ABU DHABI MUSIC &
ARTS FOUNDATION
Empowering the Nation
January – December 2017

1

ADMAF Patron

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan
UAE Minister of Tolerance

2

3

4

ADMAF Honourable Patron

ADMAF Honourable Patron

H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan

H.H. Sheikha Sheikha Bint Saif Al Nahyan

5

ADMAF Founder

H.E. Huda Alkhamis-Kanoo

ADMAF Advisors

H.E. Saqr Ghobash Saeed Ghobash
H.E. Khaldoon Al Mubarak
H.E. Zaki Anwar Nusseibeh
H.E. Noura Al Kaabi
H.E. Razan Al Mubarak
H.E. Reem Al Shemari
H.E. Dr. Maha Taysir Barakat
Sheikha Noor Fahim Al Qasimi
Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Ian Stoutzker CBE
Terence D. Allen
Salem Brahimi
Mary Corrado
Bashir Al Haskouri
Dr. Frauke Heard-Bey
Mohamed A. L. Kanoo
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

Dr. Shaikha Al Maskari

P.O. Box 47488, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Manish Pandey

T: +971 2 333 6400
F: +971 2 641 1055
E: info@admaf.org
W: www.admaf.org

6

Abu Dhabi Music
and Arts Foundation

Legal Counsel

Mr. Raymond Mouracade
ADMAFsocial

@ADMAFsocial

ADMAF96
7

GENERATION
NEXT
The youth of today are the visionaries of tomorrow,
the engines of innovation and development. With
34% of the population under the age of 25, the UAE
is not only a young country, it is a youthful society.
The children of the nation will build the future,
becoming the leaders in whose hands prosperity
and harmony rest. Their creativity and innovation
are the fuel of the knowledge economy. It is,
therefore fitting that nurturing and fostering their
talent is a core priority of the country’s leadership,
with government policies and strategies focussed
on the precious, intangible assets that they offer.

In 2017, the national ‘Year of
Giving’, ADMAF Founder, H.E. Huda
Alkhamis-Kanoo reflects on the
Foundation’s mission to give to the
future of the nation

the responsibility of governments. Rather, it is
the shared domain of all institutions – whether
private or community, across all sectors and
disciplines – to harness and enhance the capacities
of young people. Providing opportunities for them
to demonstrate their abilities and embrace their
talents is an investment in growth and development,
with each talent multiplied to be given back,
abundantly, to our shared future. An investment in
youth is an investment in the nation; to believe in
the proliferation of their abilities is to believe in the
ongoing renaissance of the Arab world.

This visionary planning does not extend only five or Arts and culture nurture creativity and innovation.
ten years, but a century into the future. HH Sheikh Since its establishment in 1996, the Abu Dhabi
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Music & Arts Foundation has sought to develop the
skills and abilities of the nation’s
Abu Dhabi and Deputy Supreme
youth, fostering their talents,
Commander of the UAE Armed
It is the shared domain their outlook and their cultural
Forces says, “through reliance
understanding. Harnessing these
on the determination and spirit
of all institutions –
assets, ADMAF has sought to
of ambition, hope, and national
discover the brightest burgeoning
whether private or
loyalty of the nation and youth,
talents, has created environments
we will drive the UAE to new
community,
across
all
and initiatives to incubate this
avenues of leadership and
excellence”. The Mohammed
sectors and disiplines potential and has recognised and
rewarded the pioneers who will
bin Zayed Majlis for Future
– to harness and
inspire and lead their peers. It is
Generations imagines, engages
and builds the Emirates. HH enhance the capacities our responsibility and mission
to empower and educate, to
Sheikh Mohammed bin Rashid
of young people.
encourage and equip this and
Al Maktoum, Vice President and
future generations with the skills to
Prime Minister of the UAE and
shape tomorrow.
Ruler of Dubai, has launched the
UAE 2071 Centennial Programme, a far-reaching
plan that invests in future generations, equipping In 2017, the Year of Giving, ADMAF continued,
them with the skills and knowledge that will instigate through diverse programmes and initiatives, to
and embrace rapid changes, further strengthening create opportunities for the youth to give their
the UAE’s position as a leading global powerhouse. talent, knowledge and creativity to the future of
The approach of the UAE leadership to youth is not the nation. It is an honour to join with the UAE’s
new, it is woven into the very fabric of the nation, wise leadership, preparing and supporting the
reflected in the wisdom of the late Sheikh Zayed next generation to serve their country, facilitating
bin Sultan Al Nahyan, who believed in youth and the collective, pioneering spirit of innovation that
their ability to make the future, recognising them continues to mark the UAE apart on a global stage.
as the true wealth of the nation.
In the spirit of Zayed, this investment is not only
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MISSION
The Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) is a non-profit organisation that seeks to nurture
the arts, education, culture and creativity for the benefit of society and the advancement of Abu
Dhabi’s cultural vision.
With a commitment to education and community engagement, it aims to complement Abu Dhabi’s
cultural vision by upholding the highest standards of excellence in the field of social responsibility.

VISION
Culture is the key that unlocks a nation’s creativity. It is the food that nurtures the soul of mankind.
It is the language that transcends borders. It is the anchor that unites a nation.
ADMAF believes in the fundamental right for every person, regardless of age or ability, to access,
understand and appreciate cultural expression. Established in 1996 by Huda Alkhamis-Kanoo,
ADMAF undertakes a broad range of initiatives and events each year, bringing together audiences
of diverse origins often in partnership with leading national and international institutions.

STRATEGIC OBJECTIVES
•

Through the practice and teaching of the arts and culture, embed creativity and innovation among
the people of the UAE.

•

Enable access to the arts and culture and advocate their impact in the areas of educational
development and community cohesion.

•

Raise the level of awareness and understanding of the culture and heritage of the UAE.

•

Contribute to the positioning of Abu Dhabi as a prominent international cultural destination.

•

Engage young nationals in the future of the UAE’s cultural and creative industries and nurture their
professional development in this sector.

•

Facilitate cross-cultural dialogue through national, regional and international partnerships.

•

Develop a permanent collection of modern and contemporary art from the United Arab Emirates
and beyond.

Facing page: Emirati precussionists performing as part of the
world premiere of Tarek Yamani’s ‘Penninsular’ during Abu
Dhabi Festival 2017.
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THE ADMAF
TIMELINE

Calendar of
the Foundation’s
activities in 2017

2017

FEBRUARY

OCTOBER

Mubadala Design
Commission is awarded
to young Emirati
architect Mona Abdullah
Al Ali for her work
‘Enlightenment House’

The ADMAF Roadshow
toured to 13 colleges across
the Emirates, joined by
ambassadors from past
programmes, informing
students about grants,
commissions and awards

MARCH
Abu Dhabi Festival 2017 under
the theme ‘Culture + Tolerance’
presents 79 events in 29
venues across the UAE

MAY

JULY

NOVEMBER

Emirates Diplomatic
Academy Cultural
Week

Abu Dhabi Festival
collaborates with
Shubbak, London’s
Festival of Arab art
and culture, to deliver
co-commissions and
events: Tarek Yamani
Trio, Woman at Point
Zero and Four Arab
Composers

ADMAF returns to
Abu Dhabi Art, presenting
‘Meet The Nationals’
Gallery’, highlighting
the members as well as
the benefits and access
granted for artists, art
enthusiasts and collectors

JANUARY
The second cohort of
Cultural Excellence
Fellows commence
their professional
development journey
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SEPTEMBER
APRIL
The winner of the Christo
and Jeanne-Claude Award is
unveiled and the Foundation
signs a memorandum of
understanding with the revered
artist, making the long-term
strategic partnership official

The landmark exhibition
‘Portrait of a Nation’
opens – becoming
one of the largest ever
exhibitions dedicated to
Emirati art in Europe
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IN REVIEW

Highlights from the Foundation’s
activities in 2017

Tolerance
Reflecting on the UAE’s appointment of the
world’s first ‘Minister of Tolerance’, the Foundation
celebrated the notion of ‘Culture and Tolerance’
through initiatives dedicated to strengthening
cultural identity and nurturing openness and
understanding. The 14th Abu Dhabi Festival
was dedicated to culture and tolerance and
culminated with a fitting finale with the Silk Road
Ensemble and Yo-Yo Ma, an unprecedented
musical experiment which brings together
musicians to explore and celebrate the wealth
and interconnectedness of cultural traditions.
Much like this acclaimed ensemble, this year, the
Foundation and the Festival celebrated in artforms
that transcend time and place, embracing the
rich enjoyment of difference to breed a deeply
satisfying sense of cultures synthesising – finding
abundance in diversity, promoting a nuanced
understanding of the beauty of tolerance.

Diplomacy and Cultural Exchange
The Foundation continued to back the power of
cultural diplomacy, with international endeavours
that further strengthen Abu Dhabi’s position on
the global map. ADMAF believes steadfastly
that cultural dialogue and exchange are
fundamental to cultural openness. Knowledge and
understanding of global contexts instil a strong
sense of cultural identity, one which is made
more robust as it is opened up to exchange. The
touring exhibition ‘Portrait of a Nation’ epitomised
this vibrant commitment to exchange. Opening
during Berlin Art Week in September 2017, the
exhibition explored the meaning of nationhood
through the perspectives of 50 Emirati artists.
Throughout 2017, audiences in Germany, France,
Belgium, Morocco and the UK experienced 17 cocommissions and performances .

Cultural Identity
From visual artists to filmmakers, writers to
musicians, ADMAF continued to support a breadth
of art forms and the ambit of creative expression.
No art form was left untouched as aspiring,
emerging and established Emirati talent lead the
way across multiple initiatives, both at home and
abroad – participating in professional development
programmes, delivering educational projects as
well as presenting and performing their own work

Professional Development
The second cohort of ADMAF’s Cultural
Excellence Fellowship continued their two-year
training programme, which included a workshop
on public speaking, networking and presentation
skills as well as a ‘majlis’ discussion session with
Artistic Director of London’s Southbank Centre,
Jude Kelly CBE. Members also joined alumni of
ADMAF’s Young Media Leaders programme and
the Emirates Diplomatic Academy to interview
visiting international artists for new episodes of
The Artists’ Studio. Young Media Leaders visited
the UK where they met with leading institutions
and individuals, gaining an insight into the upper
16

Riwaq Al Adab Wal Kitab author Mohammed
Nouraldin signs his work, along with a young fan!

echelons of the global media industry. Thanks to
ADMAF grants, Cultural Excellence Fellowship
alumnus Waheeda Al Hadrami is pursuing a
Master’s in Arts Management, and musician
Fatema Al Hashemi embarked on her Master’s in
Performing Arts Management.

Music
Composer Mohammed Fairouz premiered his
latest work ‘Wahat Al Karamah (Oasis of Dignity)’
while percussionists Khalifa Abbas Jassem, Ali
Mahmoud Ali, Mohamed Anbar Salem, Mohamad
Atiq Mehdi and Rashed Said Taleb joined Tarek
Yamani for the world premiere of ‘Peninsular’ – a
celebration of Khaleeji rhythms.

Theatre
Members of the UAE Theatre Circle undertook
an intensive three-week training under the skillful
guidance of Dr Habib Ghuloom Al Attar, Abeer
Wakil and Mahmoud Abu Al Abbas. The first fulltime Emirati female spoken word artist, Afra Atiq,
contributed to performing arts and creative writing
with a stunning performance of ‘Open Letter to
Cancer’, winner of the 2017 ADMAF Creativity
Award. Afra then toured the Emirates as part of
The ADMAF Roadshow.

Literature
New releases by six authors were made possible
through Riwaq Al Kitab Wal Adab: Dr. Mansour
Jassem Al Shamsi, Bassima Mohamed Younes,
Ahmad Eissa Al Asam, Shaikha Al Jaberi,
Mohammad Nouraldin, Abdul Majeed Al Marzooqi.
Storytellers including Riwaq Al Adab Wal Kitab
authors Asma Al Ketbi and Maitha Al Khayat toured
across the UAE to inspire the next generation.

Film
Celebrated filmmaker Nujoom Al Ghanem was
reunited with members of the Young Filmmakers’
Circle for the second year for a panel discussion
following the screening of ‘Let Them Come’
directed by Salem Brahimi. ADMAF grants
continued to foster visionary Emirati directors,
with support for Humaid Al Suwadi’s ‘Musk’,
Ayesha Al Ameri’s ‘Dharbi’ and the premiere of
Jalal Luqman’s ’40 Dirhams’.

Visual Arts
Visual arts featured the largest amount of
Emirati creativity this year due to two large-scale
exhibitions in Abu Dhabi and Berlin. ’Portrait of a
Nation’, one of the most ambitious exhibitions of
Emirati art ever, featuring 50 works, including 20
new commissions headed to the German capital
in September 2017. 27 artists joined the ADMAF
team in Berlin to be part of the opening, delivering
workshops, talks and meeting the art enthusiasts
who congregated in the city for the week. Closer
to home, ‘The Art of Nature’ celebrated the
20th anniversary of Environment Agency – Abu
Dhabi with 40 works, which included pieces by 11
Emirati artists.
17

BILAD AL KHAIR
THE LAND OF BLESSINGS

COMMUNITY
AND EDUCATION
IN 2017

ADMAF Community & Education
seeks to establish partnerships and
platforms of inspiration for young
people and society to develop
creative thinking and nurture the
nation’s cultural sector

unprecedented, international celebration of
culture’s power to unite humanity and reject
division. Abu Dhabi is a beacon for cultural
openness, the next generation of creative
professionals will take the industry to even
greater heights. ADMAF continued to support
young Emiratis through diverse professional
training programmes: Young Media Leaders
furthered its reach, taking a select group to
London where they met with pioneers from the
sector; filmmakers and theatre-makers were
supported with professional skills development;
the nation’s resource and register
for visual artists, The Nationals’
Gallery exceeded 100 members;
Abu Dhabi is
and the second cohort of protégés
beacon for cultural from the Cultural Excellence
Fellowship, in partnership with
openness, the
the British Council, began their
training. In total, some 170 Emiratis
next generation
participated
in
professional
of creative
development programmes.

In 2017, the Community and Education team
continued to embed arts and culture across
every level of society, with extensive and rigorous
professional training programmes equipping
the talent of tomorrow, engaging educational
initiatives in schools and healthcare facilities,
ever-strengthening partnerships with the nation’s
higher educational institutions and a vibrant
programme of community activities for all ages.

New Partners

In 2017, ADMAF was delighted
to sign Letters of Cooperation
with two new National Strategic
Education partners: American
University of Sharjah and Abu
a
Dhabi University. These new
partnerships bring the network
total to 11. ADMAF works with
these educational partners to
reach across the Emirates to
support the leaders of tomorrow
professionals will
as they inhabit and explore their
cultural identities, supporting
take the industry to Recognising Excellence
them to confidently raise their
ADMAF’s awards continue to be
even greater
voices in expression. For the
a central pillar of its Educational
first time, the Foundation
programme – as the voices of
heights.
also partnered with Emirates
tomorrow are strengthened, the
Diplomatic Academy to deliver
very best are also recognised for
a week-long programme of
their excellence. These leaders
activities that instilled and strengthened the in turn inspire and nurture leading workshops,
importance of cultural diplomacy.
appearing on panels and acting as ambassadors
for ADMAF’s work. Spoken word poet Afra Atiq,
winner of the 2017 Gulf Capital Creativity Award,
Strengthening cultural skills
visited universities across the nation as part of
2017 was a year of exceptional milestones for
the ADMAF Roadshow, meeting more than 1,421
the UAE’s cultural industry. Epitomised by the
Emirati students in 2017.
opening of the Louvre Abu Dhabi which was an

The Storytelling Tour saw writers and storytellers,
including Emirati authors, visit nurseries across Ajman,
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Umm Al Quwain, Fujairah and Ras Al Khaimah
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MAKING
AN IMPACT

ADMAF Community data from
January to December 2017 at a glance

ADMAF COMMUNITY – AUDIENCE ENGAGEMENT
Year-on-Year Comparison
2013
13,941

51 events
40%

Events by Target Audience

Emirati

2014
10,632

48%

9

13

9

Families

Vulnerable

Children

20

1

Youth (18–35)

Patients

Emirati

2015
7,054

52%
Emirati

Events by Artform

2016
4,184

2%

45%

Multi-disiplinary

10%

Emirati

VisualArts

2017
5,977

30%

Film

44%

Music

7%

Emirati

Estimated Emirati Participation

Audience Number

Theatre

30%
Source: ADMAF
20

Literature

7%
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MAKING
AN IMPACT

ADMAF Education data from
January to December 2017 at a glance

ADMAF EDUCATION – AUDIENCE ENGAGEMENT
Year-on-Year Comparison
2013

8,812

Total number of
children, young people
and adults engaged

40%

21

Emirati

2014

8,755

5,698

48%

Initiatives

46% 54%
ADMAF

69

Events

Abu Dhabi Festival

Emirati

Breakdown of Events by Artform

2015

19,822

49%
Emirati

Applied Arts & Design

Visual Arts

1

2016

10,793

7

Film

Multidisciplinary

4

2017

39

42%

Total Number
of Partners

Emirati

Estimated Emirati Participation

Audience Number

39

Nurseries

22

University
Campuses

10

Literature

5

Schools

1
Source: ADMAF

7

6

71%
Emirati

5,698

Music

Media

16
Arts & Music
Institutes

6

Special Needs
Centres

4

Healthcare
Facilities

1
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CREATIVE
COLLABORATORS

In 2017, ADMAF involved
students and teachers of
the following universities,
schools and centres in artsbased education initiatives

NATIONAL
STRATEGIC
EDUCATION
PARTNERS

ADMAF enjoys official partnerships
with a range of educational institutions
in the UAE. This arrangement allows
students and faculty bespoke access to
ADMAF initiatives

Abu Dhabi Homeschoolers Association

German International School

ADNOC Schools

Goals UAE

Al Ain English Speaking School

Hamad Centre for Special Needs

Al Dana Private Nursery

Hamaleel Publishing & Printing

Al Mamoura Academy

Higher Colleges of Technology

Al Muna Academy

Home Education Network of Abu Dhabi (HENA)

Al Rabeeh School

Horizon Private School

American Community School

Lycée Theodore Monod

American University in Dubai

Nabati Publishing

In March 2017, ADMAF was delighted to sign Memoranda of Understanding with two new National Strategic
Education partners.

American University of Sharjah

New York University Abu Dhabi

American University of Sharjah

Art for All

Participating Universities & Colleges

British Council

The Galleria on Al Maryah Island

Choirfest Middle East

The New England Center For Children

Cleveland Clinic Abu Dhabi

The Pearl Academy

Cranleigh School Abu Dhabi

The Petroleum Institute

Dr. Habib Ghuloom Al Attar

twofour54 Creative Lab

Emirates Autism Society

UAE University

Emirates National Schools MBZ

University of Sharjah

Emirates Writers Union

Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care,

GEMS American Academy

Special Needs & Minor Affairs

GEMS Winchester School

Zayed University

H.E. Huda Alkhamis-Kanoo, Founder of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) said,
“We are extremely delighted to solidify our longstanding collaboration with American University
of Sharjah and continue our shared vision to nurture creative excellence across multiple
disciplines. Through this Memorandum of Understanding, we will be able to further achieve our
goals of raising awareness about creativity, arts and culture as career options for students in the
UAE and providing the faculty with a platform for research and development that will directly
benefit academic performance. Arts and culture is the glue that binds society and we must
encourage the younger generation to develop their knowledge, skills and creative aptitude for
the benefit of the future of the UAE.”
Dr. Björn Kjerfve, Chancellor of American University of Sharjah, said, “We are pleased to be
signing this agreement with ADMAF. Our collaborations in the past have resulted in a wide
range of activities that have proved immensely successful. As a university, we have a strong
commitment towards the arts. This commitment is reflected in our Performing Arts Programme,
one of the rare programmes of its kind available in the region, as well as in partnerships with
distinguished entities such as ADMAF.”

Abu Dhabi University
Commenting on the signing, H.E. Huda Alkhamis-Kanoo, ADMAF Founder said: “Building on the
fruitful relationship between ADMAF and Abu Dhabi University that we have been building in
recent years, we look forward to deepening the partnership so that together, we may empower
students and the community with an appetite for knowledge and a thirst for creativity that
will enable all to contribute to the future prosperity of the UAE. With a long-term vision in
mind, both parties have agreed to explore various collaborations that already includes ‘Art
for Autism’, an annual art competition that celebrates the often-overlooked creativity of
people on the autism spectrum. Through the sharing of resources, both parties will foster the
communication, exchange of promotion with students, other groups and individuals, nationally
and internationally.”

24

Chairman of Abu Dhabi University’s Executive Board, H.E Ali Saeed Bin Harmal Al Dhaheri expressed
the University’s appreciation of its ongoing strategic partnership with ADMAF which resulted in
many initiatives over the years, as well as opened up new horizons for ADU’s students, allowing
them the opportunity to contribute to the positioning of Abu Dhabi as an international hub for arts
and culture. “We look forward to reaping the fruits of this new collaboration, and we hope that
it inspires the development of joint multidisciplinary educational programmes, cultural activities,
and scientific conferences that promote a culture of creativity and innovation, and equip students
with leadership skills”, said Al Dhaheri.
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CREATIVE
LEADERSHIP

Enabling young UAE nationals
to develop their skills and prepare
for careers in the creative and
cultural industries

UAE Theatre Circle | February–March 2017
In association with

in partnership with

Led by the UAE’s leading theatre-makers – Dr Habib Ghuloom Al Attar, Abeer Wakil and Mahmoud
Abu Al Abbas – this intensive three-week theatre training course supported a select group of budding
actors to develop their skills in improvisation, voice, movement and character development.
Participants: 25 (ages 18–35)

Young Filmmakers’ Circle | February–May 2017
In association with

in partnership with

From February to May, a select group of emerging filmmakers delved into the world of independent
filmmaking through a packed programme of screenings, workshops and roundtables with leading
professionals. They embarked on an intensive scriptwriting seminar with the award-winning producer
and director Salem Brahimi (Abd El Kader, 2013; Let Them Come, 2015). As part of the programme, a
public screening of Brahimi’s ‘Let Them Come’ was held. A Mediterranean chronicle of a family that has
been let down by history, the film is adapted from the novel by Arezki Mellal, who co-wrote the script.
The screening was followed by a panel discussion with the film’s director Salem Brahimi, Nujoom Al
Ghanem and Alexis Gambis, moderated by Mohannad Al Bakri. Other screenings included Abdullah by
Emirati director Humaid Al Suwaidi and ‘From A to B’ – an adventure film about three estranged friends.
Participants – workshops: 12 (ages 18–35)
Audience – ‘Abdullah’ screening: 70 (ages 18+)
Audience – ‘From A to B’ screening: 50 (ages 18+)
Audience – ‘Let them Come’ screening and panel discussion: 100 (ages 18+)

The Artists’ Studio | January–December 2017
Available online at ADMAF96

The Artists’ Studio is an online platform of interviews with the stars of stage and screen. It aims to inspire
and inform young people about the value of creative thinking and artistic expression. At the 2017 Abu
Dhabi Festival, members of ADMAF’s Creative Leadership programmes interviewed Mohamed Abdo,
Wynton Marsalis,Tomatito and the Silk Road Ensemble. Watch all 18 episodes online now.
Audience: Online (all ages)

Cultural Excellence Fellowship | September 2016–Ongoing
in partnership with

This first-of-its-kind training programme for the UAE creative and cultural industries welcomed its
second cohort (facing page) in the 2016–2017 academic year. During the 2017 Festival, the elite group of
Emirati pioneers and protégés attended performances and workshops, including a discussion with Jude
Kelly CBE, Artistic Director of the Southbank Centre in London (ADMAF’s latest international strategic
cultural partner). Cultural Excellence Fellowship protégé Amna Sakher Saif and Fellow Ahmed Al Anzi
also co-presented mainstage concert introductions during this year’s Festival.
Participants: 22 (ages 18–35)

Young Media Leaders | February–July 2017
Targeting the 2015/16 cohort of Young Media Leaders, ADMAF developed a programme that would
enable them to apply the skills acquired through their training.
Graduates worked with mentors to develop a short film report on a current affairs issue, to be presented
to a jury. The students judged to have the best projects travelled to the UK for a week in July, meeting
with leading media organisations. The winning students visited six radio and television studios, met four
TV companies, spoke to four editors and journalists, discussed issues with twelve senior representatives
of eight cultural and educational organisations, saw eight arts and museum initiatives, met the UAE
Ambassador to the UK and visited Manchester City Football Club.
26

Cultural Excellence Fellows

Participants: 5 (ages 18–35)

27

REWARDING
EXCELLENCE

Celebrating outstanding creativity by
students and recent graduates across
the arts

Gulf Capital–ADMAF Creativity Award | March 2017
In association with

Established in 1996, this annual award recognises outstanding Emirati creativity in the visual arts,
performing arts, literature, animation or film. In 2017, the award went to spoken word poet Afra Atiq
for her work ‘An Open Letter to Cancer’. Afra’s powerful recorded performance was played in the
Emirates Palace auditorium foyer and seen by Festival guests. The award was presented by Patron H.E.
Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Tolerance in the presence of Dr. Karim El Solh,
Co-Founder and CEO of Gulf Capital, ADMAF Founder H.E. Huda Alkhamis-Kanoo and H.E. Noura Al
Kaabi, ADMAF Advisor, CEO of twofour54 and Minister of State for Federal National Council Affairs.
Applicants: 25 (ages: 18–25)

The Gulf Capital–Abu Dhabi Festival Visual Arts Award | March–May 2017
In association with

Each year, this Award recognises an Emirati student for their outstanding creativity in creating an
original artwork inspired by the Festival exhibition. The 2017 winner was Sakeena Abbas Al Rumaithi a
final year student at the Higher Colleges of Technology (Abu Dhabi Women’s) for ‘Wear to be Aware’,
a series of intricate silver and gold jewellery reflecting the endangered nature of wildlife presented in
bell jars, inspired by ‘Edge of the Meadow: Lady of the Sea’ by Janet Bellotto from ‘The Art of Nature’
Festival Exhibition.

The Christo & Jeanne-Claude Award
Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Presented in partnership with New York University Abu Dhabi, the award gives UAE undergraduates
and recent graduates the chance to create a work of art that, in the spirit of Christo and Jeanne-Claude’s
work, can be publicly exhibited and enjoyed. The 2017 winner was Anna Kurkova with DUNESCAPE.
The work was displayed at New York University Abu Dhabi throughout the Abu Dhabi Festival.
Unveiling ceremony: 160 (all ages)

The Huda & Mohamed Kanoo Award | March 2017

Throughout the Abu Dhabi Festival, visitors to Emirates Palace were greeted by ‘Wihda’ (Unity), (facing
page) winner of the 2017 Huda & Mohamed Kanoo Award. The work by students Mohammad Abualhuda,
Raghad Alali and Mohammad Rowaizak – with the support of mentor Assistant Professor Camilo Cerro
and Professor Mathew Trimble – reflects upon the virtue of tolerance – the theme of the Abu Dhabi
Festival and a core principle of Islamic society which is central to the vision of the UAE today. A multicellular sphere, the form of the artwork reflects diverse unity and unified diversity. ‘Wihda’ (Unity) was
shortlisted for The Christo and Jeanne-Claude Award 2017.
Participants: 3 (ages: 18–25)
‘Wihda’ (Unity) winner of the 2017 Huda & Mohamed Kanoo Award.
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ENHANCING
EDUCATION

Strengthening academic
performance and nurturing an
appetite for learning across the
educational curriculum

Silk Road Ensemble Workshop & The Music of Strangers | March 2017
In association with

Selected musicians from across the UAE joined members of Silk Road Ensemble for a two-day workshop
delving into music composition. As part of the workshop, participants watched the 2015 documentary
‘The Music of Strangers’. Blending performance footage, personal interviews and archival film, director
Morgan Neville focused on the journeys of a small group of Silk Road Ensemble mainstays from across
the globe to create an intensely personal chronicle of passion, talent and sacrifice.
Audience: 37 (ages: 3–11)

Storytelling Tour | March 2017
Writers and storytellers, including Emirati authors, embarked on a tour of nurseries across Ajman, Umm
Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah, engaging young children up to four years old in the wonderful
world of literature and creativity.
Audience: 34 (ages: 3–11)

Ministry of Science: The World is One Classroom | March 2017
In association with

Back by popular demand with a brand-new roadshow and workshops in Abu Dhabi and Fujairah, the
UK’s favourite science team showed children how we all have the potential to be the next scientist,
inventor or engineer and change our world for the better. Exploding Volcanos, G-Force CO2 Spinning
Chairs, Fire Tornados and lots more as the team looked at the world in which we all share and some of
its most scientific wonders.
Audience: 2,165 (ages: 3–11)

Back to School | March 2017
International stars from the Abu Dhabi Festival programme – Juan Pérez-Floristán, Tarek Yamani
(facing page), El Torombo as well as Wynton Marsalis and his Ensemble –inspired students in
schools and music centres across Abu Dhabi.
Audience: 1,226 (ages: 3–11)

Festival in Focus | March 2017
China’s National Centre for the Performing Arts Orchestra and Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma
hosted children from the nation’s schools during open rehearsals.
Audience: 140 (ages: 3–11)

L’École des Arts Joailliers
In partnership with

Back to School with Tarek Yamani

As the official educational supporter of L’Ecole Van Cleef & Arpels Dubai, ADMAF selected ten aspiring
designers and supported their attendance at L’École des Arts Joailliers – jewelry design classes
Participants: 10 (ages 18–25)
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CULTURE AND
HERITAGE
EXPRESSION

Celebrating cultural identities
and upholding the customs and
traditions of the multi-national
community of the UAE

Riwaq Al Fikr: Jude Kelly | March 2017
The annual discussion series returned in 2017, offering insightful dialogue among thinkers, diplomats,
cultural leaders, university students and the public. Since 2010, Riwaq Al Fikr has held 24 sessions,
hosted 107 panellists, welcomed over 2,700 audience members and has provided more than 39 hours
of discourse. The first session of the year welcomed Jude Kelly CBE, Artistic Director of Southbank
Centre, Britain’s largest cultural institution, who presented an inspiring and thought-provoking lecture
on the role of women in the arts. She discussed her own career, establishing various theatre companies
and successfully leading the cultural team for the London 2012 Olympic and Paralympic bid. A regular
broadcaster and commentator on a range of issues relating to society, art and education. Kelly created
the WOW – Women of the World Festival in 2011, which now takes place in other parts of the UK and
in other countries all over the world.
Audience: 70 (ages: 18–25)

Riwaq Al Fikr: Jessica Walsh | March 2017
Students of Zayed University College of Arts and Creative Enterprise met Jessica Walsh, a leading New
York-based designer named by Forbes as one of the ‘30 under 30’. Walsh discussed her career and the
centrality of play to the creative process – unlocking ideas and working methods across disciplines. Her
lecture was followed by a panel including guests from University of Sharjah, Virginia Commonwealth
University and Zayed University. Moderated by ADMAF Cultural Excellence Fellow Ahmed Al Anzi,
the discussion explored the role of design in supporting positive social change and ranged from the
importance of design in supporting charitable initiatives, to the power designers and creatives possess
to raise awareness about important political and social issues.
Audience: 115 (ages: 18–25)

Pre- and Post-Concert Talks | March 2017
Accompanying each international performance of the Abu Dhabi Festival, practitioners, academics and
writers gave Festival audiences insight into each artist, their context and their repertoire: Tarek Yamani,
Juan Pérez-Floristán, Wynton Marsalis, Yi Zhang, Haochen Zhang, Siqing Lü; Kinan Azmeh, Jeffrey
Beecher, Nicholas Cords, Saaed Saeed (The National) and Lisa Ball-Lechgar (ADMAF).
Audience: 358 (all ages)

ADMAF Roadshow | Sept–Oct 2017
The tour to 13 colleges across the Emirates informed students about ADMAF’s programmes. The team
were joined on the road by ADMAF Ambassadors, who communicated their personal stories to provide
first hand, relatable insight on how they benefited from grants, commissions or awards.
Audience: 712 (ages: 18–25)

Abu Dhabi Art – Talks and Tours | Nov 2017
The ADMAF Pavilion at the Emirates’ international art fair presented tours and talks for students of HCT Abu
Dhabi, HCT Madinat Zayed, HCT Fujairah, Paris-Sorbonne University Abu Dhabi and University of Sharjah.

Riwaq Al Adab Wal Kitab | January–March 2017
In association with

Now in its third year, ADMAF’s new writing programme returned to the Festival to celebrate Emirati
literary expression. This year, in association with ADMAF strategic partner Emirates Writers’ Union and
publishing houses Dar Nabati and Dar Hamaleel, six authors presented new works, including Dr. Mansour
Jassem Al Shamsi, Bassima Mohamed Younes, Ahmad Eissa Al Asam, Shaikha Al Jaberi, Mohammad
Nouraldin and Abdul Majeed Al Marzooqi.
Workshop participants: 170 (ages: 18+)
Published authors: 6 (ages: 18+)
Book launch and signing audience: 150 (all ages)

Participants: 111 (ages: 18–25)
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SOCIAL
UNITY

Seeking to bond, build and bridge ties
between social groups, including the
less privileged, across the UAE

Silent Voices | January–April 2017
Patron: Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak

SPECIAL NEEDS
& HEALTH
DEVELOPMENT

Advocating the application
of the arts in aiding patient
recovery and in stimulating
cognitive and physical
development among PMLD
children and young people.

