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  تهكاا وشر  فعالياته برنامج  علن عنيالفني "آرت دبي" معرض 

 2023مارس  5 - 1قام في الفترة بين التي ت 2023دورة ل

"آرت دبي"  أعلن  :2022  ديسمبر  7  ،المتحدة   العربية   اإلمارات ،  دبي  كاتهوشر   برامجه  تفاصيل  عن  اليوم  معرض   دورته ل  ا

يومين أوليين لكبار المقتنيين  مع  )  2023  مارس  5 وحتى  3 من  الفترة  في  دبي   جميرا  مدينة  في   ستقام   التي،  عشرة  السادسة

 مارس(  2 والخميس 1 األربعاء

معرض   دور  على   البرنامج  ؤكدوي،  يينوالدول  المحليين  الثقافيين  الشركاء  من  واسعة  مجموعة  مع  "آرت دبي"  معرضتعاون  

عام    برنامج  معالم  أبرز   ستشملو .  العالمي  الجنوب  في  اإلبداعية  والمجتمعاتالثقافية    للصناعات  التقاء  كنقطة  "آرت دبي" 

كةمن قبل المعرض    تقديمها  يتم،  ا  يعالم  مشهورين  لفنانين  أولية  وعروض  محددة  لمواقعجديدة    تكليفات  2023   مع   بالشرا

  آرت معرض "  التزاممؤكدا   ،  ةليمي التع   مجابر الو  محادثاتبال  غنيا    ا  مؤتمر   البرنامج  سيشمل  كما.  المنطقة  في  الرائدة  المؤسسات

 . على المدى البعيد دبي  في الثقافية التحتية البنية تطوير ودعم الفكر قيادةل "دبي 

 من   مختارين  فنانين  يقوم بها ،  واألمل  واالحتفال  عالم الغذاءو   المجتمع  حول  2023  لعامالفنية    التكليفات  موضوعات  تدور

العرض  "  المشاركة  صاالت  الرائدة في جنوب آسياو  "دبي   آرت في معرض  يومية   ا  هذه األعمال عروض  وتضم.  المؤسسات 

 ، وستستكشف موضوعات المجتمع واالحتفال واألمل والتواصل. االحتفال بالغذاء قائمة على 

 لمدة   معرض "آرت دبي"ل  رئيسي  كشريك  اتفاقيتها  تجديدب   جوليوس بايرمجموعة إدارة الثروات السويسرية  يسعدنا أن تقوم  

  فنان ، رفيق أناضولالفنان  من قبل حديثا   تكليفه تم فني عمل  أول عرضي س حيث، 2027  عام  حتى، أخرى سنوات خمس

باير   .الجمالي  االصطناعي  ذكاءال  في  رائدالو  الرقمية  الوسائط اللجنة ألول مرة في دبي كجزء من مبادرة جوليوس  وستنطلق 

 صات لالتجاهات الكبرى عبر الفنون والعلوم والتكنولوجيا. "، والتي ستشجع االستكشاف متعدد التخص  NEXTالجديدة "

  بعض   قبل  من  جديدة  فنية  ألعمال  التقديمي  عرضال،  UAE First Immersion  عن  المعرضخالل    سيتم كشف النقابكما  

  الكشف   وسيتم .  2022  نوفمبر  في   اإلمارات  إلىوفد الفني  ال  زيارة  بعد من    اإنتاجه  تم،  الرقمي  الفنمجال    في  الرائدة  األسماء

، الجديدة  النماذجمن    ستضم عدد كبير  التي،  "آرت دبي ديجيتال "  لمعرض   الموسعة   الثانية  نسخة ال  من  كجزء  العرض  عن

 . ميتافيرس المفتوح 6529 ومشروع الثقافية مؤسسة ليان ذلك في بما

 ، "كامبس آرت دبي"  معرض الفن السنوي  من خالللتطوير المهني الرائدة  ل  "آرت دبي"ستتوسع مبادرة معرض    محليا  و

