لعناية قسم الثقافة

خرب صحايف للنشر الفوري

يرفع شعار "ثقافة العزم" وحيتفي بكوراي الدولة ضيف الشرف هلذا العام

مهرجان أبوظيب يُطلق فعاليات دورته السادسة عشرة لعام 2019

أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة –  11ديسمرب  :2018حتت رعاية معايل الشيخ هنيان مبارك آل هنيان ،وزير التسامح ،أعلنت
جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون اليوم ،عن برانمج فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظيب  ،2019اليت تنعقد حتت شعار
"ثقافة العزم" ،وذلك خالل املؤمتر الصحفي اخلاص ابإلعالن عن فعاليات املهرجان ،حبضور كل من سعادة هدى إبراهيم اخلميس -
كانو ،مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ،املؤسس واملدير الفين ملهرجان أبوظيب ،سعادة يووجنني يون ،انئب رئيس بعثة مجهورية
كوراي إىل اإلمارات العربية املتحدة ،السيد بيرت ويلر ،الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص يف أبوظيب ،السيدة أوريلي ديبون ،رئيسة الباليه
يف "دار أوبرا ابريس" ،والفنان اإلمارايت محدان بطي الشامسي ،وحشد من الوجوه الثقافية والدبلوماسية.
ويعود املهرجان هذا العام مع كوكبة جديدة تضم أكثر من  543فناانً عاملياً من  17دولة ،من بينهم  18مؤلفاً موسيقياً ،يف أكثر من
 100فعالية وعروض للمرة األوىل يف العامل العريب والشرق األوسط ،حيييها خنبة من جنوم األوبرا والباليه واألوركسرتا واجلاز والفالمينكو
من حول العامل إضافة إىل أعمال التكليف احلصري واإلنتاج املشرتك وغريها من الربامج .وضمن احتفائه السنوي ابلفنون والثقافات،
ويف إطار مهمته األساسية لبناء جسور التواصل الثقايف وتعزيز احلوار بني األمم ،حيتفي املهرجان يف دورته لعام  2019ابلتنوع الثقايف
والثراء الفين جلمهورية كوراي الدولة ضيف الشرف هلذه الدورة.
وختلّل املؤمتر الصحفي ،توقيع مذكرة تعاون بني مهرجان أبوظيب ،ممثالً بسعادة هدى إبراهيم اخلميس ـ كانو ،واألوملبياد اخلاص األلعاب
العاملية  -أبوظيب ،ممثالً ابلسيد بيرت ويلر ،أتكيداً على األمهية اليت يوليها املهرجان جتاه أصحاب اهلمم ،ودوره يف أن يكون شريكاً يف
دجمهم يف اجملتمع وإبراز مهاراهتم الفريدة ،وهذا يلتقي مع ما تسعى إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل استضافتها هلذا احلدث
العاملي.
ويف كلمتها اليت ألقتها يف مستهل املؤمتر الصحفي ،قالت سعادة هدى إبراهيم اخلميس  -كانو ،مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة
والفنون ،املؤسس واملدير الفين ملهرجان أبوظيب" :ندخل العام السادس عشر من عمر املهرجان وكلُّنا اعتزاٌز مبكانته كواحدة من أبرز
بح
فعاليات الثقافة والفنون يف املنطقة والعامل ،وأتيت هذه احملطة احملورية من اتريخ مهرجاننا يف إطار احتفالية الوطن بعام زايد ،ليص َ

للمهرجان ودوِره الذي يؤديه ،معىن أمسى وأعمق ،مع احتفائنا بقيم الوالد املؤسس ،املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان طيب
املستحيل واقعاً ملموساً".
هللا ثراه ،واستلهامنا بصريتَه اليت رأت املستقبل البعيد حاضراً حياً ،وعزمه الذي جعل
َ

واتبعت سعادهتا" :حنتفل جبمهورية كوراي الدولة ضيف شرف مهرجان أبوظيب  ،2019كوراي العريقة يف املوروث والراسخة يف احلداثة،
لننهل من ينابيع إبداعها ،وغىن ثقافاهتا ،ومجال فنوهنا".
َ

