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 يختتم فعاليات دورته األكبر واألكثر تنوعا   «آرت دبي»

 زائر 200111 رقم قياسي يف عدد الزّوار على مدار األسبوع ختّطى 
  من شىت أرجاء العامل متحف ومؤسسة ثقافية 80حضور قوي لـ 
 أقوى مبيعات في تاريخ المعرض 
 األكثر عالمية  وتنوعا  منذ انطالقته 7102 «آرت ديب»، ما جعل دورة دولة 94غاليري من  89 مشاركة 
 « هذا العام «منتدى الفن العالمي»لـثيمة  «يالتجار التبادل 
  يف  طفل 211للمعرض ضمن برناجمه املوّجه للمدارس واجلامعات، ومشاركة ما يزيد على  طالب 0211زيارة أكثر من

 «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار»
 

حتت الرعاية الكرمية  «آرت ديب»: أقيمت النسخة احلادية عشرة من معرض اإلمارات العربية المتحدة -، دبي 2102مارس  22
لصاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب )رعاه اهلل(. وقام بافتتاحها مسو 

يل عهد ديب، بصحبة خنبة من كبار الزّوار بينهم أصحاب املعايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان الشيخ محدان بن حممد آل مكتوم، و 
 وأمحد بن سعيد آل مكتوم وعبد الرمحن بن حممد العويس.

وشهدت دورة املعرض هذا العام مشاركة عدد من صاالت العرض اجلديدة والدول للمرة األوىل، األمر الذي جعلها األكرب واألكثر 
الريادي بني معارض الفن العاملية من ناحية الرقعة اجلغرافية املمثلة يف املعرض وكونه « آرت ديب»اريخ املعرض، ورّسخ موقع نوعاً يف تت

 املنصة الفنية األكرب للفنون يف املنطقة.

وقّيمون فنّيون واظبوا على زيارة متحفاً ومؤسسة ثقافية، من بينهم مدراء متاحف  89ويف السياق ذاته، زار املعرض هذا العام ممثلو 
 مركز بومبيدو)لندن(،  المتحف البريطاني)لندن(،  متحف فيكتوريا وألبرت)لندن(،  متحف تيتاملعرض كل عام، مثل: 

)لوس  متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون)نيويورك(،  0متحف الفن الحديث بي إس و متحف الفن الحديث)باريس(، 
)الدوحة(. وضمت قائمة املؤسسات اليت زارت املعرض للمرة األوىل هذا العام   العربي للفن الحديث متحف: المتحفأجنلوس(، و
)فيالدلفيا(. كما وقد أطلق  متحف فيالدلفيا للفن)بامل بيتش(،  متحف نورتون للفن)سامل(،  متحف بيبودي إسيكسكالً من: 

جامع حتف وقّيم فين  051، الذي شهد استضافة ما يزيد على «برنامج جامعي التحف املدعوين»النسخة األوىل من  «آرت ديب»



عامليني شاركوا على مدار أسبوع كامل يف الربنامج الثقايف املوّسع الذي أعده املعرض هلم يف مواقع خمتلفة يف دولة اإلمارات العربية 
 املتحدة.

هذا العام األجنح على اإلطالق،  «آرت ديب»اركتنا يف كانت مش»بديب:  «اخلط الثالث»وبدورها عّلقت ساين راهبار مديرة غالريي 
فعالوة على بيعنا مجيع املعروضات يف جناحنا، استطعنا لقاء العديد من جامعي التحف اجلدد باإلضافة للتعرف على العاملني يف أهم 

 .«ة يف ميدان الفن املعاصر عاملياً ؤسسات الفاعلامل

جائزة مجموعة »الفائزة بالنسخة التاسعة من  رنا بيغملفنانة ر عن العمل الفين االستثنائي لومن أبرز حمطات هذه الدورة إزاحة الستا
بادل الت»والذي ركز هذا العام على ثيمة  «منتدى الفن العالمي»، باإلضافة لفعاليات الدورة احلادية عشرة من «أبراج للفنون

 «الغرفة»يف شىت أرجاء املعرض، وأخرياً برنامج األعمال املكلفة الذي تضّمن مشروع  «برنامج عروض األداء الشامل»، و«التجاري
 .مريم بينانيللفنانة  «آرت دبي بار»الفنية والتجهيز الفين يف  «أطفال أحداث»جملموعة 

