ر10وتجدر اإلشممارة إلى أن متحف االتحاد يفتح أبوابه يومياً أمام الزوار من السمماعة 

 الدخول.اكر تذفي  مشمولة، علماً أن تكلفة زيارة المعرض مساءً  00ر8

 -انتهص-
 

 مالحظات للمحررين

 للتواص  اإلعالمي:

 اسنا يمليخ

 أصداء بي سي دبليو

global.com-Sana.Yamlikha@bcw 

 

 لمحة عن "مقتنيات دبي"

"مقتنيات دبي" هي مبادرة أطلقتها هي ة الثقافة والفنون في دبي تح  رعاية صممماحب السممممو الشممميخ محمد بن راشمممد آل مكتوم، 

وتديرها بالشممممراكة مع مجموعة آرت دبي. تهدف مقتنيات دبي إلى بناء مجموعة فنية مؤسممممسممممية لمدينة دبي باسممممتخدام منظومة 

على مبدأ الشممممممراكة مع “ مقتنيات دبي”اً لجمع المقتنيات الفني ة وإدارتها. تقوم مبادرة جديدة ومبتكرة هي األولى من نوعها عالمي

عمال الفنية مع احتفاظه  المسممممتمر بالملكية القانونية. تتفاعل األمنظومة مبتكرة تتيح له  إعارة  خاللالرعاة الذين يدعمونها من 

يات دبي” تاريخي إلما“ مقتن ر ال بالتطو  ية المتحدة، وتعكس قي  مع مواضممممممميع مرتبطة  تاحرة دبي ودولة اإلمارات العرب  االنف

والتنو  والترابط المتجسممممممممدة في روح المدولمة. وبمالرغ  من تركيزهما على دولمة اإلممارات العربيممة المتحممدة والمنطقممة؛ إال أن 

 هي مجموعة عالمية دون قيود جغرافية.“ مقتنيات دبي”

dubaicollection.ae | #DubaiCollection 

 

 عن القيّ  علص المعرض

الدكتورة ندى شبوط هي أسـممتاذة تاريخ الفن ومنسـممقة مبادرة الدراسـممات الثقافية العربية واإلسالمية المعاصرة في جامعة شـمممال 

ـ سـة ل ـث والمعاصـر من العال  العربي وإي“تكسـاس بالواليات المتحدة األمريكية، كما أنها الر يسـة المؤس ِ ران رابطة الفن الحدي

سة ألرشيف الفن العراقي المعاصر. إلـمممممممى جانب ذلك، نشرت شبوط العديد من المقاالت والكتب، بما “وتركيا ، والمديرة المؤس ِ

(؛ وشمممممارك  مع سممممملوى مقدادي في تحرير "ر ية جديدةر الفن 2007فيها "الفن العربي الحديثر تشمممممكل الجماليات العربية"  

(، ومع أنيكا لنسممممن وسممممارة روجرز في تحرير "الفن الحديث في العال  العربير 2009  العربي في القرن الحادي والعشممممرين"

لر قرن من الفن الحديث، تدخالتر حوار بين 2018وثا ق جوهرية"   (. ومن المعارض المهمة التي قي متها شبوط معرض "سج 

(، وشمارك  في تقيي  2009-2005صمر"  (، والمعرض المسمافر "دفاترر فن الكتاب العراقي المعا2010الحديث والمعاصمر"  

ترسـممي  الحداثة في الفن العراقير ”(. باإلضافة إلى ذلك، تعمل شـممبوط على تأليف كتاب جديد يسـمممى 2009"الحداثة والعراق  

، بالتعاون مـممممممع مطبعة الجامعة األمريكية في القاهرة. شبوط عضو في مجلس إدارة هي ة 1951-1979، “ديالكتيك الزخرفـممممممة

(؛ TARIIفنون البصمممممممرية، وزارة الثقافة، المملكة العربية السمممممممعودية. مجلس إدارة معهد البحوث األكاديمية في العراق  ال

mailto:Sana.Yamlikha@bcw-global.com


من  2020(. وحممازت شمممممممبوط على جمما زة الكويمم  للفنون وا داب لعممام 2020-2024  (CAA)ومجلس إدارة كليممة الفنون 

 مؤسسة الكوي  للتقدم العلمي.