وختمت ابلقول" :حيتفي مهرجان أبوظيب  2019أبصحاب اهلمم ،أبطال األلعاب العاملية األوملبياد اخلاص ،احلاملني شعلة العزم
والتحدي ،واالنتصار بقوة اإلرادة ،ومن أصحاب اهلمم ،نس ُّ
مؤمنني أب ّن
الصرب على مشقة الدرب ،واملثابرة على ختطي املعوقات،
َ
تمد َ
النجاح ليس هنائياً ،والفشل ليس مطلقاً ،وأ ّن النصر يف اجلرأة على االستمرار ،أنتم اي أصحاب اهلمم ،جتددون فينا ثقافة العزم،
الشغف ابلكفاح ،حتلّقون ابإلجنازات عالياً ،مثاالً ُحيتذى يف الشجاعة واإلصرار ،وإننا معكم ،نشارككم اليقني أب ّن جناحنا يكمن يف
السعي لتحقيق أحالمنا".
ويف تعليقه على اختيارها ضيف شرف مهرجان أبوظيب  ،2019قال سعادة كانغ ـ هو ابرك ،سفري مجهورية كوراي لدى دولة

اإلمارات" :مهرجان أبوظيب ،واحد من أهم الفعاليات الثقافية يف دولة اإلمارات ،وهو ابلتأكيد ساهم ويساهم بشكل كبري يف تعزيز
الثقافة يف املنطقة ،وهلذا أان سعيد ألن كوراي ستكون جزءاً من هذه االحتفالية السنوية الرائعة".
ومن جهته ،قال بيرت ويلر ،الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص يف أبوظيب" :تتخطى املوسيقى والفنون كل احلدود ،وتوفر فرصاً مميزة
ألصحاب اهلمم للتعبري عن أنفسهم ،وجتربة الفرح وابلتأكيد زايدة تقديرهم ألنفسهم".

وأضاف" :لن تركز األلعاب العاملية العام املقبل على الرايضة فقط ،بل ُخنطط أيضاً ألوملبياد ثقايف يف مارس  2019لالحتفال ابلدور
اهلام الذي يلعبه أصحاب اهلمم يف مجيع جوانب اجملتمع .هذه السنة ،سيكون مهرجان أبوظيب الذي تنظمه جمموعة أبوظيب للثقافة
والفنون صواتً قوايً من أجل االحتفال ابالختالف وتشجيع املشاركة ،وحنن مسرورون أبن يتمكن املوسيقيون أصحاب اهلمم من عرض
مواهبهم غري العادية على مجهور دولة اإلمارات العربية املتحدة".
وميثل املشاركون يف مهرجان أبوظيب  17 ،2019دولة ،ويتصدر مشهد الربانمج الرئيسي للدورة السادسة عشرة ،جنوم كبار من

بينهم جويس دي دوانتو ،امليتزو ـ سوبرانو األمريكية ،رائدة األوبرا ،ترافقها أوركسرتا "إيل بومو دورو" اإليطالية الشهرية بقيادة الروسي
مكسيم إمييليانتشيف ،وفرقة الباليه الكورية الوطنية ،أول مؤسسة متخصصة ابلباليه يف كوراي اجلنوبية .وجاستني كوفلني ،فنان اجلاز
وعازف البيانو األمريكي احلائز على العديد من اجلوائز .والسري برين تريفل ،مغين األوبرا الشهري احلائز على جائزة "غرامي" مخس

مرات .ومهرجان الفنون اخلاص الذي حيتفي أبصحاب اهلمم .وسارة ابراس إحدى أشهر وأفضل راقصات الفالمينكو ومصممي

الرقصات يف العامل ،وخيتتم الربانمج الرئيس للمهرجان بعرض من تصميم الشهري جورج ابالنشني ،وتقدمه فرقة ابليه دار أوبرا ابريس،
أعرق فرقة ابليه على مستوى العامل.