رقما  قياسيا  جديدا  لجهة مسجال  شهادة على منو املشهد الثقايف يف املدينة  «برنامج أسبوع الفن»أما خارج أرض املعرض، فشّكل 
أيام »، أبرزها النسخة السادسة من معرض فعالية على امتداد مدينة دبي 451فضاء فني قدموا ما يزيد على  051مشاركة 

 معرضاً يف حي السركال. 72وافتتاح  «معرض سكة الفين»و «التصميم ديب

ليصبح واحداً من أوائل املؤسسات غري الرحبية املعنية  7109ام يف ع «مركز الفن جميل»كما وشهد أسبوع الفن اإلعالن عن افتتاح 
بالفن املعاصر يف ديب. وكان املركز حاضراً بقوة ضمن فعاليات املعرض بغية إضافة أعمال لفنانني شرق أوسطيني وعامليني جملموعة 

 مقتنيات الفن مجيل.

تفت بدورها بأسبوع أبراج السنوي الذي يقام بالتوازي مع اليت اح «مجموعة أبراج»بالشراكة مع  7102 «آرت ديب»أقيم معرض 
. وكعادته عقد املعرض يف بيته، «بياجيه»و «مراس»و «وليوس بايرج»املعرض. وحظيت دورة املعرض هذا العام برعاية كل من 

لربناجمه   «للتصميم حي دبي»الشريك االسرتاتيجي للمعرض، مع دعم  «هيئة دبي للثقافة والفنون». فيما تبقى «مدينة جميرا»
 التعليمي على مدار العام.

 --انتهى--

 للتواصل اإلعالمي

 الصحافة احمللية واإلقليمية                                     الصحافة العاملية 
 نيكول كاين                                      فيكتوريا ميتشل 



 مديرة عالقات، آرت ديب                                                سوتون 
victoria@suttonpr.com                     nicole@artdubai.ae 

7522 097 712 (1 )44+                      0420 567 4(1 )820+ 
 

 حول تجربتها هذا العام: 2102بعض التعليقات من قبل صاالت العرض المشاركة في آرت دبي 

 )دبي( «لوري شبيبي»

حظينا بتجربة استثنائية يف املعرض هذا العام. لقد بعنا أعماالً لنادية كعيب لينكي وعادل عابدين ومنري فاطمي ونيك ديفريوا، كما »
 .«لوري شبييب غالريي»أمساء شبييب، الشريك املؤسس واملدير يف  -« تعرفنا على العديد من األشخاص الرائعني يف حقل الفنون

 )أثينا/تيسالونيكي( «ليريزكالفايان غا»

بعد عشر سنوات من حضورنا للمعرض، ميكننا القول بأن هذه الدورة كانت واحدة من بني األجنح على مستوى عدد الزّوار »
 «كالفايان غالرييز»يويل كاراتسيكي، مدير الغالريي،  -« واملبيعات باإلضافة إلقامة عالقات جتارية جيدة

 )اسطنبول( «زلبرمان»

نا تسعة أعمال خالل أسبوع، ولكنه كان أيضاً ممتازاً جلهة إقامة جمموعة من عمعرضاً جيداً جداً من ناحية املبيعات، فقد ب كان»
. ديب مبثابة بيتنا الثاين، وإنه ألمر مجيل العودة دائماً إليها للتعرف على أشخاص جدد ولقاء فنيةالعالقات، وحتديداً مع املؤسسات ال

 مويز زيلربمان، الشريك املؤسس، زلربمان غالريي  -« ىاألصدقاء القدام

 )لندن( «فيكتوريا ميرو»

، فقد بعنا تقريباً مجيع األعمال الفنية املعروضة لكل من إدريس خان وأليكس «آرت ديب»كانت هذه السنة ناجحة جداً لنا يف »
 -طيلة السنوات اخلمس املاضية هنا يف ديب «آرت ديب» سوياً معهارتلي ويايوي كوساما. كان عام قطف مثار اجلهد الذي غرسناه 

 «فيكتوريا مريو غالريي»فابيان النج، مدير املبيعات،  -« دنا عالقات كثرية وأسسنا ألخرىوطّ 
 )كالكوتا( «إكسبريمنتر»

على كل الدعم الذي قدموه لنا: حنن على دراية تامة باجلهد الكبري الذي يبذلونه جلعل  «آرت ديب»امتناننا موصول لفريق عمل »
أسبوعنا يف ديب مكلالً بالنجاح والستقطاب اجلماهري لزيارة جناحنا. شهدت نسخة هذا العام حتديداً زيارة عدد كبري من جامعي 



