
  

 

 

 فنية وجوالت إستكشافية مبادرة الفن في المدارس وورش  شملي

رنامج بالكاملة لـ تفاصيلالعن  يعلن لسمو الشيخة منال بنت محمد المكتب الثقافي
 مدينة جميرابمارس  23إلى  20آرت دبي من  بالتعاون مع الرسامين الصغار

  للشباب واألطفال  باب التسجيل للورش الفنية فتح

 فنانات مبتدئات 5ومشاركة إشراف الفنانة األمريكية سالي كورسيو بورش العمل 

أحد أهم المبادرات الهادفة لتفعيل التعليم الفني لألطفال والشباب في رنامج بال المها البستكي:
 دولة اإلمارات

 

      
 
 
 
 

اصيل تفبنت محمد بن راشد آل مكتوم عن  لسمو الشيخة منالعلن المكتب الثقافي أ: 2019 مارس 6دبي، 
 -20فترة ) في ال دبي بالتعاون مع آرت لنسخة السابعة لبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار الذي ينطلقا

فنية مبادرة الفن في المدارس وورش ، ويشتمل على  "عوالم جديدة تحت شعار" إبتكار ( 2019مارس  23
يان رم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهبرعاية ح ،بمقر المعرض في مدينة جميرا بدبي إستكشافيةوجوالت 
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سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة  ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
 رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. ،مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

افية للشباب ستكشالجوالت اإلالورش الفنية و  منها ،العديد من الفعاليات برنامجالسابعة من الة لنسختتضمن ا
بادرة "الفن م الفنية ضمنوالفعاليات الورش إلى جانب  ،آرت دبيمقر معرض  في تنظم سنويًا واألطفال التي 
ويوفر  .اإلماراتدولة متدربات من  ناتفنا 5 وبمساعدة ،" بإشراف الفنانة األمريكية سالي كورسيوفي المدارس
 ،يمحمد بن راشد آل مكتوم وآرت دب شراكة بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنتالذي يعد البرنامج 
زامهما من الت جزءك ن،فنو ل المجاعلى التفوق في شجعهم شباب في الدولة لتلألطفال وال ستثنائيةاتعليمية فرصة 

ثراء المشهد الثقافي في   .دولة اإلماراتبتعليم وتنمية الموهوبين الشباب وا 
 تدريب الفنانات 

 ،لحميداهبة حق ، وربال كيدواي، وتقوى النقبي، وزاهية عبد  ،هن أسماء الخوريمبتدئات  فنانات 5وستشارك 
 إلى تطويرهدف تتدريبية  فرصة، حيث يقدم لهن مشرفة على البرنامجالاألمريكية كمساعدات متدربات للفنانة 

ة العمل مع فنانب امهنستنفتح أماآلفاق التي ، واالستفادة من المهنيةصقل مسيرتهن  فيتهن للمضي قدمًا اأدو 
 ألفكارا لتباد وكذلكفرصة المساعدة في تصميم برنامج ورش العمل  ، كما ستتاح لهنعالمية ذات مسيرة

 .تطوير خبراتهن التي ستسهم في والرؤى
 تفعيل الفن 

برنامج الشيخة " نإال بنت محمد بن راشد آل مكتوم المها البستكي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة من وقالت
دولة لا لتعليم الفني لألطفال والشباب فيأهم المبادرات الهادفة لتفعيل ا أحد هو "منال للرسامين الصغار

نمو لى إ مشيرةً آرت دبي"، " بالشراكة مع بهذا النجاح الذي يحققه البرنامج سنويًا نحن سعداء  وأضافت: "
ستفادة تاحة فرص اإلإلمن حيث نسبة عدد األطفال والشباب المشاركين فيه البرنامج في دورة العام الحالي 
 ."ألكبر عدد ممكن من الموهوبين

العالمية فنانة مع ال في الدولةفنانات  التدريب لخمسيوفر البرنامج فرصة أن يسعدنا كما البستكي: " أضافتو 
حرص المكتب الثقافي لسمو الشيخة على  مؤكدةً  ،"2019سالي كورسيو باعتبارها المشرفة الرئيسية لنسخة عام 

