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  ةالسادس في الدورة العرض صاالتقائمة  عن علني"  دبي  آرتمعرض "

 2023 مارس 5 حتى 1 ما بينفي الفترة  الذي يقام عشر

 دبيإمارة  في  جميرا   مدينة في مارس 5  إلى  1 من الفترة  في 2023معرض "آرت دبي"   يقامس •

كثر  عشر  السادسة  الدورة  ستضم •  منمشاركة    ةورقمي  ةوحديث  ةمعاصر   عرض  صالة  100  من  أ

كثر كثرباإلضافة إلى ، دولة 40 من أ ً  30 من أ  . في المعرض مرة ألول مشاركا

ديجيتال" • دبي  التوالي   لعامل  يعود  "آرت  الفنية    برعاية  بمشاركة أضخم،  الثا�ي ع�ى    كالرا"الّقيمة 

 " بيه  وي تشي

 . أفريقيا وجنوب آسيارض الرائدة في  الع صاالتمن ينالمشاركارتفاع ملحوظ في عدد  •

كبرمشارك • كثرفي هذه الدورة،    دبيإمارة    في  المقيمين  الفنانينو   الصاالت الفنية   من  ة عدد أ   أي   من  أ

 . للفنون عالمي كمركز موقع اإلمارة أهمية  يعكس  مما، دورة سابقة

دورته    في  المشاركة  صاالت العرض  قائمة  عن  اليوممعرض "آرت دبي"    أعلن  :2022  نوفمبر  3  ،المتحدة   العربية   اإلمارات،  دبي 

 األربعاء   يوميعروض أولية  مع  ،  2023  مارس  5وحتى    3  من  الفترة  في  دبي إمارة    في  جميرا  مدينة  في  ستقام  والتي،  2023  لعام

 . مارس  2 والخميس مارس 1

 

  في دورته ،  الجنوبي   والعالم   األوسط  الشرقمنطقة    من  والفنانين  للفنون  الرائدة  العالمية   المنصةسيقدم معرض "آرت دبي"،  

كثر  عشر  السادسة "آرت دبي   و  "بوابة "  و"  الحديث" و  "المعاصر":  األربعة  هأقسام  عبر  دولة  43  من  صالة عرض  100  من  أ

كثر  اً ألول مرةجديد  اً مشارك  "30"   2023دورة عام   ضمتس.  ديجيتال"   الجنوب   من  مأخوذالمعرض   برنامج  من  %60  من  وأ

 .المنطقة في تلك للفنون رائد كسوق "دبي  آرت" معرض مكانة يؤكد مما، العالمي

 

 : قائالً معرض "آرت دبي"  في  الفني المدير، فال ديل   بابلو وعلق

  عام دورة  ل   وهذا ينعكس في الجودة واالنتشار وعدد المشاركات التي استقبلناها  ، ةعالمي  ةفني  منصة"آرت دبي"،    معرض   "يعد 
 الفن  سوقونضوج    وبوابة إلى الجنوب العالمي   ، المنطقة  في  الرائد  الفني  الحدث  باعتبارهمعرض  ال  أهميةمما يؤكد    ، 2023

الذي السريع    تطورومع ال.  "آرت دبي"معرض    عائلة  إلى  الجدد  العارضين  من  بالعديد  نرحب  أن  خاص  بشكل  يسعدناو .  هنا
ً   أصبحت المدينة  تشهده دبي،  اآلن المدينة التي يعتبرها أجيال من    يوه،  راً ع�ى مستوى عالميمزده  ياً وتكنولوج  اً مالي  مركزا

 ." لهم اً الناس من جميع أنحاء العالم موطن



 

 
 .هنا  2022شاهد قائمة صاالت العرض المشاركة في معرض "آرت دبي" 

 

  مجلس   رئيس   الدولة   رئيس  نائب ،  مكتوم  آل   راشد   بن   محمد   الشيخ   السمو   صاحب   رعاية  تحت   " دبي   آرت معرض "   يقام 

كةو.  دبي   حاكم  الوزراء  . جوليوس باير  السويسرية  الثروات  إدارة  مجموعة  رعايةوب .  أ.ر.م. القابضة الفنية  مقتنيات  مع  بالشرا

 .هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) للمعرض،  والشريك االستراتيجي

 

كثر من    صالة عرض   72فنون بمشاركة    من   المعاصر   الفن   في  ما   أفضل  " المعاصر   دبي   آرت"قسم    يقدم   مع ،  دولة  33  من   أ

السادسة عشرة  نرحب  أن  يسعدناو .  العالمي  الجنوب  من   والفنانين  الفن   ع�ى   خاص  بشكل  التركيز صالة    16  بـ  في دورتنا 

 First  وفيرست فلورمن سيول،    Barakat  من باريس، وبركات  Art Conceptآرت كونسيبت    وهم:،  مرة  ألول  عرض مشاركة