Emirati artist Azza Al Qubaisi lead 350 children with autism in heritage-themed arts workshops

Alhan! | January 2017
In association with

In association with

‘Silent Voices’ contributes to the rehabilitation of human trafficking victims through art therapy, helping
to overcome trauma, rebuild confidence and communication skills. The fifth annual edition provided
residents of Ewa’a Shelters for Victims of Human Trafficking with art materials and a professional artist.
The pieces created in the weekly workshops were exhibited at the Galleria. The opening was attended
by H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, ADMAF Patron and UAE Minister of Tolerance; H.E. Huda
Alkhamis-Kanoo, Founder of ADMAF and Artistic Director of the Abu Dhabi Festival; H.E. Sheikha
Lubna Bint Khalid Al Qasimi, Minister of State for Tolerance, Sara Shuhail, General Director of Ewa’a
Shelters for Victims of Human Trafficking and H.E. Huda Alkhamis-Kanoo, Founder of ADMAF and
Artistic Director of the Abu Dhabi Festival
Participants: 108 (ages: 18+)

Research has proven that music aids patient recovery rates, complements conventional therapy
techniques and lessens the trauma of hospital stays, this year-round recital series, presented in
association with Cleveland Clinic Abu Dhabi Arts for Health Program sees a divsere selection of talented
musicians perform for patients, families and caregivers at Cleveland Clinic Abu Dhabi.
Audience: 75 (ages: 18+)

Picture This! | January–March 2017
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan

Exhibition audience: 550 (all ages)
In association with

Al Ghadeer UAE Crafts | January–December 2017
In association with
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Al Ghadeer is a UAE Red Crescent micro-financing initiative that seeks to empower underprivileged
women using indigenous arts and crafts. By giving them the skills and resources to create unique
handcrafted gifts, Al Ghadeer helps to create a much-needed additional source of income. Al Ghadeer
products are inspired by the rich heritage, culture and tradition of the UAE.

Continuing its pioneering work in special needs arts development, Emirati artist Azza Al Qubaisi (above)
led 350 children with autism in heritage-themed arts workshops, culminating in an exhibition in Umm
Al Emarat Park. Participants included students from The New England Center for Children Abu Dhabi,
Hamad Center, Zayed Higher Organization for Humanitarian Care & Special Needs, GOALS UAE and
other centres across the country.
Workshop participants: 322 (ages: 3–11)
Exhibition audience: 1000 (all ages)
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ARTS &
ENVIRONMENT

The Art of Nature – Activity Area | March–April 2017

Raising levels of environmental
awareness and understanding

Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Younger visitors to ‘The Art of Nature’ explored UAE animal, marine, land and plant life in junior tours of
the exhibition as well as in a dedicated activity area. They made their own jellyfish, hammour, dugongs,
camels, oryxes and falcons and learnt more about the wonderful world of nature through art workshops
with Emirati artist Khulood Al Jabri as well as storytelling sessions with The Sheikha Fatima Bint Hazza
Cultural Foundation.
Audience: 1332 (ages 2+)

The Art of Nature – Artists in Conversation I April 2017
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Three artists who ventured into the diverse landscapes of the UAE to realise their commissioned works
for ‘The Art of Nature’ joined Alexis Gambis to discuss their adventures. Michael Rice, Anjali Srinivasan
and Roberto Lopardo told the audience about their revelatory encounters and discoveries; from a 24hour cycle on a totally remote island to the ‘saltiest salt ever tasted’. Alexis Gambis also screened his
short film ‘Guardian of the Mangroves’.
Audience: 35 (ages: 18+)

The Art of Nature – Artists in Conversation II | April 2017
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Emirati artist Azza Al Qubaisi joined moderator Alexis Gambis to talk about her mentorship experience
with the UK-based artist Gill Parker, who was commissioned to create five bronze sculptures depicting
the UAE’s key species to celebrate the 20th anniversary of the Environment Agency – Abu Dhabi. Azza
also discussed the creation of her sculpture ‘Seeds of Marine Life’, inspired by the cycles of existence
she found in the Mangroves.
Audience: 32 (ages: 18+)

The Art of Nature – Mangrove Tour | April 2017
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Mangrove National Park, home to hundreds of bird, plant and other species, has more than 19 square
kilometres of forest. Artist Hendrick Wahl led students and aspiring artists on a tour of the protected area
(facing page)which served as inspiration for numerous works featured in ‘The Art of Nature’ exhibition.
Audience: 10 (ages: 18–25)

The Art of Nature – Photographers’ Workshop | April 2017
Under the Patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
In association with

Mangrove National Park, home to hundreds of bird, plant and other species, has more than 19 square kilometres of forest.
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Emirati photographer Reem Saeed led a public workshop beginning in the exhibition workshop space
and venturing out into the natural environment of Umm Al Emarat Park. An artist whose work was
featured in ‘The Art of Nature’, Saeed has been involved in curating community art projects with major
social impact. She often gives workshops and talks and has been exhibited at Sikka Art Fair and Sharjah
Art Foundation. She is the founder of MOBIPIXUAE, a community of 12 mobile photographers that
create social projects that deliver education and awareness.
Audience: 12 (ages: 18+)
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THE NATIONALS’ GALLERY
THE
NATIONALS’
GALLERY

A dedicated resource that advocates
Emirati visual art practice nationally
and internationally and provides
access to opportunities, information
and support

ADMAF’s ‘Nationals’ Gallery – Riwaq Al Fan Al
Emirati’ is for artists, collectors and art lovers, it
is a network that connects and informs, bringing
together people and opportunities. Registration
connects members to opportunities and grants
access to a comprehensive art resource.
Launched in 2010, this permanent initiative
comprises a research centre, online directory,
education hub, advocacy and an information
resource that supports Emirati artists, seeking
to raise understanding of the national arts sector
among gallerists, curators and the wider public.

Advice & Professional Development
One-to-one sessions for Emirati artists offering
advice on their professional development path,
from portfolio development to pricing and
representation. During 2017, ADMAF continued
to hold advice sessions, both at the ADMAF
offices and as part of studio visits.

Online Directory
An expanding digital library of Emirati artists’
profiles targeting curators, gallerists, collectors,
academics and art consultants. By the end of
2017, The Nationals Gallery increased to over 100
members.

Funding
ADMAF Grants Scheme offers financial support
to emerging and established Emirati arts
practitioners, among other individuals and
organisations, wishing to undertake further
studies, research or exhibitions. ADMAF
continued its financial support of Sarah Al
Agroobi as she completed her Master’s degree at
Royal College of Arts, London.

Exhibitions & Commissions
ADMAF creates exhibitions and publications to
deepen the appreciation of Emirati visual arts
and initiate knowledge. The Foundation also
commissions artists whose works enhance national
cultural identity. In 2017, the main activities of
ADMAF’s visual arts team included the Abu Dhabi
Festival Exhibition ‘The Art of Nature’, a celebration
of the 20th anniversary of the Environment Agency
– Abu Dhabi and the landscapes of the UAE, which
engaged 10 Emirati artists (through 8 loaned and 2
commissioned works).
‘Portrait of a Nation’ toured to Germany opening
at me Collectors Room in the German capital
during Berlin Art Week, September 2017. 27
Emirati artists attended the opening week which
included meetings and engagements as well as
seeing the artists lead talks and tours.

Opportunities
ADMAF creates opportunities for Emirati
visual artists. Sharing and facilitating prospects
including commissions, exhibiting opportunities,
residencies and competitions. During 2017, 13
artists were supported with commissions and
residency opportunities.

Facing page: Artist Amer Aldour with the intricate mechanism of his work ‘Flight’.
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Commissioned for the ‘Art of Nature’ exhibition, it mimics the wing patterns of a Saker Falcon.
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The ADMAF Nationals’ Gallery Members | More than 100 members | January–December 2017
Abdul Aziz Al Fadli

Fatima Al Budoor

Nada Al Ameri

Abdul Qader Al Rais

Fatma Al Tunji

Najat Makki

Abdul Rahim Salem

Fatma Lootah

Nassra Al Bunainain

Abdul Rauf Khalfan

Hamdan Buti Al Shamsi

Nayef Eisa Al Baloushi

Afra Al Hamed

Hashel Al Lamki

Noor Al Suwaidi

Ahmed Al Dhaheri

Hind Bin Demaithan

Noora Al Ameri

Ahmed Al Faresi

Jalal Luqman

Noora Ramah

Aisha Juma

Jamal Al Suwaidi

Noura Ali Al Ramahi

Al Anood Al Obaidly

Karima Al Shomely

Nouf Al Ajami

Alia Bin Omair

Khalid Abdulrahman Al Hashimi

Noura Al Ali

Ali Al Abdan

Khalid Al Banna

Obaid Suroor

Amal Al Ali

Khalid Mezaina

Reem Falaknaz

Amer Aldour

Khalid Shafar

Saeed Khalifa

Amira Al Awadhi

Khalil Abdul Wahid

Saeed Al Madani

Ammar Al Attar

Khawla Darwish

Saggaf Al Hashemi

Amna Al Dabbagh

Lamya Gargash

Salam Al Mazrouei

Amna Al Fard

Layla Juma

Salama Al Mansouri

Amna Al Maamari

Maha Amiri

Salama Nasib

Arwa Al Salami

Mahmoud Ahmed

Saoud Al Dhaheri

Ayesha Hadhir

Maisoon Al Saleh

Sara Salim

Azza Al Qubaisi

Maitha Abdalla

Sarah Al Agroobi

Badria Al Maazmi

Maitha Al Kaabi

Sarah Ibrahim

Dana Al Mazrouei

Maitha Al Muhairy

Shaikha Ahmed Salem

Dhabiya Al Romaithi

Maryam Al Falasi

Shaikha Al Mazrou

Ebtisam Abdulaziz

Mattar Bin Lahej

Shamma Al Assiry

Eman Al Hammadi

May Rashed Al Shamsi

Shamsa Al Dhaheri

Eman Al Hashemi

Mohammed Ahmed Ibrahim

Esra Al Farsi

Mohamed Al Astad

Sheikha Fatima Bint Hazza’ Bin
Zayed Al Nahyan

Faisal Abdulqader

Mohamed Al Mazrouei

Sumayah Al Suwaidi

Faiza Mubarak

Mohammed Kazem

Taqwa Al Naqbi

Farah Al Fardh

Mohammed Mandi

Wafa Khazendar

Farah Al Qasimi

Moza Al Matrooshi

Yousif Al Harmoudi

Farid Mohammed Al Rais

Nabeel Al Mehairbi

Zeinab Al Hashemi

Fatema Al Mazrouie

Mohammed Al Qassab

The Nationals’ Gallery at Abu Dhabi Art | November 2017
During Abu Dhabi Art, The ADMAF Pavilion presented ‘Meet The Nationals’ Gallery’, highlighting the
members as well as the benefits and access granted for artists, art enthusiasts and collectors. A daily
programme of talks, advice sessions from artists Ali Al Abdan, Ahmed Saeed Al Areef Al Dhaheri,
Sarah Al Agroobi and Shaikha Al Mazrou and a performance by Dr. Karima Al Shomely. The pavilion
was attended by 12 VIPs and 3,500 members of the public, including students from UAE Universities
who enjoyed talks and tours.
Audience: 3,500 (all ages)

Facing page: Shaikha Al Mazrou developing her epic land art work
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‘SAND LAND’ – commissioned for the ‘Art of Nature’
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The Art of Nature | March–April 2017
With the support of H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan
in partnership with

Celebrating the 20th anniversary of Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), ‘The Art of Nature’ paid
tribute to the influence of the natural environment in contemporary artistic practice. Featuring 40
works by UAE-based practitioners, including 12 commissions.
To deepen visitors’ understanding of the 40 artworks, Abu Dhabi Festival delivered a comprehensive
educational programme for all ages:
•
•
•
•
•

Kids Activity Area
Artists in Conversation I – with Azza Al Qubaisi and Alexis Gambis
Artists in Conversation II – with Michael Rice, Anjali Srinivasan and Roberto Lopardo
Mangrove Tour
Mobile Photography Workshop

Exhibition audience: 5,773 (all ages)
Total audience: 7,194 (all ages)

Portrait of a Nation – Berlin Art Week | September–November 2017

The Abu Dhabi Festival 2017 visual art exhibition ‘The Art of Nature’, marked the 20th anniversary of the Environment Agency - Abu Dhabi.

Premiered at the 2016 Abu Dhabi Festival, in 2017 the landmark exhibition toured to Germany to
coincide with Berlin Art Week. Featuring more than 50 works by Emirati artists, ‘Portrait of a Nation’
brings together the UAE’s leading contemporary arts practitioners to reflect upon their homeland,
exploring nation and unity, geography and nature, architecture and urbanism, portraiture and
identity, religion and spirituality, language and calligraphy, tradition and heritage. The opening took
place in the presence of Mr Saeed Al Shehhi, Chargé d’Affaires, UAE Embassy in Germany, and 27
of the participating Emirati artists. The exhibition was accompanied by a comprehensive education
programme of talks, tours, workshops, performances and film screenings for all ages.
Talks, tours and performances:
• ‘Culture the Bridge to Dialogue’ – a talk with Huda
Alkhamis-Kanoo, moderated by Nicola Graef.
• Presentation on “A Sense of Place” by Saeed
Al Madani.
• Concert: ‘Tarek Yamani – Peninsular: Portrait in
Khaleeji Rhythms and Jazz’.
• Film Day ‘UAE on Screen’ with ‘Father’s Grant’
by Ahmed Zain, ‘Nearby Sky’ by Nujoom Al
Ghanem, ‘The Art of Nature’, an ADMAF film
to accompany the Abu Dhabi Festival’s 2017
Exhibition.
• Panel Discussion ‘Emirati Identity, Emirati
Creativity’ with artists Zeinab Al Hashemi and
Amna Al Dabbagh, as well as the world’s first
Emirati spoken word artist Afra Atiq – moderated

by Arsalan Mohammed.
• Talk & Performance by Dr. Karima Al Shomely,
discussing her research into the Emirati burqa,
followed by a live performance. Moderated by
Arsalan Mohammed.
• Talk ‘50 Years of Transformation’ with Dr Frauke
Heard-Bey, author and historian, David Heard,
petroleum engineer, moderated by Monika Krauss.
Educational workshops
• Sarah Al Agroobi
• Azza Al Qubaisi
• Zeinab Al Hashemi
• Amna Al Dabbagh
• Afra Atiq
• Dr. Karima Al Shomely

Audience: 6,018 (all ages)

Farah Al Qasimi – Delfina Foundation
Abu Dhabi Festival supported Farah as she undertook a residency at the Delfina Foundation, London.
An Abu Dhabi-born and New York-based artist, photographer and musician, Farah’s work examines
urban environments, labour and cycles of consumption. During her residency, Farah explored Arabic
language from Sesame Street to menus.
Participants: 1

Emirati artists visit the Brandenburg Gate as part of their trip to Berlin during the opening week of ‘Portrait of a Nation’
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THE ADMAF ART COLLECTION
Since its inception, ADMAF has been privileged to work with the leading proponents of the visual
arts sector; the collection is reflective of this vantage, demonstrating the diversity of contemporary
Emirati and Middle Eastern artistic expression.
Consisting of acquisitions and donations, The ADMAF Art Collection places an emphasis on Emirati
practice and seeks to highlight artistic expression from the Arab world. By exhibiting the collection in
its offices and through exhibitions and loans, ADMAF promotes the achievements and oeuvre of each
artist – engaging, educating and informing the public about the region’s art scene.
A flexible resource with no permanent gallery, ADMAF welcomes enquiries from institutions
interested in loans from the collection. Gifts by individuals and organisations are gratefully received
and are assessed based on factors such as condition, provenance, storage and cultural value.
Acknowledgement is given to donors through ADMAF’s website and catalogues.

The ADMAF Art Collection consists of over 100 works. In 2017, it received 12 new works.

New Arrivals in 2017
The ADMAF Art Collection received a consignment of 12 works this year for ‘The Art of Nature’
exhibition to mark the 20th anniversary of the Environment Agency – Abu Dhabi:
Amer Aldour – This Sea
Amer Aldour – Flight
Shaikha Al Mazrou – SAND-LAND
Tarek Al-Ghoussein – (In) Sabkha, Abu Dhabi 2016
Janet Bellotto – Edge of the Meadow: Lady of the Sea
Hazem Harb – Beyond the City – Inside the City
Roberto Lopardo – Mapping Bu Tinah
Ranim Orouk – The Revival
Ranim Orouk – Pearl Luminescence
Michael Rice – Wave
Anjali Srinivasan – Crusta: Frozen Mud
Hendrick Wahl – Alternations

Portrait of a Nation
In September, works from the collection were presented abroad in Germany as part of ‘Portrait of
a Nation’. Artists represented in the collection attended the opening, meeting art enthusiasts and
collectors as part of Berlin Art Week.
Works from The ADMAF Art Collection presented included:
Sarah Al Agroobi. ‘Desert Rose’
Mohammed Al Astad. Untitled
Ammar Al Attar. ‘Reverse Moments’
Khalid Al Banna. ‘Wedding’
Amna Al Dabbagh. Untitled
Zeinab Al Hashemi. ‘Coast Collision’
Saeed Al Madani. ‘Arabian Oryx’
Eman Al Hashemi. ‘Around’
Azza Al Qubaisi. ‘Dhad (’)ض
Aisha Juma. ‘Inner Pilgrimage’
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Mohammed Ahmed Ibrahim. ‘The Qubba Project’
Layla Juma ‘Leaf’
Lateefa Bint Maktoum. ‘Family’
Hamdan Buti Al Shamsi. ‘Untitled’
Hind bin Demaithan. ‘Sadu-Pixel’
Fatema Al Mazrouie. ‘A Man Who Built A Nation’
Khalid Mezaina. ‘Cafeterias of the UAE’
Salama Nasib. ‘Her Patterns’
Khalil Abdul Wahid. ‘Artist Tools’

Facing page: Amer Aldour. ‘This Sea’, 2016.
2 x 2 x 3 m. Fishing weights suspended on nylon fishing string; metal
structure; mirror An Abu Dhabi Festival 2017 Commission Courtesy of
the artist Part of The ADMAF Art Collection © ADMAF
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ADMAF GRANTS
ADMAF
GRANTS

Enabling independent cultural practice,
study and research for the benefit of the
UAE and beyond

ADMAF Grants facilitate artistic and cultural projects
that would otherwise not be possible. Through
financial assistance and advice, grants support
individuals and organisations who seek to further
artistic practice and add value to UAE society.
ADMAF welcomes applications from across the
UAE and awards grants in a number of categories:

Cultural Citizenship
ADMAF supports UAE nationals, as individuals or
groups, to uphold local cultural expression and
contribute to the ongoing development of the
national arts sector.
Fatema Al Hashemi is pursuing an MA in Performing Arts Management

CEF Graduate Waheeda Al Hadrami is pursuing an MA Arts Management

Community Arts
ADMAF supports initiatives by and for a
wide variety of social groups across the UAE,
regardless of age, class or ability. ADMAF believes
access to the arts provides an important voice to
the underprivileged as well as those located in
remote areas.

Arts Education
ADMAF provides support to individuals, educational
institutions and educational groups to enhance the
academic syllabus, extra-curricular programmes
and capital projects.

Grantee Update
In 2017, ADMAF awarded 11 grants for projects
covering the fields of music, film, literature, visual
arts, as well as further education and professional
development. Previous beneficiaries of the ADMAF
Grant scheme saw their projects come to fruition
with past grantees achieving major success with
their ADMAF supported projects. Nujoom Al
Ghanem’s ‘Sharp Tools’ won Best Emirati Feature at
DIFF 2017; ‘Honey, Rain and Dust’ was screened as
part of Imagine Science Festival at NYUAD. ‘Going
to Heaven’ by Saeed Salmeen was screened at the
prestigious Malmo Arab Film Festival in Sweden
and represented the UAE in the Arab Camera
Festival in Rotterdam. Another film grantee, Jalal
Luqman’s ‘40 Dirhams’ had its premiere in Abu
Dhabi in January. Finally, Tarek Yamani’s ‘Portraits
in Khaleeji Rhythms & Jazz’ premiered at Abu
Dhabi Festival in March 2017, before international
concerts at London’s Shubbak Festival and in Berlin
as part of ‘Portrait of a Nation – Berlin’.
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Abu Dhabi University held their third annual Autism Arts Competition

Fatema Al Hashemi
MA Performing Arts Management
| Further Education
Support for the musician and talented pianist
to study for a Master’s of Performing Arts
Management at Paris Sorbonne University Abu
Dhabi. The programme considers performing
arts as an integral component of every society,
developing the professional skills to nurture and
enrich the field. Fatema will attain the skills and
resources to form, support and enhance cultural
organisations and activities through basic
theories, specialised courses and internships.

Sarah Al Agroobi
MFA Painting | Further Education
ADMAF continued to support Sarah Al Agroobi
in the second year of her Master’s degree at
the Royal College of Art, London, UK. A visual
communications graduate of the American
University of Sharjah, she is the recipient of two
Sheikha Manal Young Artist Awards and has
received critical acclaim on the film festival circuit,
including a screening at the short film corner at
Cannes. Her artwork has been exhibited at Salone
del Mobile, Milan (2012), Istanbul Design Week
(2014) and The Venice Biennale (2011, 2014).

Waheeda Al Hadrami
MA Arts Management | Further Education
ADMAF supported CEF graduate Waheeda Al
Hadrami as she embarked on her Master’s in Arts
Management at Claremont Graduate University’s
Drucker School of Management

Abu Dhabi University
Autism Art Competition | Visual Arts
For the third consecutive year, ADMAF supported
an ‘Art for Autism’ competition at The College
of Arts and Sciences, Abu Dhabi University.
Held during Autism Awareness Month 2017, the
competition celebrated the often-overlooked
creativity of people on the autism spectrum.
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Work by Farah Al Qasimi, produced during her residency at
Delfina Foundation, supported by ADMAF

Jennifer Laursen
Abu Dhabi Chamber Music concert | Music

Jalal Luqman
The Armagondas | Literature

The ‘Classical Traditions: Poetry and the Akropolis
Reed Quintet’ concert featured two Emirati
poets alongside the Akropolis Reed Quintet,
providing an opportunity for Western musicians
and Emirati poets to work together in creating a
new work of art. It also encouraged the important
Emirati art of Arabic poetry among the university
student population, by providing a platform for
sharing their work with fellow students and the
wider community.

ADMAF supported the publication of artist and
filmmaker Jalal Luqman’s debut literary work,
The Armagondas, a limited edition graphic novel
that tells an epic story of other realms. The book
is primed to be a novel, TV series, a video game
or even a big screen movie.

Ayesha Al Ameri
Darbi | Film

Humaid Al Suwaidi’s Musk

Artwork concepts from Jalal Luqman’s graphic novel ‘The
Armagondas’

A short dramatic comedy that tells the story of a
deaf teenager who, facing the loss of his father,
seeks the help of his best friend and younger
sister to prove that he can take care of his
family. The film is a powerful look at some of the
difficulties faced by the deaf and involved deaf
actors and production team.

Humaid Al Suwaidi
Musk | Film
A story of three generations who are failing to
see eye-to-eye, Musk explores relationships, love,
life and death. After giving up a promising career
in museums to attend to his ailing father, Ahmed
spends his days managing the family’s struggling
perfume business. This sacrifice and his recent
divorce have made him increasingly cynical about
human nature, a cynicism that manifests itself
in his relationship with Abdulrahman, his aloof
12-year-old son. Humaid Alsuwaidi was born in
Abu Dhabi in 1984. After working in a traditional
office job for a few years, he enrolled in the New
York Film Academy in 2010. Upon graduating,
he worked on a number of short films, both on
set and in post-production. ‘Abdullah’ (2015), his
directorial debut, had its premiere at the Dubai
International Film Festival. It tells the story of an
Emirati boy who loves music while growing up in
a very conservative family.

Farah Al Qasimi
Delfina Foundation Residency | Visual Arts
Abu Dhabi Festival, in partnership with Maraya
Art Center, supported artist and photographer
Farah Al Qasimi as she participated in a residency
at the Delfina Foundation, London. Her research
considers translations and texts, from restaurants
to Arabic translations of the children’s television
show, Sesame Street. An artist and musician,
Farah received her BA from Yale University and
her MFA from the Yale School of Art. Her practice
over the years has moved fluidly between private
and public spaces, but she remains interested in
mapping out systems of desire, intrusion and
surveillance as they relate to everyday life.

Zayed University – CACE
ZAIDE costume design workshops
| Visual and Performing Arts
Four students from Zayed University – College of
Arts and Creative Enterprises (CACE) travelled
to Poland where they undertook costume
creation workshops for the operatic production
‘ZAIDE’, in collaboration with Opera Cameralna
in Warsaw.

UAE University
Music Club | Music
Bi-weekly music training sessions in guitar, piano
and music theory for female members of the UAE
University Music Club.

The International Prize for Arabic Fiction
9th Nadwa | Literature
Under the auspices of the major Arabic literary
prize, the Nadwa writing workshop supports
emerging authors.

Music lessons for students at UAE University
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ADMAF INTERNATIONAL
ADMAF
INTERNATIONAL
2017 was a year when Abu Dhabi asserted its
position as a global capital of cultural exchange.
ADMAF continued its contribution to opening
and strengthening the channels of this cultural
conduit by co-commissioning and supporting 17
performances in six countries (Germany, France,
Belgium, Morocco, UK, Sweden).
Coinciding with the opening of the Louvre Abu
Dhabi, a major milestone in Franco-Emirati
relations, H.E. Huda Alkhamis-Kanoo was awarded
the Chevalier Insigna in the French National Order
of the Legion of Honour, decreed by the President
of the French Republic, Emmanuel Macron and
conferred by the French Minister of Culture,
Françoise Nyssen. The honour was awarded in
recognition of ADMAF’s Founder’s significant
contribution to the development and promotion
of the UAE’s cultural sector and its cultural
cooperation with France.
Activities with ADMAF’s international strategic
cultural partners continued apace in 2017. Four new
partners joined the network – London’s Southbank
Centre, the artist Christo, The Barenboim-Said
Stiftung and Festival d’Aix en Provence. Abu Dhabi
Festival returned to London’s Shubbak Festival,
delivering two co-commissions and events: Tarek
Yamani Trio, Woman at Point Zero and Four
Arab Composers. With Bozar, Abu Dhabi Festival
presented Syrian Expat Philharmonic Orchestra’s
‘Salaam to Syria’.
Other
international
events
included
The
Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO)
at Elbphilharmonie Hamburg; the Abu Dhabi
Festival scholarship for cellist Faris Amin at The
Barenboim-Said Stiftung as well as concerts at its
newly inaugurated Pierre Boulez Saal, Berlin, by
Trio Hewar, Damascus Festival Chamber Players
and Naseer Shamma; the world tour of ‘Kalîla wa
Dimna’ by Moneim Adwan.
One of the year’s major initiatives saw ‘Portrait of
a Nation’ an exhibition of contemporary UAE art,
featuring 50 Emiratis, travel to Germany, opening
during Berlin Art week. 27 of the participating Emirati
artists travelled with ADMAF for the opening.

Arts and culture are the glue
that binds societies. Together
with its international partners,
ADMAF is creating the ideal
climate for meaningful crosscultural dialogue and exchange
As well as the high-profile roster of global events
taking the culture of Abu Dhabi to the world, this
included meetings and engagements with leaders
from major international organisations. In April,
H.E. Huda Alkhamis-Kanoo had meetings with:
Mrs. Irina Bokova, Director General of UNESCO;
Deborah Rutter, President, The John F Kennedy
Center for the Performing Arts; Mr. Tabare Perlas,
CEO of West-Eastern Diwan Orchestra; and Dr.
Cynthia Schneider, Distinguished Professor in the
Practice of Diplomacy-Georgetown University.
Travelling to Europe in May 2017, productive
meetings were held with major European cultural
organisations in Madrid and Paris. At Teatro Real,
a meeting was held with Director General Ignacio
García-Belenguer to discuss future collaborations.
ADMAF’s Founder also participated in the meeting
of the International Circle of Reina Sofía School
of Music, under the presidency of Her Majesty
Queen Sofía. Paris saw a packed schedule of
appointments that touched upon diverse art forms,
meetings included: Director General, Dr. Mojeb Al
Zahrani of Institut du Monde Arabe; President of
Philharmonie de Paris / Cite de la Musique Laurent
Bayle; Head Curator of Fondation Louis Vuitton
Angeline Scherf; and Artistic Director of Theatre
du Chatelet, Ruth Mackenzie.
The autumn saw a trip to New York, where the
primary engagement was H.E. Huda AlkhamisKanoo’s appointment to the board of the Lang Lang
International Music Foundation, later attending
Lang Lang’s performance during the opening Gala
of Carnegie Hall. Whilst in New York, she also had
appointments with: Mr. Joseph Polisi, President
of The Julliard School of Music in the presence
of H.E. Lana Nusseibeh, The UAE Permanent
Representative to the UN and The President of UN
Women; Mr. Andrew Hamilton FRS, President of
New York University; and the senior directors of New
York Philharmonic – Bill Thomas, Executive Director,
Miki Takebe, Vice President Operations and Michele
Balm, Global Academy Director. Meetings were
also held with ADMAF Strategic Partners, Christo,
Wynton Marsalis, Founder and Artistic Director of
Jazz at Lincoln Center and Kara Barnett and David
Lansky from American Ballet Theatre.

2017 was a year of significant development across
all levels of ADMAF’s cultural diplomacy channels.
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Facing page: The Barenboim-Said Akademie, where cellist
Faris Amin commenced his Abu Dhabi Festival-supported
scholarship
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ADMAF
WORLD

Canada: Russell Maliphant (2011);
Michael Schade (2014);
Jan Lisiecki (2015),

Theatre (ADMAF Partners), Yo-Yo
Ma and the Silk Road Ensemble
(2017)

USA: Rosamund Mack, Neil Rutman
(2003); David Korevaar (2005);
Waleed Howrani (2006); CATCUNY
(2009); Wynton Marsalis Ensemble
(2010 and 2017); Cleveland

Dominican Republic: National
Symphony Orchestra; José Antonio
Molina (2011); Aisha Syed Castro
(2015)

Clinic Arts & Medicine Institute (since
2010); Ensemble ACJW, Margaret
Wolfson, Kevin Spacey, Yefim
Bronfman (2011); Christo (since
2011); Natalie Cole, Declassified
Ensemble (2012); Quincy Jones,
Dominick Farinacci, Joshua Bell
(2013); Decoda Ensemble, Bill
Fontana, Herbie Hancock, Renée
Fleming, American Ballet Theatre
(2014); Chicago Shakespeare Theater
(2015); FotoFest International (2015);
Carnegie Hall, Jazz at Lincoln, The
Metropolitan Opera, American Ballet
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Bringing the world to
Abu Dhabi and taking
Abu Dhabi to the world

Cuba: Carlos Acosta, Alfredo
Rodríguez (2016)

Venezuela: Gustavo Dudamel & The
Simon Bolivar Symphony Orchestra
of Venezuela; Simón Bolívar Music
Foundation (2014)
Brazil: Gilberto Gil (2013); Sérgio
Mendes (2015)
Uruguay: Erwin Schott (2008)
Argentina: Gorosito-Cataldi-De La
Vega Trio (2008)

Armenia: Hasmik Leyloyan (2010); Sergey Khachatryan (2016)
Austria: Ambassade Orchestra Vienna (2007); Salzburg
Marionettes (2010)
Azerbaijan: Azerbaijan Opera (2003); Azerbaijan State Symphony
Orchestra (2005)
Belgium: José Van Dam (2009); Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, Isabelle de Borchgrave (2011); Julien Libeer (2015);
BOZAR & Queen Elisabeth Music Chapel (ADMAF Partners)
Cyprus: Cyprien Katsaris (2003)
Czech Republic: Premier College Youth Symphony Orchestra
(since 2010); Czech Philharmonic, Jirí Belohlávek (2013)
Denmark: Nikolaj Znaider (2008)
Estonia: Kristjan Järvi (2010); Paavo Järvi (2016)
France: French Art Festival, La Semaine Francophone (2008);
Jean-Yves Thibaudet (2008/9); Roberto Alagna (2009); Le Capitole
Opera (2010); Augustin Dumay, Sylvie Guillem, Jean-Guihen
Queyras (2011); Ibrahim Maalouf (2012); Gautier Capuçon (2014);
Natalie Dessay & Laurent Naouri, Thierry Escaich, Xavier Phillips,
Orchestre de Paris (2016); Institut du Monde Arabe, Institut
Français (ADMAF Partners)
Germany: Roswitha Lohmer (2003); Patrick Simper, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin (2006); Kunst Museum Bonn (2007);
Jonas Kaufmann, Andreas Gursky (2009); Arabella Steinbacher
(2010); SemperOper Ballet, NDR Radiophilharmonie Hanover
(2012); Dresden Philarmonic, Sascha Goetzel (2014); AnneSophie Mutter (2015)
Holland: Tübingen Chamber Orchestra (2004); Bernadeta Astari
(2008); Rem Koolhaas (2015)
Hungary: The Budapest Festival Orchestra (2015)
Iceland: Vladimir Ashkenazy (2014)
Ireland: Sir James Galway (2009); National Youth Orchestra of
Ireland (2011)
Italy: Armonia Quartet (2005); Daniela Lojarro (2007); Amato
Ionata Organic Jazz Band (2008); Andrea Bocelli (2009); Puccini
Festival Opera & Orchestra (2010); Nicola Luisotti (2011); Riccardo
Muti & the Luigi Cherubini Youth Orchestra (2015)
Lithuania: The Lithuanian Chamber Orchestra (2008)
Montenegro: Miloš Karadaglic (2014)

Morocco: Asma Al Munawar (2008);
Sidi Larbi Cherkaoui (2012)
Algeria: Hamza Bounoua
(2008); Rachid Koraïchi (2011);
Contemporary Ballet of Algiers (2014)
Tunisia: Anouar Brahem (2003); Nja
Mahdaoui (2008); Latifa (2009)
Libya: Ali Omar Ermes (2008)
Egypt: Nazih Girgis (2004); Cairo
Symphony Orchestra (2007); Susan
Hefuna, Khaled Selim (2008); Bait Al
Oud, Egyptian Philharmonic Society
Orchestra, Adam Henein (2010),
Sherine Tohamy, Dina El Wadidi
(2013); Hosni Mojahed (2014)