هو و منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على توفير فرص التدريب والتأهيل للفنانين والطالب على حد سواء 
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شكل كبير تضيف بمن شأنها أن التي ، لهن لالستفادة من خبرتها الطويلة في مجال الفنهامة فرصة  ما يمثل
 .  لمسيرتهن المهنية
 آرت دبي ورش عمل في 

  فنية في آرت دبي بإشراف الفنانة األمريكية ساليالعمل الستنطلق ورش "، بتكار عوالم جديدة"ا تحت شعارو 
الل هذا من خ الطبيعية كتشاف معالم المدينة والمناظريقدن األطفال الحيث ، تانات المبتدئاكورسيو والفن

 أدوات  ستخداماطرق جديدة و  تشجيع المشاركين على استكشافروح االبتكار والتعاون و تحفيز المشروع الهادف ل
مثل الخرز الملون والكرات وأجهزة تنظيف األنابيب واألغطية الزجاجية وغيرها من المواد المعاد تدويرها  متعددة

من  ارهمتطوير أفكإلنشاء عوالم جديدة واستخدامها لتقديم مناظر لمدينة ذات مقاييس مختلفة برؤية تهدف ل
 خالل مجموعة من االبتكارات الفنية والعملية.

 الجوالت الفنية 
ية علي ، فادهم: عالء أمين علي ومدرسي فنونن جوالت فنية بإشراف فنانيام برنامج هذا العالكما سيشهد 
 لمعرضا اف القطع الرئيسية في خصيًصا لتمكين األطفال الصغار من اكتشتم تصميم الجوالت و وخولة حمد. 

مشرفين لا المفصل من قبل لشرحل ، باإلضافةتحدد مسارات الجوالتتعتمد على خرائط و عمارهم بطرق تناسب أ
إلى ثالث  الجوالت تنقسمبينما ،  ( 15-10)عدد يتراوح بينتستوعب الجوالت الفنية و  ،األعمال الفنيةلتوضيح 

والجوالت الفنية عبر التسجيل لورش العمل وسيتم  .أعوام (17-13(، )12-8(، )7-5عمرية هي:)  فئات
 الموقع اإللكتروني آلرت دبي.

 الفن في المدارسمبادرة 
 17 الل أيامخبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار ضمن  "لمدارسنطلق الورش الفنية لمبادرة "الفن في اوت
 المواضيع التيع اختالف مبتكار عوالم جديدة" شعار البرنامج لهذا العام وهو "االجاري، تحت مارس  18،

تفوق وتشجيعهم على المشاركة والالدولة وطالبات مدارس  هامة لطلبةتعليمية  يوفر فرصاً و من خالله، تطرح 
 .في الفنون

ذجية للبنين، النمو مزهر درسة محمد بن راشد، مدرسة ال: مهي 2019للعام  في البرنامج المدارس المشاركةو 
 .ومدرسة جميرا النموذجية ،، مدرسة راشد للبنينمدرسة لطيفة للبنات
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ويشارك برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار، برنامج آرت دبي التعليمي نفس الرؤية، حيث يوفر فرصًا 
لألطفال وطالب الجامعات والخريجين والهواة وجامعي التحف الفنية ومحبي الفنون بشكل عام، كما يتضمن 

مية حادثات معترف به كمنصة عال"، وهو أكبر برنامج للممنتدى العالمي للفنونالمثل "برامج تعليمية أخرى 
آرت دبي لتعليم  كامبسرائدة في الشرق األوسط وآسيا ويسهم في إشراك الفنانين في النقاشات الثقافية، وكذلك "

"، وهي بيزمالة آرت د وهو برنامج تعليمي يقدم التدريب المهني لفناني الجيل الجديد، باإلضافة لـ" الفنون"،
 فنانين استثنائيين من الشباب من العالم العربي.عبارة عن زمالة تجمع بين 

 -انتهى  -
 

 لمحررينمعلومات ل
 عن المكتب الثقافي

تأسس المكتب الثقافي لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة 
، بهدف 2013للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عام منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات 

في مجال الفنون والثقافة، وذلك في اطار حرص والتزام سمو الشيخة  توفير منصة رائدة تسلط الضوء على المواهب الواعدة 
إلبداع لمتحدة كبلد ُملهم يقدر امنال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم المشهد الثقافي وترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية ا

براز المواهب  والمبدعين. وتندرج تحت مظلة المكتب الثقافي العديد من البرامج والمبادرات الفنية والثقافية التي تهدف إلى تطوير وا 
 الشابة في الدولة ودعم الحركة الثقافية في المنطقة.