معرض  "وفي دبي    "السركال أفينيو "  و  "مركز جميل للفنون"  مثلمع شركاء محليين،  العمل    لتشمل ، العاشرة  بدورتهاحتفاال   



 
 

تقديم معرض جماعي جديد برعاية الفنانة والباحثة المقيمة  فعاليات ب القام  تأبوظبي، وس  ين فيالفنانين الناشئ  منصة،  "421

 . دانيا التميميفي اإلمارات 

شومون  الذي يقوم بتحضيره وإعداده    ، معرض "آرت دبي"  من  عشرة  السادسة  للدورة  منتدى الفن العالميفعاليات  أما عن  

ونهاية   الماضيإذا كانت هذه هي نهاية  :  المحوري  السؤال طرح من خالله  سيو ،  الحاضر"  "توقع  موضوعليركز على    باسار،

 .المستقبل، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

السياق  ضمنو  هذا  سي   هذا  كريستيز  من   األولى  النسخة   المؤتمر شمل  دبي   قمة  في  والتكنولوجيا    الدورة   تهدف  .للفنون 

استطالع اتجاهات التكنولوجيا واالستماع إلى الفنانين الذين يدمجون  إلى العمل على  في المنطقة،    ى، واألول للقمة  السادسة

الفنيةالتكنولوجيا في   الحالية والمستقبلية، أعمالهم  التحديات والفرص    وفنانين   ومبتكرين  قادة  تجمعحيث    ، واستكشاف 

  على   الضوء  تسليط  خالل  من.  التكنولوجيامع    الفن   تقاطع  حول  هادفة  حوارات  لتعزيز   وعالميين  إقليميين  رؤية  وأصحاب 

 سيشملكما  ،  المنطقة  في  الثقافية  التحتية  البنية  تطوير  في  الخير  محبي فعلو  التحف  جمع  هواة  يلعبه  الذي  المهم  الدور

كة  تقديمها  يتم  التي  المستوى  رفيعة  الحوارات  من  سلسلة  ضا  أي  "دبي   آرتمعرض "فعاليات    برنامج   مجموعة   مع  بالشرا

 في دبي.  وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها لمدينة دبي ، Dubai Collection دبي  مقتنيات 

 : " آرت دبي معرض "بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية ل صرّحت

  لهذا   الموسع  البرنامج  ويعكس،  الفني  المعرض  عليه  يكون  أن  يجب  ما  صياغة  إعادة  دائما    معرض "آرت دبي"  حاول  لقد"

كة.  الربحية  غير  أو  التجارية  كانت  سواء،  المنطقة  في  اإلبداعية  للصناعات  التقاء  كنقطة  الرئيسي  دورنا  العام   بين   مبتكرة  كشرا

ا،  دبي   في  اإلبداعي  لالقتصاد  ومحفز ا ،  للمواهب  حاضنة  نحن نعد،  والخاص  العام  القطاعين   ونقطة ،  المبتكرة  للعقول  وداعم 

كتنا   أن  يسعدناو .  األوسع  الثقافي  للقطاع   بالحياة  النابض  البيئي   النظام  هذا   إلى   دخول   باير   ليوسجو  مع  األمد   طويلة  شرا

 ." مذهلة  بفرص  المنطقة  في  والمهنيين  الفنانين  من   القادم  الجيل  تزويد  المستمر   دعمهم  لنا  يتيحل  ، الثاني   العقد  حتى  ستستمر

 ق بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض "آرت دبي" قائالً: علّ كما 

  الثقافية   البيئية  النظم  ودعم  تحديد  في  مهم  دور  لعب  معرض "آرت دبي"  يواصل،  ةالعالمي  الفن  معارض  مشهد  تغير  مع"

  برنامج  يكملها. وحيويتها وطاقتها المنطقة لهذه المتزايدة األهمية كامل بشكل العام هذا البرنامج ويعكس العالمي لجنوبل