Bahrain: Beit Al Quran (2007); Abdulla Al Muharraqi, Jamal Abdul Rahim (2008)
Iraq: Sa’di Al-Hadithi (2003); Naseer Shamma (2004/5/7/8/10/12/17); Mohamed Ghani
Hikmat (2007); Dia Al Azzawi (2009); Zaha Hadid Pavilion (2011); Hassan Massoudy,
Maqamat (2012)
Iran: Pari Saberi (2007); Parviz Tanavoli (2010)
Jordan: Mona Saudi (2008); Karim Said (2009); Macadi Nahhas (2011); Bassem Al
Selawi, Maysoon Masalha (2014); Jordan Media Institute (ADMAF Partner)
Kingdom of Saudi Arabia: Mohamed Abdo (2017)
Lebanon: Lebanese National Oriental Orchestra (2006); Elias Rahbani, Charbel
Rouhana, Tarek Atrissi (2007); Marcel Khalife (2007/8); Nabil Helou, Zeina Basbous,
Zakira Project, Roger Moukarzel, Hiba Al Kawas (2008); Magida El Roumi (2009); Abdel
Rahman El Bacha, Bassam Lahoud, Compagnie Pauline Haddad, Soumaya Baalbeki
(2011); Oussama Rahbani (2011/13); Fadel Shaker, Babel Theatre (2012); Bechara El
Khoury (2013); The Asil Ensemble for Contemporary Arab Music, Michel Fadel (2014);
Mayssa Karaa (2015); The Foundation for Arab Music Archiving & Research, Baalbeck
International Festival (ADMAF Partners), Tarek Yamani (2017).
Oman: Royal Oman Symphony Orchestra (2003)
Palestine: Kamanjati (2007); Laila Shawa (2008); Edward Said National Conservatory
of Music (2010); Ashtar Theatre (2014), Faris Amin (2017).
Syria: National Symphony Orchestra (2009, 2011); Sawsan Al Bahar (2015); Ashraf
Kateb, Hamsa Juris Al Wadi (2016), Kinan Azmeh (2017), Damascus Festival Chamber
Players (2017), Syrian Expat Philharmonic Orchestra (2017).
Turkey: Istanbul Chamber Orchestra (2006); The Ottoman Court Collection from
Dolmabahce Palace (2006); Göksel Baktagir (2012)
UAE: Abdul Aziz Al Fadli; Abdul Aziz Al Musallem; Abdul Rahim Salem; Abdul Rauf
Khalfan; Ahmed Zain; Al Ghadeer; Ali Al Saloom; Amal Al Agroobi; Amel Al Marzooqi;
Amna Al Fard; Azza Al Qubaisi; Bait Al Oud; Dana Al Mazrouei; Aisha Bilkhair; Ebtisam
Abdulaziz; Emirates Youth Symphony Orchestra; Faisal Al Sari; Fantasia Ballet;
Farid Al Rais; Fatma Lootah; Habib Ghuloom Al Attar; Hamdan Al Abri; Hamdan Buti
Al Shamisi; Jalal Luqman; Karima Al Shomaly; Khawla Darwish; Maitha Demithan;
Mattar Bin Lahej; Mohammad Al Madani; Mohamed Al Buraiki; Mohamed Al Mazrouei;
Mohammed Al Astad; Mohammed Al Harmoudi; Mohammed Al Hashimi; Mohammed
Kazem; Nabeel Al Mehairibi; Najat Makki; Noor Al Suwaidi; Nujoom Al Ghanem; Qais
Sedki; Rawia Abdullah; Resuscitation Theatre; Saeed Salmeen Al Murry; Saoud Al
Dhaheri; Shamsa Al Omaira; SAMA Quartet; Sara Al Nuami; Sara Al Qaiwani; Sougha;
START; Sultan Al Amimi; Summayah Al Suwaidi; Takht Al Emarat; Yousif Al Harmoudi,
Barjeel Art Foundation, among others; Zayed University, New York University Abu
Dhabi, UAE University, Higher Colleges of Technology, Sharjah University, UAE Red
Crescent (ADMAF Partners), Mohammed Fairouz (2017)

Norway: Leif Ove Andsnes (2015)
Poland: Katarina Peers (2003); Krzysztof Jablonski, The National
Polish Radio Symphony Orchestra, Krzysztof Penderecki (2010);
Szymon Brzóska (2012)
Portugal: Mariza (2017)
Romania: Angela Georghiu (2009); Ion Marin (2009)
Russia: Anastasia Khitruk (2006); State Hermitage Orchestra,
Russian Youth Chamber (2007); Vladimir Jurowski, Anna
Netrebko (2008); The Bolshoi Ballet & Orchestra (2008/9),
Nina Kotova (2009); Maxim Beloserkovsky & Irina Dvorovenko,
Dmitri Hvorostovsky, Valery Gergiev (2011); Maxim Vengerov,
St Petersburg Philharmonic, Yuri Temirkanov (2012); Mariinsky
Theatre (ADMAF Partner)
Slovakia: Eugen Prochac (2005); The Keleman Trio (2007)
Spain: Musica Antigua (2004); En Dos Palabra (2006); José
Carreras (2007); José Maria Gallardo del Rey, Evru, Miguel Trillo,
Miguel Oriola (2008); Plácido Domingo (2013); Queen Sofía
College of Music, Grand Teatre del Liceu (ADMAF Partners), Juan
Pérez Floristán (2017), Tomatito (2017).
Sweden: Swedish Radio Symphony Orchestra (2007)
Switzerland: Luzia von Wyl (2016)
Finland: In Time Quintet (2007)
UK: British Philharmonic Orchestra (2006); London Philharmonic
Orchestra (2008); Mathew Barley (2008-10); English National
Ballet (2009); Live Music Now (2009/10/13); Birmingham Stage
Company, London Symphony Orchestra, Wayne Marshall, Sir
Colin Davies (2010); Globe Education at Shakespeare’s Globe
(2010-13); The World Orchestra for Peace (2011); October Gallery
(2011-12); Anoushka Shankar (2012); Kev Sutherland, Dez
Skin (2011); Engineering UK (2011); Scottish Opera (2012/13);
Tim Rhys-Evans, Bryn Terfel (2013); Oily Cart, Trevor Kweku
Blackwood (2014); Hugh Grant, Nick lLoyd Webber & James
D. Reid (2016); European Union Youth Orchestra, University of
London SOAS, Prince’s School of Traditional Arts; Manchester
International Festival, Edinburgh International Festival, Royal
Opera House, British Council, Shubbak Festival (ADMAF
Partners), Southbank Centre (ADMAF Partner)
Ukraine: The National Symphony Orchestra of Ukraine (2007/13)

Australia: Slava & Leonard Grigorayan (2005); Claudia Zorbas
(2007); Sydney Opera House (2015)
China: Monks from the Shaolin Temple (2012); YUNDI (2013);
Lang Lang (2016), China’s National Centre for the Performing Arts
Orchestra (2017).
Japan: Tokue Hisako (2007); Nobuyuki Tsujii (2010)
South Korea: Sarah Chang (2008); Ah Ruem Ahn (2015)
Philippines: Bayanihan National Folk Dance (2007)
Indonesia: Joey Alexander (2016)
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INTERNATIONAL
STRATEGIC
CULTURAL
PARTNERS

ADMAF’s global network aims
to generate long-term benefits
for the UAE creative and
cultural industries

Artist Christo Vladimirov Javacheff, more popularly
known as Christo and famed for his environmental
works of art, signed a Letter of Cooperation
with ADMAF in 2017, formalising many years of
collaboration through the Christo & Jeanne-Claude
Award. The partnership will focus on joint educational
activities that foster learning and development of the
visual arts, particularly for students and young people
of the UAE.

ADMAF has engaged in two co-commissions with
the world’s first festival of original, new work and
special events, which takes place biennially in the
UK. The Zaha Hadid Pavilion portable performance
space was premiered in Manchester in 2009 and in
Abu Dhabi in 2011. ‘Music Boxes’ was premiered in
Manchester in 2011 and in the UAE capital in 2012.

ADMAF has worked with the New York music
landmark since 2010. In 2011/12, Ensemble ACJW
delivered workshops and performances, reaching
over 500 Emirati pupils. The Declassified ensemble
followed in 2013 accompanied by Carnegie Hall
Executive and Artistic Director, Sir Clive Gillinson,
who delivered the Festival lecture at Zayed University.
Since 2014, Carnegie Hall affiliated ensembles have run
an annual, highly successful residency with a concert
performance during the Abu Dhabi Festival.

Signed in the presence of the Lord Provost of
Edinburgh in August 2012, ADMAF’s historic
partnership with one of the most exciting (and
oldest) arts festivals in the world, is expected to
lead to the commissioning of new works; education
& vocational development opportunities for Emirati
undergraduates and graduates; as well as crossmarketing collaboration.

ADMAF initiated four new strategic partnerships in 2017, (Top) Huda Alkhamis-Kanoo with the seminal artist Christo. (Bottom)
Huda Alkhamis-Kanoo signs with Jude Kelly CBE, the Southbank Centre, London
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London’s festival of contemporary Arab culture
joined the network in 2015 to collaborate on more
co-commissions as well as audience development
and arts education in the future. July 2015 saw three
co-commissions by the Abu Dhabi Festival revealed:
‘Burda’, ‘Homage to Sami Al Shawa’ and ‘THE NOMAD’.
Abu Dhabi Festival collaborated with Shubbak once
again in 2017 to deliver co-commissions and events:
Tarek Yamani Trio, Woman at Point Zero and Four Arab
Composers.

The UK opera house and performing arts venue became
a valued partner in 2011, which led to the commissioned
revival of the 2009 production ‘Beloved Friend’ for the
2012 Abu Dhabi Festival. The partnership is expected
to continue to flourish in the form of commissions as
well as education and vocational opportunities for
young Emiratis.

The New York City classical ballet company with an
annual season at the Metropolitan Opera House joined
ADMAF in 2011 and made its debut appearance in Abu
Dhabi at the 2014 Festival.

Founded in Paris in 1980 by 18 Arab countries, IMA
joined forces with ADMAF at the end of 2011. The first
manifestation of the partnership was the exhibition
‘25 Years of Arab Creativity’ at the 2013 Abu Dhabi
Festival.

ADMAF has been a partner of the New York City
opera house’s network since 2010, and has screened
productions at the Abu Dhabi Festival: Gounod’s
Hamlet (2011) and Wagner’s Ring Cycle (2012).

Sharing a common goal to foster youth musicianship,
the two parties signed an agreement upon the debut
appearance of the EUYO at the Abu Dhabi Festival in
March 2015.

Led by Maestro Valery Gergiev, The Mariinsky Theatre
is a symbol both of St Petersburg and of Russia. Since
it was founded 200 years ago, the Mariinsky Theatre’s
glory and international fame have been grounded in
three things: its Opera, Ballet and Orchestra. In 2013,
Abu Dhabi Festival welcomes the Mariinsky Ballet &
Orchestra in its first ever appearance in the UAE.
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Southbank Centre, the world’s largest festival site,
home to the Royal festival Hall, Queen Elizabeth
hall, Purcell Room and Hayward Gallery, and four
world-class orchestras joined the network in 2017.
Acknowledging common principles, goals and areas
of common interest for joint collaboration in culture
and education, the partnership’s inauguration was
marked by a Festival Lecture by Jude Kelly, Artistic
Director of the Southbank Centre, and will see a
major co-collaboration in 2018.

Since 2011, the collaboration with Jazz at Lincoln Centre
has initiated joint programmes in music education
such as in 2015 when Dominick Farinacci (trumpet)
and Richard D. Johnson (piano) ran interactive jazz
workshops. It also collaborates on the programming
of the Abu Dhabi Festival.
Series.

ADMAF’s cooperation with the Barcelona opera
house was initiated in 2015 and promises fruition via
performances and co-commissions.
Since 2010, QMEC collaborates on programming such
as ‘An Evening with José Van Dam’ (2009); ‘Mozart
Masterpieces’ with Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie, violinist Augustin Dumay and Chapel laureates
(2011); Julien Libeer in Recital (2015); Abu Dhabi Festival
Lecture ‘Music Transmission’ (2015).

The non-profit media and journalism educational
institution founded by HRH Princess Rym Ali , Since 2012,
ADMAF invigilates admission exams for UAE applicants
to JMI, while professors support ADMAF’s Young Media
Leaders programme.

Signed in 2012, the first joint intiative launched in 2014.
The Cultural Excellence Fellowship provides worldclass training to emerging and established Emirati
cultural managers and creative entrepreneurs. It also
collaborates on the Festival’s international programme
such as in 2015’s Shubbak Festival concert ‘Burda: Asil
Ensemble & Karima Skalli’ at the Barbican.

AMAR assists in the preservation of rare music
archives from Egypt, Lebanon and Syria. Since
2014, the collaboration has led to album releases:
‘Early Singers from Bilad Al Sham: Syria, Lebanon,
Palestine’; ‘Sami Al Shawa: Prince of the Violin’;
‘Burda’; and ‘Mohamed Al Qasabgi’ as well as Abu
Dhabi Festival presentations of The Asil Ensemble
of Contemporary Arab Music at the 2014 Abu Dhabi
Festival and at Shubbak 2015 at London’s Barbican.
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ADMAF signed a letter of cooperation with Daniel
Barenboim Stiftung in 2017. As the first step in a longterm partnership with the Daniel Barenboim Stiftung,
which includes the Barenboim-Said Akademie-ADMAF
supported Palestinian cellist Faris Amin on a threeyear scholarship. The Akademie’s first collaboration
with a country from the Arab world, the first year of
the partnership also saw a series of concerts at the
newly inaugurated concert hall the Pierre Boulez Saal
(opened March 2017).
In 2017, Abu Dhabi Festival supported ‘Salaam to Syria.’
with Lubana Al Quntar, soprano; Kinan Azmeh, clarinet;
Jehad Jazbeh, violin; Olsi Leka, cello; members of the
Belgian National Orchestra; conducted by Ghassan
Alaboud (facing page). at The Centre for Fine Arts
in the heart of Brussels. In future, the partnership is
expected to include co-commissions, as well as crossmarketing and educational initiatives for students and
graduates.

The collaboration began in 2013 with the music
project ‘Debussy: Poet of the Avant-Garde’ featuring
Emirati soprano Sara Al Qaiwani and French pianist
Hugues Leclerc.

ADMAF and PSTA have been working together since
2009 holding annual workshops to nurture Islamic
arts practice in Abu Dhabi schools and universities.
In 2014, the organisations signed a partnership and
continues to devise training and teaching resources
for the UAE’s students and teachers.

Signed in 2013, ADMAF has established scholarships
for two eligible Emiratis who wish to pursue an MA
in Art & Architecture of the Islamic Middle East
or Music in Development. Academic staff also
participate in Abu Dhabi Festival’s Riwaq Al Fikr
lecture series.

Collaborating on symposia, lectures, exhibition and inhospital recitals since 2009, a new era began in 2015
with the opening of Cleveland Clinic Abu Dhabi and
the subsequent launch of the Alhan Recital

The collaboration with the annual international music
festival commenced with the co-commission of
‘Kalîla wa Dimna’ by Moneim Adwan, which toured
internationally throughout 2017

The Queen Sofía School of Music founded by Paloma
O’Shea partnered in 2015 on devising educational
and performance opportunities which have benefited
Emirati soprano Sara Al Qaiwani and award-winning
South Korean pianist Ah Ruem Ahn to date.
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ADMAF PUBLICATIONS
ADMAF
PUBLICATIONS
ADMAF published a wealth of information in 2017
on UAE cultural practice as well as on its own
activities across the UAE and beyond. In March,
ADMAF participated in Fully Booked Dubai, the
region’s first Art Book fair as part of Art Dubai,
where it presented its back catalogue in visual arts.
In April, ADMAF presented its complete catalogue
at the 2017 Abu Dhabi International Book Fair.

Abu Dhabi Festival Guide

The Art of Nature

Commemorative programmes are exclusively
available to ticketholders of Abu Dhabi Festival’s
headline performances and exhibitions. Each one
offers a detailed insight into the history of the works
presented and performed as well as biographies of
the participating artists and companies.

This bilingual publication documents the Abu
Dhabi Festival 2017 exhibition of the same name
– celebrating the natural abundance of the UAE
and the 20th anniversary of the Environment
Agency – Abu Dhabi. The book presents work by
20 UAE-based practitioners, including interviews
with 10 commissioned artists whose works
respond to the diverse animals and landscapes
of the nation.

Portrait of a Nation – Berlin
A bilingual German and Arabic publication
documenting the Abu Dhabi Festival touring
exhibition of the same name – one of the largest
curated exhibitions of Emirati visual art to date.
Featuring essays by some of the leading lights
of the national arts scene – Ali Al Abdan and
Munira Al Sayegh – the book presents artworks
by 50 Emirati artists (including 20 commissions),
spanning a range of mediums and exploring
personal perspectives of the nation.
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ADMAF is a source of information,
providing important commentary on
the UAE and Middle Eastern cultural
sector. Available in print, many
items are also accessible online

The ultimate guide to the Abu Dhabi Festival
is distributed nationwide, providing bilingual
information on the entire Festival programme;
from ADMAF productions to independent arts
initiatives taking place across the UAE and beyond.

Abu Dhabi Festival Programmes

Abu Dhabi Festival in Review
Each year, this bilingual, limited edition publication
looks back at the latest edition of the Gulf’s largest
cultural event. Featuring memorable moments from
a multitude of performances, concerts, exhibitions,
education and community initiatives, it demonstrates
the impact and value of ADMAF’s flagship initiative.

ADMAF Yearbook
ADMAF’s yearbooks review the activities of one
of the largest not-for-profit arts organisations in
the Arab world. Packed with fascinating facts and
figures, these visually dynamic, bilingual annual
reports clarify the breadth and depth of ADMAF’s
work throughout the UAE and internationally.
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ADMAF MARKETING
ADMAF
MARKETING &
COMMUNICATIONS
REPORT
Between January and December 2017, ADMAF
activities attracted extensive press coverage. A
total of 72 press releases generated 1,252 pieces of
coverage about the Foundation and its initiatives
ran across print, online, television and radio.
A total of three opinion-editorials were published
in The National Newspaper (UAE), Al Ittihad
Newspaper (UAE) and Al Hayat Newspaper (UK)
in addition to prime coverage in international titles
International Piano (UK), Amadeus (Italy), Classical
Music Magazine (UK), Mundo Clasico (Spain), and
How to Spend it (Russia).
During the Abu Dhabi Festival 2017, 15 regional
and international journalists were invited to cover
the festival, taking the total annual number of
journalists covering ADMAF’s work to 233. A total
of 123 interviews were conducted with the media
during the year.
As a result of the efforts of ADMAF’s Marketing
and Communication team, the Foundation’s
Advertising Value Equivalent (AVE) stood at
AED22.9 million by year end. Giving a total media
value of AED36 million.

The ADMAF marketing
machine plays an important
role in developing
audiences for the arts and
highlighting the significance
of the Foundation’s work

Online Content
An additional four sessions of The Artists’ Studio –
ADMAF’s online initiative that inspires and informs
young people about careers in arts and culture
– were filmed and posted on the Foundation’s
official YouTube channel. The sessions included
Wynton Marsalis, Mohamed Abdo, Tomatito and
Yo-Yo Ma, Kinan Azmeh and Haruka Fujii of the
Silk Road Ensemble.
The Abu Dhabi Festival website witnesssed traffic
of 155,877 page views and 27,736 new users.

Campaign
An international media campaign was developed
to mark ‘Portrait of a Nation – Berlin’. The campaign
highlighted the Foundation’s cultural diplomacy
efforts, as well as engaging international arts
media in Germany during Berlin Art Week. Across
social media, the Foundation documented the
experience of the 27 Emirati artists who travelled
to Berlin for the exhibition’s opening. Two press
releases generated 187 pieces of coverage,
generating an Advertising Equivalent Value of
$866,039, reaching an international and regional
audience of over 970 million people.

Social Media
Social media continues to be a key aspect of
the Foundation’s digital strategy providing a
number of engagement platforms. 2017 saw a
6% increase in Facebook fans, a 17.4% increase in
twitter followers and a 30.2% increase in Instagram
followers. The Abu Dhabi Festival social media
platforms witnessed steady growth with a 9.2%
increase in twitter followers and a 18.6% increase
in Instagram followers.
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The 2017 Abu Dhabi Festival Press Conference

ADMAF
MARKETING
Advertising Equivalent Value:

AED22.9 Million

abudhabifestival.ae

admaf.org

155,877

89,881

Abu Dhabi Festival views

ADMAF views

Total Media Value:

37,879

AED36 Million

9.17%

increase, Festival
Twitter followers

17.4%

increase, ADMAF
Twitter followers

18.6%

increase on
Festival Instagram
followers

30.2%
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increase on
ADMAF Instagram
followers

overall new users

2015,284

99,153

7.2 million

11.6 million

651

270

251

4,600

144,518

9,000

637,051

1.9 million

Abu Dhabi Festival impressions

Abu Dhabi Festival new followers

7,751

Abu Dhabi Festival total followers

ADMAF total impressions

ADMAF new followers

1,824

ADMAF total followers

424,902

139,320

741

635

4,721

2,735

Abu Dhabi Festival impressions

Abu Dhabi Festival new followers

Abu Dhabi Festival total followers

Abu Dhabi Festival total reach

6.34%
increase,
ADMAF
Facebook fans

Abu Dhabi Festival new fans

Abu Dhabi Festival total fans

ADMAF total reach

ADMAF new fans

ADMAF total fans

Abu Dhabi Festival video views ADMAF video views

ADMAF total impressions

ADMAF new followers

ADMAF total followers

Source: ADMAF
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ADMAF PARTNERS

STRATEGIC PARTNERS

CORPORATE
PARTNERS
MAIN PARTNER

An association with creative excellence
and national identity offers an effective
way to address a corporate social
responsibility agenda and stand out in a
competitive marketplace

EDUCATION AND COMMUNITY PARTNER
ADMAF has partnered with many businesses
since its establishment in 1996. In 2017, it enjoyed
collaborations with several companies operating in
the UAE.

EDUCATION PARTNERS

OFFICIAL VENUE

COMMUNITY PARTNER

REGIONAL TV NEWS PARTNER

AWARDS PARTNER

Mubadala remained ADMAF’s largest corporate
partner supporting a range of activities for
all ages and levels of creative ability. From
initiatives to recognise and support emerging
creative talent such as the Mubadala Design
Commission and The Art of Nature Mangrove
Tour, to engaging educational activities for
children like the explosive Ministry of Science
and a Storytelling Tour across the nation’s
nursuries. Their support also significantly
extended the reach and engagement of the Abu
Dhabi Festival exhibition ‘The Art of Nature’
with a comprehensive educational programme
including ‘The Art of Nature’ activity area, talks
with the creatives featured in the exhibition in
Artists in Conversation I and II as well as a Mobile
Photography Workshop in the verdant setting
of Umm Al Emarat Park. Finally, Mubadala
continued to support ADMAF’s pioneering work
in special needs arts development through
Picture This! – workshops and an exhibition for
children with Autism.

As Dolphin Energy supported the Abu Dhabi
Festival’s community and education initiatives
across the board, Gulf Capital continued its
partnership with ADMAF through a range
of platforms that reflect its commitment to
education. The 2017 Gulf Capital – ADMAF
Creativity Award was presented by H.E. Sheikh
Nahayan Mubarak Al Nahyan to Afra Atiq for her
powerful performance poem ‘An Open Letter
to Cancer’. The 2017 Gulf Capital – Abu Dhabi
Festival Visual Arts Award winner was Sakeena
Abbas Al Rumaithi, a final year student at the
Higher Colleges of Technology (Abu Dhabi
Women’s) for ‘Wear to be Aware’, a series of
intricate silver and gold jewellery reflecting the
endangered nature of wildlife presented in bell
jars, inspired by ‘Edge of the Meadow: Lady
of the Sea’ by Janet Bellotto from ‘The Art of
Nature’ Festival exhibition.
The national film industry received a boost from
ADMAF and EGA through the second Young
Filmmakers’ Circle. EGA also made it possible
for aspiring theatre talent to receive professional
development from some of the UAE’s leading
luminaries. Together with Chopard, the Abu
Dhabi Festival Award partner, these visionary
businesses are ensuring that ADMAF’s impact on
society continues to flourish.

SUPPORTERS
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&TOLERANCE

ABU
DHABI
FESTIVAL
2017
CULTURE & TOLERANCE
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Under the patronage of
H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan,
Minister of Tolerance

Culture and tolerance are two notions that seem notion of tolerance.
to go hand-in-hand so well that one might wonder Abu Dhabi Festival should not only be defined
if it even is relevant to offer them as a theme. by its world-class exhibitions and performances
However, if one looks at the world surrounding but also by the legacy it creates by creating
us, this bond between culture and tolerance opportunities for unique encounters and new
needs to be reaffirmed. In the West and in the paths to open. In short, how the language of art
Middle East, as in many other places in the world, allows for our cultures to meet.
a culture of intolerance seems to be taking hold.
Fear, despair and populism seem to have made We all care deeply for our own culture and of
a discourse of intolerance “okay”
course we all need roots. But this
in the mediasphere, in popular
year, Abu Dhabi Festival aimed to
culture, and in the collective
be an affirmation of those roots as
In this context,
psyche.
we understand them at ADMAF.
the 2017 Abu
Roots are paramount to us and to
As the world sees the resurgence
the UAE – they nourish the very
Dhabi Festival
of fixed, very static definitions of
identity and soul of this nation.
identity, one can feel that cultures
Roots are the subterranean basis
theme of Culture
and narratives are feeding from
of who we are, yet they are not
fear of the “Other” in general and
& Tolerance found apparent. Just as culture keeps
fear of the Arab or the Muslim
reinventing itself, so too does a
a whole new
in particular. The notion of an
tree. Strongly attached to the
original, “pure” culture, untouched
ground with roots feeding it, the
meaning. One of
by the “Other”, is slowly inching
tree soars, evolves, and it needs
its way in the hearts and minds of
an environment, an ecosystem, in
urgency.
many peoples around the world.
which to flourish. ADMAF believes
in roots, but not in roots alone. We
In this context, the 2017 Abu Dhabi Festival also believe in growth, evolution and coexistence
theme of Culture & Tolerance found a whole new in a larger environment. We believe in the tree, in
meaning. One of urgency.
its roots, and in every one of its leaves. We believe
in our own tree but also in the whole forest – as
The Abu Dhabi Festival has always been an diverse, dynamic, unpredictable as culture is. To
organisation that lives in close contact with the the static, fixated approach to rootedness, we
world. We aim for a festival that is not an ivory offer a dynamic, evolving approach to the tree
tower or a bubble but one that is in dialogue with and to culture.
the world. And in such troubled times, reaffirming
the fact that our main concern – culture – is a With this year’s theme, Culture & Tolerance, the
vehicle for tolerance seems appropriate. More Abu Dhabi Festival aimed to be just that – rooted
importantly, in its showcase of leading artists in Abu Dhabi but soaring towards the world.
from the region and from the world, we have
chosen this year to concentrate on people whose HE Huda Alkhamis-Kanoo
work and concerns are closely linked to the Founder and Artistic Director, Abu Dhabi Festival
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2010

THE 2017 ABU DHABI FESTIVAL
FACTS & FIGURES

26

7

24,000

:2017 مهرجان أبوظبي
2011
26,000 2015
حقائق وأرقام

29,100

2012

30,000 2016

35,972

2013

29,000

2017

21,545

2014

28,613

فعالية

Venues

إمارات

Emirates

11

31

21,059

Days يومًا

93%

جنسية مشاركة

Nationalities represented

الجمهور المشارك في المهرجان
Festival audience

نسبة الحضور في عروض
مسرح قصر اإلمارات
Capacity of mainstage
performances

5m

120

مليون مشاهدة عبر مواقع
التواصل االجتماعي
Social media reach

مشاركًا إماراتيًا

Emirati practitioners

16,206
الجمهور المشارك في الفعاليات الدولية والتي دعمها مهرجان أبوظبي

Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival
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8

ًفعالية

Events

10

مشاريع بإشراف إماراتي

Emirati-led initiatives

125
إعالمي مشارك
journalists

أعمال تكليف حصري
Commissions

117
33

مقابلة

Interviews

9

عروض على خشبة
مسرح قصر اإلمارات
Mainstage performances

مدرسة ومركز وجامعة مشاركة
Participating schools,
centres & universities
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Source: ADMAF
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COUNTRY OF
HONOUR: KINGDOM
OF SAUDI ARABIA
Each year, the country of honour marks the Festival’s
contribution to bilateral cultural relations. Previous
designates have been France (2016), Italy (2015),
United States of America (2014), Spain (2013), UK
(2012), Belgium (2011), Poland (2010), France (2009),
Lebanon (2008, 2006), and Egypt (2007).
The 2017 Abu Dhabi Festival Country of Honour was
The Kingdom of Saudi Arabia, celebrating the close
cultural bonds between the nations, the Festival
included a concert by the ‘Artist of the Arabs’
Mohamed Abdo.
Mr. Saleh Ahmed Al Omari, Deputy Head of Mission
and Minister Plenipotentiary of the Embassy of
Kingdom of the Saudi Arabia to the United Arab
Emirates said, “I would like to thank and express my
gratitude to our brothers and sisters at Abu Dhabi
Music & Arts Foundation for choosing the Kingdom of
Saudi Arabia as the Festival’s 2017 Country of Honour,

ABU DHABI
FESTIVAL
AWARDS
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The Abu Dhabi Festival
Country of Honour
highlights the enduring
bonds of friendship and
cultural cooperation

demonstrating their appreciation of the Kingdom and
its people. Today, the cultural environment that thrives
in the UAE shares the same spirit which incubated and
produced icons of science, creativity and knowledge
throughout the ages of the Arab world, contributing
much to the development of Arab culture. Culture
and what it contains of knowledge, morals, traditions,
heritage and arts is a message of understanding and
tolerance among peoples. In societies that are open
to others, tolerance spreads, allowing all to reach to
a common, mutual understanding; the more the light
of tolerance illuminates society, the more open that
society becomes to others. When the light of tolerance
wavers and dies, society becomes closed. Therefore, it
is essential that countries reach towards each other to
work together and collaborate to find a proper place
with other nations – and tolerance is the path and
bridge to other cultures.”

In recognition of outstanding contributions to arts
and culture, in 2017 Abu Dhabi Festival recognised
Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble, Mohamed
Abdo, Wynton Marsalis and Dr. Ghassan Salamé.
In association with

Presented with Chopard, the Abu Dhabi Festival
Award is given annually to individuals for outstanding
lifetime contributions to arts and culture. It has become
the benchmark of cultural excellence. Inaugurated in
2012, the first award commemorated the career of
the eminent Lebanese conductor and composer, Dr.
Walid Gholmieh (1938–2011), and was received by H.E.
Fouad Siniora, former Prime Minister of the Republic
of Lebanon and Dr Gholmieh’s widow, Elham. In 2013,
Plácido Domingo was honoured for his contribution
to opera, his support of young practitioners and his
tireless commitment to nurturing new audiences. To
mark the 11th edition of the Abu Dhabi Festival in 2014,
an unprecedented three awards were bestowed upon
three outstanding individuals who have dedicated their
lives to inspiring and engaging youth in music: José
Antonio Abreu, Gustavo Dudamel and Quincy Jones. In
2015, to mark Abu Dhabi Festival’s 12th edition, awards
were given to two of the world’s leading conductors,
Iván Fischer and Riccardo Muti. Both continue to push
the boundaries of their practice while engaging the
young in upholding the rich legacy of classical music.
In a similar vein, a posthumous award was received by
Bernard de Launoit, President of the Queen Elisabeth
Music College in Belgium, on behalf of his father,
Comte Jean-Pierre de Launoit (1935–2014). In 2016,
awards were given to dancer and conservationist
Sylvie Guillem, the Oscar winning composer Gabriel
Yared and renowned author Amin Maalouf.

Today, as ADMAF harnesses the power of culture,
Abu Dhabi Festival continues to commend pioneers
around the world. In 2017 awards were given to The
Silk Road Enseble and Yo-Yo Ma, Moahmed Abdo,
Wynton Marsalis and Dr. Ghassan Salamé.
For almost two decades, The Silk Road Ensemble have
been initiating unprecedented opportunities for crosscultural dialogue through its family of musicians from
more than 20 countries and most importantly thanks
to the personal commitment of its co-founder and
director, the renowned cellist, UN Messenger of Peace
and 17-time GRAMMY award winner Yo-Yo Ma. The
legendary Saudi vocalist Mohamed Abdo – known to
all as ‘The Artist of the Arabs’ – was recognised for his
remarkable career spanning more than six decades.
As one of the most prominent musical pioneers in
the Arab world, he has played an integral role in the
upholding and developing the music cultural heritage
of the Kingdom of Saudi Arabia and beyond. Founder
of the Jazz Lincoln Center and a nine-time GRAMMY
Award winner, Wynton Marsalis received the Award
for his exceptional accomplishments in the service
of culture, music education and youth development.
While Dr. Ghassan Salamé, academic, diplomat
and cultural commentator was awarded for literary
and diplomatic achievements as well as his highly
influential role in promoting cross-cultural dialogue
and exchange.

ABU DHABI
FESTIVAL
COMMISSIONS
Commemorating the 20th Anniversary of
the Environment Agency – Abu Dhabi
This year, in celebration of the 20th anniversary
of Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), 10
Emirati and UAE-based artists were commissioned
to create 12 works responding to the wildlife and
natural habitats of the country. The works formed
part of ‘The Art of Nature’ exhibition and were
featured alongside additional loaned works to
reflect upon the abiding influence of nature on
creativity. The commissioned artists were: Amer
Aldour (This Sea and Flight); Shaikha Al Mazrou
(SAND-LAND); Tarek Al-Ghoussein ((In) Sabkha,
Abu Dhabi 2016); Janet Bellotto (Edge of the
Meadow: Lady of the Sea); Hazem Harb (Beyond
the City – Inside the City); Roberto Lopardo
(Mapping Bu Tinah); Ranim Orouk (The Revival and
Pearl Luminescence); Michael Rice (Wave); Anjali
Srinivasan (Crusta: Frozen Mud); and Hendrick
Wahl (Alternations).

