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 للفنون  إثراء جائزة من الثالثة لنسخةل فتح باب التسجيلإثراء ُيعلن عن 

 

 مع راكةبالش( إثراء) العالمي الثقافي عبدالعزيز  امللك مركز  أعلنضمن جهوده الالمحدودة في دعم الفّنانين محلًيا ودولًيا، 

ذو  6، وذلك يوم الثالثاء للفنون  إثراء جائزة من الثالثة بالنسخة للمشاركة التسجيل باب فتح عن" دبي آرت" معرض

للمرة  م2017 عام في دبي آرت مع بالشراكة املركز  أطلقها التي املبادرة تهدف،حيث م2019يوليو  9 هـ، املوافق1440القعده 

 إلى داعاتهإب إليصال السعودي الفني للمجتمع منصة وتوفير  املعاصرة، الفنون  مجال في املواهب وتحفيز  دعم إلى األولى،

 .العاملية املحافل

عاًما  18أن يكون عمر املتقدم م، 2019أكتوبر  3وتتضمن شروط املسابقة، التي ينتهي التسجيل بها يوم الخميس املوافق 

 إلى إمكانيةفما فوق،  
ً
 واحًدا فقط سواء على أن عمال فردًيا أو ضمن مجموعة فنية تقديم األ  إضافة

ً
يكون للمتقدم عمال

 الفنانين جميع يحظىسملركز "إثراء" و "آرت دبي"، حيث بالحداثة والحصرية العمل  ن يتسموأجموعة، ما أو فردً كان 

التي  املسابقة في للمشاركة أعمالهم بفرصة تقديمسنوات على األقل  10ملدة  اململكة في املقيمين والفّنانين السعوديين

 تفويض إلتمام وذلك دوالر، ألف 100 إلى يصل مبلغ على فيها الفائز  يحصلم، وس2019تعلن نتائجها في شهر ديسمبر س

  يعرض فني
ً
 الدائمة الفنية املجموعة إلى العمل انتقال قبل مارس 28 و  25 بين الفترة في م،2020 دبي آرت معرض ضمن أوال

 .السعودية العربية اململكة الظهران، في إثراء ملركز 

 في عام دبي آرت في عرض والذي" ميم" بعمله للجائزة األولى بالدورة فاز  قد زيداني أيمن السعودي التشكيلي الفنان وكان

  والذي" صوتم" بعملها للجائزة الثانية بالدورة الصالح دانية السعودية الفنانة فازت فيما م، 2018
 
 في ابالنق عنه ميطأ

 سانت مدينة في رميتاجاإل  متحف في الثقافات وحوار  الصناعي الذكاء معرض ضمن اآلن ويعرض 2019 دبي آرت معرض

 .الروسية بطرسبرغ

عودي يهدف إلى إثراء املجتمع الس إبداعي وملتقى ثقافي مركز  هو  مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العالمي  أن هذكر  من الجدير  

 رحلة   ديموذلك لتق اململكة، وخارج داخل السعودية املواهب على الضوء تسلط التي الفنية واملعارض الثقافية البرامجعبر 

 100 أفضل من املركز  يعد حيثفي التحول ملجتمع املعرفة،  2030ة ق رؤية اململكيحقتل التعاون  وتشجيع اإلبداع من غنية  

 .م2018 عام في الشهيرة تايم مجلة بحسب العالم في زيارته يمكن مكان  

 

-https://www.ithra.com/en/pages/ithra-art-prize، الرجاء زيارة: أحكام وشروط التقديمللمزيد من املعلومات عن 

  /https://www.artdubai.ae/ithra-art-prize-2020او   2020

 

 -انتهى  -

 لالستفسارات اإلعالمية:

 اثراءمركز ، منى الشهري 

mona.shehri@aramco.com 

https://www.ithra.com/en/pages/ithra-art-prize-2020
https://www.ithra.com/en/pages/ithra-art-prize-2020
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.artdubai.ae_ithra-2Dart-2Dprize-2D2020_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=tovSVlMGDR68PIyatw5lPmwkjGJp5Fyptg0LUpfAqZE&m=4jGg1b0HbBAKfIEclAM3fNe61r-_9a5Io-qd25MPYXk&s=Ia4itVKO9E65QYMl7IgMeKMbfVuWwSNvCCo03Rkq9kw&e=
mailto:mona.shehri@aramco.com
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+966 504967179 

 

 كيارا فيليبس

 رئيس قسم العالقات والتواصل، آرت دبي
ciara@artduabi.ae 
+971 5 5686 9488 

 

 معلومات للمحررين:

 

 للفنون نبذة عن جائزة إثراء 

منح  2017عام  أطلق مركز امللك عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء( بالتعاون مع آرت دبي جائزة إثراء للفنون في
 
، وت

الجائزة للمواطنين السعوديين واملقيمين في السعودية ممن يمتلكون مواهب ناشئة في الفن املعاصر كوسيلة لتمويل 

فرصة للظهور على املنصة العاملية. حاز الفنان السعودي أيمن زيداني املقيم في  الفنانين السعوديين وتشجيعهم ومنحهم

 من أعضاء 
ً
الشارقة على الجائزة األولى في النسخة األولى من جائزة إثراء للفنون، ومن املقرر أن يصبح الزيداني عضوا

لسعوديين والعامليين، بما فيهم أعضاء لجنة التحكيم في النسخة الثانية للجائزة. وتضم اللجنة مجموعة من الخبراء ا

، يتم كشف النقاب عن العمل الفائز في معرض آرت دبي كل ‘آرت دبي’و‘ إثراء’املركز وآرت دبي. وكجزء من التعاون بين 

