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 خبر صحافي 

 أول معرض حضوري تنظمه مبادرة "مقتنیات دبي" 

 لطیفة بنت محمد تفتتح معرض"عندما تتحدث الصور" في "متحف االتحاد"

والمعاصر تار�خ الفن الحدیث ل اً ملهم اً سردالمعرض �قدم لطیفة بنت محمد: "
 " لمنطقتنا

مجموعة مختارة من  شملمن رعاة "مقتنیات دبي" وت 11�متلكها مقتنیات فنیة المعرض �ضم 
 أعمال الفن الحدیث والمعاصر من مختلف أنحاء المنطقة

 

افتتحت سمو الشیخة لطیفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،  :2021نوفمبر  5، المكتب اإلعالمي لحكومة دبي

رئیسة هیئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس دبي، أول معرض حضوري تنظمه مبادرة مقتنیات دبي تحت 

حیث من المقرر أن  عنوان "عندما تتحدث الصور": أبرز األعمال الفنیة المختارة من مجموعة مقتنیات دبي"

   وم غد (السبت).یاعتبارًا من  هاستقبال زوار المعرض في یبدأ 

محمد المر،  معالي، ومنهم لمبادرة مقتنیات دبي �عدد من أعضاء اللجنة التوجیهیةاالفتتاح والتقت سموها خالل 

وعبد المنعم بن عیسى السر�ال، ومنى عیسى القرق، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة التقییم الفني ومنهم منى 

و�ینیدیتا غیون وهال خیاط من آرت دبي، و�ارلو ر�زو، المستشار الخاص  ،رئیسة اللجنة المقیمة ،فیصل القرق 

تطور على المدى البعید، �ما اطلعت سموها المأمول لها من رسالة المبادرة و سموها ناقشت ، حیث لمقتنیات دبي

 على المتحف الرقمي للمبادرة والذي تم إطالقه مؤخرًا. 

صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل  اهتمامأن  سمو الشیخة لطیفة بنت محمد أكدتفي هذه المناسبة، و 

 الداعمینأن �كون أول وحرص سموه  رعاه هللا،، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبيمكتوم، 

�ان األساس والر�یزة الرئیسیة لنجاح المبادرة، معر�ًة عن �الغ ، والمشجعین ألهدافها"مقتنیات دبي" مبادرة ل
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 مقتنیاتمن  الحضوري األول في هذا المعرضالمشار�ة من األعمال الفنیة �الحصة األكبر اعتزازها �إسهام سموه 

 . سموه

تنا الكاملة ثقوذلك ل ،لمبادرة مقتنیات دبي مناسبة مهمة معرض الحضوري األولالافتتاح : "�مثل وقالت سموها

، وأ�ضًا على تطو�ر القطاع الثقافي والفني في إمارة دبي على المدى الطو�للهذه المبادرة اإل�جابي  تأثیرال في

دور هام في تقوم بالمبادرة ف .بل على مستوى المنطقة �كلمحلیًا وقعها على تعز�ز االقتصاد اإلبداعي لیس فقط 

من رؤ�ة إلى  هانعتز بتحول التيمقتنیات دبي مبادرة لذي �عد أساس تعز�ز ثقافة دعم ورعا�ة الفنون، األمر ا

 والداعمین."الرعاة  إسهامات �فضل واقع

ما �قدمه المعرض الفنیة على المعرض وفر�ق العمل �كل على  القیِّمةشبوط أهنئ الد�تورة ندى : "أضافت سموهاو 

رعاة والشكر موصول للاستعراض تار�خ الفن الحدیث والمعاصر لمنطقتنا، یتم من خالله لهم سرد جمیل ومُ من 

 ".هذا اإلنجاز لیتحقق �ان�أعمالهم الفنیة القیمة، التي لوالها لما  أسهمواالذین 

لما  مضافةخطوة أساسیة وقیمة  عدُّ �ُ وقالت إنه "إطالق المتحف الرقمي لمبادرة مقتنیات دبي نت سموها ثمّ كما 

 ."صة لجمهور أوسع لمشار�ة األعمال الفنیةفر �قدمه من 

 وعضو اللجنة التوجیهیة اإلبداعیة أفینیو" السر�ال"منطقة ر عبدالمنعم بن عیسى السر�ال، مؤسس من جانبه، عبّ 

عن اعتزازه �العمل إلى جانب أعضاء اللجنة، والمضي معهم في رحلة تقدیر الفنون واقتناء  ،لمبادرة مقتنیات دبي

ال تعكس مبادرة مقتنیات دبي : "قالو إلسهام في رسم مسار ملهم لهذه المبادرة الحیو�ة، ل وتطلعهاألعمال الفنیة، 

طموحة لحفظ  جوهر�ةتجاه الفنانین و�نتاجهم اإلبداعي، بل تجسد رؤ�ة  ة دبيفقط التزام قیادتنا الرشیدة و�مار 

 "وتنمیة إرث ثقافي وفني مشترك لألجیال القادمة.

أبرز األعمال الفنیة المختارة من مجموعة مقتنیات دبي". و�قدم المعرض  "عندما تتحدث الصور"معرض  ضمو�

من رعاة مبادرة "مقتنیات  11دى شبوط، مقتنیات فنیة �متلكها الذي ینطلق تحت اإلشراف والتقییم الفّني للد�تورة ن

تبع هذه األعمال وتّ  .مجموعة مختارة من أعمال الفن الحدیث والمعاصر من مختلف أنحاء المنطقة شملدبي" وت

عمًال، المسیرة التار�خیة لتطور حر�ة الفنون العر�یة من الحداثة إلى  70 ونحالتي �صل عددها إلى  ،الفنیة
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على دور منطقة الخلیج العر�ي في توثیق تار�خ  �صورة رئیسیةالتوجهات المعاصرة. و�سّلط المعرض الضوء 

 الفن في المنطقة.

و�أتي تنظیم معرض "عندما تتحدث الصور" تزامنًا مع إطالق المتحف الرقمي لمبادرة "مقتنیات دبي" �مصدر 

المبادرة. و�مكن  تتضمنهاعن األعمال الفنیة التي  وافیةیوفر معلومات وهو ثقافي قّیم لعشاق الفن والجمهور، 

 ./https://dubaicollection.ae"المتحف الرقمي" عبر الرا�ط:  ز�ارة

، علمًا أن تكلفة مساءً  8:00صباحًا وحتى  10:00شار إلى أن متحف االتحاد �فتح أبوا�ه یومیًا من الساعة �ُ 

 .المتحف ز�ارة المعرض مشمولة في تذاكر دخول

 -انتهى-
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