Since its early days, ADMAF has been
investing in the creation of new work
by established and emerging arts
practitioners of multiple disciplines.

oud master, Naseer Shamma, which was followed
by ‘The Dream of the Oud: Naseer Shamma
Compositions – Volume 1’, Shamma’s first ever
collection of scores. Macadi Nahhas (Jordan) was
supported for her fifth album ‘Nour’, which revived
forgotten regional songs, blending styles from pop
to jazz, while remaining faithful to maqamat and
Arabic melodic structures. The opera singer and
composer Hiba Al Kawas (Lebanon) released two
seminal albums with the Festival: ‘Li’anni Ahya’ and
‘Sawtiya Sama’. At the 2013 Abu Dhabi Festival, the
Czech Philharmonic conducted by Jiri Belohlavek
premiered ‘Poème Orientale’, a new work by
Bechara El Khoury (Lebanon/France). Four years
after the Emirati oud soloist and composer Faisal
Al Saari released his first album ‘Synthesis’ with the
Composers’ Platform, the Festival followed up by
commissioning ‘Antumbra’, a new composition by
Al Saari and Swiss composer Luzia Von Wyl.

International Co-Commissions
Festival Composers’ Platform
In February, ‘Wahat Al Karamah (The Oasis of
Dignity)’ by Mohammed Fairouz was performed
for the first time by the acclaimed US ensemble
Bang on a Can All-Stars during the inaugural
concert in The Red Theater of The Arts Center
at NYU Abu Dhabi. The Festival returned to the
university in March for the world premiere of Tarek
Yamani’s ‘Peninsular: Portraits in Khaleeji Rhythms
& Jazz’. Along with an album, documentary and
book, the concert marked the culmination of a
remarkable two-year research project exploring
the historic link between jazz and Gulf rhythms.
March also saw the latest collaboration with the
Foundation for Arab Music Archiving & Research
(AMAR); the worldwide release of a doublealbum of digitally remastered recordings by
Sheikh Salama Hijazi, one of the Arab region’s
great musicians of the early 20th century. The
ongoing partnership with AMAR aims to revive an
important chapter in the region’s musical heritage
and previously led to the release of albums and
books featuring luminaries such as Badriyah
Saadeh, Sami Al Shawa and Mohamed Al Qasabgi
as well as current practitioners, The Asil Ensemble.
In addition, Abu Dhabi Festival presented The Asil
Ensemble at The Barbican during Shubbak 2015,
London’s festival of contemporary Arab culture.
The Abu Dhabi Festival Composers’ Platform has
also supported the 2010 album ‘Silk Road’ by Iraqi

The Festival continued its legacy of international
cultural cooperation in 2017, co-commissioning
and supporting 17 performances in five countries
(Germany, France, Belgium, Morocco, UK): The
Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO)
at Elbphilharmonie Hamburg and KlaraFestival,
Brussels; the Abu Dhabi Festival scholarship
for cellist Faris Amin at The Barenboim-Said
Akademie; concerts at The Pierre Boulez Saal,
Berlin, by Trio Hewar, Damascus Festival Chamber
Players and Naseer Shamma; ‘Portrait of a Nation’,
exhibition of contemporary UAE art, in Berlin; the
world tour of ‘Kalîla wa Dimna’ by Moneim Adwan,
commissioned by Festival d’Aix-en-Provence and
the Académie of Aix Festival, co-produced with
Opera de Lille and Opera de Dijon, to Morocco
and across France; Tarek Yamani Trio, Bushra El
Turk’s chamber music opera ‘Woman at Point
Zero’ and The Arab Composers’ Residency for
Nabil Benabdeljalil, Bahaa El Ansary, Amir El Saffar
and Nadim Husni at Shubbak, London’s festival of
contemporary Arab culture.
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THE ART OF NATURE

WITH THE SUPPORT OF
H.H. SHEIKH HAMDAN BIN ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN,
THE RULER’S REPRESENTATIVE IN THE WESTERN REGION
UMM AL EMARAT PARK
WORLD PREMIERE
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مهـرجــان أبوظبي

خلق وإبداع
ٌ :الطبيعة
برعاية كريمة من

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

| حديقة أم اإلمارات
العرض العالمي األول
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ABU DHABI FESTIVAL

MOHAMED ABDO
– ONE MOONLIT
EVENING
Emirates Palace Auditorium
Emirates Palace Auditorium
ABU DHABI FESTIVAL DEBUT
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مهـــرجــان أبوظبــي

العرب
فنان
عبده
محمد

محمد عبده في
أمسية البدر
مسرح قصر اإلمارات
اإلمارات
مسرح قصر

العرض األول في مهرجان أبوظبي

ABU DHABI
FESTIVAL
ABU
DHABI
FESTIVAL
FESTIVAL RECITALABDO
SERIES:
MOHAMED
JUAN PÉREZ
FLORISTAN
Emirates
Auditorium
Black
BoxPalace
The Arts
Center at
NYU Abu Dhabi

مهـــرجــان أبوظبــي

محمد عبده

سلسلة حفالت مهرجان أبوظبي
:للعزف المنفرد

خوان بيريث
فلوريستان

في مركز الفنون بجامعة
الصندوق األسود
قاعة
اإلمارات
مسرح قصر
أبوظبي-نيويورك
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مهـــرجــان أبوظبــي

توماتيتو -
سوي فالمنكو
قاعة المسرح األحمر في مركز الفنون بجامعة
نيويورك-أبوظبي
العرض األول في مهرجان أبوظبي
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– TOMATITO
SOY FLAMENCO
Red Theater – The Arts Center at
NYU Abu Dhabi
Abu Dhabi Festival Debut

مهـــرجــان أبوظبــي

سلسلة حفالت مهرجان أبوظبي
للعزف المنفرد:

ABU DHABI FESTIVAL
FESTIVAL RECITAL SERIES:

نسلَ ر
طارق يمني  -بنِ ُ

– TAREK YAMANI
PENINSULAR

قاعة الصندوق األسود في مركز الفنون بجامعة
نيويورك-أبوظبي

Black Box The Arts Center at
NYU Abu Dhabi

العرض العالمي األول

World Premiere
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CHINA’S NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING
ARTS ORCHESTRA
Conducted by Lie Zhang, with
Haochen Zhang and Siqing Lü
Emirates Palace Auditorium
Arab World Debut
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مهـــرجــان أبوظبــي

أوركسترا مركز الصين
الوطني لفنون األداء
 برفقة،بقيادة المايسترو دجانغ يي
دجانغ هاوتشن وسيتشينغ لو
مسرح قصر اإلمارات

العرض األول في العالم العربي

ABU DHABI FESTIVAL

WYNTON MARSALIS
IN CONCERT WITH
SPECIAL GUEST
NASEER SHAMMA
Emirates Palace Auditorium

مهـــرجــان أبوظبــي

حفل وينتن
مارساليس مع ضيف
الشرف نصير شمة
مسرح قصر اإلمارات
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مهـــرجــان أبوظبــي

مجموعة طريق
الحرير مع يو-يو ما
مسرح قصر اإلمارات
العرض األول في مهرجان أبوظبي
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ABU DHABI FESTIVAL

THE SILK ROAD
ENSEMBLE WITH
YO-YO MA
Emirates Palace Auditorium
ABU DHABI FESTIVAL DEBUT

مهـــرجــان أبوظبــي

ملكة الفادو:
ماريزا
مسرح قصر اإلمارات

العرض األول في اإلمارات العربية المتحدة

ABU DHABI FESTIVAL

THE QUEEN OF
FADO – MARIZA
Emirates Palace Auditorium
UAE DEBUT

80

مهـــرجــان أبوظبــي

أوركسترا
المغتربين السوريين
الفلهارموني
قاعة “إلب فيلهارموني” ،هامبورغ
مهرجان “كالرا” في مركز بوزار ،بروكسل

ABU DHABI FESTIVAL

SYRIAN EXPAT
PHILHARMONIC
ORCHESTRA
Elbphilharmonie, Hamburg
Klara Festival, Bozar, Brussels

مهـــرجــان أبوظبــي

محمد فيروز -
“واحة الكرامة”

أدته فرقة “بانغ أون إيه كان
ّ
أوول ستارس”
قاعة المسرح األحمر في مركز الفنون بجامعة
نيويورك-أبوظبي
العرض العالمي األول
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ABU DHABI FESTIVAL
MOHAMMED FAIROUZ
– WAHAT AL KARAMAH
PERFORMED BY BANG ON A CAN
ALL STARS
Red Theater at The Arts Center at
NYU Abu Dhabi
World Premiere
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ABU DHABI FESTIVAL
ARAB WORLD CONCERNT SERIES AT PIERRE BOULEZ SAAL:

TRIO HEWAR; NASEER SHAMMA – WORLD
WITHOUT FEAR; DAMASCUS FESTIVAL
CHAMBER PLAYERS
Pierre Boulez Saal, Barenboim-Said Akademie, Berlin

84

مهـــرجــان أبوظبــي

:قاعة بيير بوليز سال

 عالم بال خوف؛:شمة
ّ فرقة ثالثي حوار؛ نصير
عازفو مهرجان دمشق لموسيقى الحجرة
 برلين،سعيد- أكاديمية بارنبويم،قاعة بيير بوليز سال
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ABU DHABI FESTIVAL
THE BARENBOIM-SAID AKADEMIE

FARIS AMIN:
ABU DHABI FESTIVAL
SCHOLAR 2016–2019
Barenboim Said Akademie
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مهـــرجــان أبوظبــي

-فارس أمين
الحائز على منحة
مهرجان أبوظبي
 برلين،سعيد-أكاديمية بارنبويم

ABU DHABI FESTIVAL

مهـــرجــان أبوظبــي

KALÎLA WA DIMNA الجولة العالمية ألوبرا
أوبرا كليلة ودمنة
WORLD TOUR
France and Morocco

فرنسا والمغرب
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مهـــرجــان أبوظبــي

ABU DHABI FESTIVAL

معرض “إمارات الرؤى”
PORTRAIT OF A
 برلينNATION – BERLIN
قاعة “مي كوليكترز”
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me Collectors Room

مهـــرجــان أبوظبــي

مهرجان شباك للثقافة العربية المعاصرة

ABU DHABI FESTIVAL
SHUBBAK

ثالثي طارق يمني؛ امرأة ;TAREK YAMANI TRIO
WOMAN AT POINT
عند نقطة الصفر وأربعة
مؤلفين موسيقيين عرب ZERO & FOUR ARAB
COMPOSERS
لندن

London
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مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ريادة اإلبداع

يناير  -ديسمبر 2017

1

راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

2

3

الرئيس الفخري لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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شبابنا
مستقبل الوطن

مع احتفاالت الدولة بـ “عام الخير” لسنة
 ،2017تطلعنا سعادة هدى إبراهيم الخميس،
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
على أهداف المجموعة في رعاية الشباب
وتعزيز قدراتهم لبناء مستقبل اإلمارات.

كمسؤولية مشــركة بني الحكومة واملؤسسات الخاصة
واملجتمعيــة مبختلــف قطاعاتها وتخصصاتها عرب تعزيز
قدرات الشــباب وإتاحة الفرص لهم إلظهار قدراتهم واحتضان
مواهبهم والنهوض بها ،فالشــباب بحاجة لالســتثامر فيهم ويف
إبداعاتهــم ،بحاجة ملن يؤمــن بقدراتهم ،ويحفزهم ويوفر لهم
الفــرص حتى يبدعوا ،وبذلك تتمكن األمة أن تســتأنف نهضتها
وحضارتها.

يتصدر االهتامم بالشــباب اإلمارايت األجندة الوطنية للدولة،
عمالً برؤية املغفور له الوالد الشــيخ زايد بن ســلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي آمن بالشــباب وقدراتهم عىل
صنع املســتقبل وبأنهم الــروة الحقيقية للوطن ،وإدراكاً من
القيادة الرشــيدة بأن األوطان تبنى بســواعد أبنائها وأن شباب
اليوم هم قادة الغد وركيزة املســتقبل ،واملحرك املســتمر
لالبتكار والتنمية واالســتدامة ،وتويل جميع السياسات
واالسرتاتيجيات الحكومية اهتامماً
ننتهــج يف مجموعة أبوظبي للثقافة
إنّ إعداد أجيال اليوم للمســتقبل
كبريا ً بفئة الشــباب حيث تقدم لهم
والفنون ،ومنذ تأسيســها عام ،1996
يصبح أكرث إلحاحاً كمسؤولية
تعليامً راقياً وتشــجعهم عىل الحصول
رؤيــة تهدف إىل االرتقاء بطاقات
مشرتكة بني الحكومة
عــى أعىل الدرجات العلمية من
وقدرات الشــباب وتطويرها والعمل
واملجتمعية
الخاصة
واملؤسسات
كــرى الجامعات املحلية والعاملية،
عــى تأهيلها بطرق إبداعية حتى يكون
وتخصصاتها
قطاعاتها
مبختلف
وتوفر لهــم البيئة املحفزة لالبتكار
لهم الدور الريادي عربياً وإنســانياً،
والبحــث والتطوير ،وتتبنى أفكارهم
عرب تعزيز قدرات الشباب وإتاحة عرب غرس قيم االبتكار واكتشــاف
قدراتهم
إلظهار
لهم
الفرص
وإبداعاتهم ،وتتيح الفرصة للشــباب
املواهب وصقلها ضمن بيئة مشــجعة
من الجنســن ليشغلوا أرفع املناصب
واحتضان مواهبهم والنهوض بها وحاضنة ،ترســيخاً ملكانة أبوظبي
التنفيذيــة ،كام خطت حكومة الدولة
كمركــز للفنون ووجهة ثقافية عاملية،
خطوات رائدة بتعيني وزيرة دولة لشؤون الشــباب وتأسيس
وتتمثل مســؤوليتنا يف متكني وتأهيل أجيال املســتقبل عرب
ٍ
مجلس ومراكز للشــباب ،يف إطار املبادرات العديدة التي
تشــجيع املبدعني ،وإتاحة آفاق التعبري الفني أمام الشــباب.
متثلهم وتحمــل طموحاتهم واهتامماتهم وأحالمهم.

إ ّن إعداد أجيال اليوم للمســتقبل يصبح أكرث إلحاحاً
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الرسالة
تعنى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية ،عرب احتضان اإلبداع ملا فيه خري
املجتمع إسهاماً منها يف إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي ،وتقدّم املجموعة طيفاً واسعاً من املبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد
من الربامج التعليمية واملجتمعية التي تستقطب جامهري متنوعة ،كام ترعى اإلمكانات اإلبداعية داخل اإلمارات وخارجها
بالتعاون مع كربيات املؤسسات الثقافية املحلية والعاملية.

الرؤية
تعد الثقافة عامالً أساسياً لتحرير امللكات اإلبداعية وإطالق العنان لها ،وهي أيضاً غذاء الروح ولغة عابرة للحدود تتخطى قيود
املكان والزمان ،وتشكل نقطة هامة تتوحد من خاللها البلدان .وتؤمن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالقيم التي أورثنا إياها
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله ،وهي قيم التسامح واالنفتاح والحوار مع اآلخر ،وتسعى لرتجمتها عرب
مبادراتها وبرامجها إسهاماً يف تعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية واحتضان والتعريف مبنجز اإلبداع اإلمارايت عاملياً.

األهداف االستراتيجية
•تعزيز االبتكار واإلبداع لدى أفراد املجتمع اإلمارايت املواطن واملقيم من خالل الفعاليات الفنية والثقافية.
•تسهيل الوصول إىل األعامل الفنية والثقافية ودعم األثر الذي تحدثه يف مجاالت تطوير التعليم والتالحم املجتمعي.
•إثراء مستويات الوعي والفهم لثقافة وتراث دولة اإلمارات ،واملساهمة يف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عاملية بارزة.
•تفعيل مشاركة الشباب اإلمارايت يف مختلف القطاعات الثقافية واإلبداعية اإلماراتية ودعم تطورهم املهني يف هذا املضامر.
•ترسيخ قيم الدبلوماسية الثقافية والحوار بني الثقافات عرب تعزيز الرشاكات الثقافية املحلية ،العربية والعاملية.
•بناء مجموعة مقتنيات دامئة من األعامل الفنية املعارصة والحديثة من اإلمارات وخارجها.

(الصفحة املقابلة) :العازفون اإلماراتيون املشاركون يف العرض العاملي األول
نسلَر” للفنان طارق ميني ،ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي .2017
“ب ِن ُ
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أجندة مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

أبرز الفعاليات
في عام 2017

فبراير

أكتوبر

منح جائزة مبادلة للتصميم
لطالبة الهندسة المعمارية
اإلماراتية منى عبد الله آل علي
عن عملها “دار التنوير”

شملت جولة مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون
زيارة  13كلية في إمارات مختلفة ،وانضم إلى
الجولة سفراء المجموعة من الفائزين والفائزات
بجوائز المجموعة في أعوام سابقة ليرووا قصص
مفصل عن المعلومات
نجاحهم إضافة إلى شرح ّ
المتعلقة ببرامج المجموعة كال ِم َنح والجوائز
وأعمال التكليف الحصري

مارس
مهرجان أبوظبي  ،2017تحت شعار “الثقافة
والتسامح” ،شهد تنظيم  79فعالية في 29
موقعاً عبر اإلمارات السبع

يناير
انطالق السنة الثانية لبرنامج
“منحة الزمالة الثقافية”

14

2017

مايو

يوليو

نوفمبر

األسبوع الثقافي في أكاديمية
اإلمارات الدبلوماسية

تعاون مشترك بين مهرجان أبوظبي
و«مهرجان شبّاك للثقافة العربية
المعاصرة» في لندن ،أثمر عن تنظيم
عدد من الفعاليات :ثالثي طارق
يمني ،أوبرا «امرأة عند نقطة الصفر»
وأربعة مؤلفين موسيقيين عرب

جناح المجموعة في معرض “فن
أبوظبي” يقدّم مبادرة “رواق الفن
اإلماراتي” المبادرة األولى من نوعها
في احتضان منجز التشكيل اإلماراتي
والتعريف بها عربياً وعالمياً ،عبر قاعدة
البيانات اإللكترونية وبرنامج المنح
وأعمال التكليف الحصري وبرنامج
االستشارات واإلرشاد واإلشراف الفني.

أبريل
اإلعالن عن الفائزة بجائزة كريستو
وجان-كلود ،باإلضافة إلى توقيع
مذكرة تفاهم بين مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون مع الفنان كريستو
ليضاف إلى الشركاء االستراتيجيين
للمجموعة

سبتمبر
تنظيم معرض “إمارات الرؤى”
ضمن فعاليات “أسبوع فن
برلين” ،ليصبح بذلك أكبر
معرض للفن اإلماراتي في أوروبا
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تحت الضوء

أبرز محطات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
للعام 2017

التسامح

تؤمن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بدور التسامح يف بناء جسور التالقي
ليعربها كبار الفنانني واملبدعني واملفكرين ،إىل أبعد ما ميكن ،ليخلق
ٍ
مساقات جديد ًة للفكر والثقافة والفنون ،فعىل
فرص اللقاء اإلنساين ،ويفتح
عاتق أهل الثقافة تقع مسؤولية نرش قيم التسامح لقدرتهم عىل الوصول
إىل الناس والتأثري فيهم وتشكيل وعيِهم .هناك حاجة ماسة إىل ترسيخ
مقومات النهضة الفنية والثقافية بجناحيها :املوروث األصيل ،واستدامة
التنمية باقتصاد املعرفة وحرية اإلبداع ،الحاجة إىل إعادة التأكيد عىل أ ّن
الثقافة يف جوهرها رسالة تسامح وتعارف وتقارب بني الشعوب ،كام تؤمن
املجموعة بأ ّن ثقافتَنا قوية بجذورها ،تتغذى بها ،تحفر يف كنوز الرتاث
العريق ،وتوث ّق منجز الحارض الزاهر ،وتقوى باستدامة الحراك والرشاكة يف
وفعل إرادة ،هذا ه َو إرث ُنا.
نظام عاملي أوسع .الثقافة هوية ،عالمة وجود ُ

الدبلوماسية والتبادل الثقايف

واصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دعم الدبلوماسية الثقافية مع
ع دولية حثيثة لتعزيز مكانة أبوظبي عىل الخارطة العاملية ،وتؤمن
بذل مسا ٍ
املجموعة بدور الحوار والتبادل الثقايف يف بلورة هوية راسخة ومنفتحة.
وعليه ،فإن إدراك وفهم سياق عاملي ما بشكل أفضل يستلزم غرس إحساس
عميق بالهوية الثقافية ،وتكريس ذلك اإلحساس القوي بالذات لالنفتاح
عىل التبادل الثقايف .وقد اختزل معرض “إمارات الرؤى” ذلك كله؛ حيث
استكشف معنى الوطنية واالنتامء من منظور  50فناناً إماراتياً تم عرض
إبداعاتهم يف أملانيا .وقد انضم  27فناناً من املشاركني يف املعرض إىل
فريق مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف برلني لحضور حفل االفتتاح،
وتنظيم ورش عمل وندوات حوارية ،ولقاء الجمهور والصحافة خالل “أسبوع
فن برلني”.

هويتنا الثقافية منارة ألجيال املستقبل

واصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دعم طيف متنوع من األمناط
الفنية وأشكال التعبري اإلبداعي بدءا ً من الفنانني التشكيليني وصانعي
األفالم وصوالً إىل ال ُكتّاب واملوسيقيني .ومن املشاركة يف مبادرات
التنمية املهنية إىل توفري املشاريع التعليمية وتقديم وإنجاز األعامل
الخاصة ،وبذلك تكون املجموعة قد غطت هذا العام كل األمناط الفنية،
وكانت املواهب اإلماراتية الواعدة والناشئة واملتمرسة يف صدارة
املشاركني عرب مختلف املبادرات التي دعمتها املجموعة داخل الدولة
وخارجها.

املوسيقى

أطلق املؤلف املوسيقي محمد فريوز عمله األخري “واحة الكرامة”؛ فيام
انضم عازفو اإليقاع خليفة عباس جاسم ،وعيل محمد عيل ،ومحمد أنابر
سليم ،ومحمد عتيق مهدي ،وراشد سعيد طالب ،إىل طارق ميني الذي
نسلَر :إيقاعات خليجية عىل أنغام الجاز” يف
قدم عرضه العاملي األول “ب ِن ُ
مركز الفنون يف جامعة نيويورك-أبوظبي.

املرسح

خضع أعضاء ورشة اإلمارات املرسحية لتدريب مكثف مدته  3أسابيع
تحت إرشاف الدكتور حبيب غلوم العطار ،وعبري وكيل ،ومحمد أبو
العباس .وقد ساهمت عفراء عتيق ،أول شاعرة إماراتية متفرغة ،بدعم
عنرصي الفنون األدائية والكتابة اإلبداعية يف املهرجان؛ وذلك من خالل
16
الكاتب محمد نور الدين يوقّع ألحد املعجبني
عىل كتابه “رباعيات الخيام” ضمن فعالية “رواق األدب والكتاب”

اإللقاء املذهل لقصيدتها “رسالة مفتوحة إىل مرىض الرسطان” الفائزة .
بجائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  -جلف كابيتال .2017

األدب

تضمنت مبادرة “رواق األدب والكتاب” ضمن مهرجان أبوظبي عرض 6
إصدارات للكتّاب :الدكتور منصور جاسم الشاميس ،وبسمة محمد يونس،
أحمد عيىس العسم ،وشيخة الجابري ،ومحمد نور الدين ،وعبد املجيد
املرزوقي .قامت راويتا القصص أسامء الكتبي وميثاء الخياط بجول ٍة حول
دولة اإلمارات العربية املتحدة لتحفيز اإللهام لدى األجيال القادمة.

األفالم

شاركت املخرجة نجوم الغانم أعضاء النسخة الثانية من “دورة صانعي
األفالم الشباب” يف ندوة حوارية تناولت فيلم “اآلن بإمكانهم املجيء”
للمخرج سامل اإلبراهيمي .كام دعمت املجموعة مخرجني إماراتيني
لعرض أفالمهم وهي“ :مسك” لحميد السويدي و”دريب” لعائشة العامري،
و” 40درهامً” للفنان جالل لقامن.

ريادة األعامل

استقبلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون املشاركني يف الدورة الثانية
من برنامج “منحة التميز الثقايف” بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين،
عرب مجموعة من ورش عمل للتنمية املهنية استعرضت مهارات الخطابة
والتواصل والتقديم ،باإلضافة إىل ندوة حوارية مع جود كييل؛ املدير الفني
ملركز “ساوثبانك” والحائزة عىل وسام االمتياز لإلمرباطورية الربيطانية.
كل من برنامج “القيادات اإلعالمية
كذلك انضم املشاركون إىل خريجي ّ
الشابة” ،الذي أطلقته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،و”أكادميية
اإلمارات الدبلوماسية” إلجراء مقابالت مع الفنانني العامليني الزائرين ،وذلك
ضمن إطار حلقات جديدة من “استوديو الفنانني” .كام سافر خريجو برنامج
“القيادات اإلعالمية الشابة” إىل اململكة املتحدة ،حيث زاروا عددا ً من
املؤسسات اإلعالمية الرائدة .وبفضل برنامج املِ َنح ،تتابع خريجتا برنامج
“منحة التميز الثقايف” دراستها العليا ،إذ تدرس وحيدة الحرضمي حالياً
املاجستري يف إدارة الفنون يف “كلية دراكر لإلدارة” يف جامعة خريجي
كلريمونت للدراسات العليا باململكة املتحدة ،فيام تدرس فاطمة الهاشمي
املاجستري يف إدارة الفنون األدائية من جامعة باريس السوربون أبوظبي.

الفنون التشكيلية

شهد قطاع الفنون التشكيلية هذا العام زخامً إبداعياً مميزا ً متثل يف إقامة
معرضني كبريين هام معرض “إمارات الرؤى” الذي احتضنته برلني يف
شهر سبتمرب ،وهو يع ّد من أبرز معارض التشكيل اإلماراتية خارج الدولة،
وقد تضمن  50عمالً فنياً بينها  20عمالً بتكليف حرصي .ومعرض “الطبيعة:
خلق وإبداع” الذي أقيم يف أبوظبي احتفا ًء بالذكرى السنوية العرشين
ٌ
لتأسيس “هيئة البيئة-أبوظبي” ،وقد تضمن عرض  40عمالً فنياً من بينهم
 11عمالً لفنانني إماراتيني ،باإلضافة إىل تقديم برنامج تعليمي متنوع شمل
جلسات حوار وورش عمل برفقة عزة القبييس وخلود الجابري .ويف عامها
الحادي والعرشين ،تؤكد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مواصلة التزامها
بتطوير وتقديم األعامل اإلبداعية املتميزة ،وتسليط الضوء عىل القدرات
الفنية التي ميتلكها اإلماراتيون بالفطرة.
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بالد الخير
إضاءات البرنامج
التعليمي
والمجتمعي

يهدف البرنامج التعليمي والمجتمعي من مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون إلى إرساء شراكات مثمرة
وتوفير منصات ملهمة لألطفال والشباب بغية
تشجيعهم على تطوير تفكيرهم اإلبداعي ،وإدراك
مواهبهم وتوسيع آفاقهم ،معتمدين في ذلك على
اإلرث الثقافي الفريد لإلمارات.

واصل فريق الربنامج التعليمي واملجتمعي يف عام  2017الرتويج يتحمل الجيل القادم من املبدعني مسؤولية االرتقاء بالقطاع إىل
للمبادرات الفنية والثقافية عرب جميع رشائح املجتمع؛ حيث مستويات جديدة ،وانسجاماً مع دورها وجهودها يف هذا املجال،
أطلق برامج تدريبية موسعة إلعداد مواهب املستقبل ،إضافة إىل واصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دعم الشباب اإلمارايت
وسع برنامج «القيادات
املشاركة يف برامج تعليمية عرب املدارس واملنشآت الصحية ،عرب برامجها التدريبية املتنوعة :حيث ّ
وتعزيز الرشاكات مع مؤسسات التعليم العايل يف البالد ،وتنظيم اإلعالمية الشابة» نشاطاته ليأخذ مجموعة مختارة من خريجيه
إىل لندن للقاء عدد من أبرز قادة القطاع؛ كام دعمت املجموعة
برنامج حافل باألنشطة املجتمعية املوجهة لجميع األعامر.
صناع السينام واملرسح يف تطوير مهاراتهم
املهنية؛ وتجاوز عدد أعضاء مبادرة «رواق الفن
رشكاء جدد
فيام تصبح أبوظبي
اإلمارايت» املئة عضو؛ ورشعت املجموعة يف
وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منار ًة لالنفتاح الثقايف ،تدريب الدفعة الثانية من طالب برنامج «منحة
خالل عام  2017اتفاقيتي تعاون مع رشيكني
يتحمل الجيل القادم
التميز الثقايف» بالرشاكة مع املجلس الثقايف
اسرتاتيجيني جديدين يف قطاع التعليم من املبدعني مسؤولية الربيطاين .ويف املجمل ،شارك يف برامج التطوير
هام :الجامعة األمريكية يف الشارقة ،وجامعة
االرتقاء بالقطاع إىل
املهني للمجموعة نحو  170مواطناً إماراتياً.
أبوظبي .ومع هاتني االتفاقيتني ،يرتفع عدد
مستويات جديدة
رشكاء التعليم االسرتاتيجيني للمجموعة
االحتفاء بالتميز
إىل  11رشيكاً يشكلون معاً شبك ًة واسعة
من املؤسسات األكادميية التي يطال تأثريها جميع أنحاء الدولة ال تزالجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تشكل ركيز ًة أساسية
ملساعدة قادة الغد عىل فهم هوياتهم الثقافية ورفع أصواتهم عالياً لربنامجها التعليمي يف دعم قادة الغد وتكريم املتميزين منهم،
للتعبري عنها .وللمرة األوىل تعاونت املجموعة أيضاً مع أكادميية ويساهم هؤالء القادة بدورهم يف إلهام اآلخرين عرب تنظيم ورش
اإلمارات الدبلوماسية لتنظيم برنامج من األنشطة التوعوية حول العمل ،والظهور يف الندوات الحوارية ،ومتثيل أعامل املجموعة
أهمية الدبلوماسية الثقافية.
كسفراء لها يف املحافل املختلفة .وقد زارت الشاعرة املتميزة
عفراء عتيق ،الحائزة عىل جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون “ -جلف كابيتال” لعام  ،2017العديد من جامعات
تعزيز املهارات الثقافية
البالد كجزء من معرض مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الذي
كان عام  2017حافالً باإلنجازات االستثنائية يف القطاع الثقايف شارك فيه  1,421طالباً إماراتياً يف عام .2017
لدولة اإلمارات .وتجسد ذلك يف افتتاح «متحف اللوفر أبوظبي»
الذي شهد احتفا ًء عاملياً غري مسبوق بدور الثقافة يف توحيد
البرشية ونبذ االنقسام .وفيام تصبح أبوظبي منار ًة لالنفتاح الثقايف،
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قامت مجموعة من الكتاب ورواة القصص ،مبن فيهم كُتّاب إماراتيون ،بجولة عىل دور
الحضانة يف دولة اإلمارات لحفز مشاركة األطفال حتى سن األربع سنوات يف عامل األدب
واإلبداع يف كل من عجامن ،أم القيوين ،الفجرية ،رأس الخيمة
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شركاء
في اإلبداع

بيانات البرنامج المجتمعي من مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون للفترة الممتدة بين شهري
يناير وديسمبر 2017

تفاعل الجمهور مع الربنامج املجتمعي

51

2013

الفعاليات حسب الفئات املستهدفة

املقارنة عىل أساس سنوي:

13,941

2014
10,632

2015
7,054

2016
4,184

2017
5,977

إماراتيون

عدد الجمهور

المصدر :مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
20

فعالية

%40
إماراتيون

%48

13

9

فعاليات األرسة

9

فعاليات الكبار

فعاليات أصحاب الهمم

إماراتيون

%52
إماراتيون

20

فعاليات الشباب

السينما

%2

إماراتيون

إماراتيون

فعاليات املرىض

الفعاليات حسب املدارس الفنية

%45
%30

1

الفنون التشكيلية

%44

فنون متعددة

%10

الموسيقى

%7

المسرح

%30

اآلداب

%7
21

شركاء
في اإلبداع

لمحة حول بيانات البرنامج المجتمعي من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للفترة
الممتدة بين شهري يناير وديسمبر 2017

تفاعل الجمهور مع الربنامج التعليمي

إجاميل عدد األطفال
والشباب والكبار املشاركني

املقارنة عىل أساس سنوي:
2013

8,812

2014

8,755

19,822

2016

10,793

2017

5,698

عدد الجمهور

المصدر :مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
22

إماراتيون

%48

21

69

مبادرة

فعالية

%54

%46

مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

إماراتيون

مهرجان أبوظبي

الفعاليات حسب األمناط الفنية

2015

إماراتيون

%40

5,698

%49
إماراتيون

فنون تطبيقية

فنون تشكيلية

1

%71
إماراتيون

اإلعالم

7

صناعة األفالم

4

%42

الموسيقى

4

فنون متعددة

39

7

اآلداب

5

العدد الكيل للمؤسسات الرشيكة 39

إماراتيون

دور حضانة

مدرسة

مراكز االحتياجات الخاصة

جامعات ومعاهد

مراكز موسيقية وفنية

مرافق صحية

1

10

16

6

4
1
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شركاء في
التعليم

ترتبط مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعالقات استراتيجية مع
مجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،األمر الذي يتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس فرصة
المشاركة في مبادرات المجموعة.