 إلى مجموعة إثراء الدائمة واملرموقة من األعمال الفنية.
ً
 عام، وينضم الحقا

 

 نبذة عن "إثراء"

 بشكل يهدف مركز امللك عبدالعز 
ً
يز الثقافي العالمي "إثراء" إلى دعم جهود اململكة في التنمية االجتماعية والثقافية، مركزا

سم مبنى املركز 2030خاص على اإلبداع في املجاالت املعرفية، حيث تتكامل فكرة هذه املبادرة مع رؤية اململكة 
ّ
. ويت

 الشمولية.ألف متر مربع بالتكامل و  80الثقافي الذي تبلغ مساحته نحو 

 للتعلم الفردي والجماعي والتبادل املفتوح 
ً
ّممت لتكون محورا ويضم املركز مكتبة تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين، ص 

لألفكار، ويقدم برج املعرفة آخر ما توصل إليه العالم في مجاالت املعرفة والفكر، حيث يحتوي على العديد من القاعات 

.ألف ساع 30املخّصصة لتقديم 
ً
 ة تعليميا

معارض هي معرض "فنون" و"أجيال" وقاعة "كنوز" ومعرض"قاعة التاريخ الطبيعي"،  4كما يحتوي املركز على متحف من 

 سنة في اململكة. 12باإلضافة الى أول متحف مخّصص لألطفال إلى عمر 

عرض من خاللها األفالم الوثائقية، والثقافية اإل  بداعية، وأفالم األطفال التعليمية ويشمل املركز قاعة السينما حيث ي 

ف من 
ّ
قّدم في مسرح  يتأل

 
مقعد، وخشبة مسرح مجهزة  900واالجتماعية. وسيستمتع الزوار بعروض فنية محلية وعاملية ت

ومتكاملة. باإلضافة إلى مختبر األفكار، الذي يعتبر منّصة اإلبداع واالبتكار للطالب والطالبات السعوديين واملتخصصين من 
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، ينهض قسم "األرشيف" في املركز بمهمة إدارة وحفظ السجالت والوثائق التي ترصد تراث  22ر عم
ً
 فما فوق. وأخيرا

ً
عاما

 اململكة وتاريخها االجتماعي والثقافي.

 مقره في الظهران، اململكة العربية السعودية، ويقدم برامج ومبادرات مهمة تهد
ً
 وإبداعيا

ً
 ثقافيا

ً
إلى  فكما يمثل إثراء مركزا

مكان في  100كأحد أهم  2018دعم املواهب املحلية والعاملية وتشجيعها. ويفخر بأن مجلة تايم أدرجته في قائمتها للعام 

 العالم يجب زيارتها.

 نبذة عن آرت دبي

حيدة التي الو يتميز آرت دبي بكونه املنصة االقليمية الفنية الرائدة وبمعرض مودرن الذي يمثل املنصة الفنية التجارية 

 تقدم نخبة من االعمال املتحفية لعمالقة الفن الحديث من منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

 

ويستقي املعرض روحه النشطة وتوقه لالبتكار والتجدد من وحي الحياة سريعة الوقع في مدينة دبي وطموحها الذي 

ومحبي الفن من مختلف أنحاء العالم والوجهة االستكشافية األبرز  يالمس السماء ليكون نقطة التالقي للفنون والفنانين

للتمتع بمختلف األساليب الفنية القاجمة من مناطق قد تغيب عن املعارض الفنية الغربية التقليدية في حوار فني اقليمي 

 باسم "الجنوب العالمي"
ً
 فريد يمثل املنطقة التي أصبحت تعرف مؤخرا

 

تواصل للفنانين املحليين واإلقليميين من خالل مجموعة فريدة من البرامج واألعمال التفويضية ويقدم املعرض دعمه امل

التي تقام عادة بالشراكة مع املؤسسات الفنية االقليمية ليعمل آرت دبي على إعادة تعريف الدور الذي تلعبه املعارض 

ني القيادي والذي يتجاوز النواحي التجارية الصرفة الفنية في تفعيل الفنون واملنظومة التعليمية املحلية والفكر الف

التقليدية لهذه املعارض من خالل مختلف املبادرات مثل منتدى الفن العالمي أكبر املؤتمرات الفني في منطقة الشرق 

 األوسط وآسيا ومبادرة كامبس آرت دبي التعليمية الفريدة في اإلمارات.

 

ية والثقافية من خالل فعالياته الفنية املتنوعة مثل برنامج رزيدنتس لإلقامة كما يواصل املعرض تعزيزه لبصمته الفن

الفنية والذي يسلط الضوء على  أعمال متميزة لفنانين أقاموا في اإلمارات ضمن برنامج إقامة فنية فريد من نوعه 

 الهم املشاركة.أسابيع ينغنس فيها الفنانون املقيمون بالثقافة املحلية لتنعكس على أعم 8- 6يستغرق 

 

وكذلك يقدم آرت دبي سلسلة "آرت دبي بورتريتس" وهي سلسلة أفالم قصيرة تسلط الضوء على فنانين مشاركين في 

 
ً
املعرض من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا وأعمالهم ونشاطاتهم الفنية لتوفر هذ السلسلة مرجعا

 لهؤالء الفنانين.
ً
 فريدا

ً
 فنيا

 

 
 
رت دبي تحت رعاية جوليوس باير وبياجيه فيما تستضيف مدينة جميرا الحدث وتساهم هيئة دبي للثقافة والفنون يقام ا

رت دبي والداعم للبرنامج التعليمي على مدار العام.
 
 بكونها الشريك االستراتيجي ملعرض ا
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