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 خبر صحفي 
  2019مارس  23إلى  20في الفترة من " " عوالم جديدةبتكار ا تحت شعار "

 النسخة طلق ي   المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد
 "آرت دبي"معرض من برنامج الرسامين الصغار في السابعة 

سالي كورسيوبإشراف الفنانة األمريكية الحدث الفني العالمي  خاللفنية مبتكرة ورش عمل 

 
 المها البستكي: 

  المبتكرة للمكتب الثقافي تعكس رؤية وتوجهات سمو الشيخة منال بنت محمد مشاريع ال
 طفال والشباب بالدولةفي تنمية المهارات الفنية لدى األ

 عالميةالالفنية أبرز المحافل  كونه "آرت دبي "فينا الصغار مبدعي نتطلع لتألق 
 

 : سالي كورسيو

  آفاق فنية متقدمة  نحوالتحليق باألطفال في  يادير برنامج الرسامين الصغار" "
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طفال األ لدى في استكشاف الطبيعة وتحفيز روح االبتكارخيال ال عنصركز على ورش العمل تر 
  والشباب

نائب رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، : 2019يناير  23، دبي
سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين  ،وزير شؤون الرئاسة

إنطالق النسخة  عن ،بالتعاون مع آرت دبي ،لسموها علن المكتب الثقافيي   ،الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة
معرض آرت في  2019مارس  23إلى  20الفترة من في  "الصغار برنامج الشيخة منال للرسامين"السابعة من 

 دبي.

الي كورسيو الفنانة األمريكية سبإشراف ضمن البرنامج،  ،والشباب خصصة لألطفالم  الفنية العقد ورش العمل وت
 قدراتهم الفنية ةتنمي وتشجيعهم على لهمعليمية فريدة ت رصتوفير ف ، بهدف"عوالم جديدةبتكار "ا تحت شعار

ب الثقافي لسمو المكتمن التزام  انامج جزء  البر  يمثلو  داعية جديدة تثري ثقافتهم الفنية.واإلطالع على وسائل إب
، هم اإلبداعيةوتنمية مهاراتوالشابة تشجيع المواهب الفنية الصغيرة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ب

 الثقافي والفني في الدولة. مشهد في إثراء البدوره ما يسهم 

 عوالم مبتكرة

 الطبيعيةمن ناظر مالستكشاف العمل الفنية  ورششباب المشاركين في ورسيو األطفال واللفنانة سالي كا ستقودو 
من صنع  المعو  ءمما يسمح لهم بإنشا، إبداعية ومبتكرةوالتعبير عنها بأعمال فنية  المدينة معالمالخالبة ومن 
 الصغار وكذلك تشجيع ،تحفيز روح االبتكار من خالل هذا المشروع إلى  هدف كورسيوحيث ت ،خيالهم الخاص

طغطية األو  األنابيب تنظيف دواتخرز الملون والكرات وأمثل الالمواد المختلفة استخدام ية على استكشاف كيف
مدينة لاظر نم قديملت واستعمالها عوالم جديدة نشاءعاد تدويرها إلوطغيرها من المواد الموالبالستيكية ة يالزجاج
 العملية.و قيمة من خالل مجموعة من االبتكارات الفنية ال األفكارتطوير برؤية تهدف لختلفة ممقاييس ذات 

 تربية فنية 

النجاح  علىوأكدت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 
إن حرص " الست الماضية وأضافت:السنوات خالل  "برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار"الذي حققه  الفتال

في  ألطفال والشبابدى ال الجانب الفني بن راشد آل مكتوم على ترسيخ أهمية مدسمو الشيخة منال بنت مح



 

3 
 

ها المكتب ينظمو يطلقها التي المبتكرة مج والمبادرات والبرا  يتجلى في مجموعة متنوعة من المشاريع الدولة
السابعة ه تنسخ ننظمالذي  الصغار ومن أهمها برنامج الشيخة منال للرسامين ،على مدار العاملسموها الثقافي 

 بالتزامن مع آرت دبي".
دورات ناجحة من البرنامج، تعاونا فيها مع فنانين عالميين يتمتعون بخبرة  6"وصلنا إلى  :البستكي توأضاف

متميزة في مختلف أنواع الفنون، بهدف نقل خبراتهم ومعارفهم إلى األجيال الجديدة، ما يسهم في تنمية مهاراتهم 
براز طاقاتهم اإلبداعية خالل ورش العمل سعدنا يالمشتركة والوصول بهم للمحافل العالمية مثل آرت دبي، و  وا 

عاتها بداة إونتطلع إلى رؤي ،2019لنسخة عام المشرفة الرئيسية  باعتبارها، كورسيوسالي  استضافة الفنانة
 ."األطفال والشباب المشاركين في ورش العمل حفزالتي ست بتكاروروح اال

 روح اإلبتكار 

المشرف ون كيتم إختياري أل : "يسعدني أنالمشرفة الرئيسية على البرنامج سالي كورسيوقالت من جانبها و 
آفاق م نحو شباب ويحلق بهالذي يأخذ بيد األطفال وال المرموقالريادي هذا البرنامج لالسابعة  نسخةللي الرئيس

نشاء و  األطفال والشباب مع للعمل وقأت: ""، مضيفة  فنية متقدمة ورش العمل ف كما يتخيلونها،عوالمهم الصغيرة ا 
  ."رروح االبتكا وتحفيزخيال ال عنصرعلى ترتكز بشكل أساسي 