اتحاد كُتاب اإلمارات

كليفالند كلينيك أبوظبي

الدكتور حبيب غلوم العطار

قسم األفالم واإلعالم الجديد يف جامعة نيويورك-أبوظبي

الغدير ِ
للحرف اإلماراتية

مركز الفجرية الثقايف

املدرسة الهندية يف أبوظبي

مدرسة الخبريات الربيطانية

املركز املوسيقي الدويل

مدرسة غالموروس للرقص

أهداف اإلمارات

مركز إمربيال كوليدج لندن للسكري

إميجنيشن

مركز عجامن الثقايف واملعريف

جامعة أبوظبي للطالبات

مدرسة أكري ويلز للفنون التقليدية

جامعة نيويورك-أبوظبي

مستشفى رأس الخيمة

جامعة باريس-الرسوربون أبوظبي

مركز رأس الخيمة الثقايف

جامعة اإلمارات

مستشفى الشيخ خليفة الطبي

جامعة الشارقة

مستشفى توام يف العني

جامعة زايد

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية

دار الفُلك للنرش

مركز رعاية ذوي الهمم

دار نبطي للنرش

مدرسة الجالية األمريكية

دار هامليل للنرش

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

صالة يوغا “بدي تري”

شركاء
في اإلبداع

شهد عام  2017مشاركة الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية
من المراكز والجامعات التالية في فعاليات البرنامج
التعليمي للمجموعة

وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون مذكريت تفاهم مع رشيكني اسرتاتيجيني جديدين يف التعليم

الجامعة األمريكية يف الشارقة

قالت سعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،املؤسس واملدير الفني ملهرجان أبوظبي“ ،إ ّن توقيع مذكرة
التفاهم مع الجامعة األمريكية يف الشارقة يعكس األهمية القصوى للتعاون بني املجموعة من خالل برنامجها التعليمي واملجتمعي ،واملؤسسات
التعليمية واألكادميية العريقة يف الدولة ،لتحفيز االستثامر يف الشباب وتزويدهم باملهارات االحرتافية التي تجعل منهم عنارص استنهاض
ملقدّرات الوطن والتنمية ،واالرتقاء بالوعي املجتمعي بأهمية الفنون كأداة هامة لالستدامة”.
وأضافت سعادتها“ :بنا ًء عىل ما قدمته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من دعم للجامعة يف مبادراتها املجتمعية وعملنا معاً عىل تطوير مناهج
تعليم الفنون الجميلة فيها ،منذ العام  ،2014وبخاصة مع كلية العامرة والفنون والتصميم التي فاز طلبتُها مرتني بجائزة كريستو وجان كلود يف
العام  2015و ،2016يرسين أن أشري إىل أن مذكرة التفاهم هذه ستفتح آفاقاً أوسع لتعاوننا املستقبيل يف تحفيز اإلبداع الفني وتطوير املهارات
التخصصية يف الفنون والتصميم”.
وقال الدكتور بيورن كريفه ،مدير الجامعة األمريكية يف الشارقة“ ،يرسنا توقيع هذه االتفاقية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون .لقد أنتج تعاوننا
سابقاً نطاقاً واسعاً من األنشطة التي أثبتت نجاحها بشدة .وكجامعة رائدة ،لدينا التزام قوي نحو الفنون وينعكس هذا االلتزام من خالل برنامج
الفنون املرسحية ،احدى الربامج النادرة من نوعها يف املنطقة ،باإلضافة اىل رشاكات مع كيانات متميزة مثل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون”.

جامعة أبوظبي

أشارت سعادة هدى إبراهيم الخميس إىل أ ّن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي يأيت ليع ّمق التعاون الذي امتد طوال سنني عدة سابقة بني
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من جهة والجامعة التي متثل رصحاً ثقافياً ومعرفياً وطنياً راقياً من جه ٍة ثانية ،وقالت“ :إننا نستثمر يف شباب
كل املجاالت ،ويك يكون لهم الدور الريادي يف مسرية استئناف الحضارة عربياً وإنسانياً ،وألننا
الوطن ليثمر عطاؤهم نهض ًة إبداعية مستدامة يف ّ
نؤمن مبا ميكن أن يقدّموه من خدمة للوطن والتزام برقيه ودوره اإلنساين ،فإننا نعمل عىل صقل مهاراتهم وغرس قيم االبتكار والتسامح واالنفتاح
لديهم”.
وعرب رؤية بعيدة املدى ،اتفق الطرفان عىل االرتقاء بجهودهام املشرتكة واستكشاف املزيد من مجاالت العمل التعاوين ،والذي يتضمن دعم
“مسابقة الرسم للتوحد لعام  ”2017التي تقام سنوياً للمصابني بالتوحد ،وهي املسابقة التي تهدف إىل تسليط الضوء عىل إبداعات املصابني
بالتوحد ،واالرتقاء بالوعي املجتمعي تجاه قدراتهم وإمكاناتهم الكامنة ،وتصحيح املفاهيم الخاطئة حولهم ،وذلك عرب تبادل الخربات ومشاركة
مختلف املصادر ،وتعزيز التواصل والحوار ،وتفعيل دور الطلبة ،واملجتمعات واألفراد محلياً ودولياً.
ومن جانبه أكد سعادة عيل سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي عىل “اعتزاز الجامعة بعالقة الرشاكة االسرتاتيجية التي
تجمعها مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والتي أمثرت العديد من املبادرات العلمية والثقافية واملجتمعية عىل مدار األعوام ،وفتحت آفاقاً
جديدة لطلبة الجامعة وأتاحت لهم الفرصة للمساهمة يف تعزيز وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مركزا ً للفنون ووجهة ثقافية عاملية” ،مشريا ً
إىل تطلع الجامعة إىل نتيجة هذا التعاون الجديد مع املجموعة والذي “نأمل أن يثمر عن برامج تعليمية وثقافية مشرتكة وفعاليات ومؤمترات
علمية وأنشطة متعددة التخصصات تعزز ثقافة اإلبداع واالبتكار ،وتصقل الشخصية الطالبية وتعدها مبهارات القيادة وفرص التدريب العميل”.
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القيادة
اإلبداعية

تهدف برامج القيادة اإلبداعية إلى رعاية وتطوير
مهارات الشباب اإلماراتي ،وتحضيرهم للفرص المهنية
في قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية.

ورشة اإلمارات املرسحية | فرباير  -مارس :2017
بالرشاكة مع

بالتعاون مع

“ورشة اإلمارات املرسحية” هي برنامج تدريبي مرسحي مكثف يقدمه رواد يف املرسح اإلمارايت عىل مدى  3أسابيع وبينهم الدكتور حبيب غلوم العطار وعبري
الوكيل ومحمود أبو العباس ،وذلك بهدف صقل مهارات مجموعة مختارة من املمثلني يف مجاالت االرتجال ،والصوت ،والحركة ،وتطوير الشخصية.
املشاركون 35 - 18( 25 :عاماً)

دورة صانعي األفالم الشباب | فرباير  -مايو :2017
بالرشاكة مع

بالتعاون مع

قامت مجموعة مختارة من املخرجني الناشئني بالغوص يف أعامق عامل صناعة األفالم عرب برنامج حافل من عروض األفالم وورش العمل والندوات الحوارية
مع سينامئيني محرتفني .وحرض املخرجون خالل املهرجان ورشة عمل مكثفة حول كتابة السيناريو قدمها املنتج واملخرج الحائز عىل جوائز سامل اإلبراهيمي
“عبدالقادر” 2013 ،؛ “اآلن بإمكانهم املجيء” ،2015 ،وتم ضمن إطار هذا الربنامج عرض فيلم “اآلن بإمكانهم املجيء” املقتبس عن رواية للكاتب الجزائري
الرزقي مالل الذي شارك يف كتابة السيناريو أيضاً .وأعقب عرض الفيلم ندوة حوارية مع مخرجه سامل اإلبراهيمي ،واملخرجة اإلماراتية نجوم الغانم ،وأليكسيس
غامبيس ،وأدار الحوار مهند البكري .كام عرض فيلمي “عبد الله” لحميد السويدي و فيلم “من  Aإىل .”B
املشاركون يف ورش العمل 35 - 18( 12 :عاماً)
الحضور:
فيلم “عبد الله” 18( 70 :عاماً فام فوق)
فيلم “من  Aإىل  B”: 50 (18عاماً فام فوق)
فيلم “اآلن بإمكانهم املجيء” وندوة حوارية 18( 100 :عاماً فام فوق)

استوديو الفنانني | ديسمرب  -يناير :2017

متوفر عىل قناة املجموعة ADMAF96

“استوديو الفنانني” هو منصة رقمية إلجراء املقابالت مع الفنانني العامليني واملوسيقيني الكبار ،وتهدف إىل إلهام وتعريف الشباب بأهمية التفكري اإلبداعي
والتعبري الفني .وقام أعضاء من برنامج القيادة اإلبداعية يف مهرجان أبوظبي  2017بإجراء مقابالت مع محمد عبده ،وويننت مارساليس ،وتوماتيتو ،ويو-يو ما
مع مجموعة طريق الحرير .شاهدوا الحلقات الـ 18عرب اإلنرتنت اآلن.
الحضور( :كافة األعامر)

منحة التميز الثقايف | فرباير  -مارس :2017
بالتعاون مع

بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين ،استضاف الربنامج التدريبي األول من نوعه للقطاعات اإلبداعية والثقافية يف دولة اإلمارات الدفعة الثانية من
املشاركني فيه لعام ( 2017الصور يف الصفحة املقابلة) ،حيث حرضوا مجموعة من عروض األداء وورش العمل مبا فيها ندوة حوارية مع جود كييل  -املدير
الفني ملركز الفنون “ساوثبانك سنرت” يف لندن (الرشيك الثقايف االسرتاتيجي الدويل ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون) .وشاركت عضوتا الربنامج آمنة صخر
سيف وأمل األمريي وخ ّريج املنحة أحمد العنزي يف تقديم مجموعة من العروض خالل مهرجان هذا العام.
املشاركون 35 - 18( 22 :عاماً)

القيادات اإلعالمية الشابة | فرباير – يوليو 2017

أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برنامجاً خاصاً لتمكني خريجي دفعة الربنامج للعام الدرايس  2016 - 2015من تطبيق املهارات التي اكتسبوها خالل
التدريب .وعمل الخريجون مع املرشفني عليهم إلنتاج فيلم قصري يدور حول إحدى املسائل الراهنة وعرضه أمام لجنة تحكيم .وسافر الطالب ذوو املشاريع
األفضل إىل اململكة املتحدة يف شهر يوليو ،حيث أمضوا هناك أسبوعاً كامالً زاروا خالله عددا ً من املؤسسات اإلعالمية الرائدة .وقد زار الطالب الفائزون
 6استوديوهات إذاعية وتلفزيونية ،والتقوا مسؤويل  6رشكات تلفزيونية ،وتحدثوا إىل  4محررين وصحفيني ،وناقشوا العديد من القضايا مع  12ممثالً رفيع
املستوى لثامين مؤسسات ثقافية وتعليمية ،وشاركوا يف  8مبادرات ملتاحف ومؤسسات فنية مرموقة ،كام التقوا السفري اإلمارايت لدى اململكة املتحدة،
وزاروا نادي مانشسرت سيتي لكرة القدم.
املشاركون 35 - 18( 5 :عاماً)
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االحتفاء
بالتميز

تهدف هذه المبادرات إلى االحتفاء باألعمال
اإلبداعية المتميزة لدى طلبة الجامعات والخريجين
الجدد ،وذلك ضمن أنماط الفنون المختلفة.

جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون-جلف كابيتال | مارس 2017
بالرشاكة مع

تكرم هذه الجائزة السنوية ،التي تأسست عام  ، 1996املبدعني اإلماراتيني املتميزين يف مجاالت الفنون التشكيلية أو الفنون املرسحية أو األدب أو
الرسوم املتحركة أو األفالم .وذهبت جائزة عام  2017إىل الشاعرة اإلماراتية عفراء عتيق عن قصيدتها “رسالة مفتوحة ملرض الرسطان” ،والتي متكن
ضيوف املهرجان من متابعتها بشكل مسجل يف ردهة مرسح قرص اإلمارات .واستلمت عتيق الجائزة من معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير
التسامح؛ وبحضور الدكتور كريم الصلح ،الرشيك املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة “جلف كابيتال”؛ وسعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون؛ ومعايل نورة الكعبي ،وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ،مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والرئيس التنفيذي لهيئة املنطقة
اإلعالمية يف أبوظبي توفور.54
املشاركون 25 - 18( 25 :عاماً)

جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي  -جلف كابيتال | مارس  -مايو 2017
بالرشاكة مع

تكرم هذه الجائزة كل عام طالباً إماراتياً إلبداعه املتميز يف إنجاز عمل فني مستوحى من معرض مهرجان أبوظبي .وفازت بجائزة عام  2017سكينة
عبّاس  ،طالبة السنة األخرية يف كليات التقنية العليا للطالبات يف أبوظبي ،عن عملها “ارتديه لتعي” ،وهي سلسلة من فضة معقدة ومجوهرات ذهبية
يف قالب زجاجي جريس الشكل ،تعكس الخطر الذي يهدد الحياة الربية باالنقراض ،مستوحى من العمل الفني “حافة املرج :سيدة البحر” للفنانة
خلق وإبداع”.
جانيت بيلوتو والذي ُعرض يف معرض مهرجان أبوظبي “ 2017الطبيعةٌ :

جائزة كريستو وجان-كلود | أبريل 2017
تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالرشاكة مع

ت ُقدّم جائزة كريستو و جان-كلود من قبل جامعة نيويورك-أبوظبي بالرشاكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون؛ وهي تشجع طالب الجامعات
والخريجني الجدد اإلماراتيني عىل إنجاز عمل فني يستلهم روح التجربة املتميزة للفنانني كريستو وجان-كلود ،ليتم عرضه أمام الجمهور .وقد فازت
الطالبة آنا كوركوفا بجائزة هذا العام عن عملها “كثبان رملية” ،وقد ُعرض العمل يف جامعة نيويورك-أبوظبي خالل فعاليات مهرجان أبوظبي.
الحضور يوم الكشف عن العمل الفائز( 160 :من كل األعامر)

جائزة هدى ومحمد كانو | مارس :2017

منحت “جائزة هدى ومحمد كانو  “ 2017إىل العمل الفني “وحدة” بعد عرضه يف قرص اإلمارات خالل املهرجان .ونفذ هذا العمل الفني طلبة الجامعة
األمريكية يف الشارقة محمد أبو الهدى ورغد العيل ومحمد رويزق تحت إرشاف ودعم األستاذ املساعد كميلو تشريو واألستاذ ماثيو ترميبل ،وهو يعكس
قيمة التسامح التي متثل شعار مهرجان أبوظبي  2017واملبدأ القيمي واملجتمعي األسايس الذي تتمحور حوله رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة
اليوم .ويتخذ هذا العمل الفني شكل كرة متعددة الخاليا مجسدا ً بذلك فكرة الوحدة التعددية والتنوع املوحد .وتسلم الطلبة جائزتهم بحضور عميد
الجامعة األمريكية يف الشارقة الدكتور بيورن شريفيه .وقد تم ترشيح “وحدة” (الصفحة املقابلة) ضمن القامئة النهائية لجائزة كريستو وجان-كلود .2017
عمل «وحدة» الفائز بجائزة هدى ومحمد كانو 2017
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املشاركون 25 - 18( 3 :عاماً)

29

تعزيز
التعليم

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز وتطوير األداء
التعليمي عبر تحفيز اإلبداع وصقل المواهب
في إطار تعليم الفنون.

ورشة عمل مجموعة طريق الحرير وفيلم “موسيقى الغرباء” | مارس 2017
بالتعاون مع

انضم عدد من املوسيقيني الشباب يف دولة اإلمارات إىل أعضاء مجموعة طريق الحرير يف ورشة عمل امتدت ليومني حول التأليف املوسيقي .وشاهد
املشاركون خالل الورشة الفيلم الوثائقي “موسيقى الغرباء” للمخرج املبدع مورغان نيفل ،ويتضمن لقطات مصورة ومقابالت شخصية ومقاطع أرشيفية
تركز مبجملها حول مسرية مجموعة صغرية من أعضاء مجموعة طريق الحرير الذين ينتمون لبلدان مختلفة حول العامل ،وذلك لتسجيل تجربة شخصية
مكثفة من الشغف واملوهبة والتضحية.

الحضور 18( 37 :عاماً فام فوق)

جولة رواية القصص والحكايات | مارس 2017

قامت مجموعة من الكتاب ورواة القصص ،مبن فيهم كُتّاب إماراتيون ،بجولة عىل دور الحضانة يف دولة اإلمارات لحفز مشاركة األطفال حتى سن
األربع سنوات يف عامل األدب واإلبداع.

الحضور( 417 :األعامر  22 - 18عاماً)

وزارة العلوم“ :العامل قاعة دراسية واحدة” | مارس 2017
بالتعاون مع

نزوالً عند رغبة الجمهور يف تقديم عروض وورش عمل جديدة يف أبوظبي والفجرية ،شجع فريق العلوم املفضل يف اململكة املتحدة األطفال عىل
تحقيق أحالمهم يف أن يصبحوا علامء أو مخرتعني أو مهندسني يف املستقبل ويرتقوا بعاملنا نحو األفضل .وتضمن العرض مشاهد تجسد الرباكني
املتفجرة واألعاصري النارية وقوة الجاذبية عرب الكرايس الدوارة بواسطة ثاين أوكسيد الكربون ،وغريها الكثري من التجارب التي كشف الفريق من
خاللها عن العجائب العلمية املدهشة للعامل الذي نعيش فيه.

الحضور 11 - 3( 2165 :عاماً)

العودة إىل املدارس | مارس 2017

شارك يف فعالية “العودة إىل املدارس” هذا العام كل من خوان برييث فلوريستان وطارق ميني وإل تورومبو باإلضافة إىل ويننت مارساليس وفرقته،
حيث ساهموا جميع يف إلهام طالب املدارس ومراكز التعليم املوسيقي يف أبوظبي.

الحضور 11 - 3( 1226 :عاماً)

املهرجان تحت الضوء | مارس 2017

كانت “أوركسرتا مركز الصني الوطني لفنون األداء” ومجموعة طريق الحرير مع يو-يو ما عىل موعد مع الجمهور اليافع الطالعه عىل مراحل إعداد
العروض الفنية خالل الربوفات املفتوحة.

الحضور 11 - 3( 140 :عاماً)

مدرسة دار فان كليف أند آربلز لصناعة املجوهرات | نوفمرب 2017
بالتعاون مع

قامت دار فان كليف آند أربلز بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول عامل صناعة املجوهرات والساعات ،وقد قامت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،الرشيك التعليمي للمبادرة ،باختيار  10من املصمامت اإلماراتيات الشابات لحضور تلك الورش والدورات يف مدرسة دار فان كليف أند آربلز
لصناعة املجوهرات.

املشاركات 25 - 18( 10 :عاماً)

شارك الفنان طارق ميني يف فعالية «العودة إىل املدارس»
30

31

رواق الفكر :جود كييل الثقافة والقيادة | مارس 2017
عادت سلسلة الندوات الحوارية السنوية “رواق الفكر” لتوفر حوارا ً معمقاً بني نخبة من املفكرين والشخصيات الدبلوماسية والثقافية وطالب الجامعات
وجمهور العامة .وشهدت هذه الفعالية منذ عام  2010عقد  24ندوة حوارية مبشاركة  107متحدثني وحضور أكرث من  2700شخص ،وبلغت مبجملها
أكرث من  39ساعة .واستضافت الجلسة األوىل لهذا العام جود كييل ،املدير الفني ملركز الفنون “ساوثبانك سنرت” املؤسسة الثقافية األضخم يف بريطانيا
والتي ألقت محارضة ملهمة حول دور النساء يف الفنون .واستعرضت كييل مسريتها املهنية الخاصة يف تأسيس العديد من الرشكات املرسحية وقيادة
الفريق الثقايف مللف استضافة دورة األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية

الموروث
الثقافي

تهدف هذه المبادرات إلى إحياء التراث العريق
لدولة اإلمارات العربية المتحدة واالحتفاء
الخلقة.
بالهوية الثقافية اإلماراتية ّ

لذوي االحتياجات الخاصة يف لندن  . 2012وتحظى كييل بحضور دائم عىل قنوات البث اإلعالمي ،حيث تعلّق عىل مجموعة متنوعة من القضايا املرتبطة
باملجتمع والفن والتعليم .الذي يقام اآلن يف مناطق أخرى من اململكة املتحدة والعامل .وأسست كييل عام “ 2011مهرجان نساء من أجل العامل”.

املشاركون 25 - 18( 70 :عاماً)

رواق الفكر :جيسيكا وولش  -التصميم من أجل التغيري االجتامعي | مارس 2017
التقت طالبات كلية الفنون والصناعات اإلبداعية يف جامعة زايد بجيسيكا وولش ،املصممة العاملية املقيمة يف نيويورك والتي صنفتها مجلة “فوربس”
بني “أنجح  30شخصية شابة دون سن الثالثني” .وتحدثت وولش عن مسريتها املهنية ،وتناولت أهمية اللعب للعملية اإلبداعية من حيث إطالق العنان
لألفكار ووضع املنهجيات عرب مختلف مجاالت العمل اإلبداعي .وأعقبت محارضة وولش جلسة حوار تضمنت ضيوف من “جامعة الشارقة” و”جامعة
فرجينيا كومنولث قطر” و”جامعة زايد” .وبحثت جلسة الحوار ،التي أدارها خريج برنامج منحة التميز الثقايف ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أحمد
العنزي ،دور التصميم يف إحداث التغيري االجتامعي اإليجايب؛ وتنوعت املواضيع املطروحة بني أهمية التصميم لدعم املبادرات الخريية وصوالً إىل
قوة التأثري التي ميتلكها املصممون واملبدعون للتوعية باملسائل السياسية واالجتامعية املهمة.

املشاركون 25 - 18( 115 :عاماً)

ندوات ما قبل وبعد الحفل | مارس 2017
ترافقت العروض العاملية ملهرجان أبوظبي مع حوارات معمقة شارك فيها املؤدون واألكادمييون والكتاب إلعطاء جمهور املهرجان ملحة عن الفنانني
املشاركني وسياقهم ورصيدهم الفني مبن فيهم :طارق ميني ،وخوان برييث فلوريستان ،وويننت مارساليس ،ودجانغ يي ،ودجانغ هاوتشن ،وسيتشينغ
لو ،وكنان العظمة ،وجيفري بيترش ،ونيكوالس كوردس ،وسعيد سعيد (ذا ناشيونال).

الحضور( 358 :من كل األعامر)

جولة فريق الربنامج التعليمي واملجتمعي للمجموعة | سبتمرب  -أكتوبر 2017
واصل فريق الربنامج التعليمي واملجتمعي جولته لرتويج املبادرات الفنية والثقافية عرب جميع رشائح املجتمع ،لتشمل  13جامعة عرب اإلمارات
السبع .وانضم سفراء املجموعة إىل فريق العمل ليشاركوا الطالب قصص نجاحهم من وجهة نظرهم ،ورشح كيفية االنتساب والتقدّم ملبادرات
املجموعة من جوائز و ِم َنح وغريها.

املشاركون 25 - 18( 712 :عاماً)

الندوات الحوارية والجوالت التعريفية يف معرض “فن أبوظبي” | نوفمرب 2017
قدّم جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف معرض “فن أبوظبي” ندوات حوارية وجوالت تعريفية لطالب جامعة السوربون ـ أبوظبي ،جامعة
أبوظبي ،جامعة الشارقة ،وطالب “كليات التقنية العليا” يف الفجرية وأبوظبي ومدينة زايد.

املشاركون 25 - 18( 111 :عاماً)

رواق األدب والكتاب | يناير  -مارس 2017
بالتعاون مع

عادت مبادرة “رواق األدب والكتاب” يف موسمها الثالث ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي لالحتفاء باملشهد األديب اإلمارايت ،وذلك بالتعاون معn
الرشيك االسرتاتيجي للمجموعة “اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات” ودور النرش اإلماراتية “دار نبطي للنرش” و”دار هامليل للطباعة والنرش” .وتم يف
نهاية الفعالية توقيع  6إصدارات أدبية جديدة للكتاب :الدكتور منصور جاسم الشاميس ،باسمة محمد يونس ،الشاعر أحمد العسم ،شيخة الجابري،
محمد نورالدين وعبد املجيد املرزوقي.

املشاركون يف ورش العمل 18( 170 :عاماً وما فوق)
ال ُك ّتاب اإلماراتيون 18( 6 :عاماً وما فوق)
الحضور يف حفل إطالق الكتب( 150 :من كل األعامر)

معرض أبوظبي الدويل للكتاب | مايو 2017
قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون إصداراتها املطبوعة يف معرض أبوظبي الدويل للكتاب  ،2017باإلضافة إىل تنظيم ندوات حوارية وحفل
توقيع اإلصدارات لل ُكتّاب اإلماراتيني ضمن مبادرة رواق األدب والكتاب.
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الحضور( 268 :من كل األعامر)
املشاركونُ 9 :ك ّتاب إماراتيني
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التكاتف
المجتمعي

يهدف البرنامج المجتمعي من مجموعة
أبوظبي للثقافة الفنون إلى بناء وتمتين
الروابط بين أبناء المجتمع

معرض “تعابري صامتة” | أبريل 2017

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات)
بالرشاكة مع

يساهم معرض “تعابري صامتة” يف إعادة تأهيل ضحايا االتجار بالبرش من خالل تفعيل دور الفنون يف عالجهم ومساعدتهم عىل تخطي آثار الصدمات
النفسية وتعزيز ثقتهم بالنفس واالرتقاء مبهارات التواصل لديهم .عرضت األعامل التي تم ابتكارها خالل ورش العمل األسبوعية يف غالرييا مول ،وحرض
حفل االفتتاح معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،راعي ورئيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون؛ ومعايل الشيخة لبنى بنت خالد بن
سلطان القاسمي ،رئيس جامعة زايد؛ وسعادة سارة شهيل ،املدير العام ملراكز إيواء ضحايا االتجار بالبرش ،وسعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

املشاركون 18( 108 :عاماً فام فوق)
الحضور( 550 :من كل األعامر)

الغدير للحرف اإلماراتية | يناير  -ديسمرب 2017

تنمية ذوي الهمم
والمرضى

تدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
إلى االستعانة بالفنون لمساعدة على
المرضى على الشفاء ،باإلضافة إلى حفز
التنمية المعرفية والجسدية لدى األطفال
والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة.

الفنانة اإلماراتية عزة القبييس يف معرض “تصور هذا!”

سلسلة الفعاليات املوسيقية “ألحان”| يناير 2017
بالتعاون مع

يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية مع مستشفى “كليفالند كلينك أبوظبي” واملبادرات التعاونية مع “معهد الفنون والطب كليفالند كلينك” ،أطلقت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف عام  2016سلسلة من الفعاليات املوسيقية عىل مدار العام بالتعاون مع “برنامج موسيقى للصحة” التابع
للمستشفى .وتضمن الربنامج عروضاً موسيقية من الرتاث العريب والغريب قدمها فنانون مقيمون يف اإلمارات خالل اسرتاحة الغداء للرتفيه عن
املرىض وأرسهم وطاقم الرعاية الصحية يف “كليفالند كلينك أبوظبي”.

الحضور( 75 :فوق  18عاماً)

معرض تص ّور هذا! | يناير  -مارس 2017

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

بالرشاكة مع

دعم مجموعة من السيدات اإلماراتيات يعملن تحت مظلة هيئة الهالل األحمر عرب مرشوع “الغدير” .يهدف املرشوع إىل مساعدة املواطنات عىل
اكتساب الخربات الالزمة لتصنيع منتجات تراثية تتميز باألصالة وتعرب عن روح التاريخ العريق لدولة اإلمارات.
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استمرارا ً لدوره الرائد يف دعم التنمية الفنية ألصحاب الهمم يف املجال التعليمي ،تعاونت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع الفنانة اإلماراتية عزة
القبييس لتمكني  350طفالً مصاباً بالتوحد من املشاركة يف ورش عمل فنية متحورت حول موضوع الرتاث وأمثرت عن تنظيم معرض يف حديقة أم
اإلمارات .وشارك يف ورش العمل هذه طالب من “مركز نيو إنجالند لألطفال” يف أبوظبي ،ومركز حمد ،ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي
الهمم ،و”أهداف اإلمارات” ومراكز أخرى من جميع أنحاء البالد.

الحضور( 322 :من كل األعامر)
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الفنون
والبيئة

“الطبيعة :خلق وإبداع”  -منطقة النشاطات | مارس  -أبريل 2017

تهدف هذه المبادرات إلى رفع نسبة الوعي
والفهم البيئي

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

أتاح معرض “الطبيعة :خلق وإبداع” لزواره من األطفال فرصة استكشاف النباتات والحيوانات الربية والبحرية يف دولة اإلمارات ،وذلك ضمن جوالت
مخصصة لألطفال إىل املعرض أو تنظيم نشاطات يف منطقة مخصصة لذلك .وصنع األطفال مناذجهم الخاصة من قناديل البحر وأسامك الهامور وأبقار
البحر واإلبل وظباء املها العريب والصقور ،وتعلموا املزيد عن عامل الطبيعة الرائع من خالل ورش عمل فنية أدارتها الفنانة اإلماراتية خلود الجابري،
باإلضافة إىل تنظيم جلسات لرواية القصص بالتعاون مع “مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية” ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

الحضور( 1332 :عامان فام فوق)

“الطبيعة :خلق وإبداع”  -حوار الفنانني  | 1أبريل 2017

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

انضم ثالثة فنانني إىل أليكسيس غامبيس للحديث عن تجاربهم يف تجسيد املشاهد الطبيعية املتنوعة لدولة اإلمارات ضمن إطار أعامل التكليف لصالح
معرض “الطبيعة :خلق وإبداع” .وتحدث مايكل رايس وأنجايل رسينيفاسان وروبريتو ليوباردو للجمهور عن مغامراتهم ورحالتهم االستكشافية من البقاء 24
ساعة عىل جزيرة معزولة إىل تذوق “امللح األشد ملوحة عىل اإلطالق” .كام عرض غامبيس فيلمه القصري “حارس القرم”.

الحضور 18( 35 :عاماً فام فوق)

“الطبيعة :خلق وإبداع”  -حوار الفنانني  | 2أبريل 2017

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

انضمت الفنانة اإلماراتية عزة القبييس إىل مدير الجلسة أليكسيس غامبيس ملناقشة تجربة تد ّربها عىل يد الفنانة الربيطانية جيل باركر التي أبدعت 5
منحوتات برونزية لحيوانات يف اإلمارات مبناسبة الذكرى العرشين لتأسيس “هيئة البيئة -أبوظبي” .وتناولت القبييس أيض تجربتها يف إبداع منحوتتها
“نوى الحياة البحرية” التي استلهمتها من دورة حياة أشجار القرم.

الحضور 18( 32 :عاماً فام فوق)

“الطبيعة :خلق وإبداع”  -رحلة يف غابات القرم | أبريل 2017

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

يضم متنزه القرم الوطني غابة من أشجار القرم مبساحة  19كيلومرتا ً مربعاً ،وهو موئل للمئات من أصناف الطيور والنباتات والفصائل الحية
األخرى .واصطحب الفنان هندريك فال مجموعة من الطالب والفنانني الواعدين يف جولة إىل هذه املنطقة املحمية التي ألهمت الكثري من
األعامل الفنية ملعرض “الطبيعة :خلق وإبداع”.
الحضور 25 - 18( 10 :عاماً)

“الطبيعة :خلق وإبداع”  -ورشة عمل التصوير بواسطة الهاتف املحمول | أبريل 2017
تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

خلق وإبداع»
الفنان هندريك فال اصطحب مجموعة من الطالب والفنانني الواعدين يف جولة إىل «منتزه القرم» ،ضمن فعاليات معرض «الطبيعةٌ :
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أدارت املصورة الفوتوغرافية ريم سعيد ورشة عمل عامة بدأت من املساحة املخصصة لورش عمل املعارض يف املهرجان وانتقلت إىل البيئة الطبيعية
لحديقة أم اإلمارات .وشاركت ريم ،التي تم عرض أعاملها يف معرض “الطبيعة :خلق وإبداع” ،يف تنظيم العديد من املشاريع الفنية املجتمعية؛ وهي تساهم
دامئاً يف تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية ،إىل جانب مشاركتها يف “معرض سكة الفني” و“مؤسسة الشارقة للفنون” .وأسست ريم جمعية “موبيبيكس
اإلمارات” للمصورين الفوتوغرفيني والتي تضم  12مصورا ً من أصحاب املشاريع االجتامعية التي تلعب دورا ً حيوياً يف تعزيز مستويات الوعي والتعليم.

الحضور 18( 12 :عاماً فام فوق)
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رواق الفن اإلماراتي
مبادرة رواق
الفن اإلماراتي

توفر مبادرة رواق الفن اإلماراتي مورداً مهماً مكرساً
لتشجيع الفنون التشكيلية اإلماراتية عربياً وعالمياً ،
وإتاحة المجال أمام الممارسين للوصول إلى ما يلزمهم
في هذا الشأن من فرص ومعلومات ودعم.

تحتضن مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” ،الفنانني وهواة جمع األعامل
الفنية وعشاق الفن .وهو ميثل شبكة لتوفري الخربات والجمع بني
األفراد والفرص املناسبة تحت مظلة واحدة .كام أنه يضمن لألعضاء
املسجلني الوصول إىل مورد فني شامل.

املشورة والدعم املهني

تتضمن املبادرة مجموعة من الجلسات الفردية للفنانني اإلماراتيني
والتي توفر االستشارات الالزمة لهم يف مسرية تطورهم املهني،
من خالل تطوير محفظة أعاملهم وتسويقها والرتويج لها .ونجحت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام  2017يف تنظيم جلسات
استشارية سواء يف مكاتبها أو ضمن إطار زيارات إىل االستوديوهات
املعنية .عالوة عىل ذلك ،قدمت املجموعة التوجيه والدعم للفنانة
سارة العقرويب يف طلبها لنيل درجة املاجستري إىل كلية سنرتال
سانت مارتينز للفنون والتصميم بلندن.

