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  ةآرت دبي يعلن عن جدول فعاليات نسخته الحادية عشر
 

 
 . من أرشيف "ذا ستوديو دبي2016صورة لعمل تركيبي في آرت دبي 

 
من معرض  ةيشهد شهر مارس القادم انطالق فعاليات النسخة الحادية عشر: 2017فبراير  15، لمتحدةدبي، اإلمارات العربية ا

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ي يقام ذآرت دبي وال
المشاركات ياد والمدير الدولي بابلو ديل فال حيث سترحب هذه النسخة بالمزيد من عحاكم دبي وتحت إدارة المديرة الجديدة ميرنا 

 باإلضافة إلى المزيد من الفعاليات والمواد المتميزة لبرنامج المعرض.ض الفنية العالمية لمعارالجديدة ل
 

عمالقة الفن من القرن العشرين في منطقة وستشهد هذه النسخة تدشين النسخة األولى لندوة مودرن والتي ستحتفي بالتأثير الثقافي ل
" وهي بيئة مرئية الغرفة" خالل أروقة المعرض فعالية "طفال أحداثأالشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا كما ستقدم مجموعة "

 وحسية وتذوقية واسعة النطاق تغمر حاضريها بسلسلة من العروض التفاعلية والوجبات االستعراضية.
 
 عن سعادتها بهذه المشاركات حيث قالت: يادعميرنا عبرت مديرة المعرض و

من خالل فعالياته  انته العالمية كونه المعرض التفاعلي والحركي المتميز عالميا  "عززت النجاحات السابقة لمعرض آرت دبي مك
المعرض  دورالفنية والتعليمية المتواصلة على مدار العام باإلضافة إلى مشاريع التفويض الفني مما جعل آرت دبي يعيد تعريف 

ندوة مودرن باإلضافة إلى تقديم أكبر برنامج عروض حتى اليوم الفني ويسعدنا في هذا العام استضافة عدٍد من الفعاليات الجديدة مثل 
 قاعات المعرض."مما يمنح زائريه منظورا  أعمق للساحة الفنية االقليمية ويوفر لهم مساحة أوسع للتعارف والتالقي خارج 

 
ية من ناحية الرقعة بلدا  ليعزز موقعه الريادي بين المعارض العالم 43معرضا  من  94مشاركة  2017وسيشهد آرت دبي 

 الجغرافية الممثلة في المعرض والمنصة الفنية األكبر للفنون في المنطقة.
 

 قائال : بابلو ديل فالمن جهته، أضاف المدير الدولي للمعرض 
 



ين خالل العروض ذات اإلدارة الفنية المركزة حيث ستنقسم قاعات العرض ب"نحن نوفر للزوار تجربة جديدة من نوعها وذلك من 
ح زائريها الحس الفني المركز وبين األعمال التشاركية التي توفر اإلحساس الفني األعم لهذه منالتي ت األعمال الفردية والثنائية

األعمال. كما اننا نستضيف عددا  من المعارض الجديدة والتي تمثل بلدانا  لم تشارك في السابق وخصوصا  المعارض اإليرانية 
 دول أمريكا الالتينية." والمعارض القادمة من

 
وتأتي النسخة الحادية عشر من آرت دبي بالشراكة مع مجموعة أبراج وبرعاية يوليوس باير ومراس وبياجيه كما تستضيف الحدث 
 أرض فنادق مدينة جميرا باإلضافة إلى الشراكة االستراتيجية آلرت دبي مع هيئة دبي للثقافة والفنون في برامج آرت دبي التعليمية

 والمستمرة على مدار العام.
 
 

 2017برنامج آرت دبي 
 
 

 ندوة مودرن
 

إطالق ندوة مودرن على هامش معرض مودرن للفنون الحديثة حيث ستتضمن الندوة سلسلة من  ةة عشريستشهد النسخة الحاد
شرين في منطقة الشرق األوسط النقاشات والعروض التقديمية التي تسلط الضوء على حياة وأعمال وأثر عمالقة الفن في القرن الع

وأفريقيا وجنوب آسيا حيث سيشارك نخبة من القيّمين والباحثين والرعاة في إدارة هذه الندوات التي ستبحر في جمال االسلوب 
 وعمق األثر وتنوع الممارسات لهؤالء الفنانين الذين تركوا بصمتهم على الفن ما بين أربعينات وثمانينات القرن المنصرم.

 
 اريع آرت دبي: "الغرفة: حرية الطبخ"مش
 
وحاتم إمام  فارتان أفاكيان" من بيروت والتي تأسست على يد أطفال أحداثتجربة حسية وتفاعلية وتذوقية تقدمها مجموعة " يه

" وتحرص عشاء الحفالتحيث تستوحي هذه المجموعة عروضها من كتاب طبخ الفنان سالفادور دالي المعنون " ورائد ياسين
تقدم  المساء" من خالل التكرار والمبالغة على دعوة الحاضرين لتجربة عروضهم التركيبية في النهار وفي أطفال أحداثموعة "مج

 المجموعة لضيوفها أطباقا  فنية تعبر عن أحالم قابلة لألكل في تجربة حسية فريدة وفخمة تتالعب بالتوقعات والبديهيات.
 