 اهمية تعزيز الحوار على  الضوء يسلطل،  اإلطالق على  لدينا صاالت العرض أقوى في احدى، الفكرية والقيادة الموسع التكليف

 ." المهمة المنطقة لهذه والمستقبل والحاضر الماضي عن لمحة ويقدم، هنا

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

كة.  دبي   حاكم والشريك  .  وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير.  أ.ر.م. القابضة الفنية  مقتنيات  مع  بالشرا

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

 هنا  التسجيل الرجاء. 2023  معرض "آرت دبي"في  اآلن  مفتوح  الصحفي التسجيل باب
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 هنا   2023 شاهد قائمة صاالت العرض المشاركة في معرض "آرت دبي"

 2023  عام برنامج

 الفنانينمن خاللها    تدعو   منصة  عن  عبارة  وهو ،  ةالربحي  غير  دبي"  "آرت  معرض  برامج  صميم  في   التكليفات الفنيةيأتي برنامج  

 سيقامحيث  .  وعالميين  محليين  فنانينمن قبل    ةالفنياالعمال    إلنتاج  وتقديم الدعم،  المعرض  موقعفنية في    أعمال  إلنتاج

  قائمة  وتجارب  يومية عروض   وسيتضمن، المعرض في الغرض  لهذا صة مخص    مساحة في 2023لعام   التكاليف الفنية برنامج

الغذاء  على  من    ضمسي.  والتواصل  واألمل  واالحتفال   المجتمع  موضوعات  فاستكشال  عالم  مجموعة    ن يالفنان البرنامج 

بوتنيس:  مثل  نيالمميز  بارمانو،  (88  )مشروع  Prajakta Potnis  براجكتا  ، Rathin Barman   (Experimenter)  راثين 

كومارو بين  ،  Gunjan Kumar  (Exhibit 320)  جونجان  مشترك  بيريراوتعاون  ليبي و   Anoli Perera  أنولي  بيجوم    طيبة 

Tayeba Begum Lipi  (Shrine Empire)  .في   ا  رئيسي  ا  دور   تلعب  التي  الرائدة  المؤسسات  مع  بالتعاون  البرنامج  تطوير  تم 

صندوق   بالتعاون مع Durjoy Bangladeshمؤسسة  : مثل  الشركاء وسيشمل آسيا جنوب  في الفني  واإلنتاج الفنانين دعم

وبينالي    داني للفنونسم للفنون ومؤسسة    كيران نادرمتحف  واشارة للفنون  ومؤسسة    (Britto Arts Trustن )بريتو للفنو

 .موزيريس-كوتشي

 الفنانين   لدعم  المستقلة  أبوظبي  منصة؛  421معرض    قدميس،  المشترك بين معرض "آرت دبي"  التعاون  من  الثاني   العام  فيو

ا  ، الناشئين ا  معرض   السؤال  تطرح  التي  الفنية  األعمال  يضمل.  التميمي  دانيا  اإلمارات  في  المقيمة  والباحثة  الفنانة  برعاية   جماعي 

 واألرشيف ،  األشياء  سيرة  في  ملزم  كعنصر  الوقت  المعرض  سيستكشف   ، تقطع الوقت؟، أم أنك  يقطعكهل الوقت  :  التالي

 . للتجارب  الراسخ والمحفز، للحياة النشط

  لقياس   منتدى الفن العالميإلى    والمفكرين  والتقنيين  الفنيين  مينوالقي    الفنانين  كبار  معرض "آرت دبي"  يدعو ،  عام  كل  في

  سيناقش و   الحاضر"  "توقع  عنوان،  باسار  شومون  من  بتكليف  2023  دورة عام  تحمل.  المعاصرة  لحظتنا  في  الثقافي  النمو   درجة

نهاية  :  الموضوعي  السؤال  اخالله بعد    الماضيإذا كانت هذه هي    القصص   ر تشي  ذلك؟ونهاية المستقبل، فماذا سيحدث 