وكما عود مجهوره يف كل عام ،ينظم مهرجان أبوظيب معرضه الرئيسي للفنون التشكيلية والذي يقام هذا العام حتت عنوان "آفاق
بعيدة :أعمال فنية للطبيعة األوروبية ،جمموعة املقتنيات األمريية  -خلتنشتاين" ،ألول مرة يف الشرق األوسط ،ويعرض املقتنيات األمريية
من خلتنشتاين  Liechtenstein, the Princely Collectionإحدى أهم وأعرق اجملموعات اخلاصة يف أورواب والعامل،
واليت تتضمن أعماالً من القرن اخلامس عشر حىت التاسع عشر ،لكبار الفنانني أمثال روبني املوجودة أعماله يف اللوفر ابريس ،برادو
مدريد ،ومسيثسونيان واشنطن  ،Smithsonianمرتوبوليتان نيويورك وغريها ،ومن خالل معاينة اتريخ رسم املناظر الطبيعية على
مدى عدة قرون ،سيضم املعرض شخصيات رئيسية من عصر النهضة واحلقائب الباروكية ،مبا يف ذلك أعمال جو دي مومرب ولوكاس
كراانخ األكرب وآخرين.
ِ
ٍ
مع مؤسسة خلتنشتاين ،يشارك مخسة تشكيليني إماراتيني ،يف برانمج
ويف هذا السياق ،وبتكليف من مهرجان أبوظيب ،ابلتعاون َ
اإلقامة الفنية يف فيينا ،واليت تتضمن أهم متاحف العاصمة النمساوية ومنها متحف فيينا للفن املعاصر.
ويقدم مهرجان أبوظيب جائزته سنوايً للشخصيات األكثر إسهاماً يف إثراء الثقافة والفنون حول العامل ،وُمتنح جائزة مهرجان أبوظيب لعام
 2019إىل أمساء كبرية وعاملية هي :امليتزو سوبرانو جويس دي دوانتو عن مسريهتا الفنية احلافلة يف جمال الغناء األوبرايل ،وأوريلي
ديبون ،رئيسة الباليه يف "دار أوبرا ابريس" إلسهاماهتا اجلليلة يف هذا اجملال ،وألكادميية برينبومي ـ سعيد جلهودمها احلثيثة يف جمال تعزيز
الفنون ،وللشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي تكرمياً إلسهاماهتا االستثنائية واملتميزة اليت أثرت مكتبة الشعر يف اإلمارات.
وتدشن انطالقة مهرجان أبوظيب يف دورته املقبلة الربانمج اجملتمعي والتعليمي الذي تنظمه جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون على مدار

العام ،ويشهد عودة فعاليات "الشباب يف مهرجان أبوظيب" وهو منرب متعدد االختصاصات يهدف إىل االستثمار يف الشباب اإلمارايت
ومتكينهم من تنمية مهاراهتم ،وتلبية احتياجاهتم ،واستكشاف مستقبلهم ليسامهوا بفاعلية يف تقدم واستدامة ازدهار الدولة ،من خالل
العديد من الفعاليات واألنشطة ،ومن بني أبرزها؛ "برانمج تعليم الفنون التشكيلية" ،و"دورة صانعي األفالم الشباب" ،و"رواق
الفكر" ،و"رواق األدب والكتاب" ،واتندم اإلمارات ،وجائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظيب ـ جلف كبيتال ،وجائزة اإلبداع
من جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ـ جلف كبيتال ،وجائزة تواتل للتصميم ،وجائزة كريستو وجان  -كلود.