 تكشافيةاسوجوالت  فنية على ورش عمل النسخة السابعة لبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار وتشتمل
فنانين عالميين ومحليين، باإلضافة إلى  مشاركةب، عاما  17إلى  5لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

ة إلى ، الهادففي المدارس" ضمن مبادرة" الفن ،ش فنية فيهاتنظيم زيارات إلى عدة مدارس مختارة إلقامة ور 
 . تنمية الحس الفني لدى الطلبة واكتشاف الموهوبين منهم

 -انتهى  -
 ت المحررينعلومام

 بن راشد آل مكتومالمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد 

، بهدف توفير منصة رائدة تسلط الضوء 2013سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عام لتأسس المكتب الثقافي 
طار حرص والتزام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إفي مجال الفنون والثقافة، وذلك في  على المواهب الواعدة 
وترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كبلد م لهم يقدر اإلبداع والمبدعين. وتندرج تحت مظلة المكتب بدعم المشهد الثقافي 

براز المواهب الشابة في الدولة ودعم الحركة الثقافي  ةالثقافي العديد من البرامج والمبادرات الفنية والثقافية التي تهدف إلى تطوير وا 
 في المنطقة.

 منال للرسامين الصغاربرنامج الشيخة 
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وهو مبادرة ينظمها بصورة دورية المكتب الثقافي لسمو الشيخة ، 2013 ين الصغار في عام تم إطالق برنامج الشيخة منال للرسام
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويقدم ورش عمل وجوالت فنية ومشاريع عدة بإشراف فنانين عالميين ومحليين، موفرا  الفرصة 

( الكتساب المهارات واألفكار بهدف تشجيعهم على المشاركة والتفوق في مجاالت 17 – 5ال، الذين تتراوح أعمارهم بين )لألطف
مجموعة مختارة وفر فرصا  حصرية لت التين في المدارس" ليشمل مبادرة "الف مسيرته بعويواصل البرنامج في عامه الساد ،الفنون

 ة في مدارسهم.من المدارس إلقامة هذه الورش الفني

 الفنانة سالي كورسيو:
أسست سالي كورسيو على مدى ثمانية عشر عاما  فن ا يأسر خيال األطفال والكبار على حد سواء، من خالل صنعها لعوالم 

فكار أمصغرة مرحة تبدو معقدة بصري ا ولكنها قابلة للتنفيذ عمليا ، وهي تسمي هذه األعمال بـ "منحوتات الفقاعات"، ومن خالل 
ذات صلة يمكن لمنحوتة الفقعات أن تسدعي الحنين إلى الطفولة، وتقترح تقديم عوالمة مرنة، وتقدم أمثلة ألماكن خيالية بطريقة 

 تلبي تطلعنا إلى عالم أكثر انسجاما ، وتقدم منحوتات الفقعات انفتاحا  لما يمكن تحقيقه.
المتحدة وعلى الصعيد الدولي. عملها هو في مجموعات دائمة من عرضت سالي كورسيو أعمالها في جميع أنحاء الواليات 

متحف كلية سميث للفنون، ومتحف فيتشبيرغ للفنون، ومستشفى جامعة نيويورك النغون، ومستشفى هاسينفيلد لألطفال في مدينة 
 .ركنيويو  نيويورك. وقد عرضت أعمالها في متحف بيبودي إسكس، ومتحف بروس، ومتحف األطفال للفنون في مدينة

 آرت دبي

عكس يفي منطقة الشرق األوسط، كما منصة رائدة في العالم للفن المعاصر والحديث و رائدة، هو أحد المعارض الفنية الدولية ال
د من م مزيج فريللفن والفنانين اإلقليميين من خالل تقدي، يروج آرت دبي ةمركز للتجارة والتقاطع بين الثقافات المختلفصورة دبي ك

ي يجب ذإعادة تعريف الدور ال كما يعمل على بالشراكة مع المؤسسات اإلقليمية األخرى. ذات القيمة العالية البرمجة واألعمال 
ة للمعرض. الجوانب التجاري زالتي تتجاو قيادة الفكرية من خالل المن خالل تقديم أسلوب فني وتعليمي  أن يلعبه معرض فني

، اوآسي مر للفنون في الشرق األوسطوهو أكبر مؤت لفنون الذي تم تكريمه في المعرضتدى العالمي لومن األمثلة على ذلك المن
اج الفني لإلنت معروفةيعمل المعرض كمؤسسة . و وهو برنامج تعليمي فريد من نوعه في دولة اإلماراتكامبس آرت دبي  وبرنامج

لمتحدة ، الذين تتم دعوتهم إلى اإلمارات العربية الفنانين العالمييناخاص بعروض برنامج  وهو" ريزيدنت "  من خالل مبادرات مثل
هي و امتداد ا رقمي ا لعروض آرت دبي " "آرت دبي بورتريهات كما تعد لي.محالمشهد لليندمجوا في اأسابيع  8-6مدة لإلقامة ل

ورد فريد من نوعه موهو بمثابة  المشاركةخالل برامجه أو معارضه سلسلة أفالم تم تكليفها بإعداد فنانين مرتبطين بالمعرض من 
 ة.المنطق فيلون مع الفن والفنانين للقيمين والباحثين الذين يعم