 الرائدة  المستقبل  مدينة  ، دبي   وتوفر،  للتفاؤلتدعو    جديدة  مصادر  إلى  والمجتمع  واالبتكار  الثقافة  حول  والتكهنات  والتجارب

سيشارك كل إذ  .  الصعبة  أوقاتنا  في  البحث  أدوات  ستعزز  والتي،  المناقشات  هذهحتضان  ال  المثالية  المنصة  ، االبتكارمجال    في

المؤسسة المشاركة  ،  فالي  سميةو .  1of1 works و  Dialectic،  الفن  رئيس ، Lukas Amacher أماشر  لوكاس   :المتحدثين  من

  على فعاليات المشرفة  مة الفنية  القي  و  Serpentine Pavilion  2021  مصممة جناح سربنتينو،  "Counterspaceلشركة " 

 Fondazioneالبرامج في    ةرئيس   Chiara Costa  كيارا كوستا، وحمدان  أبو  لورنس  الفنانو  ،جدة  في  األول  اإلسالمي  البينالي

Prada .ماكجيتريك وبريندان Brendan McGetrick ،في دبي  لمستقبلا لمتحف اإلبداعي المدير. 

  السادسة   القمة  تهدف.  دبي   في   له  وتقنية  فنية   قمة  أول  للمزادات   دار كريستيز   ستضيفيس،  معرض "آرت دبي"  مع  بالتعاون

 بين   الجمع  إلى  -  عام  كل  من  يوليو   شهر  في  نيويورك  في  السنوية  زكريستي  قمة  مع  بالتزامن  -  2018  عام  في  تأسست  التي

. التكنولوجيامع    الفن   تقاطع  حول  هادفة  حوارات   لتعزيز  والعالميين  اإلقليميين  الرؤى   وأصحاب  والفنانين  والمبتكرين  القادة

  حد   على   ينوالعالمي  يناإلقليمي  المفكرين  يجذب و ،  والغرب  الشرق   بين  واحد  يومفعالياته لمدة    ستمر ت   الذي  المؤتمر  يمزج
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  ويستكشف ،  ممارساتهم  في  التكنولوجيا  يدمجون  الذين  الفنانين  إلى  ويستمع،  التكنولوجيا  اتجاهات  ويستعرض،  سواء

 في وقت الحق. المعتمدون المتحدثون تم اإلعالن عنسي. للتعاون المستقبلية والفرص الحالية التحديات

كة  معرض "آرت دبي"  من  2023  دورة عام  ستعرضكما     من   سلسلة،  Dubai Collection  دبي   مقتنياتمجموعة    مع  بالشرا

 يقودون  الذين  والرعاةعمال الفنية  األ  جمع  هواة  على   عمال الفنيةمقتني األمحادثات    ستركزو .  والمقتنيات  الحديثة  الحوارات

كز توزيع إعادة ويدعمون الجنوب العالمي عبر الفنية المشاهد تطوير   الجلسات  ستركزو . العالم أنحاء جميع  في الثقافية المرا

 ا  راعي  تكون  أن  يعنيه  وما،  المنطقة  أنحاء  جميع  فيالفنية    لألعمال  والرقمي  التقليدي  االقتناء  من  كل  في  الناشئة  التوجهات  على 

 مثل:  ، نيمشهور فنية    أعمال  مقتني  المتحدثون  وسيشمل.  جديدة  مؤسسية  نماذج  وتنفيذ  بتطوير  يقوم  مكان  في  للفنون

  الفنون   قسم  سيصاحبو .  Teo Yang  يانغ  تيو و   Fiorenzo Manganiello  مانجانيلو   وفيورنزو  Qinwen Wang  وانغ  تشينوين

"آرت دبي"  في  ةالحديث الحديثة   من  سلسلة  معرض    موضوعات   الستكشاف  الضيوف  المتحدثين  ستدعو   التي  الحوارات 

  التوجهات   حول  هامة  مناقشات  وإجراء،  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  فنية  وأشكال   العشرين  القرن  لفناني 