الدليل اإللكرتوين

يشكل الدليل اإللكرتوين مصدرا ً للمعرفة يتضمن معلومات شاملة
حول الفنانني التشكيليني ،والق ّيمني الفنيني ،وأصحاب قاعات العرض
الفنية ،ومقتني األعامل الفنية ،واألكادمييني ومستشاري الفنون.
ونجحت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2017يف
مضاعفة عضوية رواق الفن اإلمارايت وهذا ما يعكس تأثريها اإليجايب
ودورها يف عامل الفن بكل مجاالته.

التمويل

يوفر برنامج املنح من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدعم
املايل للفنانني اإلماراتيني الصاعدين واملتمرسني  -وغريهم من
األفراد واملؤسسات  -الراغبني مبتابعة دراساتهم أو أبحاثهم أو
إقامة املعارض .وواصلت املجموعة دعمها املايل ملسرية الفنانة
التشكيلية سارة العقرويب يف متابعة دراسـاتها العليا لنيل شهادة
املاجستري يف مجال االتصال البرصي يف الكلية امللكية للفنون
يف لندن.

املعارض وأعامل التكليف

يف عام  ،2017اشتملت أبرز أنشطة فريق الفنون التشكيلية يف
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل معرض “الطبيعة :خلق
وإبداع” الذي يحتفي بالذكرى السنوية العرشين لتأسيس “هيئة
البيئة – أبوظبي” ويسلط الضوء عىل املشاهد الطبيعية الساحرة
لدولة اإلمارات ،حيث شارك فيه  10فنانني إماراتيني (من خالل 8
أعامل مستعارة وعملني بتكليف حرصي).
وزار معرض “إمارات الرؤى” أملانيا ليفتتح أبوابه يف متحف
“مي كولكرتز” بالعاصمة األملانية برلني خالل “أسبوع فن برلني”
يف سبتمرب  .2017وحرض  27فناناً إماراتياً أسبوع االفتتاح الذي
تضمن لقاءات مع الجمهور والصحافة ،إضافة إىل جوالت تعريفية
وندوات حوارية.

الفرص املتاحة

توفر مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون فرصاً متنوعة لدعم الفنانني
التشكيليني اإلماراتيني ،من خالل التعاون واملشاركة والدعم الذي
يغطي أعامل التكليف الحرصي ،واملعارض وبرامج اإلقامة للفنانني
واملسابقات .وخالل عام  ،2017دعمت املجموعة  13فناناً من خالل
أعامل التكليف الحرصي وفرص اإلقامة.
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الصفحة املقابلة :الفنان عامر الداعور يتفحص آلية عمله «تحليق» ،بتكليف حرصي
خلق وإبداع» ،والتي تحايك حركة الصقر الحر.
ملعرض «الطبيعةٌ :
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أعضاء مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” | أكرث من  100فنان إمارايت | يناير – ديسمرب 2017
فاطمة املزروعي

نبيل املحرييب

فاطمة الطنيجي

ندى العامري

حمدان بطي الشاميس

نرصة البوعينني

هند بن دميثان

نور السويدي

العنود العبيديل

جامل السويدي

نور رماح

عيل العبدان

خالد عبد الرحمن الهاشمي

نوف العجمي

خالد مزينة

ريم فلكناز

عبد العزيز الفضيل

عبد القادر الريّس
عبد الرحيم سامل

فاطمة البدور

عبد الرؤوف خلفان

فاطمة لوتاه

أحمد الظاهري

هاشل اللميك

عائشة جمعة

جالل لقامن

عفراء الحامد

أحمد الفاريس

علياء بن عمري

أمل العيل

عامر الداعور

أمرية العويض
عامر العطار

آمنة الدباغ

آمنة الفرض

كرمية الشوميل

خالد البنا

خالد الشعفار

نجاة ميك

نايف عيىس البلويش
نور العامري
نوره العيل

عبيد رسور

سعيد خليفة

خليل عبد الواحد

سعيد املدين

ملياء قرقاش

سالم املزروعي

خولة درويش

آمنة املعامري

ليىل جمعة

عائشة حارض

محمود أحمد

أروى السالمي

محمد القصاب

مها األمريي

سقاف الهاشمي

سالمة املنصوري
سالمة نصيب

سعود الظاهري

ميسون الصالح

سارة سامل

دانة املزروعي

ميثاء الكعبي

سارة إبراهيم

ابتسام عبد العزيز

مريم الفاليس

إميان الهاشمي

مي راشد الشاميس

عزة القبييس

بدرية املازمي

ظبية الرميثي

إميان الحامدي
إرساء الفاريس

ميثاء عبد الله

ميثاء املهريي

شيخة أحمد سامل

مطر بن الحج

شم العسريي
ّ

محمد املزروعي

تقوى النقبي

محمد مندي

يوسف الهرمودي

فرح الفرض

محمد كاظم

فريد محمد الريّس

شمسة الظاهري

محمد أحمد إبراهيم

فيصل عبد القادر

فرح القاسمي

شيخة املزروع

الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان

محمد األستاد

فائزة مبارك

سارة العقرويب

موزة املطرويش

سمية السويدي
وفاء خزندار

زينب الهاشمي

مبادرة رواق الفن اإلمارايت خالل معرض “فن أبوظبي”

قدم جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” التي تسلط الضوء عىل األعضاء واملزايا وإمكانية الوصول املتاحة
أمام الفنانني وعشاق الفن وهواة جمع األعامل الفنية .ترافق الجناح بربنامج يومي من املحادثات والجلسات االستشارية والعروض األدائية
التي قدمتها الدكتورة كرمية الشوميل ،سارة العقرويب ،أحمد سعيد العريف الظاهري ،وشيخة املزروع .وزار الجناح  12شخصية هامة،
كام زار الجناح عدد كبري من الجمهور ،من بينهم طالب من جامعات مختلفة من اإلمارات انضموا إىل فعاليات الجناح.
الحضور( 3500 :من كل األعامر)
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الصفحة املقابلة :الفنانة شيخة املزروع تضع ملساتها األخرية عىل عملها “أرض الرمال”،
خلق وإبداع”
بتكليف حرصي ملعرض “الطبيعةٌ :
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خلق وإبداع | مارس-أبريل 2017
الطبيعةٌ :

بدعم كريم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة
بالتعاون مع

احتفاالً بالذكرى السنوية العرشين لتأسيس «هيئة البيئة  -أبوظبي» ،حاول معرض «الطبيعة :خلق وإبداع» استكشاف تأثري البيئة الطبيعية
عىل املامرسات الفنية املعارصة .وبهدف تعميق فهم الزوار لألعامل الفنية األربعني التي ضمها املعرض ،نُظّم برنامج تعليمي شامل لجميع
األعامر وتضمن ندوات حوارية وجوالت وورش عمل ومنطقة مخصصة ألنشطة األطفال.
•“الطبيعة :خلق وإبداع”  -منطقة النشاطات
•“الطبيعة :خلق وإبداع”  -حوار الفنانني 1

•“الطبيعة :خلق وإبداع”  -حوار الفنانني 2

•“الطبيعة :خلق وإبداع”  -رحلة يف غابات القرم

•“الطبيعة :خلق وإبداع”  -ورشة عمل التصوير بواسطة الهاتف املحمول
الحضور( 5773 :من كل األعامر)

“إمارات الرؤى”  -أسبوع فن برلني | سبتمرب-أكتوبر 2017

خلق وإبداع” ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2017احتفاالً بالذكرى السنوية العرشين لتأسيس «هيئة البيئة  -أبوظبي».
أقيم معرض “الطبيعةٌ :

بعد انطالقه ألول مرة يف مهرجان أبوظبي  ، 2016تو ّجه معرض “إمارات الرؤى” خالل عام  2017إىل أملانيا بالتزامن مع “أسبوع فن برلني”.
ويضم املعرض أكرث من  50عمالً فنياً لنخبة من أبرز الفنانني املعارصين يف دولة اإلمارات؛ الذين يُجسدوا يف هذه األعامل رؤيتهم لبالدهم
عرب استكشاف مفاهيم األمة والوحدة ،والجغرافيا والطبيعة ،والعامرة والعمران ،والبورتريه والهوية ،والدين والروحانية ،واللغة والخط العريب،
والتقاليد والرتاث .وتم افتتاح املعرض بحضور السيد سعيد عبد الله محمد الشحي القائم باألعامل باإلنابة يف سفارة دولة اإلمارات لدى
جمهورية أملانيا االتحادية بحضور  27من الفنانني املشاركني .وترافق املعرض مع برنامج تعليمي شامل من حلقات النقاش والجوالت وورش
العمل وعروض األداء واألفالم السينامئية.
•عرض تقدميي  -سعيد املدين

•“الثقافة :جرس الحوار”  -ندوة مع سعادة هدى إبراهيم الخميس،
أدارتها اإلعالمية نيكوال غريف

•“هوية إماراتية – إبداع إمارايت”  -ندوة مع الفنانات زينب
الهاشمي ،آمنة الدباغ ،وعفراء عتيق
•“خمسون عاماً من التغيري”  -ندوة مع د .فراوكه هريد-باي،
أدارتها مونيكا كراوس

•“يشء حميمي”  -ندوة مع د .كرمية الشوميل ،أدارها اإلعالمي
محمد أرسالن ،تبعه عرض حي وورشة عمل

• ورشة عمل “وردة الصحراء” للفنانة سارة العقرويب
•ورشة عمل “حرف الضاد” للفنانة عزة القبييس

• “أثر املكان” عرض تقدميي للفنان سعيد املدين

•ورشة عمل “تصميم الحروف للشباب” للفنانة آمنة الدباغ
•ورشة عمل “تداخل الساحل” للفنانة زينب الهاشمي
•ورشة عمل “فلنكتب شعرا ً” للفنانة عفراء عتيق

•“إيقاعات خليجية عىل أنغام الجاز”  -حفل للفنان طارق ميني
 -تكليف حرصي

الحضور( 6018 :من كل األعامر)

فرح القاسمي “ -مؤسسة دلفينا للفنون”
فرح القاسمي هي فنانة وموسيقية تحمل شهادة املاجستري يف الفنون الجميلة باختصاص التصوير الفوتوغرايف ،ودرجة البكالوريوس يف
املوسيقى من “مدرسة ييل للفنون” .تنقلت مامرساتها مبرونة بني األماكن الخاصة والعا ّمة ،لكن اهتاممها األول واألخري يبقى مسلطا عىل
استكشاف النظم التي تحكم جوانب الرغبة واالنتهاك واملراقبة من حيث ارتباطها بالحياة اليومية .ودعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
الفنانة فرح القاسمي يف برنامج إقامتها الفني يف “مؤسسة دلفينا للفنون” يف لندن ،وخالله قامت الفنانة باستكشاف اللغة العربية يف عدة
برامج مثل “افتح يا سمسم”.
املشاركون1 :

الفنانون املشاركون يف معرض “إمارات الرؤى” ضمن “أسبوع فن برلني” يزورون بوابة براندنبورغ “بوابة برلني”.
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مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

شهدت مقتنيات املجموعة مزيدا ً من التوسع لتضم اليوم أكرث
من  100عمل فني .وقد لعبت املجموعة منذ تأسيسها دورا ً
متميزا ً بالتعاون مع رواد قطاع الفن التشكييل ،وتسلط مقتنياتها
الضوء عىل هذا التميز ،كام تعكس مدى تنوع أساليب التعبري
الفني املعارص يف اإلمارات والعامل العريب عموماً .ومن خالل
عرض املقتنيات يف مكاتبها وعرب املعارض وبرامج اإلعارة ،تواصل
املجموعة الرتويج ألعامل وإبداعات الفنانني كافة ،إضافة إىل
تفعيل مشاركة وتعليم وإطالع الجمهور عىل املشهد الفني.

إمارات الرؤى

يف سبتمربُ ،عرضت أعامل من املقتنيات للمرة األوىل يف أملانيا
يف معرض «إمارات الرؤى» ،والتي سافر إليها فنانو املعرض
ليلتقوا بالجمهور والصحافة ضمن فعاليات «أسبوع فن برلني».

املقتيات الفنية للمعرض:
سارة العقرويب“ .وردة الصحراء”

محمد األستاد“ .بال عنوان”

وترحب املجموعة باإلجابة عن استفسارات املؤسسات املهتمة
باستعارة أعامل فنية من املقتنيات التي أصبحت مصدرا ً مرناً ال
تحدّه مساحة عرض دامئة أو محددة .وتتلقى املجموعة الهدايا
من األفراد واملؤسسات بكل امتنان ،والتي يتم تقييمها بنا ًء عىل
عوامل تشمل حالة العمل الفني ،ومصدره ،والقدرة عىل تخزينه،
وقيمته الثقافية .وتبادر املجموعة إىل التعبري عن الشكر والتقدير
إىل الجهات املانحة عرب موقعها اإللكرتوين وأيضاً يف إصداراتها
املطبوعة.

إميان الهاشمي“ .حولها”

املشاركات الجديدة لعام 2017

عائشة جمعة“ .رحيل إىل الداخل”

أضافت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  12عمالً جديدا ً إىل
مقتنياتها خالل عام  .2017وشكلت هذه املقتنيات مبجملها
خلق وإبداع” والذي أقيم احتفا ًء بالذكرى
أعامل معرض “الطبيعةٌ :
الـ 20لتأسيس “هيئة البيئة-أبوظبي”:
عامر الداعور  -هذا البحر
عامر الداعور  -تحليق

شيخة املزروع  -أرض الرمال

طارق الغصني ( -يف) السبخة ،أبوظبي 2016

جانيت بيلوتو  -حافة املرج :سيدة البحر

عامر العطار“ .عكس الزمن”

خالد البنا“ .دورة التغيري”
آمنة الدباغ“ .متحدون”

زينب الهاشمي“ .تداخل الساحل”
سعيد املدين“ .املها العريب”

عزة القبييس“ .حرف الضاد (ض)”

محمد أحمد إبراهيم“ .مرشوع قبة”

ليىل جمعة“ .ورقة”لطيفة بنت مكتوم.

“العائلة”حمدان بطي الشاميس.

“بال عنوان”هند بن دميثان“ .سدو بكسل”
فاطمة املزروعي“ .الرجل الذي بنى أمة”

خالد مزينة“ .املطاعم الشعبية يف اإلمارات”
سالمة نصيب“ .ذكرى نقوش”

خليل عبد الواحد“ .أدوات الفنان”

حازم حرب  -خارج املدينة ،داخل املدينة
روبريتو لوباردو  -مخططات بوطينة
رنيم عروق  -حياة جديدة
رنيم عروق  -تألق اللؤلؤ

مايكل رايس  -موجة

أنجايل رسينيفاسان  -أديم األرض ،الطني الجامد
هندريك فال  -تناوبات
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الصفحة املقابلة :عامر الداعور .هذا البحر.2016 ،
أوزان صيد معلقة عىل خيط صيد مصنوع من النايلون ،وهيكل معدين مجلفن ،ومرآة  2 x 2 x 3مرت
عمل بتكليف حرصي من مهرجان أبوظبي  .2017بإذن من الفنان .جزء من املقتنيات الفنية الخاصة
مبجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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المنَ ح والدعم
برنامج ِ
برنامج
المنَ ح والدعم
ِ

تسهم هذه المبادرة بدعم التدريب والدراسة
والبحوث الثقافية لما فيه نفع للمجتمع اإلماراتي
والعالم بشكل عام

سعياً لتعزيز التعبري الثقايف الحر عرب اإلمارات السبع ،يسهم
برنامج منح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف رفد املشاريع
الثقافية والفنية التي مل تكن لتبرص النور لوال هذه املنح .ومن
خالل املساعدة املالية وتنمية املهارات ،يدعم الربنامج األفراد
واملؤسسات لتحقيق تطلعاتهم يف إثراء مسريتهم الفنية وإضفاء
قيمة مجزية للمجتمع عرب الفنون والثقافة .وترحب املجموعة
بطلبات االستفادة من املنح من مختلف أرجاء الدولة ،وهي تقدم
هذه املنح ضمن الفئات التالية:
وحيدة الحرضمي بدأت بالتحضري لنيل شهادة املاجستري يف إدارة الفنون يف “كلية دراكر لإلدارة” يف
جامعة خريجي كلريمونت للدراسات العليا

فاطمة الهاشمي طالبة املاجستري يف إدارة الفنون األدائية من جامعة باريس السوربون أبوظبي

األنشطة الثقافية

تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جميع أشكال الدعم املتاحة
للمواطنني اإلماراتيني ،أفرادا ً أو مجموعات ،وذلك يف إطار سعيها
لتحفيز التعبري الثقايف اإلمارايت واملساهمة يف مواصلة التطوير
لقطاع الفنون اإلبداعية.

األنشطة املجتمعية

تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون املبادرات التي تطلقها
الهيئات واملؤسسات املجتمعية عرب مختلف أنحاء دولة اإلمارات
العربية املتحدة برصف النظر عن السن أو الطبقة االجتامعية
أو اإلمكانات .ومن خالل وضع الفنون يف متناول الجميع ،تسعى
املجموعة إىل إيصال صوت الفئات االجتامعية املستضعفة وتلك
املتمركزة يف املناطق النائية.

األنشطة التعليمية

تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون األفراد واملؤسسات
والهيئات التعليمية لتحسني املناهج الدراسية ،وتطوير الربامج
اإلضافية خارج الصفوف ،ودعم املشاريع الرئيسية.

املنح املقدمة

يف عام  ،2017قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 10
منح إلنجاز مشاريع يف مجاالت املوسيقى ،والسينام ،واألدب،
والفنون البرصية ،وتحصيل املزيد من العلم ،والتطوير املهني.
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نظمت جامعة أبوظبي مسابقة الفنون للمصابني بالتوحد للسنة الثالثة

وقطف املستفيدون السابقون من برنامج منح املجموعة مثار
مشاريعهم مع تحقيق متلقي املنح السابقني نجاحاً كبريا ً بفضل
مشاريعها التي تدعمها املجموعة.
فقد فاز فيلم “آالت حادة” للمخرجة نجوم الغانم بجائزة “أفضل
فيلم طويل” يف “مهرجان ديب السيناميئ الدويل ”2017؛ فيام
تم عرض فيلمها “عسل ومطر وغبار” خالل “مهرجان أبوظبي
للعلوم” يف جامعة نيويورك بأبوظبي .و ُعرض فيلم “ساير الجنة”
للمخرج سعيد ساملني املري خالل “مهرجان ماملو للفيلم
العريب” يف السويد ،كام أنه مثل دولة اإلمارات يف “مهرجان
الكامريا العربية” يف مدينة روتردام الهولندية .وتم عرض فيلم
“ 40درهم” للفنان جالل لقامن ،وهو من الحاصلني عىل منحة
مبجال السينام ،ألول مرة يف أبوظبي خالل شهر يناير .وأخريا ً،
نسلَر :إيقاعات
وأُطلق ألبوم العازف الشهري طارق ميني “ب ِن ُ
خليجية عىل أنغام الجاز” ألول مرة يف مهرجان أبوظبي يف
مارس  2017ضمن العديد من الحفالت املوسيقية الدولية يف
“مهرجان شباك للثقافة العربية املعارصة” بلندن ،ويف برلني
ضمن إطار معرض “إمارات الرؤى”.

نادي املوسيقى بجامعة اإلمارات | موسيقى

تم تنظيم جلسات تدريب موسيقي مرتني أسبوعياً عىل آالت
الغيتار والبيانو ونظرية املوسيقى لألعضاء اإلناث يف “نادي
املوسيقى بجامعة اإلمارات”.

فاطمة الهاشمي

ماجستري يف إدارة الفنون األدائية | دراسات عليا

تقديم الدعم للموسيقية وعازفة البيانو املوهوبة من أجل
الحصول عىل شهادة ماجستري يف إدارة الفنون األدائية من
جامعة باريس السوربون أبوظبي .ويسلط الربنامج الضوء عىل
الفنون األدائية كجزء ال يتجزأ من كل مجتمع ،فهي تطور
املهارات االحرتافية إلثراء هذا املجال .وستحصل الهاشمي
عىل جميع املهارات واملوارد الالزمة من أجل تنظيم ودعم
وتعزيز أنشطة املؤسسات الثقافية عرب النظريات األساسية
وبرامج التدريب الداخيل والدورات التدريبية املتخصصة.
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سارة العقرويب

حميد السويدي

واصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دعم سارة العقرويب يف
السنة الثانية لدراستها املاجستري يف مجال االتصال البرصي يف
الكلية امللكية للفنون يف العاصمة الربيطانية لندن .وبعد تخرجها
من الجامعة األمريكية يف الشارقة يف اختصاص االتصال البرصي،
حصلت العقرويب عىل اثنتني من “جوائز الشيخة منال للفنانني
الشباب” ،وحظيت بإشادة واسعة من جانب النقّاد ضمن مختلف
املهرجانات السينامئية ،مبا يف ذلك عرض عملها الفني يف ركن
األفالم القصرية يف مهرجان “كان السيناميئ الدويل”.

محاولة الستكشاف طبيعة العالقات البرشية ومفاهيم الحب
والحياة واملوت .ويضطر بطل الفيلم ،أحمد ،إىل التخيل عن
وظيفة واعدة يف مجال املتاحف ليبقى بجانب والده املريض،
حيث مييض أيامه يف محاولة إنقاذ عمل عائلته مبجال العطور
والذي يتدهور شيئاً فشيئاً .ونتيجة لهذه التضحية وطالقه مؤخرا ً،
يغدو أكرث تشاؤماً تجاه الطبيعة البرشية ،وهو ما يتجىل بوضوح
من خالل عالقته بابنه عبد الرحمن البالغ من العمر  12عاماً .ولد
حميد السويدي يف أبوظبي عام  .1984وبعد عمله التقليدي يف
أحد املكاتب لبضع سنوات ،التحق بـ “أكادميية نيويورك لألفالم”
يف عام  .2010وبعد تخرجه منها ،عمل عىل عدد من األفالم
القصرية يف مواقع التصوير ومرحلة ما بعد اإلنتاج .وكان “عبد
الله” أول فيلم أخرجه يف عام  ،2015وعرض ألول مرة يف “مهرجان
ديب السيناميئ الدويل” .ويروي الفيلم قصة صبي إمارايت يعشق
املوسيقى رغم نشأته يف عائلة محافظة جدا ً.

شهادة ماجستري يف الفنون الجميلة مبجال الرسم | “مسك” | فيلم
دراسات عليا
تتمحور قصة الفيلم حول التصادم الفكري بني  3أجيال ،يف

و ُعرضت أعاملها يف “صالون ديل موبايل” مبدينة ميالن اإليطالية
( ،)2012و”أسبوع إسطنبول للتصميم” ( ،)2014و”بينايل
البندقية” (.)2014 ،2011

عمل للفنانة فرح القاسمي أنتجته خالل برنامج اإلقامة لدى مؤسسة «دلفينا للفنون»

وحيدة الحرضمي

ماجستري إدارة الفنون الجميلة | دراسات عليا

دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خريجة برنامج “منحة جالل لقامن

التميز الثقايف” وحيدة الحرضمي منذ بدأت بالتحضري لنيل أرماغونداس | أدب
شهادة املاجستري يف إدارة الفنون يف “كلية دراكر لإلدارة” يف
جامعة خريجي كلريمونت للدراسات العليا.

جنيفر لورسن – حفل فرقة موسيقى الحجرة يف
أبوظبي | موسيقى

ضم حفل “تقاليد كالسيكية :شعر مع خامسية أكروبوليس ريد”

رسومات من مأخوذة من الرواية مصورة «أرماغونداس» للفنان جالل لقامن

دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون نرش أول عمل أديب
للفنان وصانع األفالم جالل لقامن بعنوان “أرماغونداس” ،وهي
طبعة محدودة من رواية مصورة تروي قصة ملحمية من عوامل
أخرى .ومن املقرر تحويل الكتاب إىل رواية ،أو مسلسل تلفزيوين،
أو لعبة فيديو ،أو حتى فيلم سيناميئ ضخم.

اثنني من الشعراء اإلماراتيني إىل جانب “خامسية أكروبوليس فرح القاسمي

فيلم “مسك” للمخرج حميد السويدي

ريد” ،مام أتاح الفرصة لتعاون موسيقيني غربيني وشعراء مؤسسة “دلفينا للفنون” | فن تشكييل

إماراتيني إلبداع عمل فني فريد من نوعه .وسلط العمل الضوء عىل
جاملية أشهر مؤلفات الشعر العريب اإلمارايت بني أوساط طالب
الجامعة عرب توفري منصة ملشاركة أعاملهم مع زمالئهم الطالب
واملجتمع عموماً.

تحتفي مسابقة جامعة أبوظبي يف الرسم للتوحد بامللكات
اإلبداعية امله ّمشة للمصابني باضطراب طيف التوحد .وتهدف
هذه املسابقة إىل دحض املعتقدات الخاطئة حول هؤالء املرىض
من خالل توعية املجتمع مبواهبهم اإلبداعية.

شاركت الفنانة واملصورة الفوتوغرافية فرح القاسمي يف برنامج
إقامة لدى مؤسسة “دلفينا للفنون” بالعاصمة الربيطانية لندن،
وذلك بدعم من “مهرجان أبوظبي” و”مركز مرايا للفنون” .وتأخذ
أبحاثها بعني االعتبار الرتجامت والنصوص ،بدءا ً من املطاعم
ووصوالً إىل الرتجامت باللغة العربية لربنامج األطفال التلفزيوين
“افتح يا سمسم” .وحصلت الفنانة واملوسيقية فرح القاسمي
عىل درجة البكالوريوس من جامعة ييل ،وشهادة املاجستري
يف الفنون الجميلة من “مدرسة ييل للفنون” .وتنقلت عىل مر
السنوات مامرساتها الخاصة مبرونة بني األماكن الخاصة والعا ّمة،
لكن اهتاممها األول واألخري يبقى مسلطاً عىل استكشاف النظم
التي تحكم جوانب الرغبة واالنتهاك واملراقبة من حيث ارتباطها
بالحياة اليومية.

جنيفر الرسن :أوركسرتا واسموث لآلالت الوترية

كلية الفنون والصناعات اإلبداعية يف “جامعة زايد”

مسابقة جامعة أبوظبي يف الرسم للتوحد - 2017
الدورة الثالثة | فن تشكييل

تضمنت الفعالية إحياء مجموعة من الحفالت واألنشطة التوعوية ورش عمل تصميم أزياء “زايدي” | فن أدايئ وتشكييل

ضمن مختلف أرجاء أبوظبي يف جامعة خليفة ،وجامعة نيويورك
– أبوظبي والسوربون  -أبوظبي ،واملدرسة الربيطانية الخبريات.

عائشة العامري

سافرت أربع طالبات من كلية الفنون والصناعات اإلبداعية يف
“جامعة زايد” إىل بولندا ،للمشاركة يف العديد من ورش عمل
تصميم األزياء الخاصة بإنتاج العمل األوبرايل  ZAIDEبالتعاون
مع “أوبرا كامريالنا” يف وارسو.

الجائزة العاملية للرواية العربية

“دريب” | فيلم
فيلم درامي كوميدي قصري يروي قصة مراهق أصم يفجع بوالده الندوة التاسعة | أدب
ويطلب مساعدة أعز أصدقائه وشقيقته الصغرى ليثبت أنه
قادر عىل رعاية أرسته .ويقدم الفيلم نظرة معمقة عىل عدد من
الصعوبات التي تواجه األشخاص الصم ،كام أنه شهد مشاركة
أشخاص صم بني املمثلني وفريق اإلنتاج.

ضمن فعاليات الجائزة العاملية للرواية العربية ،نظّمت ورشة عمل
بعنوان “ندوة” لدعم ال ُكتّاب الشباب وصقل مواهبهم اإلبداعية.

جلسات تدريب موسيقية لألعضاء اإلناث يف «نادي املوسيقى بجامعة اإلمارات»
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الحضور العالمي
الحضور
العالمي

تساهم الفنون والثقافة في تعزيز الروابط بين المجتمعات.
وانطالقاً من ذلك ،تتعاون مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مع شركائها لتهيئة األجواء المؤاتية من أجل إرساء حوار فعال
وتعزيز التبادل الثقافي المشترك المؤثر.

رسخت أبوظبي خالل عام  2017مكانتها كعاصمة عاملية للتبادل
الثقايف ،وواصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مساهمتها يف
فتح وتعزيز قنوات هذا املسار الثقايف .وشارك مهرجان أبوظبي يف
تكليف ودعم  17عرضاً يف  6بلدان (أملانيا ،وفرنسا ،وبلجيكا ،واملغرب،
واملتحدة ،والسويد).
وبالتزامن مع افتتاح متحف اللوفر أبوظبي الذي يشكل محطة رئيسية يف
تاريخ العالقات الفرنسية اإلماراتية ،تم منح سعادة هدى إبراهيم الخميس
وسام “الرشف الوطني الفرنيس برتبة فارس” مبوجب قرار جمهوري صادر
عن فخامة الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،وتسلمت سعادتها الجائزة من
وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسن .ويأيت هذا التكريم تقديرا ً ملساهمة
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف تطوير القطاع الثقايف لدولة
اإلمارات وتوطيد عالقات التعاون الثقايف مع فرنسا.
وواصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون نشاطاتها املشرتكة مع
رشكائها االسرتاتيجيني العامليني .وانضم إىل شبكة املجموعة أربعة
رشكاء جدد هم“ :مركز ساوثبانك” يف اململكة املتحدة ،والفنان
التشكييل العاملي كريستو ،أكادميية “بارينبويم-سعيد” ،و”مهرجان
إكزون بروفونس” .وعاد مهرجان أبوظبي للمشاركة مجددا ً يف “مهرجان
شباك للثقافة العربية املعارصة” عرب اثنني من أعامل التكليف الحرصي:
عرض الفنان طارق ميني؛ والعمل األوبرايل “نساء عند نقطة الصفر”
مبشاركة أربعة موسيقيني عرب؛ ويف مركز الفنون الجميلة يف بروكسل
(بوزار) ،دعم مهرجان أبوظبي أمسية “سالم إىل سوريا”.
وتضمنت قامئة الفعاليات العاملية األخرى حفل أوركسرتا املغرتبني
السوريني الفلهارموين يف دار أوبرا هامبورغ؛ وتقديم منحة مهرجان
أبوظبي إىل عازف التشيللو املوهوب فارس أمني يف أكادميية “بارينبويم-
سعيد” بأملانيا ،وإحياء حفالت يف قاعة “بيري بوليز سال” بربلني لفرقة
“ثاليث حوار” ،وغرفة مهرجان دمشق ملوسيقى الحجرة ،ونصري ش ّمة؛
والجولة العاملية ألوبرا “كليلة ودمنة” التي أعدها املوسيقار منعم عدوان.
ومن املبادرات الرئيسية األخرى للمجموعة خالل عام  2017تنظيم معرض
الفن اإلمارايت املعارص “إمارات الرؤى” الذي تضمن أعامل أكرث من 50
فناناً إماراتياً وأقيم خالل “أسبوع الفن يف برلني” .وسافر  27فناناً من
املشاركني يف املعرض لحضور حفل افتتاحه الرسمي.