Floor    ،كوصالة  و من هراري  Ko    و بيدراس،  الغوسمن  Piedras    من بوينس آيرس، وشراين إمبايرShrine Empire    من

من جنوب آسيا    المشاركينبالمزيد من صاالت العرض    نرحبكما  من برلين.    Barbara Thummنيودلهي، وباربارا ثووم  

كثر من أي وقت مضى، و  وأفريقيا   دار البارح   مشاركتها لفترة، وهم:  توقف  بعد  "دبي   آرتمعرض "  إلى  عرض  صالة  12  بعودةأ

كار  للفنون التشكيلية   بريسكوت   كيمولد  و،  من بيونس آيرس  Ruth Benzacar Galería de Arte  من المنامة، وروث بنزا

كتوبر وصالة  ،  من كازابالنكا  GVCC، و  لندنمن    Taymour Grahne  غراهني   تيمور و،  Chemould Prescott Road  روود   أ

October   من لندن، وبروجيكت  Project 88  .عرض  ة صال  21"  دبي   آرت معرض "  من   2023  دورة عام   ستضمو   من مومباي  ،

كبرهي  و  المتزايدة  واألهمية  دبي   في  الفني  البيئي  للنظام  المستمر  النمو   يعكس  مما،  دورة سابقة  أي  من  اً عددمشاركات  ال  أ

  .والثقافة لإلبداع عالمي كمركز لإلمارة

 

نجاح الكبير الذي حققه المعرض  المن بعد  ،  "آرت دبي ديجيتال"فعاليات معرض    عودة  2023  "دبي   آرتمعرض "  يشهد

  360  بزاوية  سنوية  لقطة  معرض "آرت دبي"  من   الملموس  القسم  هذا  يقدمو .  2022  عام  في  تجاريالو  نقديع�ى الصعيد ال

  جديدة   لتقنيات  الفنانين  استخدام  كيفية  واستكشاف،  والتكنولوجيا  الفن  عالم  بين  الجسور  وبناء،  الرقمي  الفن  لمشهد  درجة

 .شيق تعليمي برنامج "آرت دبي ديجيتال برنامج سيتضمنكما . التقليدي الفن عالم حدود لكسر وغامرة

 

،  بيه  وي  تشي  كالرا  سنغافورة  في  مقيمةال  فنونال  وكاتبة  معلمةال  برعايةلمعرض "آرت دبي ديجيتال"،    2023ترحب دورة عام  

  إلى   إضافةً ،  افتراضية  فنية  مساحات  تبني  التي  الرقمية  المنصات  باإلضافة إلى،  لصاالت العرض  مبتكرة  جديدة  إعالمية  ببرامج

 لإلنتاج   جديدة  نماذج  وتقدم  تتحدى  التي  التقليدية  عرضال  وصاالت  المنظمات الالمركزية المستقلةو،  الفنانين  مجموعات 

 . التأسيسي والدعم الفني

 

 ودعوة ،  التنوعخلق  و  العالمي  المشهد  بتقديم  "دبي   آرتمعرض "  التزام  يعزز  مما،  قارات  6  من المشاركين    قائمة  اختيار  تم

كز  وراء  ما  إلى  النظر  إلى  الجماهير المشهد    درب  تقود  التي  الرئيسية  والمنصات  الفنون  لوكالء  خرائط  ورسم،  التقليدية  الفنون  مرا

  معرض   أول   " دبي   آرتمعرض "  أصبح،  الرقمية  والعوالم  لالقتصادات  المنطقة   في   الرائد  النهج  مع   وثيق  حوار  في .  الفني العالمي

ي�ي بعض    وفيما.  الرقمية  الوسائط  عبر  العاملين  للفنانين  ةجديد   منصة  بناءمن خالله تم  و  اً خصص تم   رقمياً  قسماً   أنشأ  فني

https://www.artdubai.ae/galleries2022/


 

 Windowجيكتوبر  وويندو  ، أنجلوس  لوسمن    Quantum Art  آرت  كوانتوم:  2023  عامأبرز الصاالت المشاركة في دورة  

Project    وأفروفيوتشريزيم   ، تبليسيمن  Afrofuturism    غاليري كونتينوا  و  ، الغوس  في  إيكويمن  Gallery Continua    من

 Unit  ويونيت لندن  سنغافورة  من   NFT Asiaو  ، دبي)و باريس  وساو باولو  و روما  وهافانا  ون  موال  الو كين  وبانو  يسان جيمن

London ، دبي  المشاركة منالصاالت و: NFT UAE مورو كوليكتيفو Morrow Collective . 