 . الفني التاريخي االحتكار وإنهاء المنطقة عبر عمليات االقتناء الفني في الحالية

  قادة   لتطوير  الرائدة  "آرت دبي"  مبادرة،  معرض "كامبس آرت دبي"  من  العاشرة  الدورة  2023  معرض "آرت دبي"  يصادف

معرض  . العام  مدار  على   لمعرضفي ا  الشامل  التعليمي  لبرنامجتطوير العنصر االساسي لو   المنطقة  في  الثقافيين   المستقبل 

  المجتمع   في  والطامحين  الحاليين  األعضاء  لتزويد  تطويره  تم،  المنطقة  في  نوعه  من  برنامج  أولهو    CAD  "كامبس آرت دبي"

  كامبس آرت دبي" "  محور  .متزامنين  محورين  2023  دورة  ستتضمن.  والمهنية  التعليمية  بالفرص  بالمنطقة  واإلبداعي  الثقافي

CAD 10.0  األخرى   الرائدة  الثقافية  والمؤسسات  معرض "آرت دبي"  من  كل  في  وظائف  يوفرل  توسعيسالذي    للتطوير المهني  

 "كامبس آرت دبي" ، الثاني  المحورو. أبوظبي في 421  معرضو، دبي  في للفنون جميل ومركز أفينيو  السركال مثل اإلمارات في

CAD العام بالفن للتكليف السريع التطوير مجال في القطاع قدرة تعزيز و  معرفةال نشر إلى يهدفالذي ، ةالعام للفنون. 

ا   17و  5  بين  أعمارهم  تتراوح   الذين  لألطفال  عمل  ورش  عقد  العام  هذا  ألطفالل  برنامج أ.ر.م. القابضة الفنية  سيشمل عام 

  أن   قبل  معرض "آرت دبي"   في   مرة  ألول  ألطفالل. القابضة الفنية  برنامج أ.ر.مستقام فعاليات  حيث  .  مؤهلين  فنانين  بقيادة

كثر  مدرسة  100 حوالي  ليشمل   يتوسع بعيد    أ.ر.م. القابضة الفنية  التزام  مع  تماشيا  و ،  دبي   أنحاء  جميع  في   طفل  آالف  6 من  وأ

 .دبي  في اإلبداعي االقتصاد تنمية ودعم الفني بالتعليم المدى

  360  بزاوية  سنوية  لقطة  ويقدم،  2022  مارس  في  للمعرضملموس    جديد  كقسم  "دبي ديجيتال   آرت معرض "   إطالق  تم

  كيفية   واستكشاف  الحديثة  والتكنولوجيا  التقليدي  الفن  عالم  بين التواصل    جسور  بناءل  طموح  مع،  الرقمي  الفن  لمشهد  درجة

 . التقليدي الفن عالم حدود تطمح إلى إزالة وغامرة جديدة لتقنيات الفنانين استخدام

المقيمة    بيه  وي  تشي  كالرا  الفنية  والكاتبةمة  القي    برعاية"  ديجيتال  دبي   آرتمعرض "  من  2023  لعام  الموسعة  الدورة  سترحب

  تبني   التي   الرقمية  المنصات  من ومجموعة،  ومبتكرة  جديدة إعالمية  ببرامج  المشاركين  من مختارة بمجموعة،  سنغافورة  في

ا  افتراضية  فنية  مساحات   عرض ال  صاالت  من  والمزيد  جديدة  مؤسسية  ونماذج ،  الفنانين  مجموعات  مع  جنب  إلى  جنب 

 . لتقديم المزيد والدعم الفني لإلنتاج جديدة نماذجب  وتدفع على خلق روح التحدي المنصات هذه تشجعكما . التقليدية



 
 

 أنشأها   التي،    Lian Foundation  مؤسسة ليان   2023  "ديجيتال  دبي   آرت"  معرض  في  الجديدة  التقديمية  العروض  ستشمل