 

 والفنون في دبي لمحة عن هيئة الثقافة

رعاه هللا، هي ة  -أطلق صمممماحب السمممممو الشمممميخ محمد بن راشممممد آل مكتوم، نا ب ر يس الدولة ر يس مجلس الوزراء حاك  دبي 

، لتكون الهي ة المؤتمنة على القطا  الثقافي واإلبداعي 2008الثقافة والفنون في دبي  دبي للثقافة( في الثامن من مارس من العام 

مارة دبي عالمي، ولتمكين هذه  في إ قافية اتجاه اإلمارة والتعريف بها على المسمممممممتويين المحلي وال ها الث ً من مسمممممممؤوليت انطالقا

القطاعات وتطويرها، وترسمميخ مكانة اإلمارة كمركز عالمي نشممط لعبدا . وتلتزم الهي ة بر اسممة سمممو الشمميخة لطيفة بن  محمد 

ون في دبي بإثراء المشممممممهد الثقافي إلمارة دبي انطالقًا من تراث دولة اإلمارات بن راشممممممد آل مكتوم، ر يسممممممة هي ة الثقافة والفن

العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البن اء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، 

 وحاضنةً لعبدا ، وملتقى للمواهب. 

 

وير األطر التنظيمية للقطا  الثقافي واإلبداعي في إمارة دبي، انطالقاً من أولويات خارطة طريق وتعمل "دبي للثقافة" على تط

والممكنات التي تسمماه  بتفعيلها، والتي تسممعى إلى دع  المواهب، وتمكين المشمماركة الفاعلة من قبل  2026-2020اسممتراتيجيتها 

ت اإلبداعية بما يسممه  في الناتا المحلي لعمارة، وتعزيز مكانتها جميع ف ات المجتمع، وخلق منظومة اقتصممادية محفزة للصممناعا

 كوجهة ثقافية عالمية، فضالً عن الوفاء بمسؤوليتها الثقافية في صون التراث الثقافي المادي والمعنوي لعمارة.

 

 لمحة عن م موعة آرت دبي

ام والخاب تهدف إلى تطوير أنظمة بي ية ، وهي شممراكة بين القطاعين الع2007( في عام ADGتأسممسمم  مجموعة آرت دبي  

شركة وتدير بعض أكثر الفعاليات  مستدامة ومبتكرة تدع  تطوير وتعزيز المشاهد اإلبداعية النابضة بالحياة في المدينة. تمتلك ال

ي  خبراتها الثقافية نجاًحا في المنطقة والتي تشمممل آرت دبي وأسممبو  دبي للتصمممي  ومعرض الخريجين العالمي، فضممالً عن تقد

 في هذا المجال للمؤسسات الخاصة والحكومية.

 

 لمحة عن متحف االتحاد

متحف االتحاد هو معل  وطني عريق ومميز يحمل بين ثناياه تاريخ وطن، ويله  الزوار من خالل قصمممة تأسممميس دولة اإلمارات 

متر مربع، في شممار  الجميرا بالقرب من موقع دار االتحاد بدبي، الموقع  25000العربية المتحدة. يمتد هذا المعل  على مسمماحة 

، وقرب سممارية العل  على شممار  شمماطي الجميرا. يأخذ المتحف 1971فاقية االتحاد في العام التاريخي الذي شممهد التوقيع على ات

سل الزمني لاحداث، وصوالً إلى إعالن  سل ستكشف الت زواره برحلة فريدة، ويقدم معارض وبراما تفاعلية ومبادرات تعليمية ت

 . 1974وحتى العام  1968العام  ، مع التركيز بشكل ر يسي على الفترة من1971دولة اإلمارات في العام 

 

ومن خالل المعارض التفاعلية والبراما التعليمية، يحكي المتحف قصمممممممة االتحاد من وجهة نظر قادة الدولة، ويثري معارف 

زواره حول دسممممتور الدولة، والسمممميما الحقوق واالمتيازات التي يمنحها لمواطني اإلمارات، وما تترتب عليه  من مسممممؤوليات. 

معروضممممممات المتحف مواد ووثا ق تتعلق بأحداث تأسمممممميس دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويخصمممممم  برنامجاً مهماً وتضمممممم  

 من هويته . لابحاث والنشر، يسه  في توثيق ميراث خالد يشكل مصدر فخر واعتزاز ألبناء اإلمارات العربية المتحدة وجزءً 