وطننا ضمن بيئة  من األعمال لزبائن تربطنا هبم عالقات جّيدة يفالتحف اهلنود، وهو أمر مهم جداً بالنسبة لنا حيث بعنا العديد 
 «إكسربمينرت»براتيك رجا، املدير،  -« املعرض املرحية

 )أمستردام( «آبستريم غاليري»

وحنن بالفعل باختصار كل ما ترجوه من املشاركة يف معارض الفن.  -بعنا األعمال الفنية، أقمنا عالقات جّيدة، قابلتنا الصحافة»
 «آبسرتمي غالريي»نيك دي بروجن، املؤسس واملالك،  -« نتطلع قدماً لنسخة العام القادم

 )وارسو( «كاسيا ميكالسكي غاليري»

على صعيد التشبيك وإقامة العالقات، زار جناحنا العديد من مدراء املؤسسات الفنية العاملية وأجرينا معهم حمادثات ممتازة. كانت »
 «كاسيا ميكالسكي غالريي»ألكسندرا أوربانسكا، مدير الغالريي،  -« جيدة جداً مشاركتنا يف املعرض يف حمّلها وكانت مبيعاتنا 

 )عمان( «وادي فينانغاليري »

حبضور مجاهريي الفت وحظينا بفرصة تعريف جمموعة أكرب من جامعي التحف  ، فقد امتازسعدنا ملشاركتنا يف املعرض هذا العام»
حتف من  يجامع -ورة. زار جناحنا أشخاص كثرالعديد من األشخاص من شىت أرجاء املعمب فرصة اللقاءعلى معروضاتنا، باإلضافة ل

غايري »راية قصايصة، مدير معاون،  -« ما مبيعاتنا، فكانت ممتازة جداً مجيعاً مبا قدمناه. أ وقد عربواو  -اشئني وخمضرمنياملنطقة، ن
 «وادي فينان

 غاليري دانيال تمبلون )بروكسل/باريس(

الرا سيدبون، مدير  -« املعرضعمت األجواء اإلجيابية أرجاء  -وعاً مميزاً هنا يف ديببوقد أمضينا أس سعدنا مبشاركتنا يف املعرض،»
 «غالريي دانيال متبلون»معاون، 

 )تايبيه( «مركز مايند ست للفن»

إهنا مشاركتنا الثانية يف املعرض بعد نسخة العام الفائت. يبدو املعرض خمتلفاً يف هذه الدورة مع توسعه املستمر مستكشفاً الفنون من »
تها وتنوعها ومقاربتها املختلفة باملقارنة مع معارض الفن العاملية األخرى اليت تبدو مناطق وبلدان جديدة. متتاز هذه النسخة حبيوي

ديد من التعابري الفنية فيمكنك التعرف على العديد الع «آرت ديب»أما هنا يف  -منكّبة على نوع فين واحد أو منطقة جغرافية حمددة
 «مركز مايند ست للفن»كوينا تشو، املدير،  -« املختلفة

 )نيويورك( «ريان بويسكيما»



، وإنه ملن دواعي سرورنا العودة جمدداً. اجلميع هنا يرحب بك: الكثري من الوجوه اجلديدة وتلك «آرت ديب»لقد أمضينا وقتاً رائعاً يف »
« ملؤسسات الثقافيةاملألوفة أيضاً. بذل املعرض هذا العام جهداً كبرياً يف التواصل مع املتاحف، األمر الذي جتلى حبضور قوي ملمثلي ا

 «ماريان بويسكي غالريي»أدريانا ترنر، املدير،  -

**** 

 مالحظات المحررين

 «آرت دبي» لمحة إلى 

لتفاعل مع الفنون والفنانني من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب لهو املعرض الفين الرائد عاملياً واملنصة االقليمية املتميزة 
بلداً   47آسيا. ويأيت التنوع الذي يشهده املعرض ليعكس التنوع السكاين ملدينة ديب حيث تشارك يف هذه النسخة معارض فنية من 

يعيد  «آرت ديب»ة املتواصلة على مدار العام مما جعل كما عزز املعرض بصمته الفنية والثقافية من خالل فعالياته الفنية والتعليمي
مشاريع آرت »و « آرت ديب كامبس»و «منتدى الفن العاملي»تعريف دور املعرض الفين كما سامهت فعاليته املستمرة طوال العام مثل 

 يف تأسيس أطر العمل الفنية الداعمة للمواهب الفنية حملياً واقليمياً. «ديب

 على أرض فندق مدينة مجريا. 7102مارس  09 - 05خالل الفرتة  «آرت ديب»ية عشرة من تقام النسخة احلاد
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