 

 ”غريبة“: مشاريع آرت دبي
 

لرواد المعرض عمال  فنيا  تركيبيا  لمشرب  مريم بينانيض فني من آرت دبي، تقدم الفنانة مغربية المولد ونيويوركية المستقر بتفوي
مستوحى من االستراتيجيات والتصاميم اللعوبة لصالونات التجميل ومحالت التدليك وحدائق الترفيه والتي تهدف إلى تشجيع التفاعل 

 نبذة عن حياة المرأة المغربية.ويشتمل هذا العمل على منصات مشاهدة وأشرطة فيديو تمثل  االجتماعي بين الغرباء.
 

 مجموعة أبراج للفنون
 

حيث ستعمل الفنانة  مورنا بغهذا العام الفنانة الفائزة والتي حصلت عليها  جائزة أبراج للفنونيشهد آرت دبي سنويا  إماطة اللثام عن 
كما سيقدم الفنانون الذين ترشحوا لنفس الجائزة  التاسعة للجائزة لتقديم عمل تفويضي خاص بالنسخة عمر برادةالبنغالدشية مع القّيم 

 تشاركيا . معرضا   وسارة أبو عبدهللا وراحة ريسنيا دعاء عليوهم 
 
 

  برنامج آرت دبي للتفويض الفني
 

ليتمكن الجمهور من التمتع بخمسة عروض لألعمال  ستشهد تفويضات هذه النسخة وألول مرة حول عروض األداء الحي حصريا  
تحت إشراف  مانويل بيلموسو النا فهميو إيغلي بودفيتيتيوإيفان ارغوتي الحية أثناء أيام المعرض حيث سيعمل الفنانين الدوليين 

 .2017إلنتاج وعرض عمل فني جديد في آرت دبي  ياسمينة رغدالقّيمة 
حيث  حسن شريفوصلة راقصة تخليدا  لذكرى الفنان اإلماراتي المتوفى مؤخرا   والنا فهمي دياسمينة رغكما ستقدم الفنانتين 

 وتعليماته وأرشيف أعماله الفنية.استوحيت تصاميم الرقصة من مخططاته 
 
 

 منتدى الفن العالمي
 

وسط وآسيا ليكون المنصة الذي يعد أكبر برنامج حواري من نوعه في منطقة الشرق األ بمنتدى الفن العالمييفخر آرت دبي 
متحدثاُ من مختلف أنحاء العالم حيث ستعود نسخة هذا  50العالمية الرائدة للنقاشات الفنية والحوارات الثقافية التي تتضمن حوالي 

العالم " في تجارة البضائع واألفكار التي تقولب مقايضة األماكنالعام من المنتدى إلى دبي والشارقة وستبحث الندوة تحت عنوان "



. وستنطلق أعمال أنتونيا كارفرو أوسكار غارديوال ريفيراإدارة وب ارسن بوموش نيالفمن حولنا كل يوم وذلك تحت إشراف القّيم 
حيث سيعقد المنتدى بالشراكة  2017من مارس  17إلى  15على أرض معرض آرت دبي للفترة من  2017منتدى الفن العالمي 

 .وحي دبي للتصميممع هيئة دبي للثقافة والفنون 
 
 

 برنامج الشيخة منال للفنانين الصغار
 

تأتي النسخة الخامسة من برنامج الشيخة منال للفنانين الصغار تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 
هذا البرنامج فرصة فريدة وبالشراكة بين آرت دبي والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم. حيث يوفر 

من خالل تشجيعهم على االضطالع بالفعاليات الفنية وستستمد نسخة هذا العام للفنانين من األطفال والمراهقين في اإلمارات 
طموحاتها من نجاحات العام الماضي حيث سيستقبل البرنامج أكثر من ضعف عدد المشاركات العام الماضي باإلضافة إلى زيادة 

" الكنوز المتوسعة" وتقديم فعاليات ورش العمل التفاعلية كما ستشهد نسخة هذا العام إطالق مشروع "والت االستكشافيةالجعدد "
فال لتشكيل تركيب فني مؤقت على أرض المعرض. ويعد طوالذي يتضمن مشاركة األهل واأل سوزان درومانتحت إدارة الفنانة 

ت المفضلة لدى الزوار الصغار حيث يبحث األطفال من خالله على أعمال فنية معينة في " من الفعالياالجوالت االستكشافيةبرنامج "
" والتي توفر لبعض المدارس المختارة الفنانين في المدارسأروقة المعرض وستقام على هامش هذه الفعالية هذا العام مبادرة "

 ش عمل فنية.رفرص حصرية الستضافة و
 
 

 نبذة عن "آرت دبي"
 

الفني الرائد عالميا  والمنصة االقليمية المتميزة للتفاعل مع الفنون والفنانين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو المعرض 
وجنوب آسيا. ويأتي التنوع الذي يشهده المعرض ليعكس التنوع السكاني لمدينة دبي حيث تشارك في هذه النسخة معارض فنية من 

لفنية والثقافية من خالل فعالياته الفنية والتعليمية المتواصلة على مدار العام مما جعل آرت دبي بلدا  كما عزز المعرض بصمته ا 43
مدرسة آرت دبي للفنون المعرض الفني كما ساهمت فعاليته المستمرة طوال العام مثل منتدى الفن العالمي ودور يعيد تعريف 

 واهب الفنية محليا  واقليميا .ومشاريع آرت دبي في تأسيس أطر العمل الفنية الداعمة للم
 على أرض فندق مدينة جميرا. 2017مارس  18 - 15تقام النسخة الحادية عشرة من "آرت دبي" خالل الفترة 
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