 

حيث  .  2023لعام    معرض "آرت دبي"  في"  بوابةقسم "  برعاية  بانكوك  المقيم في"  فيباش بوريشانونت"م الفني  القيّ   قومي

 من   وتتألف،  معرض "آرت دبي"ل  خصيصاً   أو  الماضي  العام  في   إنتاجها  تم  التي  الفنية  األعمال  حصريًا  "بوابةقسم "  عرضي

عبر مجموعة متنوعة    ويستكشف هذا القسم   .العالمي  الجنوب  أنحاء  جميع   من   ينفنان   11  قبل  من  فردية  تقديمية  عروض 

تسليط الضوء ب الفنانون المعاصرون  قيام    ، والعروض التقديميةمن الرسم والمنسوجات إلى صناعة األفالم  بدءاً  من الوسائط،  

القضايا أهم  التقليدية    ع�ى  والقيم  السريعة  الحضرية  التنمية  بين  التوتر  مثل  والثقافية  البيئواالجتماعية  ،  ىاالستعمار 

 والعالقات اإلنسانية في عصر االتصال المفرط، أو االهتمامات الشخصية حول معنى اللغة والفراغ.

 

 بمشاركة الفنان   نيروبي من    Circle Art Gallery  غاليري   آرت   سيركل:  المشاركين  والفنانين  صاالت العرضقائمة    وتضم

  ونيويورك  مانيال من    Sliverlens  وسليفيرلينز،  أشرف طولوبالفنان  باريس مع  من    PARLIAMENT  برلمانو   ، أوتينو  ديكنز

الشارقة)    -(أبو ظبي    للفنون  ُهنّ معرض  وبمشاركة ماريانتو،  سنغافورة  من    Yeo Workshopو  ،  جريجوري هالي�ي بمشاركة  

 مع موزة المطروشي.

 

  مكوار   منى  باريس  في  المقيمة  واألمينة الفنية   ةالناقد  برعاية  "ة الحديث  للفنون  دبي   آرت" قسم    من   2023عام    نسخةوتأتي  

الفن    أساتذة  قبل   من  فرديةتقديمية    عروضاً   وتضم  ، بيرغامو   في  GAMeCصالة    مدير،  جيوستي  لورنزو  اإليطالي  الفن  ومؤرخ

 االختيارب   كما تم التركيز.  الفني  التاريخي  والبحث  المؤتمنة  بالمنحة  معرض "آرت دبي"  التزام  يعزز  مما،  المنطقة  في  الحديث

إفريقيا وجنوب آسيا  منطقة  من  المعاصر  الفن  رواد  ع�ى   اً دور   ، رجعي  بأثر  ، أعمالهم  تلعب  الذين،  الشرق األوسط وشمال 

كما  .  المنطقة  فيالثقافي    والتنوع  الثراءمدى    يعكسالذي  وككل    الفن  تاريخ  فياً  رئيسي  اً دور ،  وبالتالي،  اليوم  فن  في   اً رئيسي

سيتم من خاللها   والذي،  دبي   مقتنيات  مع   بالتعاون  ُيعقد ،  مميز   حوارات   برنامج  للفنون الحديثة  دبي   آرتقسم    سيصاحب

 . وأفريقيا األوسط الشرق في منطقة الرائدين العشرين القرن فنا�ي  وتأثيرات وعمل حياة مناقشة

 

 . 2022  ديسمبر في  2023 معرض "آرت دبي"ل الكامل البرنامج عن اإلعالن سيتم
 

 - انتهى-

 

 

 

 

 للمحررين  ملحوظات



 

 

 "دبي آرتمعرض " عن

  هأقسام  عبر.  يالجنوب العالم    من  ةوالمعاصر   ةالحديث  ونالفن  وشراءلمتابعة    األولى  المنصة،  2007  عام   في  "دبي   آرت"  معرض  تأسس

كما  ،  العام  مدار  ع�ى  والتعليم  مقتني الفنون   وبرامج  السنوية  الفنانين  تكليفاتباإلضافة إلى  ،  الديجيتالو  والحديث  المعاصر  :المتنوعة

كثر أهميةو  صلة  تذا   بديالً   يوفر  مما،  الجنوبي  العالم  أنحاء   جميع   من  والفنانين  الفن  "دبي آرتمعرض "  يقدم   يقوده   يذال  السائدة للسرد  أ

 .كبير حد إلى الغرب

كة  "دبي  آرتمعرض "  يقام  . جوليوس باير  السويسرية  الثروات  إدارة  مجموعة  رعاية  تحت  المعرضوبأتي  .  أ.ر.م. القابضة الفنية  مع  بالشرا

 " في دبي.. جميرا مدينة" المعهودويقام في مقره . )والشريك االستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة
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 : لإلستفسارات اإلعالمية

 اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط  اً عالمي

 للعالقات العامة  SEC Newgateوكالة 

 معرض "آرت دبي"  –ديفيد فيلد 

3393 4367 78 )0 (44+ 

david@davidbfield.com 

  إيما باربر

emma.barber@secnewgate.ae   

 توما مي 

mai.touma@secnewgate.ae 
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