اللقاءات

شهد عام  2017تطورا ً ملحوظاً لجهود الدبلوماسية الثقافية التي تقودها
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الصفحة املقابلة :أكادميية بارينبويم-سعيد ،والتي حصل فيها عازف التشيللو
املوهوب فارس أمني عىل منحة دراسية من مهرجان أبوظبي

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،فعالوة عىل أجندة الفعاليات العاملية
رفيعة املستوى التي حملت ثقافة أبوظبي إىل العامل ،تم تنظيم مجموعة
من اللقاءات واالجتامعات مع قادة مؤسسات دولية بارزة .ففي أبريل،
التقت سعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،كالً من :السيدة إيرينا بوكوفا ،املدير العام السابق ملنظمة
اليونسكو؛ وديبورا روتر ،رئيس “مركز جون إف كينيدي للفنون األدائية”؛
والسيد تابري بريالس الرئيس التنفيذي لـ “أوركسرتا الديوان الغريب
الرشقي”؛ والسفرية األمريكية السابقة د .سينثيا شنايدر ،أستاذ املامرسات
الدبلوماسية يفجامعةجورج تاون.
وباالنتقال إىل أوروبا يف مايو  ،2017تم تنظيم العديد من اللقاءات املثمرة
التي جمعت سعادة هدى إبراهيم الخميس مع مؤسسات ثقافية أوروبية
بارزة يف مدريد وباريس .ففي دار األوبرا اإلسبانية “تياترو ريال” ،تم تنظيم
اجتامع مع املدير العام إغناثيو غارثيا بيلينغري ملناقشة خطط التعاون
املسقبلية .وخالل تواجدها يف إسبانيا ،شاركت سعادتها أيضاً يف اجتامع
نظمته الدائرة الدولية لـ “كلية امللكة صوفيا للموسيقى” ،برئاسة جاللة
امللكة صوفيا .وكان لباريس نصيبها من هذه األجندة الحافلة من اللقاءات
التي غطت أشكاالً فنية متنوعة ،حيث اجتمعت سعادتها بكل من :الدكتور
معجب الزهراين ،مدير معهد العامل العريب يف باريس؛ ولوران بايل ،الرئيس
التنفيذي لـ”القاعة الفلهارمونية” يف باريس“ /مدينة املوسيقى”؛ ورئيس
القيمني يف “مؤسسة لويس فويتون” أنجلينا شريف؛ باإلضافة إىل املدير
الفني ملرسح “دو شاتليه” روث ماكنزي.
وخالل الخريف أجرت سعادة هدى إبراهيم الخميس رحلة إىل مدينة
نيويورك ،حيث التقت بداي ًة مبجلس إدارة “مؤسسة النغ النغ العاملية
للموسيقى” ،ومن ثم حرضت يف وقت الحق عرض النغ النغ خالل حفل
افتتاح قاعة “كارنيغي” .وخالل تواجدها يف نيويورك ،التقت أيضاً مع السيد
جوزيف بولييس؛ رئيس مدرسة “جوليارد” للموسيقى ،وذلك بحضور سعادة
السفرية النا نسيبة؛ املندوبة الدامئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة لدى
األمم املتحدة ورئيس املجلس التنفيذي لهيئة األمم املتحدة للمرأة،
والسيد أندرو هاملتون؛ رئيس جامعة نيويورك ،واملديرين التنفيذيني يف
“أوركسرتا نيويورك الفلهارمونية” -بيل توماس؛ املدير التنفيذي ،ومييك
تاكيبي؛ نائب رئيس العمليات ،باإلضافة إىل مدير “األكادميية العاملية”
ميشيل بامل .كام تم عقد اجتامعات مع الرشكاء االسرتاتيجيني ملجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،مبن فيهم الفنان كريستو ،ووينتون مارساليس؛
مؤسس واملدير الفني لقسم الجاز يف “مركز لينكولن” ،وكارا بارنيت
وديفيد النسيك من “مرسح الباليه األمرييك”.
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عالمنا  -مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

من أبوظبي إلى العالم
ومن العالم إلى أبوظبي

إيران :باري صابري ( ،)2007بارويز تانافويل ()2010

األردن :منى السعودي ( ،)2008كريم سعيد ( ،)2009مكادي نحاس (،)2011باسم السيالوي ،ميسون
مصالحة ( .)2014معهد اإلعالم األردين (رشيك اسرتاتيجي)

الواليات املتحدة :روزموند مالك ،ونيل رومتان
( .)2003دافید کوریفار ()2005؛ ولید حوراين
()2006؛ مبادرة جامعة نیویورلث لتعلیم األداء
والدراما کات کوين ،مرسح الفن اإلبداعي
( :)2009ويننت مارساليس ،فرقة ديولك إلينغتون
بيغ باند ( )2010و( .)2017معهد الفنون والطب
كليفالند كلينك (منذ عام  :)2010فرقة ،ACJW
ومارغريت وولفسدون .وکیفن سبييس ،ویفم
برونفامن ()2011؛ کریستو (منذ عام )2011؛ ناتايل
کول ،وفرقة دي کالستیفاید ( :)2012كوينيس
جونز ودومینیك فاريناتيش ،وجوشوا بیل (:)2013
فرقة داکوتا ،وبیل فونتانا ،وهیريب هانکوك .رینیه
فلیمینغ .ومرسح البالیه االمریکي ()2014؛ مرسح
شکسببیر۔ شیکاغو ()2015؛ مؤسسة فوتوفست

إنرتناشونال ()2015؛ قاعة کارنیغي ،ومرکز
لینکولن للجاز وأوبرا مرتوبوليتان ،ومرسح الباليه
األمرييك (رشكاء املجموعة) .يو-يو ما ومجموعة
طريق الحرير
جمهوریة الدومینیکان :االورکسرتا السیمفونیة
الوطنية .وخوسيه أنطونيو مولينا ( ،)2011عائشة
سيد کاسرتو ()2015
کندا :راسیل مالیفان ( .)2011مایکل شاده
( .)2014يان ليشيتيك()2015
كوبا :كارلوس أكوستا ،ألفريدو رودريغيز ()2016

االرجنتین :خوروسيتو-کاتالدي  -دي ال فیفا
تريو ()2008
األوروغواي  :إروين سكوت ()2008

الربازیل :جیلربتو جیل ()2013؛ سیرجیو مندیز
()2015

فنزویال :غوستافو دودامیل و آورکسرتا سیمون
بوليفار السمفونية الفنزويلية ،مؤسسة سیمون
بولیفار للموسیقی ()2014

الجزائر :حمزة بونوة ( ،)2008رشيد القرييش
( .)2011الفرقة الجزائرية للباليه املعارص ()2014
املغرب :أسام املنور ( .)2008سيدي العريب
رشقاوي ()2012
تونس :أنور ابراهیم ( .)2003نجا مهداوي
( .)2008لطيفة ()2009
لیبیا :عيل عمر الرمیص ()2008

مرص :نزیه جرجس ( .)2004أورکسرتا القاهرة
السيمفونية ( ،)2007سوسن حفونة ،خالد
سلیم ( .)2008بیت العود .أورکسرتا الجمعیة
الفلهارمونية املرصية .آدم حنني ( .)2010شیرین
تهامي ،دینا الودیدي ( .)2013حسني مجاهد
(.)2014

اإلمارات العربية املتحدة :عبد العزيز املسلم ،عبد الرحيم سامل ،عبد الرؤوف خلفان ،مرشوع الغدير،
عيل آل سلوم ،أمل العقرويب ،أمل املرزوقي ،آمنة الفرض ،عزة القبييس ،بيت العود ،دانة املزروعي،
د .عائشة بالخري ،إبتسام عبد العزيز ،أوركسرتا اإلمارات السيمفونية للناشئة ،فيصل الساري ،باليه
فانتازيا ،فريد الريس ،فاطمة لوتاه ،حبيب غلوم العطار ،حمدان العربي ،حمدان بطي الشاميس ،جالل
لقامن ،كرمية الشوميل ،خولة درويش ،مطر بن الحج ،محمد املدين ،محمد الربييك ،محمد املزروعي،
محمد األستاد ،محمد الهرمودي ،محمد الهاشمي ،محمد كاظم ،نبيل املحرييب ،د .نجاة ميك ،نور السويدي،
نجوم الغانم ،قيس صديقي ،راوية عبد الله ،مرسح اإلحياء ،سعيد ساملني املري ،سعود الظاهري ،شمسة
العمرية ،فرقة سام كوارتيت ،سارة النعيمي ،سارة القيواين ،صوغة ،ستارت ،سلطان العميمي ،سمية السويدي،
فرقة التخت اإلمارايت ،يوسف الهرمودي ،مؤسسة بارجيل للفنون ،جامعة زايد ،جامعة نيويورك أبوظبي،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كليات التقنية العليا ،جامعة الشارقة ،هيئة الهالل األحمر اإلمارايت (رشيك
اسرتاتيجي) ،محمد فريوز
البحرين :بيت القرآن ( ،)2007عبد الله املحرقي ،جامل عبد الرحيم ()2008

العراق :سعدي الحديثي( ،)2003نصري شمه ( ،)2017 ،2012 ،2010 ،2008 ،2007 ،2005 ،2004محمد غني
حكمت ( ،)2009ضياء العزاوي ( ،)2009قاعة زها حديد ( ،)2009حسن املسعود ( ،)2009مقامات ()2012
تركيا :فرقة إسطنبول ملوسيقى الحجرة ( ،)2006مجموعة مقتنيات الديوان العثامين من قرص دوملاباتشه
( ،)2006غوكسيل باكتاغري ()2012

سلطنة عامن :األوركسرتا السيمفونية امللكية العامنية ()2003

سوريا“ :الفرقة السمفونية الوطنية السورية” ( ،)2011 ،2009سوسن البحر ( ،)2015أرشف كاتب ،همسة
الوادي يوريز ( ،)2016كنان العظمة ،أوركسرتا املغرتبني السوريني الفلهارموين ،عازفو مهرجان دمشق
ملوسيقى الحجرة ()2017

فلسطني :كمنجايت ( ،)2007ليىل الشوا ( ،)2008كونرسفاتوار أدوارد سعيد الوطني للموسيقى ( ،)2010فرقة
مرسح عشتار ()2014
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آيسلندا :فالدميري أشكينازي ()2014
أذربيجان :األوركسرتا السيمفونية األذربيجانية
()2005
أرمينيا :هازميك ليلويان ()2010؛ سريغي
خاتشاتريان ()2016
إستونيا :كريستان ياريف ()2010؛ بافو ياريف
()2016
أملانيا :روزويتا لومار ()2003؛ باتريك سيمرب،
والفرقة السمفونية األملانية  -أوركسرتا برلني
() 2006؛ متحف كونست بون ()2007؛ يوناس
كوفامن ،وأندرياس غورسيك ()2009؛ أرابيال
شتاينباخر ( )2010؛ باليه سيمربأوبر وأوركسرتا
هانوفر الفلهارمونية ( ،)2012أوركسرتا درسدن
الفلهارمونية ،وساشا غوتزيل ( ،)2014آن صويف
موتر()2015
أوكرانيا :األوركسرتا الوطنية السيمفونية األوكرانية
(2007و)2013
إسبانيا :ميوزيكا أنتيغوا ( ،)2004إن دوس باالبرا
( ،)2006خوسيه كاريراس ( ،)2007خوسيه ماريا
غاياردو ديل راي ،إيفرو ،ميغيل تريلو ،ميغيل
أوريوال ( ،)2008بالسيدو دومينغو (،)2013كلية
امللكة صوفيا للموسيقى ،غران تيرتي ديل ليسيو
(الرشيكان الدوليان ملجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون).خوان برييث فلوريستان وتوماتيتو
(.)2017
أيرلندا :السري جيمس غالوي ( ،)2009األوركسرتا
الوطنية اإليرلندية للشباب ()2011
إيطاليا:جوقة أرمونيا ()2005؛ دانييال لوغارو
()2007؛ فرقة أماتو لوناتا أورغانيك ملوسيقى
الجاز ()2008؛ أندريا بوتشييل ()2009؛ أوركسرتا
وأوبرا مهرجان بوتشيني ()2010؛ نيكوال لويزويت
()2011؛ ريكاردو مويت وأوركسرتا لويجي كريوبيني
للشباب ()2015
الربتغال :ماريزا (.)2017
الدمنارك :نيكوالي زنايدر ()2008
السويد :األوركسرتا السيمفونية لإلذاعة السويدية
()2007
املجر :أوركسرتا مهرجان بودابست
اململكة املتحدة :األوركسرتا الفلهارمونية
الربيطانية ()2006؛ أوركسرتا لندن الفلهارمونية
()2008؛ ماثيو برييل ()2010-2008؛ الباليه
الوطني اإلنكليزية ()2009؛ اليف ميوزك ناو
()2013/2010/2009؛ مرسح بريمنغهام ،أوركسرتا
لندن السيمفونية ،واين مارشال ،السري كولني
ديفيس ()2010؛ غلوب إيديوكيشن يف شكسبري
غلوب ()2013-2010؛ أوركسرتا العامل ألجل
السالم ()2011؛ أكتوبر غالريي ()2012-2011؛
أنوشكا شنكر ()2012؛ كيف سوذرالند ،ديز
سكني ()2011؛ إنجنريينغ يو يك ()2011؛ األوبرا
اإلسكتلندية ()2012/2013؛ تيم رايس إيفانز ،برين
تريفل ()2013؛ أوييل كارت ،تريفور كويكو بالكوود
()2014؛ هيو غرانت ،نيك لويد ويرب وجيمس د.
ريد ()2016؛ أوركسرتا االتحاد األورويب للشباب،
كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية بجامعة لندن،
مدرسة األمري ويلز للفنون التقليدية .مانشسرت
املهرجان الدويل ،مهرجان أدنربة الدويل ،دار

األوبرا امللكية ،املجلس الثقايف الربيطاين ،مهرجان
شباك للثقافة العربية املعارصة ،مركز “ساوثبانك”
(رشكاء مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون)
الرنويج :ليف أويف أندسنس ()2015
النمسا :األوركسرتا النمساوية ،فيينا ( )2007مرسح
سالزبورغ للدمى ()2010
بلجيكا :جوسيه فان دام ()2009؛ أوركسرتا والوين
امللكية ملوسيقى ال ُحجرة ،وإيزابيل بورشغراف
()2011؛ جوليان ليبري ()2015؛ كلية امللكة إليزابيث
للموسيقى ومؤسسة بوزار (رشكاء املجموعة)
بولندا :كاتارينا بريز ( ،)2003كريشتوف
يابلونسيك ،األوركسرتا السيمفونية لإلذاعة الوطنية
البولندية ،كريشتوف بنديريتسيك ( ،)2010شيمون
بروسكا ()2012
روسيا :أناستازيا خيرتوك ( ،)2010أوركسرتا
الهرميتاج ( ،)2007أوركسرتا الشباب الروسية
ملوسيقى الحجرة ( ،)2007نينا كوتوفا (،)2009
ماكسيم بيلوسريكوفسيك وإيرينا دفورفينكو،
دمييرتي هفوروستوفسيك ،فالريي غريغييف
( ،) 2011ماكسيم فنغريوف ،أوركسرتا سان
بطرسربغ الفلهارمونية ،يوري تيمريكانوف (،)2012
مرسح مارينسيك (( )2013رشيك اسرتاتيجي)
رومانيا:أنجيال جورجيو ،يون مارين ()2009
سلوفاكيا :يوجني بروشاك ( ،)2005ثاليث كيليامن
()2007
فرنسا :مهرجان الفن الفرنيس ،ال سيامن
الفرنكوفونية ()2008؛ جني إيف ثيبوديت
()2009/2008؛ روبريتو أالنيا ()2009؛ لو كابيتول
أوبرا ()2010؛ أوغستان دومي ،سيلفي غييم ،جان
جوين كرياس ()2011؛ إبراهيم معلوف ()2012؛
غوتييه كابوسون؛ نتايل ديساي ولوران ناعوري،
تريي إيسكايش ،كزافييه فيليبس ،أوركسرتا باريس
()2016؛ معهد العامل العريب ،املعهد الفرنيس
(رشكاء مجموعة ابوظبي للثقافة والفنون)
فنلندا :رباعي “إن تايم” ()2007
قربص :كاتساريس القربصية ()2003
جمهورية التشيك :أوركسرتا كلية برمييري ،كلية
برمييري السيمفونية للشباب (منذ العام ،)2010
األوركسرتا التشيكية الفلهارمونية ( ،)2013يريجي
بيلوالفيك ()2013
ليتوانيا :األوركسرتا الليتوانية ملوسيقى الحجرة
()2008
مونتينيغرو :ميلوش كاراداغليتش ()2014
هولندا :أوركسرتا توبنغن ملوسيقى الحجرة
( ،)2004برينانديتا أستاري ()2008؛ رم كولهاس
()2015

لبنان :األوركسرتا الوطنية اللبنانية الرشقية ()2006؛ إلياس الرحباين ،ورشبل روحانا ،وطارق عرتييس ()2007؛
مارسيل خليفة ()2008/ 2007؛ نبيل حلو ،وزينة بصبوص ،وزكريا بروجيكت ،وروجيه مكرزل ،وهبة القواس
()2008؛ ماجدة الرومي ()2009؛ عبد الرحمن الباشا ،وبسام لحود ،ورشكة بولني حداد ،وسمية بعلبيك ()2011؛
أسامة الرحباين ( ،)2013/ 2011فضل شاكر ،وفرقة مرسح بابل ( ،)2012بشارة الخوري ()2012؛ مجموعة أصيل
للموسيقى العربية املعارصة ،ميشال فاضل ()2014؛ ميسا قرعة ( ،)2015مؤسسة التوثيق والبحث يف املوسيقى
العربية ومهرجان بعلبك الدويل (رشكاء املجموعة)؛ طارق ميني ()2017
اململكة العربية السعودية :محمد عبده ()2017

أسرتاليا :سالفا وليونارد غريغوريان ()2005؛ كالوديا زورباس ( ،)2007دار أوبرا
سيدين ( ،)2015الشعبي ()2007
إندونيسيا :جوي ألكساندر ()2016

الصني :رهبان من معبد شاولني (“ ،)2012يوندي” (“ ،)2013النغ النغ” (،)2016
أوركسرتا مركز الصني الوطني لفنون األداء ()2017

الفلبني :فرقة بايانيهان الوطنية للرقص ()2007

اليابان :طوكيو هيساكو ( ،)2007تسوجي نوبويويك ()2010
كوريا الجنوبية :سارة تشانغ ( ،)2008أروم آن ()2015
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شركاء في
الثقافة

تسهم شبكة الشراكات الدولية لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون في إثراء الرؤية الثقافية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وتعزيز قطاع الصناعات
اإلبداعية فيها
وقع الفنان كريستو فالدميريوف يافاتشيف ،املعروف باسم كريستو واملشهور
بأعامله الفنية التي تتمحور حول البيئة ،مذكرة تعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون يف عام  .2017وقد أضفت هذه املذكرة طابعاً رسمياً عىل سنوات عديدة
من التعاون بني الطرفني عرب “جائزة كريستو وجان -كلود” .وسرتكز الرشاكة عىل
األنشطة التعليمية املشرتكة التي تعزز التعلم وكذلك تطوير الفنون البرصية،
وخاصة للطالب والشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عملني بالتكليف الحرصي بالتعاون مع
املهرجان العاملي الذي يتميز بتقديم أعامل العرض األوىل األصلية ،والفعاليات
الحرصية ،وكان األول عبارة عن عرض “قاعة زها حديد” ألول مرة يف مهرجان
مانشسرت الدويل  ،2009ثم يف مهرجان أبوظبي 2011كام جاء التعاون الثاين
بعنوان “ميوزيك بوكسز” وهو عبارة عن ورشة علمية بتكليف حرصي من مهرجان
مانشسرت الدويل ومهرجان أبوظبي ،حيث عرضت ألول مرة ضمن فعاليات
مهرجان مانشسرت الدويل  ،2011ثم يف مهرجان أبوظبي .2012

بدأ التعاون بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وقاعة كارنيغي منذ عام
 .2010ويف عامي  2011و ،2012قدمت مجموعة طلبة برنامج األكادميية
 ACJWالتابعة لقاعة كارنيغي باقة من ورش العمل والعروض األدائية التي
استقطبت أكرث من  500تلميذ إمارايت .ويف عام  ،2013رافق املجموعة
الشهرية السري كاليف غيلنسون ،املدير التنفيذي والفني لقاعة كارنيغي،
حيث ألقى محارضة املهرجان يف جامعة زايد .ومنذ عام  ،2014تدأب
مجموعات قاعة كارنيغي عىل تنظيم برنامج سنوي فائق النجاح إلقامة
الفنانني سنوية مع حفل موسيقي يندرجان ضمن إطار مهرجان أبوظبي.

بحضور اللورد دونالد ويلسون ،كبري أعيان مدينة أدنربة وعميد اللجنة
املنظمة ملهرجان أدنربة الدويل ،وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
مذكرة رشاك ّة اسرتاتيجية مع مهرجان أدنربة الدويل املهرجان األعرق واألقدم
عاملياً .وتتضمن االتفاقية إنجاز أعامل التكليف الحرصي مستقبالً يف تعزيز
أوارص التعاون الثقايف بني اإلمارات واململكة املتحدة يف مجال فرص التدريب
لطلبة ّالجامعات اإلماراتية وخريجيها ،وتفعيل عالقات التنسيق اإلعالمي
والرتويج بني الطرفني.

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  4مذكرات تفاهم مع رشكاء اسرتاتيجيني جدد.
(أعىل) سعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع الفنان العاملي كريستو
(أسفل) مع السيدة جود كييل  ،OBEاملدير الفني ملركز “ساوثبانك”
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انضم “مهرجان شباك للثقافة العربية املعارصة” يف لندن إىل شبكة الرشكاء
االسرتاتيجيني للمجموعة يف عام  2015لتعزيز التعاون عرب تأليف املزيد
من اللجان املشرتكة ،وكذلك تنمية الجمهور وتعليم الفنون يف املستقبل.
وخالل شهر يوليو عام  ،2015كشف مهرجان أبوظبي عن  3لجان مشرتكة مع
“شبّاك” هي“ :بُردة” ،و”تحية لسامي الشوا” ،و”ال ّرحال” .كام تعاون املهرجان
مع “ش ّباك” مجددا ً يف عام  2017لتنظيم لجان وفعاليات مشرتكة مبا فيها:
“ثالثية طارق ميني” ،و”إمرأة عند نقطة الصفر” ،و”أربعة مؤلفني موسيقيني
عرب”.

أصبحت دار األوبرا امللكية باململكة املتحدة أحد الرشكاء االسرتاتيجيني
الفاعلني ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،هذه الرشاكة أفضت إىل تقديم
عرض “الصديق الحبيب” ،عمل التكليف الحرصي الذي أنتج ألول مرة عام
 ،2009ويحيك قصة حياة املوسيقار الكبري تشايكوفسيك ،ضمن فعاليات
مهرجان أبوظبي  ،2012وتعد الرشاكة بني الطرفني مبجموعة من الفعاليات
الرائدة واملتميزة يف مجال دعم ورعاية وزيادة الفرص التعليمية ونقل الخربات
املهنية العاملية إىل الشباب اإلمارايت املوهوب.

انضم مرسح الباليه األمرييك من مدينة نيويورك الذي ينظم برنامجه السنوي
يف دار أوبرا مرتوبوليتان ،إىل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ عام .2011
وقدمت فرقة مرسح الباليه األمرييك عرضها األول يف العاصمة اإلماراتية ضمن
مهرجان أبوظبي .2014

ض ّم معهد العامل العريب الذي تأسس يف باريس عام  1980بالتعاون بني  18دولة
عربية ،جهوده إىل جهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف نهاية عام 2011
وتكللت الرشاكة بني الطرفني بتنظيم املعرض التشكييل االستثنايئ « 25عاماًِ
من اإلبداع العريب» ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي.2013

انضمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل شبكة رشكاء أوبرا مرتوبوليتان
العامليني منذ عام  ،2010وقد عرضت يف إطار رشاكتها هذه بتقنية البث الحي
عايل الجودة رائعة شكسبري العاملية «هاملت»  ،2011وملحمة فاغرن «رينغ
سايكل».2012

تشارك أوركسرتا االتحاد األورويب للشباب املجموعة أحد أهم أهدافها بكونها
حاضنة للمواهب الشابة ،وقد عقد الطرفان اتفاقية تعاون مشرتك خالل مشاركة
األوركسرتا األوىل يف شهر مارس  ،2015ومن املتوقع أن يثمر هذا التعاون عن
العديد من املبادرات التعليمية املوسيقى يف املستقبل.

يع ُّد مرسح مارينسيك بقيادة املايسرتو العاملي فالريي غريغييف ،رمزا ً عريقاً
لكل من روسيا ومدينة سان بطرسربغ ،فمنذ تأسيسه  200عاماً ،اشتهر املرسح
ٍّ
عاملياً ،وذاع صيته مبكوناته الثالثة :األوبرا ،والباليه واألوركسرتا .وقد سمحت
الرشاكة بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومرسح مارينسيك بتقديم روائع
الباليه الرويس العريق ألول مرة للجمهور العريب من عاصمة الثقافة أبوظبي ،ضمن
فعاليات مهرجان أبوظبي .2013
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يعترب مركز الفنون “ساوثبانك سنرت” أكرب موقع للمهرجان يف العامل ،وهو
مقر “قاعة املهرجانات امللكية” ،و”قاعة امللكة إليزابيث” ،وقاعة “بورسيل”،
و”هايوارد غالريي” ،وأربع فرق أوركسرتا عاملية املستوى .انضم املركز إىل
شبكة الرشكاء االسرتاتيجيني للمجموعة يف عام  .2017واعرتافاً باملبادئ
واألهداف ومجاالت االهتامم املشرتكة ،تم عقد حفل إطالق الرشاكة بني
املهرجان واملركز بحضور جود كييل OBE؛ املدير الفني للمركز .وستشهد
هذه الرشاكة املزيد من التعاون خالل عام .2018

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تفاهم أساسية مع كلية امللكة
إليزابيث للموسيقى عام  .2010ونتج عنها استقبال العاصمة أبوظبي للباريتون
خوسيه فان دام ثم عرض “روائع موزارت” يف مهرجان أبوظبي  .2011مع
أوركسرتا والوين امللكية ملوسيقى الحجرة ،وعازف الكامن أغستني دوماي
وعبد الرحمن الباشا .برفقة املوسيقيني الفائزين بجوائز كلية امللكة إليزابيث
للموسيقى .تطمح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لدعم املوسيقيني الشباب
العرب عرب إرسالهم يف بعثات دراسية مستقبالً للدراسة يف هذا املعهد
البلجييك العريق.

بدأ التعاون بني معهد اإلعالم غري الربحي الذي تأسس عىل يد صاحبة السمو
املليك األمرية ريم العيل .ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف عام .2012
واليوم .تقدّم املجموعة فرصة االمتحان التمهيدي لطلبة اإلعالم اإلماراتيني
الراغبني بااللتحاق باملعهد .كام يرسل املعهد عددا ً من األساتذة العاملني
فيه لتقديم املحارضات التدريبية ضمن برنامج القيادات اإلعالمية الشابة.

وقع السري فرينون إليس ،رئيس املجلس الثقايف الربيطاين اتفاقية تفاهم
مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل هامش فعاليات مهرجان أبوظبي
 .2012ويف نوفمرب  ،2014تم إطالق الربنامج املهني الرائد منحة التميز
الثقايف كمبادرة مشرتكة بغرض تقديم التدريب املهني عاملي املستوى
لرواد األعامل اإلماراتيني الناشئني واملعروفني يف قطاعي الثقافة والصناعات
اإلبداعية .كام قدم املجلس دعامً إضافياً لحفل الربدة :مجموعة أصيل
للموسيقى العربية املعارصة وكرمية الصقيل الذي أقيم يف إطار مهرجان
شباك بلندن.

كخطوة أوىل يف رشاكة طويلة األمد مع “مؤسسة بارينبويم  -سعيد”
واألكادميية التابعة لها “أكادميية بارينبويم -سعيد” ،قدمت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون دعمها لعازف التشيللو الفلسطيني املوهوب فارس
أمني من خالل منحة دراسية ملدة  3سنوات ،يف تعاون هو األول من نوعه
لألكادميية ،كام شهد أول عام من هذه الرشاكة تنظيم سلسلة من الحفالت
املوسيقية يف قاعة “بيري بوليز سال” التي تم افتتاحها حديثاً (يف مارس
.)2017
تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف صون اإلرث املوسيقي العريب
النادر من مرص ولبنان وسوريا .ودعمت املجموعة إصدار ألبوم رواد الطرب
من بالد الشام :سوريا ،لبنان ،فلسطني ،وقد وقّع الطرفان اتفاقية تعاون
ورشاكة نتج عنها إحياء أمسية مجموعة أصيل للموسيقى العربية املعارصة
ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  .2014ويف عام  ،2015قدمت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون دعمها إلصدار ألبوم سامي الشوا :أمري الكامن
وكتاب مرفق به إىل جانب إحياء حفلني ضمن فعاليات مهرجان شباك بلندن.
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من املتوقع أن يعمل مركز الفنون الجميلة من بروكسيل “بوزار” بالتعاون مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل قديم أعامل التكليف الحرصي ،واملبادرات
الخاصة للطلبة والخريجني ،إضاف ًة إىل تعزيز عالقات التنسيق اإلعالمي والرتويج
بني الطرفني ويف عام  2017دعم مهرجان أبوظبي أمسية “سالم إىل سوريا” التي
أحيتها مغنية السوبرانو لبانة القنطار ،وعازف الكالرينت كنان عظمة ،وعازف
الكامن جهاد جزبة ،وعازف التشيللو أوليس ليكا ،برفقة أعضاء األوركسرتا الوطنية
البلجيكية وقيادة املوسيقار غسان العبود (الصفحة املقابلة).

املعهد الذي ميثل إحدى مبادرات وزارة الخارجية الفرنسية الهادفة إىل
الرتويج للثقافة الفرنسدادية عامليا .قام بتوقيع اتفاقية تفاهم مع مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون أمثرت عن املسدية جمعت كال من عازف فرنسا
املشهور هوج لوكلري ومغنية األوبرا اإلماراتية سارة القيواين..

عقدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رشاكة اسرتاتيجية مع مركز لينكولن للجاز
عام  ،2011وقد م ّهد لهذه الرشاكة التعاون مع أسطورة الجاز وينتون مارساليس الذي
أحيا أمسية الجاز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  .2010وتسهم هذه الرشاكة يف
تعزيز أوارص التعاون يف مجال توفري فرص تعليم املوسيقى لطلبة مدارس أبوظبي.
وخالل نسخة عام  2015من املهرجان ،أقام دومينيك فريناتيش (عازف البوق)
وريتشارد د.جونسون (عازف البيانو) ورش عمل موسيقية تفاعلية لطلبة املدارس.

واصل دار أوبرا ليسيو يف برشلونة لعب دوره كمركز ثقايف وفني رائد منذ تأسيسه
يف عام  ،1847وهو يعترب اليوم أحد أبرز معامل املدينة .وبدأت مسرية التعاون بني
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودار األوبرا يف عام  ،2015وسيتم استكاملها عرب إقامة
عدة عروض وأعامل تكليف حرصي مشرتكة يف النسخ املقبلة من مهرجان أبوظبي.

تربط عالقة تعاون وثيقة بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومدرسة أمري ويلز
للفنون التقليدية منذ عام  ،2009أمثرت عن العديد من الفعاليات املشرتكة
متضمن ًة ورش الفنون التقليدية اإلسالمية التي استهدفت طلبة مدارس وجامعات
أبوظبي .وقد وقع الطرفان اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية بينهام يف عام  ،2014وهام
يعمالن معاً من أجل تقديم مرشوع مسار الفن اإلسالمي ضمن فعاليات مهرجان
أبوظبي  ،2015مبا يف ذلك ورش عمل ومعرض للطالب مبدينة العني وأبوظبي،
وتدريب املعلمني املقيمني يف دولة اإلمارات.

كل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وكلية الدراسات الرشقية
وقعت ٌّ
واإلفريقية يف جامعة لندن عام  2013اتفاقية تعاون مشرتك بينهام لتوفري
منحة دراسية لطالبني إماراتيني من الراغبني باستكامل الدراسات العليا يف
تخصيص الفن والعامرة اإلسالمية الرشق أوسطية ،واملوسيقى يف التنمية ،كام
قدمت األستاذة دينا مطر من كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية يف جامعة لندن
محارضة ضمن سلسلة ندوات مهرجان أبوظبي .2015

تعاون معهد الفنون والعالج بكليفالند كلينيك مع املجموعة يف العديد من
امللتقيات واملحارضات وعروض العزف املوسيقي داخل املستشفيات ،لخرباء
ومتدريب الرعاية الصحية واملرىض منذ عام  .2009وقبيل افتتاح املنشأة
الجديدة ملعهد الفنون والعالج بكليفالند كلينيك يف أبوظبي عام  ،2015تم
توقيع اتفاقية الرشاكة بني الطرفني مع تنظيم معرض ثالثة أجيال يف املعهد
يف أوهايو ،الواليات املتحدة األمريكية .ومن املقرر أن تثمر هذه الرشاكة عن
خطوة مهمة أخرى وهي إقامة حفالت موسيقية خالل مهرجان أبوظبي .2016

استهلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعاونها مع املهرجان الدويل املوسيقي
السنوي “إكزون بروفونس” من خالل اإلطالق املشرتك ألوبرا “كليلة ودمنة” التي
أعدها املوسيقار منعم عدوان والتي جابت العامل خالل عام .2017

تعد كلية امللكة صوفيا للموسيقى كلية خاصة للموسيقى أسستها بالوما أوشيه يف
العاصمة اإلسبانية مدريد عام  .1991ووقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة
تعاون مع الكلية يف عام  .2015كانت نتيجتها مشاركة السوبرانو اإلماراتية األوىل
سارة القيواين يف املدرسة الصيفية الدولية سانتاندر عام  2014وتقديم مجموعة من
العروض أحيتها آروم آن ألول مرة الخليج العريب ضمن مهرجان أبوظبي .2015
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إصدارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
إصدارات
المجموعة

عززت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جهودها بمجال االتصال
والتسويق لتلعب دوراً حيوياً مهماً في عملية توسيع دائرة المهتمين
بالفنون واستقطاب شرائح جديدة من الجمهور من خالل تسليط
الضوء على أهمية عمل ودور المجموعة.

نرشت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كامً وفريا ً من املعلومات خالل
عام  2017عن األعامل الثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،باإلضافة
إىل فعالياتها داخل البالد وخارجها .وشاركت املجموعة خالل شهر مارس
يف معرض «محجوز بالكامل» (  )Fully Bookedالذي يعد معرض الكتب
الفنية األول والوحيد يف ديب ،حيث عرضت دليلها الخاص من أعامل الفنون
التشكيلية .ويف أبريل ،قدمت املجموعة دليلها الكامل أيضاً يف «معرض
أبوظبي الدويل للكتاب .»2017

دليل مهرجان أبوظبي

يتم توزيع الدليل الرئييس ملهرجان أبوظبي يف جميع أنحاء الدولة ،ويوفر
معلومات شاملة حول برنامج املهرجان باللغتني العربية واإلنكليزية ،وكذلك
املبادرات الفنية املستقلة داخل وخارج اإلمارات.

كُت ّيب حفالت مهرجان أبوظبي

يتوفر كُت ّيب حفالت املهرجان حرصياً لحاميل تذاكر حضور فعاليات
ومعارض مهرجان أبوظبي .ويقدّم كل كُت ّيب إضاءة شاملة وتفصيلية لكل
فعالية عىل حدة مربزا ً املقدمات التاريخية لها والربنامج الخاص بها ،والسري
الذاتية للفنانني واملؤسسات املشاركة يف الفعالية.

الطبيعة :خلق وإبداع

يوثق هذا الكتاب املطبوع باللغتني العربية واإلنجليزية أعامل معرض
«الطبيعة :خلق وإبداع» الذي نظّمه مهرجان أبوظبي  2017احتفا ًء بالبيئة
الطبيعية اإلماراتية والذكرى السنوية العرشين لتأسيس «هيئة البيئة
– أبوظبي» .ويتضمن الكتاب أعامالً فنية لعرشين فناناً مقيامً يف دولة
اإلمارات ،ومقابالت مع  10فنانني مكلفني تعكس أعاملهم تنوع الحياة
النباتية والحيوانية يف دولة اإلمارات.