وتضمن قائمة الربامج اجملتمعية ملهرجان أبوظيب ،العديد من الفعاليات واألنشطة التفاعلية املبتكرة وامللهمة ،من معارض فنية وعروض

أداء وورش عمل تناسب مجيع األعمار .ومن بني أبرزها؛ فعالية "املهرجان يف احلديقة ـ عروض كوميدية حية" ،اليت تقدم أمسيتني من
العروض الكوميدية يف حديقة أم اإلمارات.
حفالت الربانمج الرئيسي

يقدم مهرجان أبوظيب  2019حفله التمهيدي مساء يوم  24يناير املقبل بعنوان "يف احلرب والسالم ..تفاهم من خالل املوسيقى،

وتقدمه امليتزو ـ سوبرانو األمريكية جويس دي دوانتو ،احلائزة على جائزة "غرامي" ع ّدة مرات ،وترافقها أوركسرتا "إيل بومو دورو"
اإليطالية الشهرية أبعماهلا األوركسرتالية املتميزة وعزفها املوسيقي االستثنائي ،بقيادة الروسي مكسيم إمييليانتشيف" .يف احلرب
والسالم ..تفاهم من خالل املوسيقى" ،عمل موسيقي حي شبه مسرحي ينطوي على ابقة من املقطوعات الفردية املستوحاة من عصر
الباروك واليت تتمحور حول أفكار رئيسية مرتبطة ابلصراع وأتثريه على الروح البشرية ،ويعد دعوة للسالم العاملي يف عصران احلايل الذي
يشهد الكثري من العنف والنزاعات.
ويقام مساء اخلميس  7مارس  2019وألول مرة يف العامل العريب عرض ابليه بعنوان "جيزيل" تقدمه فرقة الباليه الكورية الوطنية،
وهو عرض ابليه مفعم ابلرومانسية ،ويتضمن لوحيت رقص مت تصميمهما لصاحل الفرقة من قبل مصمم الرقص الفرنسي الشهري ابتريس
ابرت ،أستاذ الباليه السابق وعضو جملس إدارة عروض الباليه يف "أوركسرتا أوبرا ابريس الوطنية" ،وتضم الفرقة  90مؤدايً قادرين على
تقدمي جمموعة واسعة من العروض ،وحصدت الفرقة حىت يومنا هذا العديد من اجلوائز املرموقة عرب جوالهتا حول العامل.
ويكون مساء يوم اجلمعة  8مارس  2019املوعد املنتظر لعشاق املوسيقى الكالسيكية وفرقة األوركسرتا الكورية السيمفونية
بقيادة املايسرتو تشي يونغ تشانغ يرافقه عازف البيانو جاي هيوك تشو الذين يقدمون عرضهم األول يف العامل العريب .وتعترب
األوركسرتا الكورية السيمفونية هي دار األوبرا الوحيدة يف كوراي اليت متتلك اخلربة العملية والتجربة الواسعة لتقدمي العروض األوبرالية
املتميزة مثل غناء األوبرا وأداء الباليه منذ  30عاماً ،وتقدم أكثر من  90عرضاً سنوايً ،ويعترب تشي يونغ من أشهر قادة الفرق
املوسيقية بني أبناء جيله يف كوراي وهو سادس قائد للفرقة منذ أتسيسها.
ولعشاق موسيقى اجلاز ،سيكون موعدهم مساء يوم اإلثنني  11مارس  2019مبركز الفنون يف جامعة نيويورك أبوظيب مع

"جاستني كوفلني" ،عازف البيانو األمريكي واملؤلف املوسيقي الذي برع يف موسيقى جاز وحاز العديد من اجلوائز العاملية ،ويقدم

عرضا ،للمرة األوىل يف العامل العريب ،من وحي ألبومه اجلديد "عائد إىل املنزل" من إنتاج دريك هودج ،وصديق مهرجان أبوظيب
كوينسي جونز.

موسيقي ضخم
عرض
ويقام يوم اجلمعة  15مارس  2019حفل بعنوان "توسكا" للسري برين تريفل ترافقه أوركسرتا كامري وهو ٌ
ٌ
يضم جمموعة كاملة من املغنني املنفردين وأوركسرتا وجوقة ،ومت تصميمه أبسلوب يناسب قاعات احلفالت املوسيقية "موسيقى احلجرة"
وحييي هذا العرض أبسلوب مشوق الدراما والعاطفة اليت تكتنف رائعة بوتشيين ،ومن خالل مجع األوركسرتا واجلوقة على املسرح ،يُربز
العرض النواتت املوسيقية القوية للعمل األصلي والصوت القوي املتميز لتريفل.