مانجانيلو  األFiorenzo Manganiello  فيورنزو  مقتني  الفنيةع،  الفنيالقي  و  خاصال  مال  تشين،   تقنية  في  خبيرالو   م  بلوك 

  لبعض   جديدة  فنية  ألعمال  عرض  وهو ،  UAE First Immersionو  ، الالمركزي  المفتوحميتافيرس  من خالل مشروع ال  6529و

بالتعاون معيو ،  2022  نوفمبر  في  مرة  ألول  اإلمارات  إلى  زيارتهم  بعد  إنتاجه  تم،  التشفير  فن  في  الرائدة  األسماء   تم تقديمه 

ة  Colborn  بيل  وكولبورن ،  Coldie  كولدي:  بينهم  من  لفنانين  جديدة  أعماال    العرض  وسيتضمن.  MORROW Collective  منص 

Bell  ،وموناريس  Monaris  ،برينكمان  وبريان  Bryan Brinkman  ،فينكل  وكيرك  Kirk Finkel  توريس  Raphaelورفاييل 

Torres ،2023 معرض "آرت دبي" فياالعمال الفنية المتواجدين  جمع لهواة أوال   الفرصة وستتاح. 

 

 - انتهى-

 

 للمحررين ملحوظات

 

 عن معرض "آرت دبي" نبذة 

"آرت عام    تأسس معرض  في  أقسامه  2007دبي"  عبر  الجنوبي.  العالم  من  والمعاصرة  الحديثة  الفنون  وشراء  لمتابعة  األولى  المنصة   ،

المتنوعة: المعاصر والحديث والديجيتال، باإلضافة إلى تكليفات الفنانين السنوية وبرامج مقتني الفنون والتعليم على مدار العام، كما  

كثر أهمية للسرد السائدة الذي يقوده  يقدم معرض "آرت دبي" الفن والف نانين من جميع أنحاء العالم الجنوبي، مما يوفر بديال  ذات صلة وأ

 الغرب إلى حد كبير.

آرت  معرض "   السادسة عشر من الدورة، ستقدم الحنوب العالميالشرق األوسط ومنطقة المنصة العالمية الرائدة للفنون والفنانين من 

كثر من    "دبي كثر من  مشارك    120أ أ من  أقسام    40ا  أربعة  عبر  قارات  والمعرضدولة وست  والبوابة  والحديثة  المعاصرة  دبي  :  "آرت 

إلى برنامج تعليمي  و .  ديجيتال" ا من قبل كبار الفنانين في المنطقة، باإلضافة  ُيستكمل برنامج المعرض بأعمال فنية تم تكليفها حديث 

 ومحادثات مكثفة متعددة التخصصات.

ا إل  دبي برنامج تعليمي وتكليف مكثف    آرت   معرض  ربيع، لدىفصل ال  خاللالفني السنوي، الذي يقام    "آرت دبي " ى جنب مع معرض  جنب 

 على مدار العام، يعمل بالتعاون الوثيق مع شركاء محليين وإقليميين لتقديم برامج ثقافية طموحة في جميع أنحاء المدينة. 

كة مع أ.ر.م. القابضة الفنية. وبأتي المعرض تحت رعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جولي وس باير.  يقام معرض "آرت دبي" بالشرا

 والشريك االستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(. ويقام في مقره المعهود "مدينة جميرا." في دبي.

 

 تويتر |  انستغرام|   فيسبوك 

#ArtDubai 

#ArtDubai2023 

 

 اإلعالمية:  لالستفسارات

https://www.facebook.com/artdubai.artfair
https://www.instagram.com/artdubai
https://twitter.com/artdubai


 
 

 اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط  عالمياً 

 للعالقات العامة  SEC Newgateوكالة 

 معرض "آرت دبي"  –ديفيد فيلد 

3393 4367 78 (0 )44+ 

david@davidbfield.com 

 إيما باربر 

emma.barber@secnewgate.ae   

 مي توما 

mai.touma@secnewgate.ae 
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