«إمارات الرؤى»  -برلني

يوثق هذا الكتاب املطبوع باللغتني العربية واألملانية أعامل معرض «إمارات
الرؤى» الذي نظمه مهرجان أبوظبي ويعترب واحدا ً من أكرب معارض الفنون
البرصية اإلماراتية حتى اليوم .ويتضمن الكتاب مقاالت ألبرز وجوه املشهد
الفني الوطني – عيل العبدان ومنرية الصايغ – وكذلك أعامالً فنية ألكرث من
خمسني فناناً إماراتياً (من بينهم  20فناناً مكلفاً) تغطي مجموعة متنوعة من
الوسائط وتستكشف مفاهيم شخصية عن دولة اإلمارات العربية املتحدة
بعيون فنانيها.

كتاب “مهرجان أبوظبي يف رحلة مصورة”

يف كل عام ،يتناول هذا الكتاب املحدود اإلصدار باللغتني العربية واإلنكليزية
فعاليات أحدث دورات الحدث الثقايف األكرب من نوعه يف منطقة الخليج
العريب .ويلخص الكتاب اللحظات املميزة املقتطفة من عروض األداء،
والحفالت ،واملعارض ،واملبادرات التعليمية واملجتمعية ،كام يسلط الضوء
عىل التأثري اإليجايب والقيمة الكبرية للمبادرة الرئيسية ملجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون.

الكتاب السنوي ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

يستعرض الكتاب السنوي ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أنشطة املؤسسة
الفنية غري الربحية األكرب يف العامل العريب .ويزخر الكتاب بالوقائع واألرقام،
والتقارير السنوية ثنائية اللغة التي توضح أهمية وشمولية أعامل مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون عىل مستوى اإلمارات العربية املتحدة والعامل.
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التسويق واالتصال
تقرير التسويق
واالتصال اإلعالمي
للمجمو عة
استقطبت أنشطة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2017تغطية
صحفية واسعة ،وبلغ مجموع التغطيات الناتجة عن  72خربا ً صحفياً حول
املجموعة ومبادراتها  1,252تغطية إعالمية يف املطبوعات ،واإلنرتنت،
والتلفزيون ،واإلذاعة .ونرشت صحيفتا “ذا ناشيونال” و“االتحاد”
اإلماراتيتان ،وصحيفة “الحياة” الصادرة يف بريطانيا  3مقاالت رأي،
باإلضافة إىل تغطيات بارزة يف مطبوعات دولية ،منها مجلتي “إنرتناشونال
بيانو” و”كالسيكال ميوزيك” الربيطانيتني ،ومجلة “أماديوس” اإليطالية،
ومجلة “موندو كالسيكو” اإلسبانية ،وموقع “هاو تو سبيند إت” الرويس.
وخالل مهرجان أبوظبي  ،2017متت دعوة  15صحفياً لتغطية الربنامج،
لريتفع العدد السنوي اإلجاميل للصحفيني الذين يغطون أعامل مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون إىل  233صحفياً ،وتم إجراء  123مقابلة مع وسائل
اإلعالم خالل العام.
وتستخدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون قنوات إعالمية متعددة،
تشمل املطبوعات ،والبث اإلذاعي والتلفزيوين ،والوسائط اإلعالنية يف
مطار أبوظبي ،مع االعتامد عىل وسائل التواصل الرقمية واإللكرتونية التي
تتيح التفاعل مع فئة الشباب.ومتثل قيمة املواد اإلعالنية  22.9مليون
درهم إمارايت ،بينام قيمة قيمة املواد اإلعالمية وصلت إىل  36مليون
درهم إمارايت.

شبكة التواصل االجتامعي

تبقى شبكة التواصل االجتامعي دعامة أساسية لالسرتاتيجية الرقمية
للمجموعة ،حيث توفر عددا ً من املنصات التفاعلية املهمة .وقد شهد
عام  2017ارتفاعاً بنسبة  6%يف عدد املعجبني عىل موقع فيسبوك،
كام ارتفعت أعداد املتابعني عىل تويرت بنسبة  ،17.4%واملتابعني عىل
إنستاغرام بنسبة .30.2%أما بالنسبة لصفحات املهرجان فقد زاد عدد
املعجبني عىل تويرت بنسبة  ،9.2%وإنستاغرام .18.6%
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عززت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
جهودها بمجال االتصال والتسويق لتلعب
دوراً حيوياً مهماً في عملية توسيع دائرة
المهتمين بالفنون واستقطاب شرائح جديدة
من الجمهور من خالل تسليط الضوء على
أهمية عمل ودور المجموعة.

محتوى اإلنرتنت

تم نرش أربع حلقات حوارية جديدة عرب قناة يوتيوب ضمن مبادرة
“استوديو الفنانني” من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،هذه املبادرة
التي تهدف إىل تعريف الجيل الجديد بتجارب كبار الفنانني وفرص العمل
يف قطاع الثقافة والفنون .وتضمنت الحلقات الجديدة لقاءات حوارية
مع ويننت مارساليس ،ومحمد عبده ،وتوماتيتو ،ويو-يو ما ،وكنان العظمة،
وهاروكا فوجي من مجموعة “طريق الحرير”.
زار املوقع اإللكرتوين للمهرجان  155877زائرا ً ،منهم  27736زائرا ً
جديدا ً .أما موقع املجموعة فشهد زيارة  87669زائرا ً ،منهم 10143
زائرا ً جديدا ً.

الحملة

نُظمت حملة إعالمية دولية لتغطية معرض “إمارات الرؤى”  -برلني،
سلطت الحملة الضوء عىل جهود الدبلوماسية الثقافية التي تبذلها
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،ومشاركة وسائل اإلعالم الفنية الدولية
يف أملانيا خالل “أسبوع فن برلني” .ووثقت املجموعة عرب قنوات
التواصل االجتامعي تجربة  27فناناً إماراتياً سافروا إىل برلني لحضور افتتاح
املعرض .وتم نرش خربين صحفيني أسفرا عن إنتاج  187مادة إعالمية
بقيمة إعالنية مكافئة بلغت  866,039ألف دوالر أمرييك ،والوصول إىل
جمهور دويل وإقليمي يزيد عن  970مليون شخص.
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الحملة التسويقية
لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

حقائق وأرقام بيانات التسويق
واالتصال للمجموعة خالل العام 2017

قيمة املواد اإلعالنية ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (بالدرهم اإلمارايت):

 22,9مليون درهم
قيمة املواد ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (بالدرهم اإلمارايت):

 36مليون درهم

216,284

%9.17

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املهرجان

%17.4

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املجموعة

%18.6

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املهرجان

%30.2

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املجموعة
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99,153

عدد مرات مشاهدة حساب املهرجان

651

270

عدد املتابعني الجدد لحساب املهرجان

عدد املتابعني الجدد لحساب املجموعة

7,751

1,824

إجاميل عدد متابعي حساب املهرجان

إجاميل عدد متابعي حساب املجموعة

424,902

139,320

741

عدد مرات مشاهدة حساب املجموعة

37,879
إجاميل الزوار الجدد
7.2مليون

عدد مرات مشاهدة صفحة املهرجان

251 %6.34

نسبة املعجبني الجدد
عىل صفحة املجموعة

مشاهدة

783,134

عدد مرات مشاهدة صفحة املجموعة

571

عدد املعجبني الجدد لصفحة املهرجان

عدد املعجبني الجدد لصفحة املجموعة

144,518

9,686

عدد املعجبني الجدد لصفحة املهرجان

637,051

إجاميل عدد متابعي صفحة املهرجان

إجاميل عدد املعجبني عىل صفحة املجموعة

99,153

عدد مرات مشاهدة فيديوهات املجموعة

635

عدد املتابعني الجدد لحساب املهرجان

عدد املتابعني الجدد لحساب املجموعة

4,721

2,735

إجاميل عدد متابعي حساب املهرجان

155,877

89,881

مشاهدة

عدد مرات مشاهدة حساب املجموعة

عدد مرات مشاهدة حساب املهرجان

abudhabifestival.ae

admaf.org

إجاميل عدد متابعي حساب املجموعة

المصدر :مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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الشركاء الرسميون

الشركاء االستراتيجيون

الشركاء
الرسميون
شريك البرنامج التعليمي والمجتمعي

ً
وسيلة منخفضة التكلفة
توفر الشراكة عبر الفنون للشركات
ّ
للمساهمة في تعزيز التميز اإلبداعي واالرتقاء بالهوية الوطنية،
وذلك بغية تعميق االلتزام بأجندة المسؤولية المجتمعية وتعزيز
المكانة التنافسية في السوق.

الشريك الرئيسي
أبرمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رشاكات مع العديد من الرشكات
منذ تأسيسها عام  .1996ويف عام  ،2017عززت تعاونها مع الكثري من
الرشكات العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الشريك التعليمي

الشريك المجتمعي

بقيت “مبادلة” أكرب رشيك مؤسيس ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
حيث دعمت باقة متنوعة من األنشطة املوجهة لجميع األعامر واإلمكانات
اإلبداعية بدءا ً من املبادرات املخصصة لتكريم ودعم املواهب الناشئة
مثل “جائزة مبادلة للتصميم” ورحلة منتزه القرم الوطني ضمن إطار
معرض “الطبيعة :خلق وإبداع” ،وصوالً إىل األنشطة التعليمية التفاعلية
لألطفال مثل عرض وزارة العلوم ،وجولة رواية القصص عرب دور الحضانة
يف دولة اإلمارات .وكان لدعم “مبادلة” أيضاً دور كبري يف توسيع نطاق
انتشار معرض “الطبيعة :خلق وإبداع” عرب تنظيم برنامج تعليمي شامل
يضم منطقة نشاطات مخصصة للمعرض ،ولقاءات مع الفنانني املبدعني
املشاركني يف املعرض ضمن “حوار الفنانني”  1و ،2باإلضافة إىل ورشة
عمل التصوير بالهاتف املحمول يف حديقة أم اإلمارات .وأخريا ً ،واصلت
“مبادلة” دعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف جهودها الرائدة لتنمية
القدرات الفنية لذوي االحتياجات الخاصة عرب إقامة ورش عمل ومعرض
األطفال املصابني بالتوحد “تص ّور هذا!”.

رشاكتها مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عرب العديد من املنصات
التي تعكس التزامها بالتعليم ،ومنها “جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان
أبوظبي  -جلف كابيتال” ،كام منح معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان،
وزير التسامح“ ،جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – جلف
كابيتال  ”2017إىل الشاعرة عفراء عتيق عن قصيدتها “رسالة مفتوحة إىل
مرض الرسطان”.
ودعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع رشكة “اإلمارات
العاملية لألملنيوم” قطاع السينام اإلماراتية من خالل “دورة صانعي األفالم
الشباب” الثانية .كام أتاحت الرشكة الفرصة أمام املواهب املرسحية
الطموحة لتلقي التدريب عىل يد عدد من أبرز نجوم دولة اإلمارات.
وبالتعاون مع “شوبارد” ،راعي جوائز مهرجان أبوظبي ،تحرص هذه
الرشكات امللهمة عىل ضامن استمرار دور املجموعة يف حفز منو وازدهار
املجتمع.

ودعمت رشكة “دولفني للطاقة” املبادرات املجتمعية والتعليمية
ملهرجان أبوظبي عرب جميع املجاالت .فيام واصلت “جلف كابيتال”

شريك الجوائز

الشبكة التلفزيونية الرسمية

موقع الفعاليات الرسمي

الداعمــون
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مهرجان أبوظبي 2017
الثقافة
والتسامح

تحت رعاية
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

إن كانت املوسيقى غذاء للروح والجسد ،فإن الثقافة محرك للفكر وأداة
للتنوير تجعل اإلنسان متسامحاً مع نفسه ومع غريه .الثقافة يف جوهرها
رسالة تسامح وتعارف تعمل عىل تقريب الشعوب وتجسري الهوة بني
الثقافات وتساهم يف نبذ التطرف والعنف .وتلعب الثقافة مبختلف
مكوناتها من أدب وفنون وموسيقى وغريها ،دورا ً محورياً يف نرش رؤى
التسامح واالعتدال .ويف املقابل ،إذا فقد املجتمع بوصلته الثقافية،
ارتفعت أصوات الجهل والكراهية وعدم احرتام اآلخر ،فاملثقف يساهم يف
إرساء مبادئ التسامح وترسيخ قيم التعايش التي عرفتها مجتمعاتنا عىل
مدى قرون عديدة.

مهرجان
أبوظبي

2017
الثقافة والتسامح
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وانطالقاً من دار زايد ،منوذج الوسطية واالعتدال واألخذ بأسباب التقدم
الحديث مع االحتفاظ بالرتاث والقيم العربية واإلسالمية األصيلة ،وتحت
رعاية معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،نظّمت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،الدورة الرابعة عرشة من مهرجان أبوظبي خالل
شهر مارس  ،2017تحت شعار “الثقافة والتسامح” ،هذا الشعار الذي
يؤكد التزام املجموعة واملهرجان برؤية اإلمارات يف تفعيل دور الثقافة
والدبلوماسية الثقافية يف نرش املحبة والتسامح وقبول اآلخر ،تلك الثقافة
التي تجذرت فينا بفضل حكمة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،رحمه الله ،أحد أبرز الرموز العاملية الداعية إىل التسامح
والعيش املشرتك ،والذي تستلهم إرثه القيادة الرشيدة ممثل ًة بصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي
أكد تعقيباً عىل توجيهات سموه بإصدار قانون القراءة أن“ :كافة سياسات
واسرتاتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واع
متمكن متسامح” ،وبأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،رعاه الله ،وهو القائل
“ :إن اإلمارات والتسامح وجهان ملعنى جميل واحد”.
وميثّل مهرجان أبوظبي منصة حوار عاملي للثقافات عىل أرض اإلمارات،
بفضل حرص القيادة والدعم الكريم املتواصل من صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
يبش بالتسامح
املسلحة ،سندا ً لكل إنجاز وحاضناً لكل إبداع ،حكيامً ّ
واالنفتاح عىل اآلخر ،ويف ذلك نسرتشد مبقولة سموه“ :رسالة اإلمارات هي
التسامح والسالم والتنمية والبناء والصداقة والتعاون والتعايش اإلنساين”.
إننا أكرث من أي وقت مىض متمسكون بدور مهرجان أبوظبي كمنارة
للتسامح ومنرب للحوار ،ميد جسور التالقي ليعربها كبار الفنانني
واملبدعني واملفكرين إىل أبعد ما ميكن لنخلق معاً فرص اللقاء اإلنساين

ٍ
مساقات جديد ًة للفكر والثقافة والفنون ،فعىل عاتق أهل الثقافة تقع
ونفتح
َ
مسؤولية نرش قيم التسامح لقدرتهم عىل الوصول إىل الناس والتأثري فيهم
وتشكيل وعيِهم.
نحن يف أمس الحاجة إىل إعادة التأكيد عىل أ ّن الثقافة يف جوهرها رسالة
تسامح وتعارف وتالقٍ وتفاهم وتقارب بني الشعوب ،وال نجد مثاالً أكرث
تجلياً يف التعبري عن روحية شعار “الثقافة والتسامح” من حاضن ِة ثقافتنا
ِ
ومهد رسال ِتنا ،الدولة ضيفة رشف املهرجان اململكة العربية السعودية،
كل عام منوذجاً حياً يف موسم الحج كملتقى
وهي الدولة التي تقدّم للعامل ّ
عاملي تتجانس فيه الهويات واألعراق ،والتي أرست مبادئ التعايش
ٍ
مؤسسات عريق ٍة للحوار الديني واإلنساين،
والحوار وقامت بتأطري ذلك يف
بهدف نرش ثقافة الحوار وتعزيز التعايش املشرتك عرب برامج ومبادرات
تهدف إىل تعزيز روابط اللحمة الوطنية ونرش ثقافة الوسطية واالعتدال
والتعايش بني أطياف املجتمع.
يف مهرجان أبوظبي  ،2017حمل كل من األديب والشاعر والفنان
واملوسيقي رسالة التسامح ويقدمها كفضيل ٍة إنسانية تجلّت يف قيم
السالم واملحبة فناً وتشكيالً جميالً ،وشعرا ً وأدباً وإبداعاً وموسيقى ،وتأليفاً
ٍ
حضارات وأممٍ قدّمت لإلنسانية إرثاً عابرا ً
ولحناً وعذوب َة واستعاد ًة ألمجا ِد
للثقافات والهويات والقارات.
وكيف ال تكون الثقافة وجهاً آخر للتسامح ،ونح ُن نشهد اإلبداع اإلمارايت
ألكرث من خمسني فناناً تشكيلياً يحرضون بأعاملهم يف قلب العاصمة
أبوظبي ويف برلني ليع ّرفوا باملنجز اإلمارايت ويفتحوا باباً للحوار مع العامل،
وليحملوا رسالة التسامح من اإلمارات إىل العامل أجمع.
وكيف ال تكون الثقافة وجهاً آخر للتسامح ونحن نشهد الدور الفاعل لشباب
اإلمارات ،صانعي املستقبل والنهضة الثقافية وهم يشاركون يف مبادراتنا
التعليمية واملجتمعية ،الثقافية والفنية ،إىل جانب نظرائهم من أنحاء
بقلوب محبة وعقول منفتحة ،يبنون رصح التسامح ويعلون راية
العامل،
ٍ
ني بأ ّن الخصوصي َة الثقافية تقوى باالنفتاح
التنوير والتميز واالبتكار مؤمن َ
عىل اآلخر وليس العكس ،وبأ ّن ثقافتَنا قوية بجذورها تتغذى بها وتحفر يف
كنوز الرتاث العريق وتوث ّق منجز الحارض الزاهر وتقوى باستدامة الحراك
والرشاكة يف نظام عاملي أوسع.
سعادة هدى إبراهيم الخميس

املؤسس واملدير الفني ملهرجان أبوظبي
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2017 مهرجان أبوظبي
جمهور مهرجان أبوظبي
36

29,100

:2017 مهرجان أبوظبي
2015 26,000
حقائق وأرقام

THE 2017 ABU DHABI FESTIVAL
FACTS & FIGURES

2010
2011

28,613

26

7

37

24,000

2014

35,972

2016

30,000

2012

21,545

2017

29,000

2013

فعالية

Venues

إمارات

Emirates

11

31

21,059

Days يومًا

93%

جنسية مشاركة

Nationalities represented

الجمهور المشارك في المهرجان
Festival audience

نسبة الحضور في عروض
مسرح قصر اإلمارات
Capacity of mainstage
performances

5m

120

مليون مشاهدة عبر مواقع
التواصل االجتماعي
Social media reach

مشاركًا إماراتيًا

Emirati practitioners

16,206
الجمهور المشارك في الفعاليات الدولية والتي دعمها مهرجان أبوظبي

Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival

79

8

ًفعالية

Events

10

مشاريع بإشراف إماراتي

Emirati-led initiatives

125
إعالمي مشارك
journalists

أعمال تكليف حصري
Commissions

117
33

مقابلة

Interviews

9

عروض على خشبة
مسرح قصر اإلمارات
Mainstage performances

مدرسة ومركز وجامعة مشاركة

69

Participating schools,
centres & universities
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الدولة ضيف الشرف:
المملكة العربية
السعودية
اختريت اململكة العربية السعودية ضيف رشف مهرجان أبوظبي 2017؛
حيث احتفل املهرجان بالروابط الثقافية الوطيدة بني الدولتني ،واستضاف
حفالً موسيقياً مميزا ً لفنان العرب محمد عبده.
ويف هذا اإلطار ،قال السيد صالح أحمد العمري ،الوزير املف ّوض ،نائب
معايل سفري اململكة العربية السعودية يف اإلمارات“ ،أتقدّم بخالص
الشكر واالمتنان لألخوة واألخوات يف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
الختيار اململكة العربية السعودية ضيف رشف ملهرجان عام ،2017
تقديرا ً منهم للمملكة وشعبها ،مع أننا نعترب أنفسنا مضيفني ولسنا ضيوف

جوائز مهرجان
أبوظبي

لروابط القرىب واملحبة التي تجمعنا مع األشقاء يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة .حيث ترتبط اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة بعالقات تاريخية مميزة تتّسم باألخوة واإلرث الحضاري واملصري
املشرتك ،وقد كانت الثقافة السائدة مبا تحمله من تن ّوع ثقايف وفنون عاماً
من عوامل ترابط املجتمع يف كال البلدين ،ويحمل لواء تنميتها وتطويرها
يف الوقت الراهن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز
آل سعود ،وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظهام الله وأيّدهام
بتوفيقه”.

تقديراً لمساهماتهم البارزة في مجالي الثقافة والفنون،
لكل من :فنان العرب
منح مهرجان أبوظبي  2017جائزته ٍّ
محمد عبده ،وينتن مارساليس ،يو-يو ما ومجموعة طريق
الحرير ،والدكتور غسان سالمة.
بالتعاون مع

بالتعاون مع شوبارد ،تقدم جائزة مهرجان أبوظبي سنوياً لواحد أو
أكرث من أصحاب العطاءات االستثنائية واإلنجازات يف مجال الفنون
والثقافة.
أصبحت جائزة مهرجان أبوظبي ،التي تقدم بالتعاون مع “شوبارد”،
معيارا ً للتميز الثقايف .و ُمنحت الجائزة يف نسختها األوىل عام 2012
إىل روح املوسيقار وامللحن اللبناين الدكتور وليد غلمية (2011-
 ،)1938وقد استلمها معايل فؤاد السنيورة ،رئيس الوزراء اللبناين
األسبق وأرملة الدكتور غلمية السيدة إلهام غلمية .يف مهرجان 2013
 ،تم تكريم بالسيدو دومينغو لعطائه لألوبرا ،ودعمه للموسيقيني
الشباب ،والتزامه التام باجتذاب واحتضان جامهري جديدة .ومبناسبة
النسخة الحادية عرشة من مهرجان أبوظبي ،تم ألول مرة يف عام ،2014
منح ثالث جوائز لثالثة أشخاص متميزين ممن كرسوا حياتهم إللهام
الشباب وإرشاكهم يف املوسيقى :خوسيه أنطونيو أبريو ،وغوستافو
دوداميل ،وكوينيس جونز .ومبناسبة النسخة الثانية عرشة للمهرجان،
ُمنحت جائزتا أبوظبي لعام  2015الثنني من أشهر قادة األوركسرتات
يف العامل :إيفان فيرش وريكاردو مويت لعطائهم الالمحدود للموسيقى
وتشجيعهم املستمر إلرشاك املواهب الشابة يف الحفاظ عىل اإلرث
العريق للموسيقى الكالسيكية.
ويف عام  ،2017كرمت الجائزة  3شخصيات بارزة قدم كل منها إنجازا ً
فريدا ً وغري مسبوق أثرى قطاع الثقافة :يو-يو ما ومجموعة طريق
الحرير ،ويننت مارساليس ،الدكتور غسان سالمة.
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يحتفي مهرجان أبوظبي كل عام بدولة معينة
كضيف شرف في فعالياته ،وذلك تقديراً لها
على ما قدمته لتوطيد روابط الصداقة والتعاون
الثقافي الثنائية.

لقرابة عقدين من الزمن ،وفرت “مجموعة طريق الحرير” فرص غري
مسبوقة لفتح باب الحوار الثقايف من خالل أعضائها املوسيقيني الذين
ينتمون ألكرث من  20بلدا ً مختلفاً ،واألهم من ذلك من خالل االلتزام
الشخيص ملديرها ورشيكها املؤسس عازف التشيللو الشهري يو-يو ما،
سفري السالم يف منظمة األمم املتحدة واملرشح لنيل جائزة “غرامي”
 18مرة .اشتهرت أسطورة “فنان العرب” محمد عبده مبسريته الفنية
الحافلة التي امتدت عىل أكرث من  6عقود .وباعتباره أحد أبرز رواد
قطاع املوسيقى يف العامل العريب ،فقد لعب عبده دورا ً محورياً يف
االرتقاء باملوروث الثقايف املوسيقي للمملكة العربية السعودية والعامل
ككل .أما ويننت مارساليس ،مؤسس “جاز لينكولن سنرت” والذي نال
جائزة “غرامي  9مرات ،فقد نال الجائزة تقديرا ً إلنجازاته االستثنائية يف
دعم مجاالت الثقافة واملوسيقى والتعليم الفني وتنمية الشباب .فيام
تم تكريم الشخصية األكادميية الدبلوماسية املرموقة واملعلق الثقايف
الدكتور غسان سالمة ملساهامته األدبية والدبلوماسية ودوره املؤثر يف
حفز التبادل والحوار الثقايف الب ّناء.

أعمال التكليف
الحصري

يسعى مهرجان أبوظبي كل عام إلى إطالق أعمال التكليف
الحصري لكبار الفنانين ،بهدف ترسيخ إرث التعبير الفني
تجسدها دولة
للعالم من خالل المنصة اإلبداعية التي ّ
اإلمارات العربية المتحدة.

إحياء الذكرى السنوية العرشين لتأسيس
“هيئة البيئة – أبوظبي”.

احتفا ًء بالذكرى السنوية العرشين لتأسيس “هيئة البيئة-أبوظبي” ،تم خالل
هذا العام تكليف  10فنانني إماراتيني ومقيمني يف دولة اإلمارات بابتكار 12
عمالً فنياً تصور الحياة الربية واملواطن الطبيعية يف الدولة .وتم استعراض
خلق وإبداع” إىل جانب عدد من األعامل
هذه األعامل يف معرض “الطبيعةٌ :
املستعارة ،وذلك لتسليط الضوء عىل التأثري املتواصل للطبيعة عىل اإلبداع.
واشتملت قامئة الفنانني املكلفني عىل عامر الداعور “هذا البحر” و”تحليق”،
وشيخة املزروع “أرض الرمال” ،وطارق الغصني (يف) سبخة ،أبوظبي ،2016
وجانيت بيلوتو “حافة املرج :سيدة البحر” ،وحازم حرب “خارج املدينة-
داخل املدينة” ،وروبريتو ليوباردو “مخطط بوطينة” ،ورنيم عروق “حياة
جديدة” و”تألق اللؤلؤ” ،ومايكل رايس “موجة” ،وأنجايل رسينيفاسان “أديم
األرض :الطني الجامد” ،وهندريك فال “تناوبات”.

منرب التأليف والتوثيق املوسيقي

ففي شهر فرباير ،قدم محمد فريوز العرض األول لعمل «واحة الكرامة» الذي
أدته الفرقة األمريكية الشهرية «بانغ أون إيه كان أوول ستارس» ،وذلك خالل
حفل افتتاح قاعة املرسح األحمر يف مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي.
وخالل شهر مارس عاد املهرجان مجددا ً إىل الجامعة مع العرض العاملي
نسلَر :إيقاعات خليجية عىل أنغام الجاز» للفنان طارق ميني .وترافق
األول «ب ِن ُ
هذا الحفل بإصدار ألبوم موسيقي وعمل توثيقي وكتاب ،شكلت جميعها مثرة
ع بحثي استمر ملدة عامني الستكشاف الروابط التاريخية بني موسيقى
مرشو ٍ
الجاز واإليقاعات الخليجية .وبالتعاون مع «مؤسسة التوثيق والبحث يف
املوسيقى العربية» ،شهد شهر مارس كذلك إطالق ألبوم موسيقي رقمي سلط
الضوء عىل إبداعات الشيخ سالمة حجازي الذي يع ّد أحد أبرز املوسيقيني
العرب يف مطلع القرن العرشين .وتهدف هذه الرشاكة املتواصلة مع
املؤسسة إىل إحياء مرحلة هامة من الرتاث املوسيقي يف املنطقة ،وقد
أمثرت سابقاً عن إصدار عدّة ألبومات وكتب استعرضت أعامالً لعدد من
الشخصيات البارزة أمثال بدرية سعدة وسامي الشوا ومحمد القصبجي
وكذلك مجموعة من الفنانني املعارصين مثل «مجموعة أصيل للموسيقى
العربية املعارصة» .وقدم مهرجان أبوظبي هذه الفرقة عام  2015يف قاعة
مركز «باربيكان» ضمن فعاليات «مهرجان شباك للثقافة العربية املعارصة»
يف لندن .عالو ًة عىل ذلك ،دعم «منرب التأليف والتوثيق املوسيقي» إصدار
ألبوم «طريق الحرير» ألستاذ العود العراقي نصري ش ّمة ،تبعه صدور األلبوم
األول من نوعه ملجموعة أعامل ش ّمة املوسيقية بعنوان «حلم العود :أعامل
نصري ش ّمة املوسيقية -املجلد األول» .كذلك دعمت هذه املبادرة النجمة
األردنية مكادي نحاس إلصدار ألبومها الخامس «نور» الذي أعاد األغاين
املحلية املنسية إىل الذاكرة بأسلوب جمع موسيقى البوب والجاز مع
املحافظة عىل املقامات والتقسيامت اللحنية العربية يف الوقت ذاته .ويف
إطار املبادرة نفسها أطلقت مغنية األوبرا واملؤلفة املوسيقية اللبنانية هبة
القواس ألبومني مهمني هام «ألين أحيا» و»صويت السامء» .ويف عام ، 2013
شهد مهرجان أبوظبي عرضاً لألوركسرتا التشيكية الفلهارمونية بقيادة الراحل
يريجي بيلوالفيك ،وهو عمل تكليف حرصي حمل عنوان «القصيدة الرشقية»
للملحن الفرنيس اللبناين األصل بشارة الخوري .وكذلك قدم املهرجان عمل
تكليف حرصي بعنوان «أنتومربا» لعازف العود واملؤلف املوسيقي اإلمارايت

فيصل الساري بالتعاون مع املؤلفة املوسيقية السويرسية لوزيا فون فيل،
وجاء هذا العمل بعد  4أعوام عىل إطالق ألبومه «مزيج» بدعم من «منرب
التأليف والتوثيق املوسيقي».

أعامل التكليف العاملية املشرتكة

بالتعاون مع مؤسسات عاملية رائدة ،يساهم مهرجان أبوظبي يف متكني إطالق
مبادرات ثقافية تعزز الروابط بني بلدان العامل .ويهدف من خالل مساعيه
الدبلوماسية الثقافية إىل تعزيز مكانة أبوظبي عىل الخارطة الثقافية العاملية.
ويف كل عام ،يستقطب املهرجان الجمهور الختبار تجارب فريدة تشهد عىل
قيمنا اإلنسانية املشرتكة والروابط املتينة التي تجمعنا سوياً ،والتي ترتسخ
بشكل دائم عرب مسرية متواصلة من اإلبداع؛ مام يتيح للمهرجان استقطاب
أبرز الطاقات الفنيّة والثقافيّة من مختلف أنحاء العامل ،وتسليط الضوء عاملياً
عىل أفضل ما تجود به اإلمارة يف هذا املضامر .ولطاملا نادى مهرجان أبوظبي
منذ عام  ، 2008بالدبلوماسية الثقافية من خالل الوصول إىل مختلف أرجاء
العامل واملشاركة يف أعامل التكليف الجديدة ذات األهمية العاملية وتسليط
الضوء عىل الفنانني من أصل عريب يف أشهر الوجهات ضمن مختلف القارات.
ويشكل ذلك استكامالً للطبيعة الدولية للمهرجان الذي تحتضنه أبوظبي
سنوياً ،والذي يقدم فنانني عامليني إىل الجمهور اإلمارايت ويحتفي بالروابط
الثقافية مع البلد ضيف الرشف ،ويشيد باملساهامت املميزة للفنون والثقافة
من خالل جوائز املهرجان ،فضالً عن جمع قادة الفكر من مختلف أرجاء العامل
عرب منصة «رواق الفكر /ندوات املهرجان» ،ونرش إصدارات مهمة حول
املامرسات الثقافية.
وتساهم هذه األنشطة يف الوصول إىل رشيحة من الجمهور ذات اهتاممات
مختلفة ،وبدورها تتيح املعارض وعروض األداء لهم التفاعل عرب حوار إبداعي
مع مختلف البلدان وتعزيز فهم املجتمعات لبعضها البعض .وتحت رعاية
كرمية من معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح واصل املهرجان
إرثه العريق عىل صعيد ترسيخ أسس التعاون الثقايف الدويل .حيث قدّم
مهرجان أبوظبي  2017عدّة أعامل تكليف حرصي مشرتكة ودعم  11مبادرة
يف  6بلدان (أملانيا والسويد وفرنسا وبلجيكا واملغرب واململكة املتحدة)
تضمنت حفالت موسيقية لـ«أوركسرتا املغرتبني السوريني الفلهارموين»
يف قاعة «إلب فيلهارموين» مبدينة هامبورغ األملانية ومهرجان «كالرا» يف
بروكسل ،وتقديم منحة مهرجان أبوظبي إىل عازف التشيللو الفلسطيني فارس
أمني الستكامل تحصيله العلمي يف «أكادميية بارينبويم-سعيد» ،وحفالت
قاعة «بيري بوليه سال» يف برلني مبا يف ذلك فرقة «ثاليث حوار» و»مجموعة
مهرجان دمشق ملوسيقى الحجرة» ونصري ش ّمة؛ ومعرض «إمارات الرؤى»
للفن اإلمارايت املعارص يف برلني .ويضاف إىل ذلك الجولة العاملية لرائعة
منعم عدوان «كليلة ودمنة» بتكليف يف إطار مهرجان «إيكزون بروفونس»
وأكادميية املهرجان نفسه ،وبإنتاج مشرتك مع أوبرا «دي ليل« وأوبرا «دي
ديجون» ،وذلك إىل املغرب وضمن مختلف أرجاء فرنسا؛ وجولة مرسحية
«حامم بغدادي» لفرقة «مرسح بابل» إىل السويد؛ وثاليث طارق ميني ،وأوبرا
موسيقى الحجرة «امرأة عند نقطة الصفر» لبرشى الرتك ،وبرنامج اإلقامة
لكل من نبيل بن عبد الجليل وبهاء األنصاري وأمري الصفار ونديم حسني يف
مهرجان «شباك للثقافة العربية املعارصة» يف لندن.

71