ويقام يوم اخلميس  21مارس  2019حفل الظالل أو "سومرباس" لسارة ابراس ،وهو العرض األول يف العامل العريب ،ومصمم
مبناسبة الذكرى العشرين لفرقة سارا ابراس لباليه الفالمنكو ،ويتمحور حول "ال فاروكا" ،وهي رقصة رافقت هذه الفنانة املوهوبة من
مدينة كاديز اإلسبانية طوال مسريهتا الفنية اليت متتد لـ  20عاماً ،واليت حققت معها جناحات ال ُحتصى وواصلت التطور يف ظلها حىت
أصبحت ما هي عليه اليوم.
وخيتتم املهرجان بعرض ابليه "جولز" جلورج ابالنشني تقدمه فرقة دار أوبرا ابريس ألول مرة يف العامل العريب يومي اجلمعة والسبت

 29و 30مارس  ،2019وهو عرض ابليه كامل مؤلف من  3لوحات وجيمع موسيقى  3ملحنني خمتلفني ،ومستوحى من أعمال
مصمم اجملوهرات "كلود أربلز" ،حيث تُربز املوسيقى روح كل نوع من اجلواهر أبسلوب مبدع ومتميز.
ملزيد من املعلومات عن مهرجان أبوظيب وحجز التذاكر ومواعيد العروض وأماكنها ،يرجى زايرة املوقع اإللكرتوين
 . www.abudhabifestival.aeكما ميكن متابعة مهرجان أبوظيب على صفحات املهرجان عرب حساابت التواصل
االجتماعي التالية :فيسبوك ،تويرت ،انستجرام
معلومات حجز التذاكر
تتوفر التذاكر على املوقع اإللكرتوينhttps://www.800tickets.com/abudhabifestival :
ختفيض خاص ابلطلبة يصل إىل ( %50شرط توفر بطاقة الطالب)
العرض :قصر اإلمارات
جويس دي دوانتو "يف احلرب والسالم ..تفاهم من خالل املوسيقى"
اخلميس  24يناير 2019