 عن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار
تحت رعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام البرنامج 

 سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. 

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

شجيعهم على المشاركة والتفوق في مجاالت ( الكتساب المهارات واألفكار بهدف ت17 – 5لألطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين )
الفنون ويواصل البرنامج في عامه السادس توسعه ليشمل مبادرة "الفنانين في المدارس" والذي يوفر فرصًا حصرية لمجموعة 

 مختارة من المدارس إلقامة هذه الورش الفنية في مدارسهم.
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 نبذة عن آرت دبي

دة، ومنصة رائدة في العالم للفن المعاصر والحديث في منطقة الشرق األوسط، كما يعكس هو أحد المعارض الفنية الدولية الرائ
صورة دبي كمركز للتجارة والتقاطع بين الثقافات المختلفة، يروج آرت دبي للفن والفنانين اإلقليميين من خالل تقديم مزيج فريد من 

ت اإلقليمية األخرى. كما يعمل على إعادة تعريف الدور الذي يجب البرمجة واألعمال ذات القيمة العالية  بالشراكة مع المؤسسا
أن يلعبه معرض فني من خالل تقديم أسلوب فني وتعليمي من خالل القيادة الفكرية التي تتجاوز الجوانب التجارية للمعرض. 

ط وآسيا ، فنون في الشرق األوسومن األمثلة على ذلك المنتدى العالمي للفنون الذي تم تكريمه في المعرض وهو أكبر مؤتمر لل
كامبس آرت دبي وهو برنامج تعليمي فريد من نوعه في دولة اإلمارات. ويعمل المعرض كمؤسسة معروفة لإلنتاج الفني  وبرنامج

دة حمن خالل مبادرات مثل " ريزيدنت " وهو برنامج خاص بعروض الفنانين العالميين، الذين تتم دعوتهم إلى اإلمارات العربية المت
كما تعد "آرت دبي بورتريهات" امتداًدا رقمًيا لعروض آرت دبي وهي  أسابيع ليندمجوا في المشهد المحلي. 8-6لإلقامة لمدة 

سلسلة أفالم تم تكليفها بإعداد فنانين مرتبطين بالمعرض من خالل برامجه أو معارضه المشاركة وهو بمثابة مورد فريد من نوعه 
 يعملون مع الفن والفنانين في المنطقة. للقيمين والباحثين الذين

يقام المعرض برعاية جوليوس باير و بياجيه ، حيث تعد مدينة الجميرا مكان إقامة الحدث. هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي  
ريك السيارات شللثقافة( هي شريك استراتيجي لشركة آرت دبي وتدعم برنامج التعليم على مدار العام. كما تعتبر "بي إم دبليو" 

 الحصري آلرت دبي.

 نبذة عن الفنانة سالي كورسيو:
أسست سالي كورسيو على مدى ثمانية عشر عامًا  فًنا يأسر خيال األطفال والكبار على حد سواء، من خالل صنعها لعوالم 

خالل أفكار  ات الفقاعات"، و منمصغرة مرحة تبدو معقدة بصرًيا ولكنها قابلة للتنفيذ عمليًا، وهي تسمي هذه األعمال بـ "منحوت
ذات صلة يمكن لمنحوتة الفقعات أن تسدعي الحنين إلى الطفولة، وتقترح تقديم عوالمة مرنة، وتقدم أمثلة من ألمكان خيالية. 

 بطريقة تلبي تطلعنا إلى عالم أكثر انسجامًا،  فان منحوتات الفقعات تقدم انفتاحًا لما يمكن تحقيقه.
عملها في جميع أنحاء الواليات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. عملها هو في مجموعات دائمة من متحف عرضت سالي كورسيو 

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

 
 
 