سعر التذكرة
املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

درمها

فرقة الباليه الكورية الوطنية "جيزيل" اخلميس  7مارس 2019

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

األوركسرتا الكورية السيمفونية اجلمعة  8مارس 2019

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

"جاستني كوفلني" اإلثنني  11مارس 2019

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

"توسكا" السري برين تريفل مع أوركسرتا كامري اجلمعة  15مارس

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

2019

درمها
درمها
درمها
درمها

"سومرباس" لسارة ابراس

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

اخلميس  21مارس 2019

درمها

ابليه دار أوبرا ابريس "جولز" جلورج ابالنشني

املاسية  350درمها  /الذهبية  250درمها  /الفضية  175درمها  /الربونزية 125

يومي اجلمعة والسبت  29و 30مارس 2019

درمها

-انتهى-

نبذة عن مهرجان أبوظيب

أتس ـ ــس مهرج ـ ــان أب ـ ــوظيب يف ع ـ ــام  2004حت ـ ــت رعاي ـ ــة مس ـ ــو الش ـ ــيخ عب ـ ــدهللا ب ـ ــن زاي ـ ــد آل هني ـ ــان ،وزي ـ ــر اإلع ـ ــالم والثقاف ـ ــة آن ـ ــذاك (وزي ـ ــر اخلارجي ـ ــة والتع ـ ــاون ال ـ ــدويل
حالي ـ ـاً) وحظ ــي املهرجـ ــان برعاي ــة كرميـ ــة م ــن صـ ــاحب الس ــمو الش ــيخ حمـ ــد ب ــن زايـ ــد آل هني ــان ،ويل عهـ ــد أب ــوظيب ،انئ ــب القائـ ــد األعل ــى للق ـ ـوات املس ــلحة ،يف الفـ ــرتة
من  2007لغاية  ،2011ويقام اليوم حتت رعاية معايل الشيخ هنيان مبارك آل هنيان ،وزير التسامح.
يعتـ ــرب مهرجـ ــان أبـ ــوظيب الي ـ ـوم واحـ ــداً مـ ــن أبـ ــرز فعاليـ ــات الثقافـ ــة والفنـ ــون يف العـ ــامل واالحتفاليـ ــة األبـ ــرز يف املنطقـ ــة ،إلسـ ــهامه يف إث ـ ـراء الرييـ ــة الثقافيـ ــة ألبـ ــوظيب ،وترسـ ــيخ
مكانته ـ ــا كوجه ـ ــة ثقافي ـ ــة رائ ـ ــدة وعاص ـ ــمة عاملي ـ ــة للثقاف ـ ــة والفن ـ ــون ،وحط ـ ــة لق ـ ــاء للثقاف ـ ــات العاملي ـ ــة ،ويلع ـ ــب املهرج ـ ــان دوراً ج ـ ــوهرايً ،ب ـ ــدعم م ـ ـن ش ـ ــبكة عاملي ـ ــة متنامي ـ ــة
تض ـ ــم أكث ـ ــر م ـ ــن  30شـ ـ ـريكاً ثقافي ـ ــا اسـ ـ ـرتاتيجيا دوليـ ـ ـاً ،يف احتض ـ ــان اإلب ـ ــداع واالبتك ـ ــار م ـ ــن خ ـ ــالل الفن ـ ــون ،يف إط ـ ــار فعالي ـ ــات برانجم ـ ــه الرئيس ـ ــي ومنص ـ ــاته الش ـ ــبابية
ومبادراتـ ـ ـ ــه اجملتمعي ـ ـ ـ ـة ،يف اإلم ـ ـ ــارات السـ ـ ـ ــبع ،إىل جان ـ ـ ــب أعم ـ ـ ــال التكليـ ـ ـ ــف وعالق ـ ـ ــات التع ـ ـ ــاون الدوليـ ـ ـ ــة ،وتت ـ ـ ــيح ه ـ ـ ــذه الش ـ ـ ـ ـراكات للجمه ـ ـ ــور عروض ـ ـ ـ ـاً أوىل علـ ـ ـ ــى
املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية.
حيتفـ ــي مهرجـ ــان أب ـ ــوظيب ابلقـ ــيم اإلماراتي ـ ــة ،تعزي ـ ـزاً لل ـ ـرايدة يف خدم ـ ــة الثقافـ ــة واإلنس ـ ــانية ،بـ ــوحي مـ ــن اإلرث الكب ـ ــري الـ ــذي ترك ـ ــه لنـ ــا الوالـ ــد الش ـ ــيخ زاي ـ ـد ،رمح ـ ــه هللا ،يف
سبيل إعالء قيم االحرتام والتسامح واالنفتاح على الثقافات األخرى ،والتميّز يف التعليم واملعرفة.

جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون
حتت رعاية معايل الشيخ هنيان مبارك آل هنيان ،وزير التسامح أتسست "جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون" يف عام  ،1996وهي بذلك
تعد واحدة من أقدم املؤسسات الثقافية ذات النفع العام يف منطقة اخلليج العريب .وتعىن اجملموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة
التنمية الثقافية ،عرب احتضان اإلبداع ملا فيه خري اجملتمع إسهاماً منها يف إثراء الريية الثقافية ألبوظيب ،وتق ّدم اجملموعة طيفاً واسعاً من
املبادرات منها مهرجان أبوظيب والعديد من املنصات الشبابية والربامج اجملتمعية اليت تستقطب مجاهري متنوعة ،كما ترعى اإلمكاانت
اإلبداعية داخل اإلمارات وخارجها ابلتعاون مع كربايت املؤسسات الثقافية احمللية والعاملية.
ملزيد من االطالع يرجى زايرة املوقع اإللكرتوين:
www.admaf.org

